
Kettős ünnep volt június 27., ami az
idén június utolsó szombatjára esett.
Ezen a napon nem csak a Magyar
Szabadság Napját ünnepeltük, arra is
emlékeztünk, hogy 20 esztendővel ez-
előtt ezen a napon omlott le a vasfüg-
göny, ami jelentős lépése volt azoknak
a folyamatoknak, amik az európai szo-
cialista országokban végbemenő válto-
zásokhoz, s többek között a berlini fal
lebontásához vezetett. Ezt emelte ki
beszédében Hans Friedrich von Sole-

macher, a német
Hanns Seidel Alapít-
vány elnöke is, aki az
Erzsébet királyé Szál-
loda dísztermében tar-
tott díjátadó ünnepségen idézte fel az
egykori eseményeket.

A Magyar Szabadságért Díjat 11. al-
kalommal adták át. A díjat azok kap-
hatják, akik az elmúlt évtizedekben
nagyban hozzájárultak Magyarország
függetlenségéhez, önállóságához, a

magyarság megmaradását szolgáló al-
kotások létrehozásához, tevékenysé-
gükkel a magyarság fennmaradását
szolgálják.

A kuratórium első alkalommal dön-
tött úgy, hogy két személyt tünet ki,
Tempfli József nagyváradi megyés

püspök és Rózsás János Gulágot
megjárt író vehette át az elismerést. Az
elmúlt esztendők kitüntetettjei között
van Grosics Gyula, Sebestyén Már-
ta, Pozsgay Imre, özv. Antall Jó-
zsefné, Csoóri Sándor, Nemeskürty
István. (folytatás a 3. oldalon)
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Tizenkilencedszer ünnepeltünk a Világfánál

A Magyar Szabadság Napja
Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Gödöl-
lőn a Magyar Szabadság Napját arra emlékezve,
hogy 1991. június 19-én elhagyta hazánk területét az
utolsó szovjet katona. Azóta minden évben június
utolsó szombatján emlékezünk arra, hogy Magyar-
ország szabad, független állam. 2000-ben az Ország-
gyűlés – Gémesi György, Salamon László és Oroshá-
zi György  kezdeményezésére – törvényt fogadott el,
melyben június hónapjának utolsó szombatját a Ma-
gyar Szabadság Napjává nyilvánította. Az ünnephez
kapcsolódóan, immár 11. alkalommal átadták a Ma-
gyar Szabadságért Díjat, amit az idén Tempfli József
nagyváradi megyés püspök és Rózsás János, a Gulá-
got megjárt író vehetett át. Az ünnepi programban
ez alkalommal a Tolcsvay testvérpár Magyar Mise cí-
mű művét mutatták be. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Antall Józsefné, az egykori miniszterel-
nök özvegye, és Mádl Dalma asszony, a volt köztár-
sasági elnök felesége is.

Jó hír a kisgyermekeseknek,
hogy a tervek szerint jövőre
elkészülhet Gödöllő központi
játszótere. Ezt az önkormány-
zat saját forrásból szeretné
megvalósítani – a létesítmény
az Alsóparkban kap helyet.

Június 25-én, csütörtökön lakossági
fórumra invitálták a gödöllőieket a
városháza dísztermébe, ahol Pintér
Zoltán alpolgármester és a főépí-
tészi iroda munkatársai várták az
érdeklődőket, hogy még a tervek
elkészítése és a közbeszerzési el-
járás megindítás előtt meghallgas-
sák javaslataikat, ötleteket, felmér-
jék az igényeket, milyen játszóteret
szeretnének városunk lakói, akik
már többször is hangot adtak elé-
gedetlenségüknek, mivel vélemé-
nyük szerint Gödöllőn nincs olyan
hely, ahol megfelelően játszhatná-
nak a gyerekek.

Ezért is volt meglepő, hogy
mindössze nyolcan éltek a lehető-
séggel, hogy javaslatot tegyenek a
leendő játszótérrel kapcsolatban.

A tájékoztatón Pintér Zoltán al-
polgármester beszédében hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt időszakban
három játszóteret adtak át váro-
sunkban.

(folytatás a 2. oldalon)

Palotakerti játszótér
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A terv, amivel a forrásért közösen
száll versenybe a kastély és a város,
tovább lendítheti Gödöllő idegenfor-
galmát, hiszen a kastély lovardájának
és barokk istállójának a felújítását
tűzte ki célul. E területek hasznosí-
tására két tervet dolgoztak ki.

Az első az európai kultúrák bemu-
tatkozási és találkozási helye. Az eu-
rópai uniós elnökség féléves ciklusait
figyelembe véve, a magyarországi
külképviseletekkel együttműködés-
ben az éppen elnökséget adó ország
kultúráját mutatnák be kiállításokkal,
konferenciákkal, zenei és táncprog-
ramokkal. A lovarda alatti pincerész-
ben háromdimenziós filmeket vetíte-
nének az adott ország látnivalóiról,
nevezetességeiről. Mindezt kellően
megalapozza a kastély széles nemzet-
közi partneri köre és az is, hogy Gö-
döllőnek jelenleg 15 testvérvárosa
van, melyek közül 12 uniós tagállam-
ban található. 

A második funkció a magyar lovas
hagyományok és az európai királyi
lovas kultúra központja lehet – ennek
indokait, érveit magyarázni a gödöl-
lői olvasóknak szükségtelen.

A projekt tervezett költségvetése
egymilliárd forint – ebből 825 millió
forint az építés és az eszközbeszerzés
forrásigénye. A pályázattól 900 millió
forintos támogatást remélnek az
együttműködő partnerek. A siker ér-
dekében a fennmaradó százmillió fo-
rintos önrészhez a kastély és a város
is hajlandó hozzájárulni, de az is el-
képzelhető, hogy az állam magára
vállalja az önerő teljes vagy részbeni
finanszírozását, mint ahogyan az írá-
suk elején említett, a közeljövőben in-
duló beruházásnál tette. Az a projekt
közel 1,5 milliárd forintos támogatást
nyert, s a 176 millió forintos önrészt a
Magyar Állam nyújtja. 

A Nemzeti Együvé Tartozás
Parkja

A volt városi kertészet területét a
Táncsics Mihály úton a kilencvenes
évek végén telepítették be a ma lát-
ható növényzettel és kapcsolták be
Erzsébet-park II. néven az Erzsébet-
park ösvényrendszerébe. A képviselő-
testület most úgy döntött, hogy az ed-
dig külön helyrajzi számon szereplő,
1,6 hektáros, helyi védettséget élvező
területet összevonja az Erzsébet-park
ingatlanával, egyben elnevezi a Nem-
zeti Együvé Tartozás Parkjának. A
testület elfogadta a parkra készült
koncepcióvázlatot, mint a fejleszté-
sek alapját, elindítva azt a folyamatot,
mely révén kialakul az új városi kert-
nek a jelenleginél átgondoltabb szer-
kezete és szerepköre.

Az elmúlt tíz évben a város igye-
kezett az újonnan kialakított parkrész-
letet kihasználni. 

Emlékműveket, emlékfákat és em-
léktáblákat helyeztek el a körsétány-
ban, valamint az ellipszis alakú sé-
tány mentén. Itt helyezték el többek
között az aradi vértanúk emlékművét,
ide hozták a magyar polgármesterek
világtalálkozójára érkezett vendégek
településük marék földjét. 

Újabb köztéri alkotások elhelyezé-
sére nincs kialakítva megfelelő foga-
dóhely, holott a park nagy területe er-
re lehetőséget nyújthatna. 

Szükséges lenne gyalogátkelőhe-
lyet létesíteni, fogadókaput elhelyez-
ni, esetlegesen ivókutat létesíteni,
hogy élettel telivé válhasson a park.
Ahhoz, hogy a terület az emberek pi-
henését is szolgálja, utcabútorokat
kell elhelyezni, új utakat kell építeni,
és kisebb tereket kell kialakítani. 

Az elképzelések megvalósítása ter-
mészetesen hosszabb időt vesz igény-
be és hosszú évtizedekre is szól.

Új intézményvezetők 

Augusztus elsejétől a Petőfi Sándor
Általános Iskola igazgatójának Gu-
báné Csánki Ágnest, a Palotakerti
Óvoda vezetőjének Laczkóné Varga
Juditot bízta meg pályázatuk alapján
öt évre a képviselő-testület. 

Gubáné Csánki Ágnes 31 évet töl-
tött a pedagóguspályán. 1987 és 2007
között a budapesti Szőnyi István Ál-
talános Iskola igazgatóhelyettese,
majd igazgatója volt az intézmény
jogutód nélküli megszűnéséig. Szak-
mai vezetői programja megnyerő és
meggyőző pedagógiai hitvalláson és
irányítási elveken alapul. Célkitűzé-
sei reálisak, az iskola minőség-köz-
pontú működésére alapozódnak. 

Laczkóné Varga Judit több mint két
évtizede a Palotakerti Óvoda óvónő-
je. Gazdag vezetői tapasztalattal ren-
delkezik. Szakmai munkaközösség-
vezető, minőségirányítási csoportve-
zető, óvodavezető helyettes és három
hónapja megbízott vezetője az intéz-
ménynek. Pályázata a személyes ta-
pasztalatain alapuló, részletes, alapos
helyzetelemzést tartalmaz az óvoda
működéséről, személyi-tárgyi felté-
teleiről, gazdálkodásáról.

Parkoló építés a MÁV-val kö-
zösen 

Gödöllő és a MÁV 140 millió fo-
rint támogatást nyert el a vasútállo-
más melletti rakodótéren P+R (autós)
és B+R (kerékpáros) parkoló kialakí-
tására. A képviselő-testület június 25-i
ülésén felhatalmazta a polgármestert a
beruházás megvalósításához szüksé-
ges megállapodások aláírására. 

Az önkormányzat vállalta, hogy 10
éven át üzemelteti az ingyenesen
igénybe vehető parkolót. A polgár-
mesteri hivatal munkatársai folyama-
tosan egyeztetnek annak érdekében,
hogy a legpontosabban meghatároz-
zák azokat a feltételeket, melyek egy-
értelmű viszonyokat teremtenek a
megvalósítási és a fenntartási idő-
szakra.

Piaci parkolás

Július elsejétől a felszíni parkolók-
ban alkalmazott 200 forint/óra összeg-
re emelkedik a városi piachoz tartozó,
a Gödöllői Piac Kft. által üzemeltetett
mélygarázsban a parkolási díj. A na-
pijegy ára 500 forint lesz. A piacon
üzletet, illetve asztalt bérlők valamint

a parkoló bérlettel rendelkezők to-
vábbra is a képviselő-testület által ko-
rábban elfogadott kedvezményes dí-
jakat fizetik. 

Csatornázás: új közbeszer-
zés indul

Gödöllő idei költségvetése számol
a város több területén még hiányzó
szennyvízcsatorna szakaszok meg-
építésével. Az Ibolya, a Vasvári és a
Zarándok utca valamint a Repülőtéri
út mintegy 200 házi bekötéssel szá-
moló csatornázására bruttó 28,8 mil-
lió forint áll rendelkezésre. A beruhá-
zásra meghirdetett első közbeszerzési
eljárás eredménytelen lett, mert a fel-
kért ajánlattevők ajánlatai jelentősen
meghaladták e fedezet mértékét. A
képviselő-testület június 25-i ülésén
egy új, nyílt közbeszerzési eljárás in-
dításáról döntött. 

Volánbusz: tarifaemelés 

Az áfa 5%-os emelkedése miatt a
helyi autóbusz-közlekedés tarifái is
változnak július elsejétől Gödöllőn.
Az elővételi menetjegy ára 190, az
utazás során váltotté 240 forint lesz.
Az egyvonalas havi bérlet ára 2.835,
az egyvonalas félhavi bérleté 1.890,
az összvonalas havi bérleté 4.305, az
összvonalas félhavi bérleté 2.835, a
tanuló, nyugdíjas bérleté 1.520 forint-
ra emelkedik. A bérletigazolvány ki-
állítás új díja 37 forint. 

A Volánbusz átlagosan 6,12 %-os
emelést javasolt, egyben kérte, hogy a
városi támogatás idei hátralévő részét
június 30-ig egy összegben utalja át
az önkormányzat, mely jelenleg havi
elszámolás alapján teljesíti árkiegé-
szítési kötelezettségét. Gémesi György
polgármester előterjesztésében – amit a
képviselő-testület elfogadott – 5 %-os
tarifaemelést javasolt, s nem támogat-
ta a másik kérés teljesítését.  

Szeptemberre új buszpályá-
zat készül 

Érvényesnek, de eredménytelen-
nek nyilvánította az autóbusszal vég-
zett, menetrend szerinti, helyi autó-
busz-közlekedés közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátására
vonatkozó pályázatot a képviselő-
testület, s egyben úgy döntött, hogy
szeptemberre új pályázati kiírás ké-
szüljön az eddigi két eredménytelen
pályáztatás tapasztalatainak felhasz-
nálásával.

Eredményesen vett részt a Hajós
Alfréd Általános Iskola „a kom-
petencia alapú oktatási progra-
mok eszközi elemeinek, értéke-
lési eszközeinek, valamint ezek
megjelenítésére alkalmas esz-
közök biztosítása a HEFOP 3.1.
intézkedésben érintett közokta-
tási intézmények számára” című
pályázaton. Ennek eredménye-
ként összesen 9.442.014 forintot
nyert az intézmény. 

A projekt az iskolai oktatás továbbfej-
lesztése indul, mely lehetővé teszi a
kompetencia alapú oktatási módszerek
még szélesebb körű, és hatékonyabb al-
kalmazását. 

A pályázat benyújtását követően az
igazgató, a projektvezető és az irányító
hatóság összehangolt munkája követ-
keztében, valamint a pályázat kifogásta-
lan összeállítása miatt rekord idő alatt si-
került aláírni a támogatási szerződést az
irányító hatósággal, aki módosítások
nélkül 100 %-ban támogatta a projektet.
Ebből 560.040 forint a könyvtár esz-
közállományának bővítésére szolgál, s

így  lehetőség nyílik a digitalizált tan-
anyagok szélesebb körű megjelenítésé-
re, illetve a diákok nagyobb része lesz
képes ezeket az interaktív tartalmakat
használni. A pályázati kiírás része volt
olyan eszközök beszerzésének támoga-
tása, amelyek lehetővé teszik a digitális
tartalmak egyedi, önálló hozzáférését,
megtekintését, az interaktivitást, digitá-
lis munkafüzetek kitöltését tanórán és
azon kívül. A teljes pályázati összegből
erre 4.626.620 forint jutott, ami jelenti
egy folyosói munkaállomás, több tanu-
lói notebook és tanulói számítógépek
beszerzését. Digitalizált tananyagtartal-
mak, demonstrációs segédletek, kísérle-
ti eszközök, Cd-k, Dvd-k, hanghordo-
zók beszerzésére 1.723.000 forint jutott,
ezek lefedik mind a 8 osztály szükség-
leteit. Azok a szoftverek, amik lehetővé
teszik az azonnali mérést, a tanulói telje-
sítmény kiértékelését, 803.640 forintos
részt képeztek a pályázaton belül. Az 1-
8. évfolyam kompetencia alapú oktatá-
sát segítő tankönyvek összesen
1.728.414 forintba kerülnek. Szeptem-
bertől mindezek rendelkezésére állnak a
tanároknak és a diákoknak. 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

A Spar üzletközpont melletti a beru-
házás részeként valósult meg, a Szent
István téren pályázati lehetőség segí-
tette a korábbi rossz állapotú játszótér
felújítását, valamint az Ambrus köz-
ben önkormányzati finanszírozás
mellett szépült meg a közösségi tér.
Az önkormányzat fontosnak tartja az
ezirányú fejlesztéseket, mivel az or-
szágos tendenciákkal szemben, ná-
lunk nem csökken a gyermeklétszám. 

Mint kiderült, bármilyen meglepő
is, városunkban 44 olyan hely van,
ahol csúszda, mászóka vagy hinta áll
a gyerekek rendelkezésére, igaz, ezek
mára elavultak, a mai kor igényeinek
mindössze négy felel meg. Pintér
Zoltán elmondta, az önkormányzat a
sok, szerényebb kivitelezésű játszótér
helyett egy nagy központi létesítmény
kialakítását tűzte ki célul, ahol min-
den gyermek-korcsoport megtalálja a
számára megfelelő, biztonságos játé-
kot, s ahol kulturált körülmények kö-
zött tölthetik el az időt. Fontosnak
tartják, hogy a város valamennyi ré-
szén legyen megfelelő játszótér, en-
nek első lépése – a nagyobb gyermek-
sűrűség miatt – a lakótelepi játszóte-

rek felújítása. Mint mond-
ta, az ilyen beruházások
nagyon sokba kerülnek, s
a létesítés szabályai – egy
2003. évi minisztériumi

rendelet miatt – rendkívül szigorúak. 
A tervezett játszótér az Alsópark-

ban, a palotakerti óvoda mögötti te-
rületen helyezkedik majd el. A jelen-
legi bozótos részen ehhez területren-
dezést végeznek majd, de csak azokat
a növényeket veszik ki, melyek fel-
tétlenül szükségesek. A cél, hogy itt is
a parkba illeszkedő, ligetes részt ala-
kítsanak ki, de a nyári kánikulában ár-
nyékot is biztosító helyen lehessenek
a gyerekek és a szülők. A játszóteret
kerítés veszi majd körül. 

Ez utóbbit valamennyi hozzászóló
üdvözölte, s többen jelezték, sajnos,
erre nagy szükség van a vandalizmus
tapasztalatai miatt. 

A résztvevők elsősorban a bizton-
ságra és a tisztaságra vonatkozóan
kértek segítséget az illetékesektől.
Többen is jelezték, jó lenne, ha térfi-
gyelő rendszer óvná meg a játszóteret
a rongálóktól, s kérték, legyen ivókút,
és megfelelő illemhely a létesítmény
mellet. Az új játszótér terveiről opti-
mális esetben ősszel dönt a képviselő-
testület, ezt követően kerül sor a köz-
beszerzési eljárásra, s amennyiben az
időjárás megfelelő, kora tavasszal
kezdődhetnek meg a kivitelezési
munkák.  

Képviselő-testületi ülés – Az újabb cél a lovarda és a barokk istálló felújítása

Együtt pályázik a város és a kastély
A Gödöllői Királyi Kastély felújításának újabb üteme érkezett a
rajtkőhöz, miután a napokban kihirdették a közbeszerzési pályá-
zat győzteseit. Újjászületik a Rudolf és a Gizella szárny, helyreál-
lítják a főépület előtti támfalat, megújulnak az előkertek és a
park központi része. Eközben az önkormányzat a Gödöllői Királyi
Kastély Kht-val közösen újabb pályázat benyújtására készül a Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program támogatásának elnyerése
céljából. A pályázat beadásával a városi képviselő-testület is
egyetértett a június 25-i ülésen, és ahhoz is hozzájárult, hogy a
tartalékok terhére pályázati önrészt vállaljon az önkormányzat.

Palotakerti játszótér

Lakossági fórum

Százszázalékos támogatás a Hajós iskolának 

Kompetencia alapú oktatás

Ez elmúlt héten jelentős mennyiségű
csapadék hullott le országszerte. Váro-
sunkban is meg kellett küzdeni az ebből
adódó gondokkal, bár a csapadékvíz-el-
vezető rendszer folyamatos bővítésének
köszönhetően egyre kevesebb a gond. 
A csütörtökről péntekre virradóra lezú-
duló esőt azonban nem bírta elvezetni
az egyébként folyamatosan karbantar-
tott rendszer a Dózsa György út felső ré-
szén, és elöntötte a víz a Fővárosi Ön-
kormányzat Idősek Otthonát. A terüle-
ten olyan nagy mennyiségű víz gyűlt
össze, hogy az egy helyen az árkot is el-
mosta, valamint megrongálta az intéz-
mény mellett lévő betonkerítést is. 
Az esőzések miatt a VÜSZI-hez csak az
Ibolya utcából érkezett bejelentés,  gon-
dot inkább az aszfaltutakra felvitt hor-

dalék okozott, ami-
nek a takarítását
azonnal megkezd-
ték, ugyanúgy, mint
a stabilizált utakon

keletkezett vízmosások megszüntetését.
Mint megtudtuk, problémák elsősorban
ott adódtak, ahol a lekaszált füvet, fa-
nyesedékeket az árokban gyűjtötték
össze. A VÜSZI már többször is felhívta

a figyelmet arra, hogy ez nagyobb eső-
zések idején eltömítheti az átfolyókat,
de a lakosság nagy része sajnos még

most is nem egy esetben ezt figyelmen
kívül hagyja.  
A megfelelő csapadékvíz elvezetést
szolgálja a Rákos-patak medrének rend-
betétele is. A múlt héten befejeződött a
nyomvonal kitűzése a blahai városrész-
ben a strand feletti szakaszon. Itt a la-
kókkal folyamatos az egyeztetés a me-
der további karbantartási munkáinak
érdekében. 
A felújítási munkáknak nem kedvezett a
múlt heti időjárás, a héten folytatják a
korábban megkezdett munkákat a Kele-
men László, a Szabó Pál és a Bem
József  utcában. Tovább folynak a mun-
kák az M31-es építése miatt az M3-as
autópályánál. A hét második felében
Mogyoród és Gödöllő között 20 óra
után műszaki okok miatt háromszori 10
perces forgalomleállításra kell számí-
tani. Csomópont átépítési munkák miatt
sávleszűkítésre kell felkészülni a 28-as
kilométerszelvénynél július 20-ig mind-
két irányban. 

Folytatódnak a megkezdett munkák

Rombolt az eső 
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(folytatás az 1.oldalról)
A díjátadót követően többezer néző

jelenlétében mutatták be a gödöllői
Alsóparkban 19. Magyar Szabadság
Napja ünnepi műsorát, Tolcsvay
László–Tolcsvay Béla: „Magyar Mi-
se“ oratórium-előadását Sebestyén
Márta, Sáfár Mónika, Sasvári Sán-
dor, Tolcsvay László, az Amadinda
együttes, a Dohnányi Zenekar, a He-
gedős együttes, Födő Sándor rockze-
nekara, a Honvéd együttes tánckara
és a Rotunda együttes közreműködé-
sével.

A műsor a hagyományoknak meg-
felelően Gémesi György polgármes-
ter köszöntőjével kezdődött, aki az
ünnep szimbólumává vált Világfa
maradványai előtt vont párhuzamot a
szobor és a magyar nemzet sorsa kö-
zött.

„Úgy hat-nyolc évvel ezelőtt ez a
fa, mintha elkezdett volna korhadni.
Hat-nyolc évvel ezelőtt, nem értettük
miért, belülről egyre rosszabb álla-
potba került. Jég, eső, vihar, orkán-
szerű szelek sem tudták ledönteni, de
láttuk, hogy valami baj van belül.
Majd azután tavaly, a Magyar Sza-
badság Napja után, kettétört a magyar
szabadság szimbóluma. Mintha ketté-
tört volna a magyar nemzet is. Mintha
bennünket is évek óta belső métely
rágna… Mint, ha mi is oldódnánk, és
egyre kevésbé tudunk kapaszkodni
abba az anyaföldbe, ami több, mint
1000 esztendőn át hordozott magá-
ban. A magyar szabadság szimbólu-
ma eltört. Mondhatnánk azt is, hogy
így végződnek azok a törekvések,

amikkel mi emlékezni kívántunk arra
a napra, hogy nincs Magyarországon
idegen megszálló csapat. Lehet, hogy
be kellene fejezni, abba kellene hagy-
ni, hiszen minden esztendőben egyre

nehezebb összeállítani azt a feltétel-
rendszert, hogy méltóképpen tudjunk
emlékezni. S akkor fölmerül a kérdés
sokakban, – így bennem is – és akkor
mit mondunk majd a gyermekeink-
nek, az unokáinknak, hogy, hogyan
emlékezünk azokra, akik évszázado-
kon keresztül küzdöttek azért, hogy
ebben az országban szabadság le-
gyen. Akik évszázadokon keresztül
küszködtek azért, adták az életüket,
családjukat, egzisztenciájukat, mert
hittek abban, hogy Magyarország
szabad és független állam lesz. Majd

ez ölünkbe hullik 1991-ben, és ide ju-
tunk: eltörik a Világfa, szú emészt
bennünket, és mintha eltört volna a
nemzetünk is. Kemény, szigorú gon-
dolatok. De jövőre, a 20. alkalommal
megrendezendő Magyar Szabadság
Napjára, hogy fogunk kiállni? 

Örömmel tájékoztatom önöket,
hogy döntöttünk arról, hogy újraépít-
jük a magyar szabadság szimbólumát.

Egy új fa fog itt önök előtt állni a kö-
vetkező esztendőben. Egy új fa körül
fogunk ünnepelni, amely mélyen le-
nyúlik a gyökerekbe, abból táplálko-
zik, erőt merítve fogja ugyanezt a csa-
varos, spirálszerű formát alkotni, ősi
magyar elemekkel kiegészítve, mert
csak az lehet az irányadó, az lehet a
kapaszkodó, ami onnan lentről, mély-
ről kerül fel, és ami összekötött ben-
nünket határon innen és határon túl a
Kárpát-medencében. 

De ahhoz, hogy egy új világfát
építsünk, ahhoz egy új világnak kell

jönnie. Mert majd megint jön eső, or-
kán, zivatar, különféle károsító ténye-
ző, és tönkremegy. Először belül kor-
had és rohad el, majd utána kettétörik.
Ahhoz, hogy új világfa épüljön fel,
ahhoz pedig egy új világot kell ne-
künk magunknak megteremteni ma-
gunk körül. Remélem, közel van az
az idő, amikor ez elkövetkezhet. Egy
új világot, amelyik nem szégyelli azt,

hogy magyar, egy új világot, amelyik
fontosnak tartja a kultúráját, a nyel-
vét, a hagyományait, a zászlait, a jel-
képeit. Egy új világot, ahol a jövő ge-
nerációban tudunk gondolkodni.”

Az ünnepi műsor végén a résztve-
vők közösen énekelték el nemzeti
imánkat és a székely himnuszt. A ren-
dezvényt a Duna Televízió élőben
közvetítette.

Tizenkilencedszer ünnepeltünk a Világfánál

A Magyar Szabadság Napja

Rózsás János 1944-ben került ki leventeként a szovjet frontra, ahol azonnal ha-
difogságba esett, majd tíz év kényszermunkára és örökös száműzetésre ítélték.
1953 teléig, azaz kilenc esztendőt raboskodott a gulagokban. Az első öt évet
köztörvényesek, a többi négyet pedig politikai foglyok között töltötte. Ez idő
alatt jó barátságba került Alekszandr Szolzsenyicinnel, aki a Gulág szigetcso-
port című művében meg is emlékezik róla. 1963-ban még szovjet állampolgár-
ként – az elítélteket rögtön honosították – rehabilitálták. A KGB (a szovjet tit-
kosszolgálat) meg akarta íratni vele Szolzsenyicin cáfolataként az ellen-Gula-
got – a jó, emberi viszonyokról. Írt egyet, tulajdonképpen még 1953 és 1955
között lágernaplóként, emlékezetből, nem a rendelés szerint – ez, a Keserű
ifjúság 1986-ban Münchenben jelent meg. Azóta több könyvet publikált, Mai
napig segít egykori rabtársainak, kutat az eltűntek után. Művei közül kiemel-
kedő a Gulag lexikon, ami segít e történelmileg fehér folt felszámolásában.

Tempfli József nagyváradi megyés püspök 1931. április 9-én született a Szatmár
megyei Csanáloson. A nagyváradi Szent László Líceumban végezte tanulmá-
nyait, majd a gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézetben tanult.
1962. május 31-én szentelték pappá, 1982 júniusától szentjobbi apát. 1990.
március 14-én II. János Pál pápa kinevezte Nagyvárad 81. püspökévé. 2008. de-
cember 23-án XVI. Benedek pápa elfogadta nyugdíjazási kérelmét. Egyházme-
gyéjének kormányzása idején, 19 év alatt 20 ezer fiatalt bérmált meg, 46 papot
szentelt, és két püspök szentelésén is társszentelőnek kérték fel. Nagyvárad
Helyi Tanácsának díszpolgári kitüntetése, illetve az idén januárban kapott élet-
műdíj mellett 2007. augusztus 20-án a Magyar Köztársaság legmagasabb fokú
kitüntetését, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kap-
ta Tempfli József a hitélet magyarságmegtartó erejének ápolása, a magyar ki-
sebbség jogai melletti következetes kiállás, valamint a magyarság határok felet-
ti összetartozásának erősítése érdekében végzett tevékenysége, életútja elisme-
réseként. Az elmúlt két évtizedben papi tevékenysége mellett visszaszerzett
több egykori egyházi tulajdont, többek között a püspöki palotát és több kór-
házat. Koltay Gábor a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriumának
tagja úgy fogalmazott: „Romániában élni, és katolikus püspökként dolgozni,
felér egy Gulággal.“

Koltay Gábor, Tempfli József, Gémesi György, Rózsás János, Pál Gábor
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– Ön szerint miért fontos, hogy
megünnepeljük a Magyar Sza-
badság Napját? 

„Az elmúlt évek alatt felnőtt egy
olyan generáció, aki már csak a tör-
ténelemkönyvekből és – ha beszélnek
róla otthon – a szülők, nagyszülők el-
beszéléséből tud arról, hogyan is zaj-
lottak itt a dolgok nem is olyan ré-
gen. Ők azok, akiknek csak mese a
vasfüggöny, akik nem értik, a szüleik
miért nem utaztak külföldre gyermek-
korukban, nem tudják mi az a csen-
gőfrász, s ha megkérdezik őket talán
hallottak valamit a málenkíj robot-
ról, de arról sem igazán tudják, mit
jelent. Pedig nem lenne szabad elfe-
lejteni! Ennek a generációnak nincs
fogalma arról, milyen óriási dolog,
hogy ma ez már csak történelem!” 

Tatai

„Mi magyarok nagyon sokat küzdöt-
tünk a történelem folyamán azért,
hogy saját magunk irányíthassuk a
sorsunkat. Voltak olyan időszakok,

amikor ez sikerült, volt, amikor nem.
A múlt század különösen nehéz volt
számunkra, hiszen azután, hogy az
országot darabokra szakították,
megnyomorították a népet, negyven
éven át rombolta a lelkeket, a szelle-
miséget a baloldali politika. És még
most sem tudunk fellélegezni, mert az
a méreg, az az agymosás, amit itt csi-
náltak, még érezteti hatását, és to-
vább rombol. Az ilyen napok, az ilyen
ünnepek erőt és reményt adnak, hogy
talpra tud állni ez az ország.” 

Kovács Sándoné

„Az ilyen ünnepek adnak megerősí-
tést nekünk, hogy érdemes a nehéz-
ségek idején is kitartani, van miért
küzdeni. Akik a volt rendszerben
megelégedtek a kisszerűséggel, azok
csak legyintenek az ilyen alkalmakra,
de nagyon sokan vagyunk, akiknek
fontosak az ilyen ünnepek. Néhány
napja emlékeztünk Nagy Imrének és
társainak az újratemetésére. A tele-
vízió levetítette azt a filmet, amit Em-
ber Judit készített a kihantolásról, a
családról. Azt hiszem, aki ezt végig-
nézte, annak nem kérdés, miért fon-
tos a Szabadság Napja megünneplé-

se: azért, hogy soha többé ne jöhes-
sen ránk olyan idő, mint amikor ilyen
szörnyűségeket követtek el, mint
amikkel ebben a filmben szembesül-
tünk.”

Bene L.

„Kicsi voltam még, amikor először
kimentünk a szüleimmel a szabadság
napi ünnepi műsorra. Akkor ez ne-
kem csak jó buli volt. Évek teltek el,
amíg egyszer csak megkérdeztem, mi
is az a Szabadság Napja. Elmagya-
rázták, de igazán most, felnőtt fejjel
kezdtem, kezdem érteni, mit is jelent
ez, s mennyire mást-mást jelent min-
denkinek. Akik megélték a szocializ-
must, azoknak elsősorban az oroszok
kivonulását jelenti, de szerintem
ilyenkor nemcsak erre, hanem az ösz-
szes harcunkra, hősünkre emléke-
zünk.” 

T. M.

A hét kérdése:

– Önt, hogyan érinti az eddig
adómentes juttatások meg-
adóztatása?

A hét kérdése

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

E heti cikkünkben olvasóink kérdése-
it válaszoljuk meg röviden.

– Arra a kérdésre szeretnék választ
kapni, hogy mit tehetek, ha a mun-
káltatóm le akarja csökkenteni a
napi 8 órás munkaidőmet 6 órára.
Köteles vagyok-e beleegyezni, és ha
nem, annak milyen következmé-
nyei lehetnek rám nézve?
– A munkaszerződés alapvetően két-
oldalú szerződés, módosítása csak
mindkét fél közös beleegyezésével,
írásban történhet. Természetesen a
munkáltató kerülhet olyan helyzetbe,
hogy valamely munkavállaló munka-
idejére már kevésbé tart igényt, ezzel
kapcsolatban kezdeményezheti a
munkaszerződés módosítását – ter-
mészetesen ez azt is jelenti, hogy a
munkaidő csökkentésével arányosan
csökkenne a munkavállaló munka-
bére is. A munkavállaló minden eset-
ben eldöntheti, hogy elfogadja-e a fel-
tételeket. Ha a munkavállaló nem fo-
gadja el, akkor a hatályos szabályozás
szerint a munkáltató rendes felmon-
dással (vagyis megfelelő felmondási
idővel, végkielégítéssel) felmondhat
a munkavállalónak. 
– A múlt héten tartották az elhunyt
testvérem hagyatéki tárgyalását. A

másik testvérem és én 1/2-1/2
arányban örököltük meg az ingat-
lan tulajdonát. A kérdésem ezzel
kapcsolatban az, hogy nekem kell a
földhivatalban eljárni a tulajdonjo-
gom bejegyzése érdekében?
– Nem, amennyiben a közjegyző tel-
jes hatályú hagyatékátadó végzésben
rendelkezett az elhunyt hagyatékának
az örökösök részére történő átadásá-
ról, akkor a végzés tartalmazza, hogy
a közjegyző hivatalból a végzés meg-
küldésével egyidejűleg megkeresi az
Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hiva-
talt az öröklési illeték kiszabása, va-
lamint az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes földhivatalt a tulajdonjog át-
jegyzése érdekében.
– Öröklési szerződést kötöttem tá-
voli rokonaimmal, viszont ők nem
teljesítik a szerződésben foglalta-
kat. Nem kapok meleg ételt, nem
takarítják a házamat, a nyugdíja-
mat ők veszik fel a bankszámlám-
ról stb. Hogyan tudom megszüntet-
ni ezt a szerződést?
– A hatályos Polgári Törvényköny-
vünk értelmében az öröklési szerző-
dés megszűnésére azokat a rendelke-
zéseket kell alkalmazni, amelyek tar-
tási (életjáradéki) szerződésre vonat-
koznak. Alapvetően a szerződés a jo-
gosult haláláig áll fenn, azonban a
törvény a felek bármelyikének bizto-
sítja azt a lehetőséget, hogy a jogsza-
bályban meghatározott okból – tehát
ha valamelyik fél jogos érdeke vé-
delmében szükséges – a szerződés
megszüntetését kérje a bíróságtól. A
peres eljárásban a szerződés meg-
szüntetése kapcsán a felek megfelelő
kielégítést kell, hogy nyerjenek, azaz
el kell számolniuk egymással. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége tájékoztatja a tisztelt olvasókat, 
HOGY AZ ÚJSÁG JÚLIUS 1-JÉT  KÖVETŐEN AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN

JELENIK MEG:
JÚLIUS 15.; JÚLIUS 29.; AUGUSZTUS 12.

Ezt követően ismét visszaáll a megszokott heti megjelenési rend. 
Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

Mintegy 150 millió forint érté-
kű marihuána-ültetvényt talál-
tak egy gödöllői magánházban
a rendőrök. A Rét utca egyik
házát a tulajdonos még feb-
ruárban bérbe adta vietnami-
aknak, akik az elmúlt egy-két
hónapban nem fizették ki a ki-
alkudott összeget. Ezért a tulaj-
donos ellátogatott a házába, s
ekkor észlelte, hogy azt mari-
huána termesztésre alakítot-
ták át.

A ház tulajdonosa azonnal értesítette
a rendőröket, akik a helyszínen meg-
állapították, hogy 1367 tő marihuána
„cseperedik“ a mesterséges fényben.
A ház bérlői időközben eltűntek, most
keresik őket. Az ügyben tart a nyo-
mozás, a növényeket lefoglalták, s
kábítószerrel való visszaélés bűntette

miatt ismeretlen tettes ellen indult
meg a nyomozás.

Budapesten és Pest megyében már-
cius elején hat, vietnamiak által üze-
meltetett marihuána-ültetvényt talál-
tak családi házakban, a további nyo-
mozás során a közelmúltban még ti-
zennégy házban derítettek fel ültet-
vényt, valamint a kábítószer tárolá-
sára használt raktárakat.

***
A múlt hét sem volt balesettől mentes.
Június 20-án délután Gödöllő lakott
területén belül egy Yamaha típusú se-
gédmotorkerékpárral közlekedett egy
férfi a Mikes Kelemen utcában a Sza-
badság út irányába. 
A kereszteződéshez érve nem biztosí-
tott elsőbbséget a neki balról érkező
személygépkocsinak, aminek követ-
keztében összeütköztek. 
A baleset következtében a motoros

nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett. 

***
A fokozott rendőri jelenlét ellenére az

elmúlt héten is több személy fogyasztott
alkoholt, mielőtt a járművezetést meg-
kezdte. 

Június 26-án éjfél előtt egy szadai fér-
fi próbarendszámú gépkocsival közle-
kedett Szada belterületén, amikor iga-
zoltatták, majd vérvételre szállították.

Június 28-án Gödöllőn, a Rét utcában
vezetett ittasan egy férfi, akit vérvételre
szállítottak. 

Gyermek sérült meg abban a baleset-
ben, ami június 28-án történt Gödöllő
lakott területén. A Dózsa György úton,
az Ady Endre út irányába haladt egy
Fiat típusú személygépkocsi, amikor a
Szabadság út kereszteződéséhez érve a
kihelyezett Állj! Elsőbbségadás kötele-
ző jelzőtábla ellenére nem biztosított el-
sőbbséget a védett úton, Kerepes irányá-
ból érkező Hondának. A Fiat jobb hátsó
ülésén, valamint a hátul középen uta-
zó gyermekek könnyű sérüléseket
szenvedtek. 

Marihuanát termesztettek a gödöllői házban

Rendőrségi hírek 

Megkezdődik a nyári szünet a
parlamentben is, miután lezárul
a Bajnai csomag végszavazása.
A tavaszi ülésszak lezárása jó al-
kalom arra, hogy áttekintsük vá-
rosunk országgyűlési képvise-
lője, Fogarasiné Deák Valéria el-
múlt évben végzett parlamenti
munkáját. 

A képviselő asszony múlt év szeptem-
bere óta tíz alkalommal szólalt fel a
parlamentben. Ebből nyolc alkalom-
mal a Nemzeti Civil Alapprogrammal

és a társadalmi szervezetekkel kapcso-
latban, egyszer a közrend, valamint az
igazságszolgáltatás működésének vé-
delme érdekében szükséges egyes tör-
vénymódosításokról ismertette az Em-
beri jogi, kisebbségi, civil- és vallás-
ügyi bizottság alelnökeként annak ki-
sebbségi véleményét. Egy alkalommal
szólalt fel napirend előtt, amikor is a
Nemzetbiztonsági  Szolgálat  mellett

foglalt állást. Indítványt egy alkalom-
mal nyújtott be, képviselőtársaival kö-
zösen: A miniszterelnökkel szembeni
bizalmatlanság kifejezéséről és az új
miniszterelnök megválasztásáról. Gö-
döllői, illetve választókerületi ügyben a
képviselő asszony egyetlen egyszer
sem szólalt fel, illetve a  gödöllői  vá-
rosi rendezvényektől is távol tartotta
magát.  A képviselő asszony parlamen-
ti munkájára hivatkozva  távol maradt a
Zöld óvoda múlt heti alapkőletételéről
is, amin Gémesi György polgármester
megköszönte a fejlesztés érdekében

közösen végzett mun-
káját. 
Legrövidebb hozzászó-
lásában, ami 1 perc 18
másodpercig tartott, bi-
zottsági véleményt is-
mertetett, leghosszab-
ban pedig (20 perc 19
mp) akkor beszélt, ami-
kor a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény
módosításakor vezér-
szónokként beszélt a 

program jelentőségéről, a civil szektor
rendszerváltás óta végbement változá-
sáról.  
A képviselő asszony aktivitása leg-
inkább a szavazásoknál mutatkozott
meg, Fogarasiné Deák Valéria mindent
megszavazott  abból, amit a kormány a
parlament elé terjesztett az elmúlt egy
esztendőben. 

Képviselői munka az elmúlt egy évben

A megszavazó ember

Fotó: Béli Balázs (MH)

Lapzártánk idején szavaz az
Országgyűlés a jövő évi adó-
törvényekről, a vagyonadóról,
és többek között a gyes szabá-
lyairól. Július elsejétől  meg-
szűnik az összes jelenleg léte-
ző lakástámogatási forma és a
13. havi nyugdíj, emelkednek
az adók, csökkennek a járulé-
kok, drágább lesz a gáz és a
külföldi mobiltelefonálás. A 
szabadon választott parla-
mentben azonban nem igazán
volt szabad a voksolás. Bár az
SZDSZ frakcióülésén a 19 kép-
viselőből 8 nem támogatta a ja-
vaslatokat, Kóka János frakció-
vezető kötelezővé tette azok
megszavazását. Az MSZP pad-
soraiban is csak igennel lehe-
tett voksolni, mind a jelenlét,
mind az igen gomb megnyo-
mása kötelező volt a párt kép-
viselőinek. 

Lapunk megpróbálta egy csokorba
gyűjteni a leginkább zsebbe vágó tud-
nivalókat.  

Az adózás terén számos változás
történik július 1-jén, melyek közül a
legfontosabb az általános forgalmi
adó változása. A normál 20 százalé-
kos ÁFA-kulcs 25 százalékra emel-
kedik. A kedvezményes 18 százalé-
kos ÁFA csak a kenyérre, a pékárura,
a tejre és a tejtermékekre vonatkozik

majd, és megmarad az 5 százalékos
kedvezményes kulcs (ez alá tartozik a
könyv, a gyógyszer, a napilap és a
kotta). A távhő ÁFA-ja csak augusz-
tustól csökkenhet 18 százalékra, az
unió ugyanis várhatóan akkorra hagy-
ja jóvá.

A benzin és a gázolaj nemcsak az
ÁFA-emelés miatt drágul, a jövedéki
termékek adóját 5-6 százalékkal eme-
lik, így többet kell majd fizetni a ciga-
rettáért, a dohánytermékekért, vala-
mint az alkoholokért is.

Többet kell fizetni az áramért és  a
gázért is. A végfelhasználói nettó
áramárak 0,9-6,4 százalékkal nőnek,
az ÁFA-t is tartalmazó bruttó árak
pedig 5-10 százalékkal mennek fel. A
gáz ára ezúttal nem emelkedik, de az
ÁFA-emelés miatt ezért is többet fo-
gunk fizetni. A lakosság szolgálta-
tónként eltérő árat fog fizetni július 1-
jétől a földgázért: az átlagár köbmé-
terenként 136,38 forint lesz.

Bár július 1-jével az Európai Unió-
ban a roaming tarifák csökkennek, a
magyar telefonhasználók szomorú
módon nem profitálhatnak ebből. A
magasabb euróárfolyam és az ÁFA-
emelés miatt a hívásindítás kiskeres-
kedelmi ára percenként legfeljebb
151,4 forintba, a hívásfogadásé pedig
66,9 forintba kerülhet (a percdíjak
csaknem 20, illetve 10 százalékkal
nőhetnek majd).

A most megszűnő támogatások kö-
zött van a lakásvásárlás vagy hitel-
felvétel esetén a gyerekek után járó
lakásvásárlási kedvezmény (népszerű
nevén szocpol és félszocpol), illetve
az állami kamattámogatású hitel is.

(Az új lakástámogatási rendszer csak
októberben lép életbe.)

Július 1-től megszűnik a 13. havi
nyugdíj. A társadalombiztosítási nyug-
ellátásról szóló törvény módosítása  sze-
rint a 13. havi nyugdíj második, novem-
berben esedékes részletét  idén már nem
folyósítják. Ehelyett bevezetik a nyug-
díjprémiumot, ami először akkor jár
majd, ha a gazdasági növekedés eléri a
3,5 százalékot. A döntés értelmében
megváltoznak a nyugdíjindexálás sza-
bályai: az évenkénti nyugdíjemelés
megmarad, de jövőre csak az infláció
ütemét követi.

A törvénymódosítások szerint jö-
vőre az alsó adókulcs 17 % lesz 18
helyett, a sávhatár 1,9 millióról 5 mil-
lió forintra változik, efölött pedig 32
százalék lesz az adókulcs. Ezzel
együtt megváltozik az adó kiszámí-
tásának módja is, ez azonban egyes
szakértők szerint nem fedi a szuper-
bruttósításként a köztudatba bevo-
nuló számítási módot. Bevezetik a va-
gyonadót a 30 millió forintnál na-
gyobb értékű ingatlanokra, nagy ér-
tékű gépkocsikra, vízi és légi közle-
kedési járművekre.

Megadóztatják az eddig adómentes
természetbeni jutattásokat is. Az óriási
társadalmi tiltakozás ellenére ezentúl
25 %-os adó terheli az üdülési csekket,
a meleg étkeztetési utalványt és meg-
szűnik a hideg étkezési utalvány. 

A törvényeket a parlament elfoga-
dása után  a köztársasági elnöknek is
alá kell írnia. Ez alól csak a GYES-t
érintő változások kivételek, annak visz-
szautasítására már nincs több lehetősé-
ge Sólyom Lászlónak.  

Július elsejei döntések

Fekete nap? 
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Olvasóink írták

„Ingatlanadó. Az utóbbi időben egyre
gyakrabban vagyonadóként emlegetik
és végeredményben a birtoklást adóz-
tatná meg:  a birtoklás jogát az államtól
kellene folyamatosan bérelni, függetle-
nül attól, hogy a birtokolt objektum
megszerzése egyszer már adózott jöve-
delemből történt.  Ez a megtakarítás
megsarcolása. Nem kommunális adó,
amelyet a helyi közösség használ  föl
helyi ellenőrzéssel, (bár a helyi szerve-
ket akarják rákényszeríteni a besze-
désre) és nem is  jövedelemadó, ha az
objektum (ingatlan) jövedelmet nem
termel, sőt a fenntartása  adót termelő
kiadásokkal jár együtt , illetve mégis jö-
vedelemadó, mert  a már adózott jöve-
delemből kell fizetni, akkor is, ha a bir-
tok egy része éppen a vagyonadó fize-
tésére eladásra kerül. Ez végeredmény-
ben a tulajdon lassú államosítása azzal
a fenyegetéssel, hogy azonnal  államo-
sítják, ha az illető nem fizet. 
Vannak persze, akik irigységgel és gyű-
lölettel eltelve erre elégedetten mond-
ják: fizessenek a gazdagok! De ezek
nem gondolnak arra, hogy igen köny-
nyen rájuk is sor kerülhet, mert a gaz-

dagoktól beszedett sarc nem fogja ki-
elégíteni a szükségletet.  A cél azoknak
a megsarcolása, akik sokan vannak, ki-
csiny a jövedelmük, de van megtakarí-
tásuk, például házuk, lakásuk, stb.
Mert ugye miből fizetnék a vagyonadót,
ha nem a maradék jövedelmükből?
Igaz, már elhangzott a miniszterelnöki
szájból, hogy „költözzenek kisebbe!” és
a kölönbségből fizessenek az állam-
kasszába. A sok szegénytől beszedett ki-
sebb sarc  végösszegében ugyanis sok-
kal több lehet, mint a gazdagoktól be-
szedett nagyobb összegek, mert a gaz-
dagok szám sokkal kisebb, mint a sze-
gényebbeké, ráadásul a gazdagoktól
igencsak nehéz valamit is behajtani,
hiszen több lehetőségük van a védeke-
zésre. 
Ezer szegénytől beszedett tíz-tíz forint
több, mint két gazdagtól kisajtolt ezer-
ezer forint. Ostobaság arra gondolni,
hogy majd csak mások fizetnek. Ez a
többletköltség bekerül a lakbérbe, és
minden áruba, ami valamiképpen kap-
csolatba kerül ezzel az adóval. 
Lehet, hogy kezdetben csak a jól látható
és megfogható objektumok után kell
birtoklási adót fizetni, de könnyen sor
kerülhet a berendezés felértékelésére
(például lakásbiztosítás alapján), a

pénzbeli megtakarításokra (a bankbe-
tétek alapján), sőt, még a vélelmezett
megtakarításokra is,amely esetben azt
adóztatnák, amit az illető megtakarít-
hatott volna, ha takarékosabb, és pél-
dául nem külföldi szállodákban, múzeu-
mokban költötte volna el a pénzét köny-
nyen megadóztatható lakás vétele he-
lyett. 
Szóba jöhet még a kötelező megtakarí-
tás is (lásd: békekölcsön). A jelszó: ta-
karékoskodjék, és fizesse be a megta-
karításait az államkasszába! 
A nyugdíjasoktól már elvontak 7,7 %
nyugdíjjövedelmet, ami azt is jelentheti,
hogy befizettetnek velük 7,7 % többlet
jövedelemadót (mert a nyugdíjakat már
adózva kapják kézhez, úgy, hogy nem is
rendelkezhetnek az 1 %-ról), azaz a
nyugdíj 7,7 %-nak az adóértéke 100 %.
Mások ilyesminek nagyobb hatékony-
sággal állanának ellen? Miért kell ál-
cázni vagyonadónak a többlet jövede-
lemadót, ráadásul igazságosnak kikiál-
tani, amikor végeredményben jobban
fogja sújtani a kis jövedelműeket (köz-
vetlenül vagy közvetve) mint a nagy jö-
vedelemmel bírókat? Vagy többféle jog-
címen – gondolják – egyszerűbb lesz ki-
zsarolni?

Balássy Zoltán

A nemrégiben megújult és áta-
lakult Pelikán Rádió – a régi
gárda mellett – számtalan új
hanggal és a hangokhoz tarto-
zó emberekkel igyekszik meg-
teremteni és megszerettetni
egy olyan regionális rádióadót,
ami a Gödöllőn és környékén
élőket maximálisan kiszolgál-
ja. Az új emberek egyike Csor-
ba Miklós, aki Péter Petra prog-
ramigazgatóhoz hasonlóan a
Danubius Rádióból tette át
székhelyét Gödöllőre. Mikro-
fonközeli élményeiről beszél-
gettünk vele.

– Hogyan csöppent bele a rádiózás
világába?

– Nagyjából nyolc éve, céges ren-
dezvényeken ragadtam először mik-
rofont a kezembe és pattantam szín-
padra, mint műsorvezető. Az efféle
eseményeken sok rádiós és televíziós
személyiség is megfordul, így Rákó-
czi Feri is, aki a Danubius Rádió reg-
geli műsorának egyik házigazdája.
Sokszor megjegyezte: bolond va-
gyok, ha nem próbálkozom meg a rá-

diózással; így kerültem 2007-ben a
Danubiushoz. A 40 király című műsor
révén ismerhettek meg szélesebb kör-
ben a hallgatók. Az utóbbi időszak
gazdasági nehézségei révén fellépő

leépítési hullám a Danubiust is elérte,
ami többek között engem is elsodort a
rádiótól.

– Hol sikerült partot érnie?
– Rögtön Gödöllőn kötöttem ki.

Idén áprilisban Péter Petra – korábbi
kollégám a Danubius Rádiónál – hí-
vott fel azzal, hogy lenne-e kedvem
egy regionális adónál is kipróbálni
magam. Szívesen fogadtam a meghí-
vást, hiszen Petrának lelkes rajongó-

ja vagyok, a rá-
diózást pedig
s e m m i k é p p
nem akartam
abbahagyni.

– Nem érez-
te visszalépésnek azt, hogy egy or-
szágos sugárzású adótól egy sokkal
kevesebb embert „kiszolgáló” mé-
diumhoz került?

– Egyáltalán nem. A Danu-
biusnál az úgynevezett „format”
rádiózás szabályai szerint kellett
dolgozni. Ott nagyon tudatosan,
másodpercre pontosan meghatá-
rozzák, hogy egy órában hány-
szor, hogyan és mennyit beszél-
het az ember. Abszolút másféle
kihívásokkal kellett szembenéz-
nem. Itt Gödöllőn rögtön egy öt-
órás élő adást bíztak rám. Szabad
kezet kaptam arra, hogy milyen
tartalmakkal töltöm fel a műsort.

Így rádiózni teljesen más érzés. Rá-
adásul engem kértek fel állomáshang-
nak, ami már-már a reklámszinkron
világát érinti, úgyhogy ez önmagában
is izgalmas feladatnak ígérkezett.

– Mit érdemes tudni a Trafik
című műsorról?

– Ahogy a neve is mutatja, itt szinte
minden fellelhető, ugyanúgy, mint Jó-
zsi bácsinál a sarki kioszkban. A mű-
sor minden hétköznap 13 és 18 óra

között hallható, naponta más műsor-
vezetők/üzletvezetők irányítása alatt.
Nekem a hétfői nap jutott, ekkor
igyekszem az embereket felturbózni a
hét további napjaira.

– Hogyan zajlik a Csorba Miki-
féle Trafik?

–Leginkább úgy, ahogy az életem
általában: lendületesen, változatosan,
vidáman, könnyeden. Arra hajtok,
hogy végre felizzanak a telefonvona-
lak, hogy az emberek ne csak passzí-
van rádiózzanak. Szokjanak hozzá,
hogy most már van egy saját, külön
bejáratú rádiójuk, és ezen keresztül
érezzék, hogy egy valós közösséghez
tartoznak. Nemcsak engedem a sza-
bad véleménynyilvánítást, hanem lel-
kesen, tárt karokkal üdvözlöm. Pró-
bálok olyan témákat feldobni, ame-
lyek szerintem közérdekűek. Például
életre hívtuk a „Táltos jótanácsai” ne-
vű rovatot, ahol korunk népbetegsé-
geiről, azok lelki okairól és termé-
szetgyógyászati kezeléséről számo-
lunk be. Nemsokára útjára indul egy
sorozat, ahol egy-két óra terjedelem-
ben egy-egy legendás zenész életéről
számolunk be részletesebben. Termé-
szetesen ez még nem minden, nyár
végéig még számos egyéb újdonságra
is számíthatnak a kedves hallgatók.

– Hogyan sikerült a bemutat-
kozás?

– Amikor az első adásomat vezet-
tem, csak úgy záporoztak felém a kér-
dések, hogy ki is vagyok, mit keresek
itt, honnan ismerős a hangom… A
hallgatók nagyon kedvesek voltak,
érződött rajtuk, hogy valóban kíván-
csiak arra, ki is vagyok én. Váratlanul
ért és hihetetlenül jól esett.

– Ha nem dolgozik, akkor mi esik
jól?

– Szeretek sportolni, de nem az át-
lagosakat részesítem előnyben. Első-
sorban azok érdekelnek, amiket a leve-
gőben, illetve a víz alatt lehet űzni,
úgyhogy ugrottam már ki 4000 méter
magasból, egy helikopterből és épp a
napokban búvárkodtam először a ten-
gerek mélyén. Az ejtő- és siklóernyő-
zéssel tapasztaltam meg, hogy milyen
is valóban három dimenzióban létez-
ni. A búvárkodással pedig a négydi-
menziós valóságba kóstolhattam bele,
hát az valami csuda!

– Milyen tervei vannak a jövőre
nézve?

– A legaktuálisabb, hogy a magán-
praxisomban sorsfordítóan nagy dobás-
ra készülődöm. Persze őrült titkos min-
den, de annyit azért elárulhatok, hogy
mindenki, aki érzi magában a szikrát ah-
hoz, hogy kipróbálja magát „speaker”-
ként rendezvényeken, szeptember-ok-
tóber tájékán nyitott szemmel böngész-
szen a neten lehetőségek után…

Pelikán Rádió – beszélgetés Csorba Mikivel

A föld fölött és a víz alatt

A szoptatás több mint a csecsemő táplálásának legideálisabb módja -
forrása a melegségnek és a vigasztalásnak! 

A gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai sok szeretettel meghívják
Önt az Anyatej Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő 

ünnepségre.
Az ünnepség időpontja: 2009. július 3., 10 óra.

Az ünnepség helye: Polgármesteri Hivatal díszterme
Program: Megnyitó, műsor, anyatejet adó anyák köszöntése

Az  Ép- Kéz- Láb Alapítvány  javára
rendezett jótékonysági koncertet az
Amerikai-Magyar Környezetvédelmi és
Kulturális Társaság a Gödöllői Királyi
Kastély dísztermében június elején. A
rendezvény célja a Péterfi Sándor Kór-
ház  Fiumei úti rehabilitációs központja
számára manuálterápiás kezelésekhez
szükséges ágyak adományokból való fi-
nanszírozása volt. Az intézmény ilyen
felszereléssel jelenleg – jóllehet Közép-
Európa egyik legnagyobb baleseti köz-
pontja – egyáltalán nem rendelkezik. 
A hangverseny, ahol Hao Huang és
Kereskedő Tamás zongoraművész
Bach, Beethoven, Chopin, Debussy,
Gershwin, Liszt és Rachmaninov mű-
veit szólaltatta meg, egy háromrészes
sorozat első állomása volt. A szervezők
célja, hogy összegyűjtsenek 1,5 millió
forintot, amiért kedvezményes áron há-
rom speciális ágyat szeretnének vásárol-
ni az intézménynek. A Pest megyében
élő, és mauálterápiára szoruló betegek

többsége – köztük a gödöllőiek is –  itt
részesül a szükséges kezelésben. A kez-
deményezéshez csatlakoztak annak a
labdarúgó mérkőzésnek a résztvevői is,
akik június 5-én mérték össze tudásukat
városunkban. A GEAC csapata barátsá-
gos mérkőzésen  látta vendégül pályáján
a UCL SSEES (University College
London - School of Slavonic and East
European Studies) csapatát. A mérkő-
zést követően dr. Bujáki Gábor, a
Szent István Egyetem Kollégiumának
főigazgatója fogadta a csapatokat, ahol
az angol együttes játékosai – értesülve a
jótékonysági koncertről, adományt
ajánlottak fel a Péterfy Sándor Kórház
Ép-Kéz-Láb Alapítványa javára.
Az Amerikai-Magyar Környezetvédel-
mi és Kulturális Társaság még két kon-
certet szervez a közeljövőben, hogy a
három speciális ágyat megvásárolhas-
sák. Az egyiket Budapesten rendezik
meg, a másodiknak a tervek szerint gö-
döllői helyszíne lesz. 

Június 18-án érkeztek Gödöllőre a
Nemzeti Zarándoklat elnevezésű ren-
dezvény résztvevői. A kezdeménye-
zés célja a szeretet erejével megsze-
lidíteni az értelmetlen
ellenséges indulato-
kat; elindulni az ösz-
szefogás útján, meg-
találni a kiutat a jelen-
legi helyzetből, mivel
Magyarország jelen-
leg mély morális, er-
kölcsi és gazdasági
válságban van.
A Nemzeti Zarándok-
lat június 10-én Pál-
házáról, június 11-én
Komlóskáról indult
el, hogy a résztvevők végül gyalog
jussanak el június 20-án Budapestre. 
A menet sok más település mellett
Gödöllőt is érintette, ahol Pintér Zol-
tán alpolgármester fogadta a megje-

lenteket. Ezt követően az egybegyűl-
tek megtekintették a Gödöllő Tánc-
együttes ünnepi műsorát, majd péntek
reggel a város vezetősége úgy enged-

te útjára a vándorokat, hogy felkötöt-
ték a menet zászlajára Gödöllő sza-
lagját és elhelyezték a menet kincses
ládájában a település földjét.

-xc-

Nemzeti Zarándoklat 2009

Egészségügyi fejlesztés nemzetközi segítséggel

Összefogás Gödöllőn

A gödöllői Teleki Pál Egyesület
szép hagyománya, hogy kirándu-
lást szervez a történelmi Magyar-
ország Trianon által elszakított
területeire. Idén a lelkes kirándu-
lóknak Horvátország és Szlové-
nia magyar emlékeinek megis-
merése volt a cél, s ezzel a 2002-
ben elkezdett kör: Burgenland,
Felvidék, Erdély, Délvidék, Kár-
pátalja meglátogatása után, az
idén bezárult.

Az első napot még Magyarországon töl-
tötték Herend és Sümeg, Bazsi és Kehi-
da felkeresésével. Utóbbi településen a
szépen rendbehozott Deák kúriában tar-
talmas, gazdag anyag emlékeztetett a
haza bölcsére, Deák Ferencre. A máso-
dik napon Horvátországba, Zágrábba,
indultak az egyesület tagjai, amivel
1920-ig több, mint 800 éven át közös
történelem kötött össze bennünket, s
Szent László királyunk 1093-94-ben
már püspökséget hozott létre.

Megcsodálták a monumentális, neo-
gótikus székesegyházat, ami a város 
szimbóluma. Megpillantották Jellasich

horvát bán lovasszobrát, akit mi nem
tartunk olyan nagy nemzeti hősnek,
mint a horvátok…

Hazafelé tartva, gondozott, tavaszi
pompájában tündöklő parkban láttogat-
ták meg a Zrínyi család ősi fészkét, Mu-
raköz egyetlen várát, Csáktornyát, amit
Zrínyi Miklós (1508-1566) kapott jutal-
mul, és öt generáció birtokolta. A szépen
rendbehozott vár árkádos belső udvará-
nak boltíve egy kis oszlopot véd, ami a
vadkan által megölt költő és hadvezér
emlékét őrzi. De a közelben gyönyörű
emlékmű hirdeti a Szigeti veszedelem
íróját. 1904-ben emelték Árkay Aladár
építész és Szász Gyula szobrászművész
munkája nyomán a szobrot.

A szigetvári hős szobránál koszorút
helyzetek el, s mint elmondták, jó érzés
töltötte el őket, hogy a Zrínyiek emlékét
a magyarok és a horvátok is egyaránt őr-
zik.

A szlovéniai Lendván ünnepi perce-
ket jelentett az a szentmise, melyet
Eördög László atya, gödöllői premont-
rei alperjel celebrált, és a szlovén rádió
élőben közvetített. Lendva a szlovéniai
magyarság központja, ahol  Szlovéniá-

ról és a szlovéniai magyarok helyzetéről
dr. Göncz László, a szlovén parlament
magyar nemzetiségű képviselője tájé-
koztatta a  Teleki Pál Egyesület tagjait,
akik a templom mellett koszorút he-
lyeztek el Szent István király szobránál.
A tanulmányi út Szlovénia második leg-
nagyobb városában, Mariborban ért vé-
get. A Dráva két partján fekvő várost az
egykori gödöllői diák, Klacsmann Zsó-
fia mutatta be, aki ma a helyi Operaház
zenekarának művésznője. A Szent János
Székesegyház, az 1515-ben épült Vá-
rosháza, a Mária-oszlop és a maribori
egyetem megtekintése után tudásban és
magyarságtudatban gyarapodva tértek
haza az egyesület tagjai.

-tpe-

Több éves túrasorozatot zárt a Teleki egyesület

Utolsó állomás: Horvátország 
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Apám kakasa – mondja a
verseskötet címe, s mi idé-
ződhet fel erről bennünk?
Anyám tyúkja, hát, persze.
Két mai költő, Lackfi János
és Vörös István változatokat
írt klasszikus magyar ver-
sekre, olyanokra, amelyek-
nek a sorai, rímei ott cseng-
nek-bongnak mindnyájunk fe-
jében.

A formát megtartva „moderni-
zálták” a tartalmat. Nyilván sose
jutott volna eszükbe, hogy ezt te-
gyék, ha amellett, hogy költők,
nem apukák is, költő-apukák, akik
sajátos verselősdit játszanak a gye-
rekeik örömére, őket, a gyerekeket
is, s a körülöttünk levő mostani
világot, korunk jellegzetes tárgyait
is beleírva, beleszőve a változatok-
ba. 

Így aztán megjelenik a számító-
gép, a mobiltelefon, a parabolaan-
tenna, a Rubik-kocka, a motorke-
rékpár, az autóbusz olyan klasszi-
kusokban, melyeknek az eredeti
megírása idején még híre-hamva
sem volt mindezeknek. 

De nemcsak a tárgyi világ cseré-

lődik ki, se szeri, se
száma az ötletek-
nek, mit is lehet
kezdeni a verssel.
Mintegy megmutat-
ják a gyerekeknek: a költészet
egyenlő a szabadsággal. 

Az ember fog egy papírt – vagy
egy számítógépet –, s csudadolgo-
kat pöttyögethet oda a papírra, a
képernyőre. Az emberi fantáziának
semmi sem szab határt. 

Mint ahogy a maguk idejében az
idézett költők, Arany János, Petőfi
Sándor, József Attila, Kosztolányi
Dezső, Babits Mihály és még sokan
mások, leírhattak bármit, ami nekik
tetszett, ezt ugyanúgy megtehetjük
ma is, mi is. 

A nyelv úgy formálódik az őt jól
ismerő személy elméjében, hogy
csak táthatjuk a szánkat. Lefogad-
nám, hogy a két költő-apuka munka
– vagyis játék – közben a gyerekeit
is biztatta: próbálják ki a verselést.
Megkérdezte tőlük: ők hogyan kez-
denék el ennek vagy annak a ver-
snek a változatát. 

Mindenesetre, bárki találta ki,
nagy lehet a nevetés, ha felismer-
jük, hogy az „Ejh, mi a kő!

Tyúkanyó, kend…” mellé, annak
ihletésére így fogalmazhatunk: „Ej,
mi a szösz, kakas szaki…” Így,
vagy másképp. A lehetőségek szá-
ma végtelen. 

Jó szórakozás lehet a nyári
szünidőre a játék a versekkel.
Ugyanakkor garancia arra, hogy a
nebuló ne felejtse el a következő
tanévig az eredetit. Vagy amelyik-
kel még nem találkozott volna, az-
zal jó előre megismerkedjék. 
(Lackfi János – Vörös István:
Apám kakasa

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Versjáték

Ismét jutalom a jó tanulóknak!

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.

Rendkívül mozgalmas idősza-
kot tudhatnak maguk mögött a
Gödöllő Táncegyüttes tagjai.  A
nemrég bemutatott „Köszön-
teni jöttünk, Besnyőnek Csilla-
ga” című műsort követően
több fesztiválon is szép sikere-
ket értek el tagjai.

Május 3-án rendezték meg Csepelen a
Megyei Gyermektánc Versenyt, amin
az ifjúsági együttes a stílusos tánco-
lásért kapott kimagasló dicséretet. 

Ezt követte a Regionális Gyermek-
tánc Fesztivál Budatétényben, ahon-
nan két díjjal tértek haza táncosaink.
Az ifjúsági együttes kimagasló tech-
nikai tudásáért kapott elismerő okle-
velet, a kiskamasz csoport pedig ki-
magasló munkája elismeréseként le-
hetőséget kapott a Gyermektánc An-
tológián való részvételre. 
Eredményesek voltak a felnőttek is,
Moussa Ahmed megnyerte az orszá-

gos „Legényes” versenyt, majd a Za-
laegerszegen megrendezett országos
„Verbunk” versenyen Szokolik Sza-
bolccsal együtt lett első díjas. 

A Hortobágyon megrendezett
Pásztortánc verse-
nyen is szép sike-
reket hozott. Szo-
kolik Szabolcs itt
is első lett, Simo-
nyi Gábor pedig a
III. díjat hozta ha-
za. Ők innen egye-
nesen a nagy múlt-
ra visszatekintő
Szolnoki Feszti-
válra utaztak, ahol
az a felnőtt együt-
tes  legstílusosabb
előadásmódért ka-
pott díjat. A feszti-
válsorozat eddigi
eseményei Szarva-
son záródtak június

első napjaiban. Itt rendezték
meg ugyanis a hagyományok-
nak megfelelően az Országos
Gyermektánc Szólófesztivált.
Molnár Balázs elsődíjasként
és bokrétás táncosként, Lénárt
Ádám és Varga Orsolya har-
madik díjasként, bokrétás és
pántlikás táncosként, Szalai
Bálint és Bíró Petra pedig kü-
löndíjasként tértek haza. 

Az együttes számtalan díja,
fesztivál sikerei az itt dolgozó
„mestereknek” köszönhető,
köztük Széphalmi Zoltánnak,
akinek tanítványai rendre ki-
váló eredményeket érnek el. Ő
az évente megrendezésre kerü-
lő Dudás Juló Díj odaítélése-
kor, június 21-én egyéni díjat
kapott több éves táncosi, alko-
tói és kutatási munkája elisme-
réseként. 

Bár a nyár a pihenés ideje,
az idén is gazdag program vár

táncosainkra. A háromnapos Szegedi
Fesztivált követően két nemzetközi
programra is készülnek. 
Először Kárpátaljára utaznak, ahol az
általuk évekkel ezelőtt elindított nem-
zetközi néptánc táborban vesznek
részt, majd Lengyelországba látogat-
nak el, ahol a CIOFF rendezvényén
képviselik hazánkat.

-jk-

A Gödöllő Táncegyüttes újabb sikerei

Mesteri és tanítványi díjak Nemcsak a Gödöllő Galériában, ha-
nem a Művészetek Háza aulájában is
kiállítás fogadja a betérőket. Itt helyez-
ték el azokat az alkotásokat, amik az
intézmény által indított művészeti tan-
folyamokon készültek. 
Az elmúlt napokban a Balla Vera által
vezetett  Sanyi Manók Rajzszakköre,
Monostori Judit Monofaktúra Kéz-
műves szakköre, valamint a Balla Vera,
Dvorszky Anikó és Monostori Judit
által vezetett Nagy Sándor Képzőmű-
vész Kör munkáit tekinthették meg az

érdeklődők.  Június 26-tól újabb alko-
tások tekinthetők meg, a Márvány
Miklós vezette felvételi előkészítősök
rajzaiból, festményeiből láthatnak íze-
lítőt. Ez utóbbi tanfolyam azoknak
szólt, akik olyan felsőoktatási intéz-
ménybe jelentkeztek, ahol a rajz része

a felvételinek. Mint megtudtuk, a részt-
vevők közül többen is sikeresen vették
az akadályokat. Tudásukról most a gö-
döllői közönség előtt is számot adnak. 

Amint tudjuk, gödöllői gyökerekkel is
rendelkező Ferdinandy György író két
legutóbbi könyvének, a tavaly megje-
lent Csak egy nap a világ címűnek, és a
legfrissebbnek, az idei könyvhétre nap-
világot látott Az amerikai menekültnek
a bemutatójára került sor június 26-án
pénteken a Városi Könyvtár rendez-
vénytermében. Az író beszélgetőtársai
Gaálné dr. Merva Mária irodalomtör-
ténész, a Városi Múzeum igazgatója és
Varga Zoltán Zsolt szobrászművész
voltak.
Ferdinandy György életének nagyobbik
részét Magyarországtól távol töltötte.
1956-ban emigrált, 1964-ig Franciaor-
szágban élt, aztán majd’ négy évtizeden
át Puerto Ricóban mint az ottani egye-
tem tanára. Számos könyve megjelent
franciául és spanyolul.  
Most megtudtuk, hogy francia íróként
indult. Nem lefordították magyarul írt
műveit, hanem első két könyvét, ami
1960-ban, illetve 62-ben jelent meg,
franciául írta. Rögtön díjakat is kapott,
1961-ben Del Duca-díjat, mely a leg-
jobb elsőkönyvesnek jár, 1964-ben
Saint-Exupéry-díjat. Mégsem lett, ma-
radt francia író. A tanult nyelv, amint
más nyelvi közegbe kerül az ember,
megkopik, mondta. Puerto Ricóban,
spanyol nyelvterületen francia tudása
mind ködösebb lett, míg a magyar nyelv

„csillogott”. Egyre
izgalmasabbá vált
számomra magya-
rul írni… Hazatér-
ve, akikkel találko-

zom, meg-megjegyzik: érdekes, úgy be-
szélsz magyarul, mintha el se mentél
volna. Ez az én életem igazi sikere.
A fenti mondatokkal fejeződött be az
est. De előtte a beszélgetőtársak kérdé-
sei, beszámolói révén megismerkedhet-
tünk a két legutóbb kiadásra került
könyvvel. Szerzőjük mindegyre az 
emigránslétet járja bennük körbe. Az
Egy nap a világ három novellafüzért tar-
talmaz. Három témáról, a gyerekkorról,
Magyarország elhagyásáról és a vissza-
térésről szól a novellák sora.
Az amerikai menekült című könyvben
is jelen van a hármasság. Három olyan
ember, egy pilóta, egy műbútorasztalos,
egy író, aki 1956-ban távozott, beszél a
sorsáról. Mind a hárman visszajöttek,
bár egyikük, a műbútorasztalos nem ön-
szántából. Kiutasították az Egyesült Ál-
lamokból a New York-i ikertornyok le-
rombolása utáni hisztérikus félelem ide-
jén, mikor mindenáron bűnösöket, gya-
núsíthatókat kerestek. Ferdinandy
György felhívta rá a figyelmet, hogy az
emigránslétben mindig ott a honvágy.
Ha álmodnak, csak a szülőföldön történ-
tekről, külföldi dolgok, ha jók, ha rosz-
szak voltak, véletlenül se jelennek meg
az álmaikban. A legnagyobb siker pedig
a hazatérés. Az itteni visszafogadtatás,
befogadtatás. 

N. A.

Ferdinandy György könyvbemutatója

Az igazi siker

Művészeti tanfolyamok a Művészetek Házában

Kiállítás a munkákból

Popova Aleszja Kossuth-díjas ba-
lett művész, a Magyar BalettSzín-
ház Gödöllő alapítója most nem
a tánccal hódított, hanem egy
más művészeti kategóriával, a fo-
tózással. Az egyik legelismertebb
digitális fotóművészeti egyesület
honlapján, a Prix de la Photogra-
phie, Paris-n képével az amatő-
rök között természetfotó kate-
góriában első helyezést ért el.  

A művésznő összesen 4 fotóval indult a
versenyen. A röviden csak Px3 nevet vi-
selő nemzetközi Párizsi Fotográfiai Dí-
jat 2007 óta ítélik oda profi és amatőr fo-
tósok számára. A Px3 célja a fotózás el-
ismertségének népszerűsítése, új tehet-
ségek felkutatása, fotósok megismerte-
tése a párizsi művészközösséggel. A díj-
nyertes munkákat minden évben megje-
lentetik egy magas színvonalú színes
könyvben.
Minden pályamunkát előzsűriznek. A
hivatalos zsűrizés több hetet vesz igény-
be. A fotókat professzionális projektor-
ral nézik meg, és 1-től 10-ig terjedő ská-
lán értékelik a következők alapján: ere-
detiség, kreativitás, kivitelezés, összbe-
nyomás. A zsűri tagjait a világ minden
tájáról válogatják össze: szerkesztők, ki-
adók, galériatulajdonosok, szaktanács-
adók, művészek. A testületben olyan la-

pok, magazinok vezetői képviseltetik
magukat, mint pl. az olasz Corriere della
Sera, az amerikai Time magazin, az
American Illustration, az American
Photography, az angol Digital Photogra-
pher Magazine.

Nevezni a következő kategóriákban le-
het: reklám, sajtófotó, könyv, művészet,
természet- és portréfotó. A Px3 Év Fo-
tósa címet profi és amatőr kategóriában
is kiosztják, és egyenként 3000 eurós
díjban részesül. A győztesek bekerülnek
a nemzetközi események vérkeringésé-
be, kiállítják Párizsban és New Yorkban.
A Px3 Legjobb Új Tehetség címért, és a
vele járó 2000 eurós fődíjért viszont
csak amatőrök és diákok versenghetnek.
Minden kategóriában (profi és amatőr
egyformán) az első 3 helyezettet okle-
véllel és személyre szabott, a Px3 logó-
jával ellátott portfólió összeállításával
jutalmazzák. Popova Aleszja egy másik
portréfotója a photosight.com honlapon
korábban a hét fotója volt.

Popova Aleszja fotóversenyt nyert
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GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET
KÖZALAPÍTVÁNY

INTENZÍV nyári képző- és
iparművészeti tan-

folyamok a GIM-Házban

KÉZMŰVES TEXTILTECHNIKÁK 
TANFOLYAM 

HIDASI ZSÓFI textiltervező 
iparművész vezetésével

2009. július 10 – július 19.
Jelentkezések határideje: 

2009. július 3.

RAJZ – KÉPZŐMŰVÉSZET 
PLASZTIKA TANFOLYAM

F. OROSZ SÁRA keramikusművész
vezetésével

2009. július 27– augusztus 5. 
Jelentkezések határideje: 

2009. július 17.

A Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóháza kiállítótermében és
kertjében továbbra is látható a 

HORTUS SEMPERFLORENS 
című képző- és iparművészeti 

kiállítás 

Megtekinthető: 
2009. augusztus 30-ig, 

szombat és vasárnap 14-18 óráig,
előzetes bejelentkezést követően

más napokon is!

GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza 

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

e-mail: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu

(munkanapokon: 9-16 óra között,
Sukta Zsuzsánál)

IRODALMI TÚRA GÖDÖLLŐN

LÉDA-VILLA, BRÜLL ADÉL (1872-1934) háza, 
Batsányi u. és Hajnóczy u. sarka
AMBRUS ZOLTÁN (1861-1932) nyaralója, Lovarda u. 6.
SÍK SÁNDOR (1889-1963) háza, Isaszegi út 42.
NÉMETH LÁSZLÓ (1901-1975) háza, Podmaniczky u. 1/A.
FERDINANDY GYÖRGY (1935-) háza, Podmaniczky u. 45.
OTTLIK GÉZA (1912-1990) háza, Köztársaság út 63.

Túravezető: G. Merva Mária irodalomtörténész
A túra időtartama: két óra. Ára: 1000 Ft/fő

Időpont: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8 és 16 óra között
Előzetes bejelentkezéssel, minimum 10 fő esetén

Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel. 28-421-999

e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
A túra csak autóval vagy autóbusszal érkezőknek 

ajánlott a nagy távolságok miatt!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

AGÁRKIÁLLÍTÁS A KASTÉLYBAN
Július 11-én, 10-18 óra között első ízben kerül meg-
rendezésre a Gödöllői Királyi Kastély parkjában a
MEOE Hungária Agárklub Klubkiállítás, melyre
minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.
A rendezvény ideje alatt megízlelhetik a korabeli fi-
nomságokat: kürcsi- őskalács, lángos, lacikonyha, il-
letve kézművesek színes portékái közül válogathatnak.
A program ingyenes. 

VÁRJUK KEZDŐK ÉS HALADÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
13 ÉVES KORTÓL!

www.kiralyikastely.hu
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A Színházi Világnap alkalmából több ismert gödöllői szí-
nésznőről is olvashattak lapunkban, a múlt héten pedig
Blaha Lujzáról emlékeztünk meg. A lista azonban koránt-
sem teljes. Most négy olyan színésznőt ismerhetnek meg
olvasóink, akik koruknak elismert művészei voltak.

Elsőként Ambrus Zoltán író második feleségéről,
Benkő Etelkáról, ejtsünk szót.

1877-ben született
Szabadszálláson. Drá-
mai tagozaton végzett,
majd vidéken operet-
tekben játszott. 1894-
ben ismerkedett meg
Ambrus Zoltánnal, aki
– tekintettel a köztük
lévő korkülönbségre –
nagy lelkitusa után vet-
te feleségül. A házas-
ságból nem származtak
gyermekek, Benkő
Etelka visszavágyott a
színpadra. A Zeneaka-
démián tanult énekel-
ni, s néhány év múlva
el is szerződött az Ope-
raházhoz, aminek halá-
láig tagja volt. 1902.
január 30-án az Anye-
gin magyarországi be-
mutatóján Váradi Mar-
git mellett már ő éne-
kelte másodszereposz-
tásban Olga szerepét. Nevéhez több nagy szerep is köt-
hető, ezek között is kiemelkedő a Pillangókisasszony és a
Carmen. Sokoldalú tehetsége, széles repertoárja, kiváló
játéka és emberi értékei népszerűvé tették. Egy súlyos ve-
seoperáció után 1921-ben halt meg.

Szintén 1877-ben született Ligeti Juliska. A Színi-
akadémiát 1895-ben végezte el, majd még ebben az év-
ben a Nemzeti Színházhoz
szerződött, aminek 50 éven
át, haláláig tagja volt.
Már 1897-ben Far-
kas–Ratkó-díjas lett,
majd 1921-ben örökös
tagságot, 1924-ben pe-
dig aranygyűrűt kapott
a színháztól. Eleinte tár-
salgási drámák naivasze-
repeit, majd a Népszínház
megszűnése után a Nemzeti-
ben ismét előadott népszínművek fiatal nőalakjait formál-
ta meg sikerrel. Kirobbanó sikere volt Rozi alakításával
Gárdonyi Géza A bor c. színművének 1901-es bemutató-
ján. Ennek hatása alatt Gárdonyi az ő számára írta az An-
nuska címszerepét. Asszonyszerepekben is megtalálta
hangját. Naivitás, báj, kedvesség, belső tisztaság, ösztön-
szerű természetesség jellemezte játékát. 1903-ban férjhez
ment Dezső Józsefhez. Nem volt gödöllői lakos, ő is azok

közé tartozott, akik itt pihenték ki fáradalmaikat. Nyara-
lóját csak néhány ház választotta el Blaha Lujzáétól, aki-
vel nem csak itt, hanem a színpadon is találkozott. 1945.
június 27-én hunyt el. Nevét városunkban utca őrzi. Főbb
szerepei: Márta (Pailleron: Az egér); Balbine (ifj. Dumas:
A nők barátja); Szunyog Rozi, Eszter (Gárdonyi G.: A
bor); Annuska (Gárdonyi G.); Sylvette (Rostand: Regé-
nyesek); Gina (Ibsen: A vadkacsa); Kati (Garamszeghy I.:
Matyólakodalom); Lindéné (Ibsen: Nóra); Gertruda (Gol-
doni: A legyező), Ilma (Vörösmarty: Csongor és Tünde);
Puck (Shakespeare: Szentivánéji álom).

Filmszerepei: Balkezes angyal (1940), Semmelweis
(1940) Az elcserélt ember (1938), Szerető fia Péter
(1942).

Másik két színésznőnk egy testvérpár: Németh Romo-
la és Németh Thyra.
Édesapjuk Ambrus Zol-
tántól néhány házzal ar-
rébb, a Lovarda utcában
vett nyaralót, így a két
család jól ismerte egy-
mást. (Mindezt az uno-
ka, dr. Fallenbüchl Zol-
tán is megerősítette, sőt
beszélt is 2001-ben az
idős korában hazaláto-
gató Thyrával és annak
unokájával, Charles
Kasznerrel.)

Németh Sándor mi-
nisztériumi főtanácsos-
ként jelentős összeget
járt ki a máriabesnyői templom freskóinak elkészítésére,
ezért az orgona melletti részen Horthy Miklósné társasá-
gában meg is örökítette  őt Márton János mint a templom
támogatóját.

Németh Romoláról a Magyar Filmlexikon szűkszavú
szócikkében olvashatunk. Ismereteinket dr. Mudrák Jó-
zsef és a gödöllői Attraktor Kiadó segítségével egészít-
hetjük ki.

Németh Romola Budapesten született 1919-ben Né-
meth Sándor miniszteri tanácsos, Czeiner Irén gyermeke-
ként. Az Országos Színészegyesület színészképző iskolá-
ját végezte el. 1936-ban előbb a Vígszínházban szerepelt,
majd a Belvárosi Színház tagja lett. 1942 februárjában
férjhez ment decséri Gosztonyi Imre gyároshoz. 

Míg a harmincas években több nagyobb szerepet ját-
szott, a negyvenes években mellőzték, csak kis szerepet
kapott. 1942-ben is csak a kijelölt főszereplő, Zádor
Gyöngyi váratlan halála miatt kapta meg az Egér a pa-
lotában főszerepét. Filmjei: Pókháló (1936), Nehéz apá-
nak lenni (1938), Pénz áll a házhoz (1939), A miniszter
barátja (1939), Mátyás rendet csinál (1939), A nőnek

mindig sikerül –
Ili férjet fog
(1939), Ne kér-
dezd, ki voltam
(1941), Egér a
p a l o t á b a n
(1942), Madách
– Egy ember tra-
gédiája (1944).
1945 után eltűnt
a hazai közönség
elől.

Németh Thyra
szintén Buda-
pesten született
1921. március
11. A testvérpár
fiatalabbik tagja
szintén az Orszá-
gos Színészegye-
sület színiisko-
lájában végezte

tanulmányait. 1942-től a Vidám Színházban, majd a né-
metországi menekülttáborok színházaiban játszott. Ké-
sőbb Argentínában telepedett le, ahol a Dél-amerikai Ma-
gyar Színjátszó Társaság előadásain, majd a Szeleczky
Zita vezette Argentínai Magyar Nemzeti Színházban sz-
erepelt. Ezután az USA-ba költözött. – 1944 augusztusá-
ban férjhez ment Kaszner Károly zeneszerző-karmester-
hez. Filmjei: Nemes Rózsa (1943), Nászinduló (1943),
Egy fiúnak a fele (1943-44)

Köszönet Szlávik Jánosnénak és
a Városi Könyvtár és Információs Központnak

az összeállításhoz nyújtott segítségért.

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örven-
denek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
Már a közelgő, július 2-ai Má-
ria-ünnep, Sarlós Boldogasz-
szony jegyében rendezték meg
az elmúlt vasárnap a máriabes-
nyői bazilika minor immár ha-
gyományosnak mondható, ötö-
dik Kárpát-medencei magyar-
ság búcsúját.

A szentmisén felolvasott evangélium
ennek megfelelően Szent Lukácstól
való volt: Mária látogatása Erzsébet-
nél.

Ahogy reggel a szentmisét megelő-
zőn gyülekeztünk a templomban,
Papp Lajos szívsebész professzor
tartott számunkra előadást. Beszélt
róla, hogy a természeti adottságokat
tekintve milyen páratlanul jó helyén
élünk a világnak. 

És közben elállt a szemerkélő eső
is, a tíz órakor kezdődő szentmisén
már a napsütötte udvaron vehettünk
részt.

Gáspár István, a bazilika plébáno-
sa feltette a kérdést: kik érkeztek a ha-
táron túlról? Az udvart benépesí-

tőknek körülbelül a fele jelentkezett.
Vagy többen? És észrevehető volt az
is: nekik jelentősebb dolog ez a bú-
csú, ez az ittlét, mint nekünk, helybe-
lieknek, akiknek nem kell különös,
talán furcsa, talán nehéz utat megten-
nünk ide. 

„Kárpátaljáról…” – helyettesítette
be valaki a „Magyarországról”-t a
„Boldogasszony, anyánk” kezdetű
énekben. Másnak a
békekívánságnál
történt kézfogáskor
sokkal nagyobb
örömmel csillant
fel a szeme a meg-
szokottnál.

Az útról, az ál-
dottá lett Mária ro-
konához megtett út-
járól, örömteli ta-
lálkozásukról szóló
evangéliumot kö-
vetőn a szentmisét
is bemutató Kato-
na István egri se-
gédpüspök homíliáját hallgathattuk. 

– Örüljünk annak, ami van! – szólí-
tott fel. A Boldogságos Szűz Mária
gyűjtött össze bennünket ezen a kegy-
helyen. Adjunk hálát az ajándékokért,
melyeket a múltban kaptunk és a je-
lenben kapunk. Különösen most,
hogy a határon túlról is jöttek testvé-

reink, beszélnünk kell múltról, jelen-
ről, jövőről. Amit a múltba tekintve
megláthatunk: mennyi mindennek az
ellenére vagyunk, élünk. Hála legyen
Isten jóságának és a Magyarok Nagy-
asszonyának ezért. Legyünk hűsége-
sek a Magyarok Nagyasszonyához és
Szent Fiához, ha hűségesek mara-

dunk, nem kell at-
tól félnünk, hogy
elveszünk.

Szent István in-
telme ma is itt visz-
szhangozhat ben-
nünk: őrizzük meg
a hitet. Ő, első
szent királyunk
ajánlotta a Szűz-
anya oltalmába or-
szágunkat. A ma-
gyar nép olyan szé-
pen, szeretettel tud-
ja szólítani Máriát:
Bo ldogasszony.

Ebben az elnevezésben benne van a
magunk boldogságának reménye is.

Mária fáradságos útja Erzsébethez
a szolgáló szeretet példája legyen szá-
munkra. Éljük az életünket minél
több szeretettel. Ne feledjük el testvé-
reinket, de kérjük Mária anyai segít-
ségét, nyújtsa ki feléjük a karját, bár-
hol élnek – fejezte be szentbeszédét a
püspök. 

A szentmisét, melynek közreműkö-
dője volt Maczkó Mária Magyar
Örökség-díjas énekes, körmenet kö-
vette. A püspöki áldás után a Gödöllői
Városi Fúvószenekar koncertjére ke-
rült sor. Loretói litánia, a zarándokok
búcsúztatása zárta az ünnepet.

N. A.

Kárpát-medencei magyarság búcsúja

Kézfogás

Maczkó Mária

Ligeti Juliska és
Blaha Lujza



Hazánk Európa legszennyezet-
tebb területe parlagfű terén.
Évente tízezrek szenvednek ettől
a növénytől. Pedig a megoldás
nem bonyolult: irtani kell.

Miután hatalmas területen terjedt el, így
irtani nagyon nehéz, de szinte kötelező.
Aki viszont a virágzás előtt meggátolja
a parlagfű terjeszkedését, később jól jár,
mert fáradtságot takarít meg.

A parlagfüvet bizonyíthatóan elő-
ször 1922-ben észlelték a szakemberek
Somogy megyében. Roppant gyorsan
terjedt el és tavaly már 700.000 hektár
területet fertőzött meg, de az ország te-
rületén szinte mindenütt megtalálható.
Egyike a legveszedelmesebb és legká-
rosabb gyomnövényeknek, mert nem
csupán a helyet, a tápanyagokat, a vizet
orozza el a termelt növényektől, de a vi-
rágpora százezreknek okoz súlyos,
hosszan tartó allergiás panaszokat.

A parlagfüvet (Ambrosia artemisiifo-
lia) nem nehéz felismerni, mert terme-

tes, egy méternél is magasabbra növő
bokra igen jellegzetes: sötétzöld levél-
zete vastagon szőrözött, szára tőtől el-
ágazó, virágzatai a hajtások csúcsán
nyílnak. Aki egyszer jól megnézte, az
soha sem felejti el! Az első, porzós virá-
gai július első napjaiban nyílnak ki és
nagy mennyiségű virágport szórnak
szét. Tömeges virágzásuk hosszan elhú-
zódik, augusztus közepéig tart.

A parlagfű irtását már tavasszal el
kellett kezdeni, de még július elején
sem késő, a virágzás előtt is eredmé-
nyesen lehet felvenni a harcot ellene. A
kertekben és a belterületeken a leghaté-
konyabb és a környezetet leginkább kí-
mélő módja a védekezésnek a gyom-
lálás a virágzás megkezdődése előtt. A
kaszálás is jó módszer, de számolni kell
azzal, hogy a tő ismét (és igen buján) ki-
hajt! Lakott területeken is lehet vegy-
szerekkel irtani, de ehhez célszerű szak-
ember véleményét igénybe venni. A
megelőzés ebben az esetben is a legha-
tékonyabb védekezés!

Már sokszor leírtuk, hogy ker-
tészkedni nem csak azok tud-
nak, akiknek kertjük is. Ez az
élmény azoknak is megadatik,
akik már egy kisebb terasszal,
vagy erkéllyel rendelkeznek.

Kreativitás és művészi önkifejezés
a balkonon: Ha az erkélyen és a
kertben is szabadon akarja engedni
fantáziáját, akkor a konténeres ker-
tészkedés éppen Önnek való!

A konténeres kertészkedés nagy
szabadságot ad művelőjének, az
edények és az éppen díszes pom-
pában virító növények cserélgetése
megunhatatlan feladat. 

A pihenő idejüket töltő vagy ke-
vésbé mutatós növényeket háttérbe le-
het helyezni, a betegeket pedig egy-
szerűen lecserélni. Az ültethető növé-
nyeket tetszés szerint kombinálhatjuk,
mindez csak tőlünk függ.

De mi is az a konténer?
Konténer szót hallva sokaknak első-

re a lomtalanításnál kihelyezett hatal-
mas szemetes edények képe ugrik be,
így talán nem árt némi magyarázat:
konténer alatt a kertészetben külön-
böző méretű, formájú, anyagú, nö-
vénynevelésre (is) alkalmas edényt ér-
tünk. Tulajdonképpen egyéni ízlés
függvényében és az újrahasznosítás je-
gyében bármilyen kiselejtezett vödröt,
edényt, hordót kinevezhetünk konté-
nernek.

A számunkra szimpatikus edény ki-
választása nem túl bonyolult és meg-
erőltető, az utána következő feladat
azonban igényel némi kézügyességet:
ha az edény alját megvizsgálva úgy ta-
pasztaljuk, hogy nincsenek rajta lyu-
kak, akkor megfelelő célszerszámok
alkalmazásával, lehetőség szerint sze-
mélyi sérülés nélkül célszerű nyíláso-
kat készíteni, e nélkül ugyanis az öntö-
zés során felhalmozódott felesleges
víz nem tud eltávozni és elrothasztja a
gyökereket. Ezt meg ugye nem akar-
juk.

Több konténer fajta közül is vá-
laszthatunk. Anyagában lehet termé-
szetes (cserép, kő, fa), vagy mestersé-
ges (beton, fém, műanyag). Sokan a
természetes anyagokat tartják von-

zóbbnak, ami érthető is, de sajnos ezek
az anyagok hamar tönkremehetnek.
Kevésbé bírják a környezeti ártalma-
kat, mint a mesterséges anyagok. Ha
hosszútávra tervezünk, akkor néha
előnyösebb a mesterséges műanyag
beszerzése, főleg ha a leselejtezéskor
már szelektív gyűjtőhelyre visszük
megunt konténerünket.

Ha kiválasztottuk a megfelelő kon-
ténert, nyílásokat is vágtunk rá, akkor
még az ültetés előtt praktikus a végle-
ges helyét kitalálni és odahelyezni, ha-
csak nem családtagok, rokonok, bará-
tok, szomszédok bevonásával végez-
zük a munkát, mert például egy beül-
tetett kőkonténer mozgatása nem kife-
jezetten könnyű feladat. Ennek áthe-
lyezése nem egyemberes feladat.

A súly csökkentésének érdekében
alkalmazhatunk egy-két házi praktikát
is: használhatunk könnyített, kókusz-
rost vagy tőzeg alapú virágföldkev-
eréket, kerámiagyöngyöket, illetve a
legtakarékosabb megoldás, ha az
edény aljára szájával
lefele fordított mű-
anyag cserepet helye-
zünk.

Ha mindezek meg-
vannak, kezdődhet az
ültetés. A konténer al-
jára kavicsot rétegez-
zünk, ez biztosítja a
megfelelő vízelveze-
tést. Erre tegyük a laza
virágföldet (komposz-
tot). Ültessük el a nö-
vényeket olyan mély-
re, ahogy eredeti cse-
repükben is voltak,
majd alaposan öntöz-
zük be. A növények ültetésekor nem
árt figyelni arra, hogy középpontból
kifele haladjunk, illetve középre ültes-
sük a magasabb növényeket, a szélére
pedig az alacsonyabbra növőket, pusz-
tán az esélyegyenlőség érdekében.

Az ültetéssel nem fejeződött be a
munka, ugyanis rendszeresen locsolni
kell a növényeket, forró napokon leg-
alább naponta egyszer. A nyári idősza-
kban heti egy alkalommal pótoljuk az
elhasznált tápanyagot a megfelelő
koncentrációjú tápoldattal.

Ha ültetéskor vízmegkötő anyagot
is kevertünk az ültetőközegbe, akkor a
locsolás gyakoriságát valamivel csök-

kenthetjük. Ehhez hasonlóan, ha
lassan lebomló műtrágyát tartal-
mazott a földkeverék, akkor a tá-
panyag-utánpótlást elég pár hó-
nappal később elkezdeni. A
rendszeres öntözés hatására a
termőföld gyakran összetömö-
rül, amit időnként nem árt fella-
zítanunk. Az érzékeny vagy eg-
zotikus növények számára ker-
essünk fagymentes telelőhelyet.

Sokszor felmerül a kérdés,
hogy mit ültessünk konténerbe?

Ez teljesen egyéni ízlés kérdése, a vá-
lasztást pillanatnyi hangulatunkhoz és
akár erkélyünk, vagy teraszunk színé-
hez is igazíthatjuk, gyakorlatilag bár-
mit ültethetünk konténerbe, amit ker-
tekbe is lehet. Kezdő kertészek először
kevésbé igényes, a környéken már be-
vált fajokkal próbálkozzanak. Később
lehet nehezíteni a feladatot egzotikus
növényekkel, és kitapasztalni, hogy mi
az a pár dolog, amibe nem halnak be-
le...

Egynyáriak közül szinte az összes
faj alkalmas konténeres nevelésre,
évelők,közüla legjobban fejlődik az
árnyékliliomok (Hosta sp.) ,levendula
(Lavandula angustifolia), rozmaring
(Rosmarinus officinalis). Sokan nem
is gondolnák, de még kisebb cserlyé-
ket is ülttehetünk konténerünkbe.
Ilyen a japán juhar, Kamélia (Camellia
sp.), kerti hortenzia, a leander, vagy az
egyre népszerűbb ausztrál kefevirág.
Persze azért ne próbálkozzunk min-
dennel, hiszen mindennek van egy ha-

tára. Na akarjunk erkélyünkre platánt,
vagy gesztenyét, kivéve, ha bonsai
méretben sikerül beszereznünk.

Higgyék el, az erkély bekertesítésé-
vel nem csak lakásunk és környeze-
tünk lesz szebb, de lelkünk is.

Július 4-5.:

dr. Szász László
Tel.: 30-991-7092

Veresegyház, Bánóczi u. 2.

Július 11-12.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 30-953-1242

Veresegyház, Bánóczi u. 2.
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A magyar agár a legkevésbé is-
mert magyar kutyafajta, amely
nem egyszer a kihalás szélén
állt.

Az agarak a legősibb kutyafajták. A
ma élő agárfajták (angol, orosz, af-
gán, whippet, magyar stb.) közös őse
az egyiptomi agár, melynek létezésé-
ről már a Kr. e. 3. évezredből vannak
bizonyítékok. A magyarok valószínű-
leg már a honfoglalás előtt is ismertek
és használtak a vadászaton agárhoz
hasonló kutyákat, amelyek a látásuk-
ra és a gyorsaságukra támaszkodtak
az állatok üldözésekor. A honfoglalás
kori sírokban találni egy vékony
csontozatú, vékony fejű kutya fajtát,
ami egyértelműen agárra emlékeztet.
Első írásos emlékeik Szent István ko-
rából származnak. A későbbi korok-
ban is divatos és előkelő tevékenység
volt az agarászat, többek között Hu-
nyadi Mátyás is szenvedélyesen űzte
a vadászatnak ezt az ágát. Janus Pan-
nonius és Balassi Bálint is több mű-
vében említi az agarakat és az agárva-
dászatokat. A török hódoltság idején
keleti jellegű agarak kerültek hazánk-
ba (arab agár és a sloughi), melyek
keveredtek az itteni állománnyal, ez-
által megadva a magyar agarak sárgás
színét, ami mind a mai napig egyik
jellegzetessége.

Az agarászat a török kor után is
kedvelt szórakozás maradt. Az arany-
kor a XVIII-XIX. században volt, de
igazán ismert kutyafajtává Széchenyi
István tevékenysége nyomán vált. Az
agarászat az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc bukását követően
újra fellendült, hiszen ehhez nem kel-
lett fegyverviselési engedély. De a
mezőgazdaság belterjessé válásával
megszűntek a nagy nyílt területek, s
ezzel az agarak használata visszaszo-
rult, szinte lehetetlenné vált. Az 1840-
es években egymás után alakultak az
agarászegyletek. De az agarászat ha-
mar kiment a divatból, elkezdődött az
agárversenyek rendezése. A magyar
agarat lassan kiszorította a kevésbé
kitartó, de gyorsabb angol agár.
Gyakran keresztezték a két fajtát,
amely a magyar agár jellemzőit ala-
posan megváltoztatta. A keresztezett
egyedek ugyan gyorsabbakká váltak,
de fáradékonyabbak is lettek. Az „új”
magyar agarak színváltozata is bő-
vült, megjelent a fehér, fekete és tarka
szín is.

Az utolsó lovas agarászatot 1943-
ban, az utolsó agaras nyulászatot
1944-ben Törökszentmiklóson tartot-
ták.

A II. világháború után az agarat
gyakorlatilag kihaltnak tartották, csak
néhány elszigetelt helyen maradt meg
pár példány, amelyeket nem egyszer
orvvadászatra használtak. Amikor
1963-ban egy Mátyás királyról szóló

film forgatásához magyar agárra lett
volna szükség, Szigethy Kálmán, a
MAFILM gödöllői filmtelepének ve-
zetője Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében, Nagyecseden, a volt Károlyi-
uradalomban fedezett fel néhány pél-
dányt, amelyet megvásárolt, és ezzel
elkezdődött a fajta újjáélesztése. Az
FCI 1966-ban fogadta el önálló fajta-
ként a magyar agarat. Azóta Európa
több országában megismerték és
megszerették a fajtát, s a tenyésztők
kitartó munkájának köszönhetően a
magyar agár jövője látszólag biztosít-
va van.

Az angol agártól erősebb csontoza-
ta, (szélesebb) karakteresebb feje, na-
gyobb füle különbözteti meg. Erős,
gyors, kitartó, a híresebb rokonától
eltérően megállja a helyét mostoha ta-
lajviszonyok között is. Nagyobb va-
dakat párban gyűr le, de néhány agár
a vaddisznót is képes legyőzni. Szag-
lása bár jó, de nem (annyira) kifino-
mult, mivel a vadászathoz nem is volt

rá szüksége. Szemre/
szemmel vadászik. Min-
den agárszínben előfor-
dulhat, de a kék (szürke),
barna és fekete-cser szí-
nek nem elfogadottak.

Az angol agártól még
a némileg nagyobb ter-
mete, büszke tartása, ele-
gáns megjelenése elkülö-
níti. Az angol agár a ma-
gyar agár mellett egy
tömzsibb atlétának tűnik.

Jellemében is más.
Míg az angol agár (a whippethez ha-
sonlóan) igen emberközpontú, telje-
sen alárendeli magát neki, addig a
magyar agár kegyeit külön el kell
nyerni. Nem megfelelő bánásmód
esetén szökőssé is válhat, amit nehéz
megakadályozni, mivel kétméteres
kerítés fölött érintés nélkül repül át, a
pórázát pedig másodpercek alatt el
tudja rágni!

Értelmes, nyílt természetű, barátsá-
gos, ámde távolságtartó agár. Tartása
nem kíván semmi különlegességet,
rövid szőre miatt lakásban, velünk is
élhet. Sőt, az igazi helye a szobában,
a kanapén van, ahogy azt az évszá-
zadokon át nyújtott kimagasló telje-
sítményével, eredményeivel kiérde-
melte és meg is kapta.

Ma az agarászás tilos hazánkban.
Az agarászat sem az engedélyezett,
sem a tiltott vadászati módok között
nem szerepel a vadászati törvényben.
A MATOE (Magyar Agár Tenyésztők
Országos Egyesülete), mely viszony-
lag kis létszámú, de állami elismert-
séggel bíró magyar agár tenyésztő
szervezet, szervez teljesítményfelmé-
réseket magyar agarak számára. Célja
nem a zsákmányszerzés, hanem az
agarak vadászképességeinek felmé-
rése. Az agársport ma újra előtérbe
került, és hazánk több világbajnokkal
is büszkélkedhet. De ha valaki csak
kedvencnek szeretné az se bánja meg,
de tudnia kell, hogy egy agárnak min-
dene a futás és a nyílt szabad terep.

Állati dolgok

A magyar agár
Nem csak kertészeknek

Dézsakert az erkélyen

Most irtsuk a parlagfüvet!
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Jún. 29-júl. 6-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Július 6-13-ig: Sanitas Gyógyszertár, Teghze L. u. 2. Tel.:28-545-585.
Július 13-20-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

FELHÍVÁS – ÉGETÉS

Gödöllő városának képvise-
lő-testülete 2008. október 22-
én a 29/ 2008. (X. 27.)  sz. ön-
kormányzati rendelet a közterületek és az
egyes, nem közterületnek minősülő ingat-
lanok tisztántartásáról, állagának megóvá-
sáról szóló rendeletében foglalkozik a nö-
vényi hulladék égetésével. 

A  6. paragrafusban foglaltak szerint erre
kizárólag  az alábbi módon van lehetőség: 
6.§. (7) Közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot pénte-
ken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13
óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb idő-
pontokban tilos. Háztartási és egyéb hulla-
dék (műanyag, műanyaggal bevont kábel,
rongy, gumi stb.) égetése tilos!

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az elmúlt évhez hason-
lóan a Gödöllői Hulladék-gazdál-
kodási Kft. idén is térítésmentesen
gondoskodik a nagydarabos hulla-
dék szervezett gyűjtéséről és el-
szállításáról az alábbi ütemezés 
szerint. A lomtalanítás ideje alatt a
konténereket, minden megjelölt
napon a reggeli órákban helyezzük
ki és a következő napon a reggeli
órákban szállítjuk el.

Július 2. csütörtök: Faiskola u. 3.,
Faiskola tér 12., Fürdő u. – Kőrösi Cs.
sarok, Villanytelep u. 7. , Déryné u. 7.,
Hajnal u. 4. , Kőrösi Cs. u. 7. , Kőrösi
Cs. u 26., Liszt F. u. 5., Liszt F. u. 22.,
Dalmady u. 5., Dalmady u. 17. sz. elé.

Július 6. hétfő: Csipke u. 7., Lég-
szesz u. 9., Fürdő u. – Légszesz u. sa-
rok, Sík S. u. 6., Sík S. u. 18., Isaszegi
u. – Alvég u. sarok, Baromfitelep,
Méhészet, Isaszegi u. 7., Isaszegi u.
30., Isaszegi u. 57., Isaszegi u. 80.

Július 7. kedd: Isaszegi u. 112., Ma-
lomtó utca, Gépgyári lakótelep közepe,
Podmaniczky u. 4., Podmaniczky u.
30., Podmaniczky u. 52., Fácánsor –
Erdész köz sarok , Fácánsor 23-26.
közé, Fácánsor 24- 40. közé, Fácánsor
66-67. elé, Premontrei u. 6., Köztársa-
ság u. – Erdész köz sarok.

Július 8. szerda: Köztársaság u. –
Thököly u. sarok, Köztársaság u. –Sza-
bó P.  u. sarok, Köztársaság u. – Veres
P. u. sarok, Köztársaság u. – Béri B.
Á. u. sarok, Köztársaság u. – Őz u. sa-
rok, Thököly u. 20., Thököly u. 40.,

Kiss E. u. 10., Nagy L. u. 5., Thököly
u. – Kiss E. u. sarok, Esze T. u. 7. sz.,
Esze T. u. 30.

Július 9. csütörtök: Szántó Kovács J.
köz, Köztársaság u. – Alkony u. sarok,
Köztársaság u. – Levendula sarok,
Köztársaság u. – Rómer F. u. sarok, Ki-
rály u. – Vadász u. sarok, Köztársaság
u. – Bessenyei u. sarok, Simon I. u. 14.,
Simon I u. 48., Béri B. Á. u. – Levendu-
la u. sarok, Alma u. – Kert u. sarok, Őz
u. közepe, Jászóvár u. eleje.

Július 13. hétfő: Jászóvár u. közepe,
Jászóvár u. vége, Kikerics u. – Búza-
virág sarok, Ipolyság u. – Kassa u.
sarok, Ipolyság u. - Lelesz u. sarok,
Ottlik Géza u. közepe, Búzavirág u.
közepe, Pipacs u. közepe, Rónay
György közepe, Marika-telep, Reket-
tye-domboldal.

Tájékoztató kötelező
kéményseprő-ipari 

feladatok ellátásáról

Értesítjük Gödöllő város la-
kosságát, hogy a Pest Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstech-
nikai Kft. arcképes igazolvány-
nyal rendelkező dolgozói 2009
május 18-tól 2009 július 30-
ig végzik el a település köz-
igazgatási határain belül a kö-
telező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó fe-
ladatokat, melyért díjat szed-
nek.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG 
BALATONLELLÉN

Július 25–augusztus 1-ig  és augusztus 15 - 22-ig
az önkormányzat Balatonlellei 

Gyermeküdülőjében üdülési lehetőséget 
ajánlunk fel gödöllői családok részére 2, 4, 5

ágyas fürdőszobás szobákban. 
Üdülési díjak 8  napos turnusokra 2009. július

1-ig történő befizetéssel 
(szombattól-szombatig), 
7 nap teljes ellátással:

Óvodás korú gyermek:
12.341 Ft/fő

Általános- és középiskolás tanuló:
27.104 Ft/fő

Felnőtt:
43.316 Ft/fő

Nagycsaládos felnőtt és nyugdíjas:
36.659 Ft/fő

Nem gödöllői gyermek:
33.159 Ft/fő

Nem gödöllői felnőtt:
52.318 Ft/fő

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!!!!
Részletes tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Polgármesteri 

Hivatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba),
vagy az 529-139-es telefonszámon lehet.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 
felhívása

SEGÍTSÉG A CSÁNGÓKNAK

Tisztelt Leendő Támogatóink!
Reményeink szerint a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület az idén nyáron is vendégül látja a moldvai Lészped köz-
ség kis iskolásainak 25 fős csapatát. Az elő-ző évek sikerei
bátorítanak bennünket, hogy ismét ma-radandó élményeket
szerezzünk kis barátainknak.

A program közkívánatra hasonló az előző évekéhez: 4 napot
töltenek Balatonlellén, az önkormányzat üdülőjében, és 3 na-
pot Gödöllőn, családoknál. Mivel a tavalyi vendéglátó csalá-
dok szinte kivétel nélkül vállalták a gyerekeket, így az elhe-
lyezésük megoldott.
Idén is kéréssel fordulunk városunk lakóihoz, hogy aki-
nek módjában áll támogassa pénzadománnyal a gyer-
mekek magyarországi tartózkodását!
Egyesületünk számlaszáma: 65600168-11058186
Előzetes egyeztetés után személyesen is átveszünk pénz-
adományokat, (mely leírható az adóból).
Várjuk minden segítőkész ember adományát, legyen az
bármily csekély, mert összeadódva lehetővé teszik ter-
vünk megvalósítását! Előre is nagyon köszönjük!

Szűcs Józsefné elnök 
és Büttner Sarolta programfelelős

30/609-5022; 28-421-235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Sza-
badság tér 7.) értékesíti a Gödöllőn, a nagy-
fenyvesi városrészben levő 4427/4, 4427/6
és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből
álló, ún. Meggyes ingatlan-együttest és a
4844/7 helyrajzi számú ingatlant.

I. Az ingatlan-együttes ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a Fenyvesi
nagyút, a Boróka utcai teleksor és az Alma ut-
cai teleksor által határolt területen található.
Az ingatlan-együttest alkotó földrészletek
egymás mellett helyezkednek el, kertvárosias
lakóterület besorolásúak, közművel ellátat-
lanok. A közműtervek rendelkezésre állnak. 
1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. 
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanok jelenleg nem minősülnek építési
telkeknek. Építési telekké válásukhoz a
4427/5 és 4427/7 helyrajzi számú területe-
ken a helyi közutak megépítése, közforgalom-
ba helyezése, ekként való ingatlan-nyilván-
tartásban való átvezetése is szükséges. A vé-
teli ajánlat mindhárom ingatlanra együtt, illet-

ve külön-külön is benyújt-
ható.
Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA
II. A 4844/7 helyrajzi számú ingatlan ismer-
tetése:
A beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 7037
m2 területű ingatlan az Ipolyság utca és a Tú-
róc utca sarkán található, közművel ellátatlan,
településközponti vegyes területbe sorolt épí-
tési telek.
Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA
A vételi ajánlatok folyamatosan  nyújthatók
be.
A vételi ajánlatoknak a tájékoztatóban előír-
takat kell tartalmaznia!
Az írásos tájékoztatók a Városháza II. emelet
233. számú helyiségében vehetők át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást
ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233.
sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253
E-mail: tolnai@godollo.hu
A vételi ajánlatok benyújtásának helye: Gödöl-
lő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongaz-
dálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak.

Az elmúlt hetekben a város több
pontjáról eltávolításra kerültek az
illegálisan kihelyezett hirdetőtáb-
lák a 16/2006 (VI.26.) számú ön-
kormányzati rendelet 21.§-a alap-
ján. Az eltávolított reklámhordozót
a megbízott szervezet a tulajdonos
költségére és veszélyére 30 napig
tárolja, mely idő alatt a tulajdonos
tulajdonjogának igazolását követő-
en átveheti. A kényszereltávolítás,
elszállítás, a tárolás és megsemmi-
sítés költségei a tulajdonost terhe-
lik. A tárolási idő leteltével a tulaj-
donos által el nem szállított rek-
lámhordozó megsemmisítésre, vagy
értékesítésre kerül. 
A hirdetőtáblák átvételéről infor-
máció a következő telefonszá-
mon kérhető: 28/529-169, a táb-
lák listája pedig megtekinthető a
www.godollo.hu weblapon. 

Hirdetmény

A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
a nyári szünidő alatt, kedd délelőttönként 

10.30-tól 12 óráig, székhelyén kézműves foglalkozásokkal várja a 
gyermekeket és kísérőiket!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS – „Gödöllő Vállalkozója” Díj

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat
adományoz azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vál-
lalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tu-
lajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve
modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasá-
gi életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalas-
nak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szol-
gáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel. 
„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható. 
Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat! Indoklással alátámasz-
tott javaslatát 2008. július 10-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Köz-
oktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.

Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében minden föld-
használó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását mega-
ka-dályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.
A védekezési kötelezettség ellenőr-
zését belterületen a települési jegy-
ző, külterületen a körzeti földhivatal
végzi.
Amennyiben a földhasználó a par-
lagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének nem tesz eleget, úgy parlag-
fű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni. 
Belterületen a közérdekű védeke-
zést a jegyző, külterületen a Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve rendeli el. A közér-

dekű védekezés költsége a földhasz-
nálót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése
önmagában megalapozza a növény-
védelmi bírság kiszabását. A bírsá-
got a 2008. szeptemberi jogszabály-
változásokat követően mind belte-
rületen, mind pedig külterületen a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal jogosult kiszabni. A növény-
védelmi bírság mértéke 15.000.-
5.000.000.-Ft között határozható
meg, s ismételten kiszabható.
Fentiek alapján felhívjuk minden
földhasználó, földtulajdonos, terme-
lő figyelmét, hogy legkésőbb 2009.
június 30-ig, majd szükség szerinti
gyakorisággal ismételten végezzék
el ingatlanuk parlagfű és egyéb gyo-
mok elleni mentesítését!

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

HETI MENÜ (JÚLIUS 6-10.)

HÉTFŐ: zöldborsóleves; parasztos sertésborda steak-burgonyával; túrókrémes
palacsinta eperöntettel

KEDD: sajtkrémleves; ananászos-currys pulykacsíkok párolt rizzsel; csokifelfújt
mentaöntettel

SZERDA: kukorica leves csirkemellfalatokkal; parajos lasagne; meggyes piskóta
vaníliafagylalttal

CSÜTÖRTÖK: borjúraguleves; zöldbabfőzelék pörkölttel; túrófánk fahéjas cukorral
PÉNTEK: frankfurti leves; lecsó nokedlivel, ahogy mi szeretjük; tejszínes málnakrém

A menü ára 990 Ft, 11.30-15.00 óráig kínáljuk, akár elvitelre is.

Július hónaptól megújult étlappal várjuk kedves vendégeinket!

Ünnepelje nálunk születésnapját!
Önt és vendégeit egy pohár pezsgővel várjuk,
és megajándékozzuk egy születésnapi tortával.

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS: Étterem: 12–22 Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL
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Remekül szerepelt az U18-as
férfi és női válogatott a június
közepén, a szolvákiai Nyitrán
megrendezett három nemzet
viadalán. A magyar csapat mel-
lett a házigazda és a cseh válo-
gatott korosztályos atlétái
mérték össze tudásukat. A ma-
gyar csapat mind a férfi, mind a
női pontversenyt magabizto-
san nyerte, míg egyéniben a
gödöllői Deák Nagy Marcell és
Komiszár Kriszta bizonyult a
legeredményesebbnek, akik
saját számuk mellett a váltó-
ban is az első helyen tudtak vé-
gezni.

A fiúknál a legjobb eredményt a vág-
taváltó érte el, kiváló futással a győ-
zelem mellett az ifi VB-szintet is tel-
jesítette, míg Deák Nagy Marcell
200 m-en elért 21,68 mp-es eredmé-
nye számít kitűnőnek. A lányok a
pontversenyt nagy fölénnyel nyerték,
ez a győzelmek számában is látszik.

Kitűnő versenyt vívott 100 m-es sík-
futásban a két magyar, Komiszár
Kriszta és Nguyen Anasztázia, a
versenyt végül a gödöllői hölgy nyer-
te.
Fiú győztesek: 100 m: Ónodi Sza-
bolcs 10,99 mp; 200 m: Deák Nagy
Marcell 21,67 mp; 1500 m: Gregor
László 4:09,25 mp; 3000 m: Hencz
Gergő 9:14,47 mp; 2000 m akadály:
Szalai Benjamin 6:02,23 mp; Hár-
mas: Balogh Ádám 14,19 m; Magas:
Bakosi Péter 198 cm; Diszkosz: Hu-
szák János 55,70 m; Gerely: Kiss
Iván 59,71 m; 5000 m-es gyaloglás:

Lalik Máté 24:28,53 mp; Vágtaváltó:
1. Magyarország 1:54,54 mp (Czim-
bó, Bagi, Ónodi, Deák Nagy); Pont-
verseny: 1. Magyarország 159 pont,
2. Csehország 145 pont, 3. Szlovákia
104 pont; Legeredményesebb ma-
gyar: Deák Nagy Marcell 200 m váltó. 
Leány győztesek: 100 m: Komiszár
Kriszta 11,92 mp; 200 m: Frey Virág
24,62 mp; 400 m: Lóránd Lilla  56,56
mp; 800 m: Gyürkés Viktória 2:09,12
mp; Távol: Krizsán Xénia 594 cm;
Hármas: Borsányi Gyöngyi 12,41
mp, Magas: Bihari Patricia 178 cm;
Rúd: Horváth Felicia 380 cm; Súly:
Váradi Krisztina 11,56 m; Diszkosz:
Váradi Krisztina 47,25; Kalapács:
Vincze Petronella 53,68 m; Vágta
váltó: 1. Magyarország 2:12,54 mp
(Nguyen, Komiszár, Vincze, Lóránd);
Pontverseny: 1. Magyarország 171,5
pont, 2. Csehország 138 pont, 3. Szlo-
vákia 80,5 pont; Legeredményesebb
magyar versenyző: Komiszár Kriszti-
na 100 m váltó.

-tl-

Június 14-én női, 28-án pedig
férfi kispályás focitornát ren-
deztek a Táncsics Mihály úti, új
műfüves létesítményben. A re-
mek hangulató tornákon a
nőknél az ALLE csapata, míg a
férfiaknál a Sördögök gárdája
örülhetett a tornagyőzelem-
nek. 

A hölgyeknél nyolc csapat vett részt a
Juniális kupának elnevezett kispályás
műfüves tornán. A csoportmeccseket
követően a felsőházba a Szolnoki Gó-
liát, a Kerepes, a házigazda Gödöllői
SK és a végső győztes ALLE került.

Az aranyérmes mögött a további sor-
rend a következő volt: 2. Kerepes, 3.

Szolnok, 4. Gö-
döllői SK.
A torna legjobb
kapusa a gödöl-
lői Kiss Eszter,
a legjobb játé-
kos Ferbert An-
namária (AL-
LE), míg a gól-
királynő a szol-
noki Szíjjártó
Alexandra lett.
Június 28-án a
férfiaké volt a
terep. A tornára

15 csapat nevezését fogadták el a 
szervezők, akik három csoportban

küzdöttek a végső sikerért. A tornáról
ki kellett zárni a Móres csapatát, akik
túl hevesen bírálták a játékvezető
ténykedését (nemes egyszerűséggel

megverték a bírót), így végül 14 csa-
pat fejezte be a küzdelmeket. A cso-
portmérkőzéseket követően a Sördö-
gök, a Szaft és az Unitype csapatai
küzdhettek az érmekért. Végül a gö-
döllői Sördögök együttes bizonyult a
legjobbnak, megelőzve a szadai Szaft
és az isaszegi Unitype csapatát. A leg-
jobb kapus Pördi Ádám (Atom), a
legjobb játékos Lovrencsics Gergő
(Sördögök), míg a gólkirály a 15 ta-
lálatig jutó Szabados Péter (Unitype)
lett.

A tornák eredményei és a résztvevő
csapatok fotói a www.gbulls.hu hon-
lapon találhatók meg.

-tt-

Atlétika – Nyitrán remekeltek a mieink

Deák Nagy és Komiszár a legjobb

Kispályás focitornák – Remek meccsek a műfüvön

Alle és Sördögök siker

Július 10-12. között Gödöllőn
a Táncsics Mihály utcában ta-
lálható Kiskastély SE tenisz-
centrumban rendezik az
Euró-afrikai zónában szerep-
lő férfi válogatott Davis-kupa
találkozóját. 

A magyar csapat Moldova ellen ját-
szik majd és csakúgy, mint tavaly,
idén is a másodosztályban maradá-
sért kell megküzdeni legjobb ma-
gyar férfijátékosainknak. A mieink
márciusban Bulgária ellen kaptak ki
3:2-re, így a moldávok elleni küz-
delem tétje az, hogy ki marad bent a
másodosztályban. Az ellenfél Mol-
dávia lesz, akik simán, 5-0-s vere-
séget szenvedtek a lettektől. Leendő
ellenfelünk a harmadosztályból ke-
rült fel tavaly, a legjobbjuk a tavalyi Davis-kupa sorozatot veretlenül záró And-
rei Gorban, aki 356. helyen jelenleg a világranglistán. A várható program sze-
rint pénteken és vasárnap az egyéni, míg szombaton a páros küzdelmekre kerül
majd sor. A belépés díjtalan lesz. -ll-

Tenisz – Davis-kupa a Kiskastélyban

A moldovaiak ellen

Június 20-án rendezték a tanévi diákolimpia országos döntőjét a triatlonosok-
nál. A Margitszigeten megrendezett versenyen a Gödöllői Református Líceum
csapata képviselte városunkat a döntőn. A Darázs Marcell, Győri Barnabás,
Detzky Ádám trió a kiválónak mondható bronzérmet szerezte meg csapatban,
míg egyéniben Darázs Marcell a 15. helyen ért célba.

Diákolimpia – Triatlon

Líceumos csapatbronz

Június 24-én rendezték meg a
Művészetek Házában  a „Jó ta-
nuló és jó sportoló” díjátadó
ünnepséget, melyen az egész
éves tanulmányi és sportban
elért teljesítmények alapján
összesen 348 diákot jutalmaz-
tak, akik az ünnepség előtt az
aulában vehette át jutalmukat
(városi címeres pólókat, sport-
évkönyveket, valamint a VÜSZI
Kft. részéről felajánlott strand-
bérleteket). 

Az iskolák idén is javaslatot tehettek
azokra a tanulókra, akik kiemelkedő
tanulmányi és sporteredményeket ér-
tek el, valamint példamutató közössé-

gi munkát végeztek. Így ők a „Jó ta-
nuló és jó sportoló”, a „Zeneiskola
Legkiválóbb Növendéke”, valamint a
„Szakma Kiváló Tanulója” díjakat
vehették át. 
Az iskolák az
alábbi tanulókat
jelölték a Jó ta-
nuló és jó sportoló
címre:
A Damjanich Já-
nos Általános Is-
kola „ Jó tanuló,
Jó sportolója” Ré-
fi Krisztián. 
Az Erkel Ferenc
Általános Iskola „
Jó tanuló, Jó spor-
tolója” Ács Regi-
na. 

A Hajós Alfréd Általános Iskola „Jó
tanuló, Jó sportolója” Palkovich
Áron. 
A Montágh Imre Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola „ Jó tanu-
ló, Jó sportolója” Vitek Tamás.
A Petőfi Sándor Általános Iskola „Jó
tanuló, Jó sportolója” Német Noémi. 
A Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um és Egyházzenei Szakközépiskola
„Jó tanuló, Jó sportolója” Schlick-Sza-
bó Anna. 
A Gödöllői Református Líceum Gim-
náziuma „ Jó tanuló, Jó sportolója”
Mészáros Anna.
A Szent Imre Általános Iskola „Jó ta-
nuló, Jó sportolója” Papp Kinga. 

A Török Ignác
Gimnázium „Jó
tanuló, Jó sporto-
lója” Nagy Petra
Erika. 
A „Zeneiskola
Legkiválóbb Nö-
vendéke” Díjat
kapja a Frédéric
Chopin Zeneis-
kola növendéke
Sápi Viktor. 
A „Szakma Ki-
váló Tanulója”

díjat kapta Tóth Ildikó, a Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola 
fodrász tanulója.

kép:rk

Több, mint 300 elismerés

Jó tanuló, jó sportoló díjak

A gödöllői lányok

Sördögök



GYÁSZ KÖZLEMÉNY

* Szomorúan tudatjuk, hogy id. Hernigl József
2009. június 3-án, életének 64. évében hirte-
len elhunyt. Hozzátartozói 2009. június 26-án
kísérték utolsó útjára szülőhelyén, Barcson.
Nyugodjon békében!

INGATLAN

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok
kellemes, csendes részén de a központ közelében
eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhe-
lyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-
es parasztház, mely 2004-ben részben fel lett
újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra
és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen
gondozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla
építésű melléképület található, melyben garázs,
nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,8
MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

* Gödöllő, Erzsébet parknál, jó közlekedéssel,
csendes, kastélyparkra néző 56m2-es, 2 szobás,
felújított, fűtéskorszerűsítés előtt álló magasföld-
szinti öröklakás beköltözhetően eladó. Iár: 12mFt
Érd: 20/368-1582, 28/412-256, 18ó után

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK
szántó eladó, közel a városhatárhoz. Irányár:
3,1 millió Forint. Telefon: (20) 9349 013 

* Gödöllőn Fenyvesben eladó egy 140m2-es, 2
szintes, alápincézett családi ház. Nappali,
étkező, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra,
garázs 780-an telekkel. Tel: 20-9-805-765

* Gödöllőn cirkó fűtéses 3 szobás 70nm
légkondicionált újszerű állapotú lakás eladó Iár
17,8 MFt 20-772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* János utcában 1,5 szobás II em jó állapotú
konvektoros lakás eladó Iár 11 MFt 20-7722428 

* Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás,
cirkófűtéses felújított ház parkosított telekkel
eladó Új tető modern burkolatok érdemes meg-
nézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

* ALKALMI ÁRON Fenyvesben 800 nm-es
építési telek aszfaltos csatornázott utcában
eladó! 11,5 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai
konyhás 1 szintes ház gyönyörű környezetben
sürgősen eladó Iár 29,9MFt  20-7722429 

* Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-
es 1 szobás II emeleti téglaépítésű jó állapotú
lakás konvektoros fűtéssel beépített kony-
habútorral Iár 7,9 MFt 20-7722429

* Gödöllő belvárosában rusztikus 3 szobás
családi ház 620 nm-es telekkel ősfás belső
udvarral, garázzsal, pincével eladó Iár 43 MFt
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn 3 szoba + nappalis garázsos új építésű
ikerház szép telekkel 38-as PTH tégla+dryvit kulc-
srakészen eladó Iár 25,5 MFt 20-7722429 

* Isaszegen 1993-ban épült 2+2 félszobás
családi ház 610 nm telekkel erdő mellett eladó
Tetőtér beépíthető Iár 15,5 MFt 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn gyönyörű panorámás 680 nm sarok-
telek sürgősen eladó Iár 8,5 MFt 20-7722428 

* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki laká-
sokat, kertes házakat, telkeket regisztrált ügyfeleink
részére nagy helyismerettel és többéves eladási
tapasztalattal! GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Kihagyhatatlan ajánlat! Sürgősen eladó ár alatt
I emeleti 2 szobás, erkélyes palotakerti lakás
egyedi fűtésmérővel Iár 8,9 MFT 20-7722429

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy
étkezős magasföldszinti konvektoros felújított
lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102

* Központban 2 szobás, egyedi mérős lakás 1
szobás áráért eladó 44 nm-es, parkra néző,
alacsony közös költség és rezsi Iár 9,7 MFt
20-772-2429

* ÚJÉPÍTÉSŰ, SZOCPOLKÉPES garázzsal
összekötött ikerház Gödöllőn eladó.
3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában
Szerkezet készen 20 MFt Kulcsrakészen 25 MFt
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth
L. u-i jó állapotú 2 és félszobás, erkélyes
lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429

* Gödöllő központban 3 szobás I EMELETI
KONVEKTOROS 65 nm-es lakás saját tárolóval,
beépített konyhabútorral eladó Iár 13,5 MFt
20-7722429

* Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez
közel SZOCPOLKÉPES újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár
22,1MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Örökpanorámás 228nm-es 3 szintes 3
szoba+nappalis 3 fürdőszobás medencés nagy
teraszos ház gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-
8042102

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300
nm-es telekkel eladó Iár 20,5MFT 20-8042102

* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két gen-
erációnak is alkalmas ikerház beépíthető tetőtér-
rel garázzsal újszerű állapotban eladó Iár
29,5MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-
es örökpanorámás építési telek Iár 8.5 M Ft
20-804-2102

* Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás
erkélyes világos parkra néző tégla konvektoros
lakás nagyon alacsony rezsivel kulturált
lakótömbben I.ár: 11,9 MFt 20 772-2429 

* Családi okok miatt sürgősen eladó Gödöllőn
1650 nm-es építési telek alkalmi áron aszfal-
tos csatornázott utcában Iár 9,9 MFt 20-772-
2429

* Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es
ősfás telken Iár 15,4 MFt 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó
állapotú 2 szobás, 57nm-es lakás Iár 11,4 MFt
20-804-2102

* János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó
Iár 8,3 MFt 20-8042102

* Minimális önerővel, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén SZOCPOLKÉPES
lakások eladók! 40-95m2 között már 9,9 MFt-
tól! 20-5391988 WWW.VERESIHAZ.HU

* Veresegyházán választható telekre ikerházi
lakások eladók! Ár 20,3Mft-tól Használt lakás
beszámítás lehetséges! 20-5391988 

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós
lakás 3szobával 1.emeleten eladó! Iár 17,2Mft
20-5391988

* GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN
ELADÓ Iár 9,5 MFt 20-9447025

* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ
ÉPÍTÉSŰ SZOCPOLKÉPES 86 nm-es 3
szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel
Kulcsrakész ár 18,7 MFt 20-9447025 Kerítés
árban benne van!

* Megbízható építőipari kivitelezés leigazol-
ható referenciákkal 20-9447025

* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-es,
örökzöldekkel beültetett gondozott telken, egy
új építésű lakható épület (nappali konyhával +
fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz
bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 13 mFt.
Tel: 20/310-9862

* ÁRON ALUL eladó Palotakerten I. emeleti,
64 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás 8,9 mFt-ért.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I.
emeleti, felújított, konvektoros fűtésű lakás
teljes bútorzattal eladó. Iá: 8,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
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-Központ közeli 763 nm telken 2 +
fél szobás 86 nm családi ház 29MFt.

-János utcában napos, erkélyes 2.
emeleti másfél szobás felújított
lakás 12.7MFt.

-Központban 1. emeleti 76 nm 3
szobás cirkó fűtéses lakás 23.5MFt.  

-Szadán 1440m2 telken nappali+2
szobás ház 15,5 MFt.

-Építési telek 1089m2 az új bevásár-
ló kp. térségében 14,5MFt.

-Szt István térnél 65m2 lakás déli
fekvésű jó állapotú 4.em. 12 MFt.

-Új épülő tégla cirkós lakás fsz. nappali
+2szoba +gkcs beálló +önálló tároló +
13m2 terasz kertkapcsolattal 18,7MFt.

-Új épülő tégla ház cirkós nap-
pali+2szoba gardrob 213m2 kert
+2gkcs beálló terasz 20,62 MFt. 

-Mogyoródon 1434m2 telken 2003-
ban épült 101 m2 családi ház 35MFt.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

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)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* Gödöllőn (Palotakerten) teljesen felújított, kifogásta-
lan állapotban lévő, 44 m2-es, 1 szobás lakás, egyéni-
leg szabályozható, korszerűsített fűtéssel. Iá: 9,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros
fűtésű, I. emeleti, felújított, erkélyes lakás. 58
m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 61 m2-es, 2
szobás, részben felújított (új nyílászárók,
burkolatok), erkélyes lakás. Iá: 12,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban jó állapotban lévő, 65
nm-es, 2 szoba + étkezőssé átalakított, Kasté-
lyra néző lakás. Iá: 12,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es,
2+fél szobás, felújított erkélyes lakás. Iá: 13,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a fenyvesi részen, 2002-ben épült,
akár 2 generáció részére is alkalmas, nappali +
3 szobás, összesen 180 nm lakóterű ikerház-
fél, 460 nm-es saját telekrésszel Iá: 26,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn, közel a központhoz, 69 m2-es, 3 szobás,
jó állapotban lévő, cirkó fűtéses, erkélyes lakás. Iá:
15 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Belvárosban 3. emeleti, 79 m2-es
(2+2x fél szoba, étkező, spejz, fürdőszoba, 2
wc) erkélyes lakás, saját tárolóval. Iá: 18,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es
telekkel, melléképülettel. Iá: 16,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* ÁRON ALUL ELADÓ Gödöllőn 2000-ben épült,
igényes külső és belső kialakítású, nappali + 3 szobás, 3
szintes (240 nm), galériás családi ház (40 nm-es terasz,
kültéri medence, kandalló, beépített szekrények, 613
nm-es, örökpanorámás, parkosított telek). Iá: 32 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Fenyvesben) 2003-ban épült, 4
lakásos társasházban, 130 m2 lakóterű, nappali
+ 4 szobás, igényes kialakítású, kétszintes
lakás, parkosított saját telekrésszel, garázzsal.
Klíma, riasztó, kp-i porszívó, elektr. kapu. Iá: 35
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Antalhegyen), 3778 m2-es, örök-
panorámás telken, déli fekvésű, 2 generáció
részére is alkalmas 140 m2 lakóterű, kétsz-
intes családi ház (2 konyha, 2 nappali, 4 szoba,
2 fsz.) pincével. Riasztóval felszerelt. Iá: 35
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Blahai részen, 2537 nm területű,
21 m-es utcafronti szélességű zártkert. 3 %-
os beépítési lehetőség. Iá: 6,5 mFt.Érd.:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában,
753 nm-es (40 m-es utcafront), ikerház
építésére is alkalmas építési telek. Iá: 14 mFt.
20/9194-870

* Szadán 740 nm-es belterületi építési telek. Iá:
7,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllő központi részén kínáljuk eladásra ezt
a 43 m2-es, 1+ 1 félszobás, gázkonvektoros,
felújítandó társasházi lakást. Irányár: 8,99
millió Ft Érd.: 06 70 454 0352 www.oc.hu 

* Gödöllőn az egyetemhez közel, igényesen
parkosított környezetben eladó egy I. emeleti,
64 m2-es, 2 szobás panellakás, mely különösebb
ráfordítás nélkül költözhető. Irányár: 9,2 Millió
Ft Érd.: 06 70 454 0358 www.oc.hu 

* Gödöllő, Palotakerten 4 emeletes házban 62
m2-es IV.emeleti 2 szobás lakást kínálunk
megvételre. Parkra néző csendes lakás, 6 m2-
es tárolóval. Irányár: 10,5 Millió Ft Érd.: 06 70
454 0358 www.oc.hu 

* Gödöllő kedvelt belvárosi utcájában,
téglaépítésű, 2 szobás, 64 nm-es, I. emeleti
lakás, konvektoros fűtéssel eladó. Irányár 12,4
Millió Ft Érd.: 06 70 454 0358 www.oc.hu 

* BANKI VISSZAVETT, KIÜRÍTETT INGATLANOK!
Mogyoródon 1700 m2-es telken, 270 m2-es, 7
szobás kétgenerációs családi ház. Gödöllőn 954
m2-es telken, 140 m2-es nappali+3 szobás
családi ház. JÖJJÖN, NÉZZE MEG, TEGYEN
AJÁNLATOT! Érd.: 06 70 454 0351 

* Gödöllőn csendes lakóparkban 125nm-es
nappali+3 szobás teraszos társasházi lakás
várja új tulajdonosát. A Lakás kifogástalan
állapotú és azonnal költözhető. Irányár: 19,9
Millió Ft Érd.: 06 70 454 0351 www.oc.hu 

* Erdőkertesen eladó egy 60 m2-es, 2 szobás
felújítandó családi ház 1115 m2-es telken.
Irányár: 9,9 millió Ft Érd.: 06 70 454 0352 

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örök-
panorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve
eladó. Érd: (30) 946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO
közelében, most épülő új lakóparkban építési
telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
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* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban
új építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn eladó 1197 nm-es SAROKTELEK a
KIRÁLYTELEPI részen, Balaton utcában tulaj-
donostól. 30 %-a beépíthető, ikerház, családi
ház építésére kiváló. Iár: 18m Ft. Érd: Gergely
Péter: (70) 333-4692

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben,
2200 m2 zártkerti telek eladó. Pince, villany,
víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354

* Eladó Gödöllőn sorházban 1 szoba, konyha,
zuhanyfülke, WC hagyományos fűtésű lakás
udvarrésszel. Alku nélkül 4 millió Ft. Gáz az
udvarban. Tel: (28) 411-361

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

* GÖDÖLLŐ és SZADA között a Blaháné út foly-
tatásában eladó 300 nöl, 21 m széles belterületi
összközműves építési telek. A telek rendezett,
enyhén panorámás, délkeleti fekvésű. Sztráda,
bevásárlóközpontok, orvosi rendelő, gyógyszertár
pár percre. Ára alku nélkül 8.500.000 Ft.
Ingatlanügynökök ne hívjanak. Tel: (28) 416-257

* SZADÁN 1055 nm-es építési sarok telek
eladó. Közmű az utcában. Irányár: 2,5 millió.
Könnyen megközelíthető. Tel: (20) 9-789-918

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ -
KIADÓ az Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt
és külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztás-
ban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyu-
godt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20
M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Gödöllő központjában már nagyon várja az
ön lakása. Ne késlekedjen, hívjon az alábbi szá-
mon! 06 (30) 380-4426

* Gödöllő központjában eladó 2005-ös építésű
téglaházban, cirkófűtéses, igényesen kialakí-
tott 71 nm-es alapterületű (bruttó 84 nm), 3.
emeleti tetőtéri lakás. A lakásban amerikai
konyha, nagy nappali, két szoba, fürdőszoba,
WC, kamra és padlásszoba van. A lakás
beépített konyhabútorral, légkondicionálóval,
riasztóval és minőségi burkolatokkal ellátott.
Iár: 23m Ft. Tel: (30) 297-2670

* Sürgősen eladó Gödöllőn kétlakásos családi
ház. Kiváló lehetőség összeköltözésre, irodá-
nak, üzletnek. Lakások mérete: 75 és 150 nm
külön bejárattal és közművekkel. Hívjon, meg-
egyezünk! Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5per-
cre 3,5+1 szobás konvektoros, cserépkályhás
családi ház eladó. Melléképületek, pince, ásott
kút, ipari áram, rendezett kert, riasztó van.
Iár: 20,5M Tel: (30) 2014-769

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-
es egyedi gáz, víz, villanyórával ellátott lakás
eladó. Tel: (70) 9413-136, (70) 9412-764

* Eladó Szt. János u. 25.sz. alatt 2.em. 61 nm-es,
2 szobás, erkélyes, konvektoros, a tűzfal mentén
belül, később kívül leszigetelt, nem penészedő
lakás. Parkettás, ill. laminált p. szobák. (A pincében
saját tárolóval.) Iár: 12 MFt. Tel: (20) 328-3710

* Gödöllőn 480 nöl kert 30 nm-es házzal,
termő szőlővel, pincével és egyéb felsz-
erelésekkel eladó. Érdeklődni 19:30-20:30
óráig naponta: (52) 449-328

* Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 m2-
es telken 3 szintes 450 m2-es családi ház. 80
m2-es amerikai konyhás nappalival, 50 m2-es
ker tkapcsolatos terasszal, 2 autós terem-
garázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103

* Gödöllő Palotakert 6/A-ban földszinti 56
nm-es 2 szobás, szabályozható fűtésű lakás
eladó. Azonnal beköltözhető. Ár megegyezés
szerint. Tel: (70) 419-4563, (70) 365-1959

* Gödöllőn csendes környezetben kertes, családi
ház eladó vagy bérelhető (cégeknek is). 533 nm
telken két épület három generáció részére
kényelmes. Tel: (28) 418-075, (20) 432-1572

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton felújított, két
szobás lakás eladó, a nagyszoba leválasztható.
Tel: (20) 455-4648

* Gödöllőn Szőlő utcában 1+2 félszobás 69
nm-es, erkélyes, konvektoros, klímás, felújí-
tott lakás eladó. Érd: (20) 345-0074

* Gödöllőn Paál László közben 70 nm-es 3
szobás 3. emeleti téglalakás teljesen felújítva,
átalakítva 15.5m Ft-ért eladó. Tel: (20) 478-4285

* Gödöllő Szt. János utcában 4. em. 49nm-es
lakás eladó. 10,5m Ft. Tel: (30) 606-1541

* Gödöllőn a központban 44 nm-es két szobás (+
saját tároló) egyedi fűtésmérős lakás alacsony
rezsivel sürgősen eladó. Tel: (30) 975-9604

* Lakjon és nyaraljon egy helyen!
Veresegyházon tófeletti, panorámás, extrákkal,
szép rendezett kerttel összközműves ház tulaj-
donostól eladó. 26,8 M Ft. Tel: (20) 553-9604

* Elcserélném a Paál László közben lévő első
emeleti, másfél szobás, konvektoros lakásomat
hasonló méretű, Gödöllő környéki kis kertes
házra, értékegyeztetéssel. Tel: (30) 519-4397

* Gödöllő központjában 1. em. erkélyes, 2 és félszobás
jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. (Parkettás
szobák, járólapos konyha, reluxák, gardrób.) Iár:
13,9m Ft. Tel: (30) 500-2432, (30) 509-7326

* Eladó Gödöllőn, a Szabadság téren (14. sz.) egy
65 nm-es, 4. emeleti 2 szobás, panorámás, kasté-
lyra néző lakás. Iár: 12,0 M Ft. Tel: (20) 346-7827

* Eladó a János utcában 48 nm-es 2 szobás, 3.
emeleti felújított, egyedi gáz-, vízórás lakás tula-
jdonostól. Iár: 12,9 millió Ft. Tel: (30) 9540-411

* Magánszemélyként KERESEK egyedi fűtésű,
erkélyes 2-3 szobás világos lakást 3. emeletig.
(Állapot: mindegy.) Tel: (30) 6276-144

* Gödöllőn EGYSZINTES, 2004-ben épült,
egyedi, igényes kivitelezésű 170 nm-es nappali
+3 szobás családi ház 1530 nm-es ősfás
telken eladó! A fél szuterén részben télikert, 2
beállós garázs, két különálló tároló található,
ami lehetőséget ad iroda, konditerem il l .
műhely kialakítására. Extrákkal. Iár: 39m Ft.
Tel: (30) 491-5020

* Szőlő utcában eladó egy 69 nm-es 1+2 félszobás,
3. em. jó állapotú, egyedi fűtéses, napfényes, erké-
lyes lakás beépített konyhabútorral, saját tárolóval.
iár: 14,2m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Gödöllő, János utcában 50 nm-es 1,5 szobás
déli fekvésű, jó állapotú lakás saját tárolóval
eladó. Iár: 11,1M Ft. Tel: (30) 491-5020

* Együtt, de mégis KÜLÖN! Gödöllőn közpon-
thoz közel 240 nm-es 6 szobás családi ház +
60 nm-es teljesen különálló lakrész két
utcafronttal rendelkező 1350 nm-es telken
eladó. Iár: 45m Ft. Tel: (30) 491-5020

* Gödöllőn eladó 1197 nm-es SAROKTELEK a
KIRÁLYTELEPI részen, Balaton utcában tulaj-
donostól. 30 %-a beépíthető, ikerház, családi
ház építésére kiváló. Iár: 17m Ft. Érd: Gergely
Péter: (70) 333-4692

* Gödöllő központjában 44 nm-es 1,5 szobás
földszinti lakás eladó! Egyedi konvektoros
fűtés, alacsony rezsi. Ingatlanos ne hívjon! iár:
11,6m Ft. Tel: (20) 3238-106

* VALKÓN főúton buszmegállóval szemben, jó
állapotban kétlakásos, egybe nyitható régi
parasztház (2 cserépkályha, +konvektoros gázfűtés,
új fürdő, melléképületek, boltíves pince, a házban
kemence) 400 nöl telken (végén patak) eladó. Iár: 8
millió Tel: (28) 417-125, (20) 915-0341

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában eladó 66 nm-
es 2,5 szobás felújított lakás. Beépített kony-
habútor gépekkel együtt, beépített
szekrénysor az egyik szobában. Családi okok
miatt sürgősen eladó. Tel: (20) 236-0087

* Eladó egy 52 nm-es, erkélyes, téglaépítésű,
konvektoros, alacsony rezsijű 1. emeleti lakás.
Iár: 12.9m Ft. Tel: (30) 221-6972

* Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres,
szabályozható fűtésű, beépített erkélyes,
redőnyös, jó állapotban lévő lakás akár
bútorokkal együtt eladó. Tel: 30/211-0009

ALBÉRLET

* Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

* A Szent János utcában hosszú távra kiadó
egy 50 nm-es, 1+két félszobás, részben felújí-
tott lakás. Egyedi fűtéses, redőnyös, külön
tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.:
70/568-5120.

* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek
(lányok előnyben) Érd: 20-90-805-765

* Gödöllőn a központban július közepétől
KIADÓ 56 m2-es, 2 szobás, 2. emeleti erkélyes
lakás, 55 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

* Blahai részen, kertes házban bútorozott 2 szoba,
hálófülke – konyha – zuhanyzós külön bejáratú
lakrész kocsi beállóval kiadó. Tel: (20) 329-2954

* GÖDÖLLŐN ALBÉRLET OLCSÓN KIADÓ. Tel.
(20) 226-3007

* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes,
egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó.
2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848

* Gödöllőn hosszútávra kiadó felújított,
bútorozatlan 61 nm-es lakás. 65.000 Ft + 1
havi kaució. Tel: (30) 896-1291

* Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád
utcában, kertes családi házban, külön bejáratú
51 m2-es összkomfor tos lakás kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi,
egy havi kaucióval. Tel: (20) 914-2007

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

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA,

FELSŐSZINTŰ INGAT-
LANVAGYON ÉRTÉKELÉS,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
* GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196 ÉS 191 NM-ES
ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÓK.
BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM + REZSI.
KIEMELT AJÁNLATAINK:
* A CSANAK panorámás utcájában
épülő, nappali+ 4 szobás, igényes iker-
házi lakások 
* őszi beköltözéssel, kulcsrakész állapot-
ban eladók. Irányár:37,5 mFt.
* A központhoz közel 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség eladó.
Iá: 22,5 mFt.
* A Kossuth l. utca 1. sz. alatt, a
Magyartölgy Ingatlaniroda épületében,
tetőtéri, 1,5 szobás, amerikai konyhás
lakás hosszútávra bérbeadó. Bérleti díj:
55 e. Ft/ hó+rezsi. 
* A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi
beállóval eladó. Azonnali költözés. Iá:
22,5 mFt.
* A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal, riasztó-
val) bérlővel együtt is eladó. Iár: 17,5 mFt.
* Szadán, 817 nm-es, panorámás építési
telken családi házzá minősített 39 nm-es,
(1 szoba+ 2 hálófülke) nyaraló, nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iá: 16,8 mFt.

CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN: 
* Máriabesnyőn kétgenerációs, 150 nm-
es, 2 szintes családi ház, 378 nm-es
telken (kiváló közlekedéssel), garázzsal
eladó. Irányár: 25 mFt.
* A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nap-
pali +4 szobás, 1998-ban újjáépített csalá-
di ház melléképülettel eladó. Iá: 22,5 mFt.
* A Blahán, 383 nm-es telken 225 nm-es,
kétszintes, két külön lakásból álló, külön
bejáratú  családi ház eladó. Iá: 24,8 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó.  Iá: 27,8 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai kony-
hás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es mel-
léképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 23,8 mFt.
* A Csanakban 2007-ben épült, 190 nm-
es, nappali +4 szobás, amerikai konyhás
igényes, garázsos ikerházfél eladó.
(Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, központi
porszívó, riasztó). Irányár: 46,9 mFt.
* A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+3 szobás,
igényes családi ház garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. A telken egy 1 szobás
önálló lakrész is található. Iár: 67,9 mFt.

* A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 60 mFt.
* Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, három-
szintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:39 mFt.
* A Kertvárosban, csendes utcában, 852
nm-es telken, most épülő, nappali+3
szobás, 136 nm-es, egyszintes családi ház
kulcsrakész állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.
* Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 28 mFt.
* Az Antalhegyen 468 nm-es telken, 1 szobás,
60 nm-es felújítandó ház eladó. Iá.: 11 mFt.
* A Nagyfenyvesben, 1993-ban
épült,120 nm-es, földszintes, nappali+3
szobás családi ház 800 nm-es telken
garázzsal, hatalmas terasszal, kültéri
medencével eladó. Iá.: 47 mFt.
* A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nap-
pali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás
telken eladó. Irányár: 33 mFt.



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

* Gödöllő Erzsébet krt. 3. em. 55 nm-es, 2
szobás, jó állapotú lakás azonnal
beköltözhetően hosszú távra kiadó. Közp.
fűtésű, vízórás. Bérleti díj 50e Ft + 2havi kau-
ció + rezsi. Tel: (30) 2100-125, (70) 4545-984

* Kiadó 2 szobás gázkonvektoros első emeleti
lakás külön mérőórákkal a János utcában,
felújított állapotban, bútorozottan, l igetes
zöldövezeti részen. 60.000 Ft + félhavi kaució.
(30) 502-4148, (30) 277-8113

* Kiadó János utcában 1,5 szobás 1. emeleti,
erkélyes, konvektoros, részben bútorozott
lakás hosszútávra. 2 havi kaució szükséges.
Tel: (30) 427-7747

* Gödöllő Kazinczy krt. 6. sz. alatti tár-
sasházban 2 szobás, 56 nm-es, berendezett
lakás hosszútávra kiadó. Tel: (30) 222-8909

* Különálló 1 szoba-konyhás zuhanyzós
bútorozott lakás 1 fő részére 30.000 Ft +rezsi
+1 havi kaucióért kiadó Gödöllőn. Tel: (20)
586-8444

* Gödöllőn, Központban 50 nm-es, összkom-
fortos házrész kiadó augusztus 1.-től. Tel: (30)
307-7314

* Palotakerten felújított, bútorozott szoba
kiadó. Mosógép, hűtő, mikro van. Alacsony
rezsi. Kábeltévé, Internet megoldható. Azonnal
költözhető. 20e /hó. Tel: (20) 336-1689

* Remsey körúton 2 szobás lakás 55 ezer Ft +
rezsiért (vízóra, távfűtés) kiadó bútorozatlanul
vagy bútorozottan. Uitt garázs 17 ezer Ft/hó
kiadó. Este: (30) 900-6421

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. em., 2
szobás 55 nm-es lakás kiadó. 55 E Ft/hó +
rezsi. Kaució szükséges. Tel: (70) 209-3669

* Gödöllő központjában elegáns 1. em.
padlástéri külön bejáratú, egyedi fűtésű, új
építésű 90 nm-es légkondicionált, részben
bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért kiadó.
Uitt 30 nm-es fszt-i kertes garzonlakás is. Tel:
(30) 9617-621

* Gödöllőn, férfi részére bútorozott szoba,
konyha, zuhanyzó reális áron kiadó. Kaució
nincs. Érd: (20) 221-6172

* Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3.
em. távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb
távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1 havi kaució.
Érd: 30/9079-322

* Központhoz közel kis családi ház kiadó
(központi fűtés, kábeltévé). 1 havi kaució. Tel:
(28) 411-988

* Albérlet kiadó! Másfél szobás távfűtéses 3.
emeleti lakás a városközpontban. Tel: (30)
7690-522

* Kiadó Gödöllőn családi ház emeleti része (2
szoba + nappali + konyha + fürdőszoba). Külön
bejárattal. Tel. (20) 342-9412

* Társbérletként kiadó egy 44 nm-es bútoro-
zott, kábeltévés, Internetes, Gödöllő közpon-
tjában lévő lakás kisebb szobája. Bérleti költ-
ség: 15.000 + rezsi. Tel: (20) 824-4664

* Gödöllőn a Paál László közben 1,5 szobás
külön víz-gázórás, felújított, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 4544-578

* Palotakerten 2 szobás, egyedi fűtésmérés-
sel rendelkező, erkélyes, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 128-026

* KERESEK KIADÓ LAKÁST! 2 szobás földszin-
ti, rendezett lakást igényes bérlőnek. Tel: (20)
521-6706

* Palotakert 3-ban 1. emeleti 2 szobás, felújí-
tott, szabályozható, hőtávos, (nyílászárók július-
ban cserélve) redőnyös, csendes lakás július 6.-
tól részben bútorozva kiadó. Tel: (20) 928-0973

* Kiadó 2. emeleti, 2 szobás, konvektoros, 60
nm-es lakás Gödöllőn, a Kazinczy körúton: 50e
Ft + rezsi áron. Tel: (30) 549-4690

KIADÓ

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* MÉDIA-LOG ZRT keres Gödöllő központi
részén lakrészt vagy garázst (komfortos) hír-
lap elosztás céljából, hajnali munkavégzéssel.
Jelentkezni: e-mail: ervin.zsigo@media-log.hu
tel: (30) 817-0361

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő közpon-
tjában. 30 m2-es, forgalmas helyen régóta
működő jól bevezetett üzlet. Tel: (30) 9428-275

* Gödöllőn az Átrium Üzletház emeletén 21
nm-es üzlet kiadó. Kör folyosó falán nagy
méretű kirakat tartozik hozzá. Bérleti díj: 55e
Ft + 2 havi kaució + rezsi. Tel: (30) 2100-125,
(70) 4545-984

* Gödöllőn a szökőkútnál 17nm + 4nm
galériás üzlet kiadó. Tel: (30) 272-8158

* Gödöllőn, Központban 50 nm-es, összkom-
fortos házrész kiadó augusztus 1.-től. Tel: (30)
307-7314

* Gödöllő központjában nagy kirakatos 35 nm-
es üzlethelyiség kiadó. Tel: (70) 318-4066

* Gödöllőn, a Szolgáltatóház emeletén 64 nm-
es helyiség kedvező áron kiadó! Gödöllő, Szt.
János u. 5. Tel: (28) 410-019 (9-15-ig)

* Gödöllő központi részén, Munkaügyi Központ
mellett a Szilhát utcában 90 nm-es iroda hely-
iség július 1.-től kiadó. Tel: (20) 9325-415

ÁLLÁS

* Az aQua&Cooler Kft. üzletkötő kolléganőket
keres ballonos ásványvíz gödöllői lakosság felé
történő értékesítésére. Saját személyautó
szükséges. Feladat: Új ügyfelek keresése,
szerződések megkötése. Érdeklődni a
következő számon lehet munkaidőben:
20\953-6661. Önéletrajzokat az allas@q-c.hu
címre várunk.

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS
SZERVIZ kollégákat keres az alábbi
munkakörök betöltésére: raktáros, autószerelő,
karosszéria lakatos, kézi autómosóba mosós.
Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitmény-
bérezés. Kizárólag Márkaszervizben szerzett
gyakorlattal rendelkezők jelentkezését vár-
juk!Jelentkezni lehet önéletrajzzal. opel-
gaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

* Márkakereskedés "KÖKIR" vizsgával ren-
delkező járműtechnikust keres! Tel: 20/957-
33-67

* Idénymunkára férfi felszolgálót felveszünk a
Sziget Vendéglőbe. Tel.: 20/3309/564.

* Gödöllői kávéházba felszolgálót, mosogatót,
kézilányt, cukrászt keresünk. Érd: 06-20-322-03-72

* Leinformálható, megbízható nő idős vagy
gyermekfelügyeletet vállal (gépkocsival ren-
delkezem). Tel: (30) 431-5027

* Bolti eladót felveszünk! Szakképzett, gyako-
rlattal rendelkező bolti eladót a Csíkos ABC-be
felveszünk. Jelentkezni a helyszínen: Gödöllő,
Szőlő u. 10.sz. alatt lehet az üzletvezetőnél.
Tel: (70) 772-7850

* Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon
(R&R Haj és Test) KERES környezetére és
munkájára igényes FODRÁSZT. www.r-and-r.hu
Érd: (20) 330-4266 vagy az üzletben.

* Idős néni mellé keresek napi egy órában
segítséget. Palotakerten lakók előnyben. Tel:
(20) 531-43330

* Testkezelő és kozmetikus mellé
MŰKÖRMÖST vagy FODRÁSZT KERESÜNK. Tel:
(20) 2725-203

* Étterem FELSZOLGÁLÓT, (pultost) keres, eset-
leg beugróst is. Tel: (20) 5926-024 (10-22-ig)

* ÁCSOT és segédmunkást felveszek. Tel: (70)
3355-049

* VEGYÉSZT keresünk azonnali kezdéssel
gödöllői aromagyártó laborunkba. Tel: (30)
686-1822

* VASBETON SZERELŐI munkára tapasztalat-
tal rendelkező szakmunkást és segédmunkást
keresek (hosszútávra). Tel: (30) 301-0898

* Óriási lehetőség! Nem hálózati termékforgal-
mazás. Szabad élet? Sok ismerős? Anyagi
függetlenség? Jelentkezzen: 06 (20) 342-9412

* Családi ház átépítéséhez tervezőt és
kivitelezőket keresünk azonnali kezdéssel
(kőműves, ács, vill. és fűtésszerelő). Tel: (20)
9273-139

* Nagyszerű pénzkereseti lehetőség! Szeretné
megváltoztatni anyagi helyzetét? Gondtalan
életet szeretne teremteni magának és kedves
családjának? Én segítek ebben! Nem hálózati
termékforgalmazás. Ha felkeltettem érdek-
lődését kérem, hívjon bizalommal. Tel: (70)
271-3556
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A kancsalságról
Nincs szebb, mint egy kicsit kancsal

kisgyerek. (De van: ha kicsit szeplős

is...) Gyönyörű, aranyos, "a szeme se

áll jól".

Azonban ez a tündéri pofa, ha mindig

ugyanazzal a szemével kancsalít,

lehet, hogy csak az előre néző szemét

használja, és azzal a huncut bandzsa

szemével nem tanul meg élesen látni!

Ilyen volt az apja is kiskorában, majd

kinövi!

Igen. A kancsalságot kinőheti, de élesen

látni nem tanul meg soha! Tompalátó

lesz. Alkalmatlan egy sor pályára.

Kedves felnőttek!

Vigyétek a gyereket szemorvoshoz, ha

úgy tűnik, hogy kancsalít!

- ha valamelyik szüléje gyengén lát az

egyik szemével!

- ha "kukucs-játék" közben csak az

egyik szemét engedi eltakarni, és a

másikat soha!

- ha, amikor nagyon figyel, becsukogatja

az egyik szemét (mintha kacsintgatna)!

- ha "egy darabig olyan furcsán nézett az

egyik szemével, de mostanra elmúlt"!

A kancsal szemállás nem szépséghiba,

hanem egy kicsi korban viszonylag kön-

nyen helyrehozható látászavar jele, amit

nem szabad félvállról venni.

A kérdésre, hogy mikor vigyük az

egészséges gyereket először szemor-

voshoz, a helyes válasz: 1 és 2 éves kora

között, ha nem észlelünk semmi

gyanúsat.

A kicsi csecsemő (kb. féléves koráig)

még nem összerendezetten használja a

szemeit; ha az ilyen korú babáknak

időnként "összeszalad szemük", az még

az élettani helyzet (a tanulási folyamat

elején vagyunk...) következménye - az ő

agyukban még nem alakult ki a parancs a

kétszemes együttlátásra, ők még képesek

a szemeiket "egymástól függetlenül"

használni.

A fontos következtetés: Inkább vigyünk

el száz gyereket ötször fölöslegesen

szemvizsgálatra, mint egyszer, amikor

valóban kellene, azt az egyet, akit igazán

kellene, nem.

MSE Optika
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* Gödöllő – Vác térségére országos
lefedettséggel rendelkező élelmiszeripari cég
területi képviselőt keres. Érdeklődni a
70/333-1956 telefonon

* A GROUPAMA GARANCIA ZRT. 2 fő ügyfélka-
pcsolati referens munkatársat keres gödöllői
kirendeltségére. Alkalmazotti jogviszony,
ingyenes képzés, költségtérítés. Elvárás:
középfokú végzettség. Tel: (20) 6616-715

* FŐKÖNYVELŐT felveszünk
Közgazdaságtudomány Egyetemi, vagy Pénzügyi
és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői
ismerettel, angol nyelvtudással, legalább 5 éves
főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen előélettel.
Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 63/A Tel: (30)659-7869. 

* Javító és szerelő DIVÍZIÓVEZETŐT
felveszünk okleveles villamosmérnöki, (üzem-
mérnöki) végzettséggel, honvédségi
híradástechnikai eszközök ismeretével, termelő
területen szerzett legalább 3 éves vezetői
gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen
előélettel Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30) 659-7869. 

* GYEK osztályvezetőt felveszünk okleveles
gépészmérnök végzettséggel, tervezői jogosult-
sággal és gyakorlattal, legalább 3 éves vezetői
gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen
előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30) 659-7869. 

* PROJEKT IGAZGATÓT felveszünk okleveles
villamosmérnöki végzettséggel, Magyar
Telecom NyRt. mobil és stabil bázisállomá-
sainak telepítésében szerzett jár tassággal,
legalább 5 éves vezetői gyakorlattal, angol
nyelvtudással, büntetlen előélettel Jelentkezés
szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló
okmányok másolatainak benyújtásával. Cím:
HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Tel: (30) 659-7869. 

* GONDJA van az álláskereséssel, az önéletra-
jzírással, az interjúra való felkészüléssel?
SEGÍTEK! Szakmai önbizalom megerősítése, karri-
ertervezés, hivatásgondozás, munkahelyi konflik-
tusok kezelése. Hívjon: 20/434-2731 (18h után)

SZOLGÁLTATÁS

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30/851-8763.

* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, trak-
toros fűnyírást vállalok rövid határidővel. Tel.:
70/591-2776

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villany-
bojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül.
Tel: (30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu 

* NYISSON A VILÁGRA, ÉS LEGYEN RÁLÁTÁSA
…Műanyag nyílászárók közvetlenül a gyártótól:
ajtók, ablakok, téli kertek, árnyékolás techni-
ka, műanyag, alumínium redőnyök, szúnyo-
ghálók. Díjmentes felmérés, tanácsadás. Tel:
(30) 499-4068

* 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 

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
06 20 423-4828,  www.interiortrans.hu 

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

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

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szállítás. Tel: (30) 9134-599. Hétvégén és
ünnepnapokon is.



* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft.
Klímával. Tel: (20) 9370-199

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI
SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon
is. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince
kiszedés, alapásás, mindenféle földmunka, ter-
mőföld eladás, töltőföld, konténeres sitt szál-
lítás. Tel: (30) 9-362-846

* KONTÉNERRENDELÉS: (4-8 és 10 m3-esek)
termőföld, homok, sóder és GÉPI FÖLDMUNKA
vállalása. Érd: (20) 9 537-537

* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól.
KÖLTÖZTETÉS, csomagolás. Költöztetéshez
dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448

* PILATES TORNA az Isaszegi úton.
Szeretettel várunk családias hangulatú kis
csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
(70) 414-1629

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: (30) 528-7777

* 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! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Iroda: Szada,
Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciá-
val. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalag-
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

* Megbízható fiatalember fűkaszálást, kert-
gondozást vállal állandóan vagy alkalmanként.
Tel: (70) 313-9221

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

* FODRÁSZ házhoz megy! Női, férfi fodrász
hajvágást, festést, szárítást vállal otthonában. Női:
1300 Ft, Férfi: 900 Ft, Gyermek hajvágás: 500 Ft,
festés: 1000 Ft. Bejelentkezés: (70) 280-2276

* Öntözőrendszer tervezését, teljes körű
kivitelezését, automatizálását, kert építését,
valamint karbantar tását, továbbá parlagon
hagyott telkek, rétek kaszálását, parlagfű és
bozótmentesítését vállaljuk. Társaságunk mot-
tója a precíz munka, valamint a válságban is
megfizethető árak megtartása. Tel: (30) 361-
2270. E-mail: automataontozes@gmail.com 

* Nagy szakértelemmel vállaljuk otthonában
beteg családtagja ápolását, gondozását, injek-
ciózását és szállítását. – Kéményszerelés, veg-
yestüzeléshez, gázkéményhez és turbós
készülékekhez. www.flott2003kft.hu (30)
436-1023, (20) 334-8707

* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. (20) 2038-718

* HITELEK! Magánszemélyeknek és cégeknek! Nem
jut hitelhez? Esetleg kiváltaná hitelét? Belefáradt az
elutasításokba? Nem ért hozzá? Megkeressük az Ön
számára legkedvezőbb konstrukciót. Ingyenes
pénzügyi tanácsadással segítünk. Nemcsak a hitelek
terén! Válságkezelés (végrehajtás, felszámolás
esetén is)! Befektetési tanácsadás! Pályázatok!
Projektek menedzselése! (30) 202-3635

* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhe-
ly, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb. javítása
Gödöllőn és környékén! Hívjon bizalommal!
Tel:(20) 886-2397

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

* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk
és utánfutó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747 

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

* Sorsunk a számokban! Általános jellemünket,
rejtett belső tulajdonságainkat, sorsfordulóink
évét megtudhatjuk a számmisztikából.
(Párkapcsolati összehasonlítás is.) Érd: 20/5210-
354oklev. számmisztikus

* Vállaljuk udvarok, házak lomtalanítását, sitt,
szemét elszállításával; fák kivágását, házak
felújítását, tetőjavítást, vízszerelést, alapozást,
festéseket. Tel: 30/481-4005

* Földmunkák kis és nagygépekkel. Árokásás,
betonvésés, épületbontás, tereprendezés, ter-
mőföld értékesítés. www.foldmunkalatok.hu Tel:
30/211-0009

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - NYÁRI TAN-
FOLYAMOK 18 000 FORINTOS BRUTTÓ ÁRON!
NYÁRI EGYÉNI ANGOL NYELVÓRÁK MÁR 1800
FORINTOS NETTÓ ÁRON LEKÖTHETŐK! MINDEN
NYÁRI EGYÉNI ÓRA AKCIÓS! RÉSZLETEKÉRT
KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT! ANGOL,
NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK.
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉ-
GIRE, ÁLLÁSINTERJÚRA FELKÉSZÍTŐ, ILLETVE
KOMMUNIKÁCIÓS TANFOLYAMOK.  (20) 216-
62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Egy tonna libamáj

…fogyott el három hete Orosházán, a
libamájfesztiválon. Úgy vélem, ez afféle
dacos, kurucos megmozdulás volt, csak
azért se hagyunk fel a libamájjal! Rafinált
támadásokkal próbálták visszaszorítani a
magyar termelést, miközben a bolgár,
lengyel libamáj erősen teret nyer
Európában, a kínai termelés pedig egy év
múlva nagyobb lesz, mint a magyar-lengyel
együttesen. Nem véletlenül. 
A liba mitikus állat, Rómát gágogásukkal
megmentették a gallok orv támadásától,
Szent Márton püspökké választásához is
volt közük, mindemellett rendkívül hasznos
jószágok, hiszen húsa legendásan finom,
pihe tolla értékes, de… a legértékesebb
része a mája.

Ez a gazdag, ünnepi asztal dísze.
Megkülönböztetett borokat illik inni hozzá,
leginkább későn szüretelt vagy aszú típusú
borok illenek hozzá. Jó párosítani édes
ízekkel, hagymalekvárral, savas-édes erdei
gyümölcsökkel (szamóca, birs stb.). 
Anyám két karéj kenyeret kent meg a
hagymás-fokhagymás zsírral, amiben a
libamáj sült, vastag szeleteket vágott bele a
sültmájból, majd összeborította. Életem
legjobb tízóraija volt! A hizlalt kacsa mája
szinte azonos minőség, Franciaországban
túlnyomórészt azzal találkozunk, mert azt
kevésbé ismertsége miatt nem támadják az
állatvédők.
Ha sokáig van a sütőben, serpenyőben,
összesülhet, s elveszíti könnyű, szinte habos
állagát. Vigyázni kell, csak a legszüksége-
sebb ideig süssük, s lehetőleg saját zsírjában
- vagy vízfürdőben, ha pástétomnak. Lehet
szitán áttörve krémet sőt, habot is készíteni
(S kóstoltam már fagyi és leves formában is.)
Nem szabad bármihez használni, csak a
nemes, nagy alapanyagok válnak méltó
társává. Éttermünkben együtt készítjük tehát
struccal, bélszínnel (Rossini, Bankár)
ezekhez jár még szarvasgomba, azaz minden
alkotórésze királyi!
Meleg előételként roston is süthetjük, vagy
hidegen, lilahagymával, sóval és… pirított
kaláccsal a legjobb, de ez már túlzás, finom
foszló kenyérrel is a libazsír, s rá egy sült
libamájdarabka.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)



* Angol tanítás egész nyáron! Korrepetálás,
nyelvvizsga felkészítés egyéni és csoportos for-
mában is minden korosztálynak. Tel.: 70/411-5841

* TOP-TAN: Angol szuperintenzív középfokú
nyelvvizsgára felkészítő és „Upper intermediate”
tanfolyam indul aug. 17-én: 50 óra: heti 5x5 óra:
Középfokú: 8.30-12.30, felsőfokú: 14.00-18.00-ig.
Max. 5 fős csoportok. Információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-
423-744, mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Hagyományos angol felnőtt tan-
folyamok kezdő és pre-intermediate szinten
folyamatosan nyáron is. Maximum 5 fős csoport.
Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-
744, mobil: 30-372-20-26.

* TOP-TAN: Pótvizsgára, pótérettségire felkészítés
matematika, fizika, kémia 30-908-4130.” és angol
(30-372-20-26) tantárgyakból. Kezdés jún. 29-én.
További információk: 28-423-744, 

* ANGOL TANÍTÁS kezdőtől a haladóig felnőt-
teknek, diákoknak egyéni vagy kiscsoportos for-
mában diplomás nyelvtanárnál. Tel: (20) 933-2324

* GITÁROKTATÁS július, augusztus hónapokban a
gödöllői Spar-ral szemben. Tel: (70) 387-1502

* PÓTVIZSGÁZNOD KELL MATEKBÓL? Válaszd az
országban egyedülálló Interaktív Matematika
Oktatószoftvert! 1200 feladat, lépésről lépésre,
folyamatos hang magyarázat képekkel, nyilakkal,
animációkkal, +300 interaktív feladat, hogy be is
tudd gyakorolni a feladatokat. További infó
www.mateksoft.hu, 30/738-4827

* Tai chi oktatás Gödöllőn kezdőknek és hal-
adóknak folyamatos bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

* ANGOL, NÉMET nyelvoktatás, nyelvvizsgára
felkészítés, korrepetálás. Tel: 06-20-9980-030
(német), 06-20-268-4064 (angol)

* MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak javítóvizsgára
felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel. (30) 620-1230

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő közpon-
tjában. Tel: (30) 274-1797

* ZONGORATANÁRNŐ vállal Gödöllőn és környékén
GYERMEKFELÜGYELETET, korrepetálást, orosz
nyelvű társalgást, oktatást. Tel: (20) 477-1688

* Korrepetálást, középiskolára felkészítést vállal
angolból és magyarból gyakorlott ált. iskolai
tanár. Rugalmas időbeosztás! Tel: (30) 284-5616

* Francia és magyar szakos egyetemista lány
nyelvvizsgára felkészítést és mindkét tárgyból
korrepetálást vállal. Tel: (30) 676-8944

* Kiscsoportos angol, német, olasz, orosz kezdő,
középhaladó, haladó tanfolyamok indulnak egész
nyáron folyamatosan 2*2 órában vagy szuper
intenzív tanfolyam 5*2 órában 2- 4 fős csopor-
tokkal. Ingyenes tananyag, csoport létszámától
függő óradíj.  HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661 vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

* ORIGO, GOETHE, ÖSD, TELC, ECL, BME  nyelvvizs-
ga felkészítő tanfolyamok egész nyáron  4 hetes
kurzusokban heti  5*2 órában vagy 2*2 órában 2- 4
fős csoportokkal. Ingyenes tananyag, csoport lét-
számától függő óradíj HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661  vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

* Kezdő német nyelvtanfolyam indul július 13-tól
heti 2*2 órában. Ingyenes tananyag, csoport lét-
számától függő óradíj. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661  vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

ADÁS~VÉTEL

* Könyveket, könyvtárakat, exl ibriseket,
papírrégiségeket vásárolok. Tel: (28) 412-230

* Nagyon jó állapotban lévő 25×25-s szög-
vasból készült bontott kerítésmezők és a hoz-
zátartozó kis és nagykapuk eladók. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: (70) 209-3669

* Kiállításokból visszamaradt KEREKES ház-
tartási kukák eladóak. Méretek: - 80L: 5.500
Ft, - 120L: 6.000 Ft, - 240L: 8.500 Ft.
Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695

* Eladó 1 db epedás franciaágy. Ár: 8.000 Ft.
Tel: (70) 622-5256

* 3 kamrás új 163×236 cm kétszárnyas
erkélyajtó, fehér műanyag nyíló-bukó
sürgősen eladó Gödöllőn. Tel: (28) 414-157,
(30) 244-0604

* Bontott CSERÉPKÁLYHA jó állapotban eladó
40.000 Ft-ért Gödöllőn. Tel: (20) 412-1987

* 1 db. használt BOSCH gáztűzhely eladó. Tel:
(28) 420-684

* Eladó fehér ifjúsági szekrénysor 176 cm
magas, 5 db-os, iár: 30e Ft, 2 db-os világos
színű lakozott régi szekrénysor 5e Ft-ért. Tel:
(70) 7014-619

* Bioptron Zepter lámpa színekkel, állván-
nyal, könyvekkel eladó! Ár: 150.000 Ft. Tel:
(30) 212-6390

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladó terepjáróhoz 4 db 15”-os Michelin
téli gumi, egy telet futott. Ár 7.000 Ft/db.
Tel: (20) 428-1898

* Eladó 3 db ”KISPOLSKI” 126 P pótkerék
2.500 Ft darabja. Tel: (70) 285-4504

EGYÉB

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-
583.

* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszala-
gos mézet közvetlenül a termelőtől! Akácméz
1200 Ft +üveg, selyemfűméz 1060 Ft/kg +
üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok . Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913

* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

2009. július 1. Gödöllői Szolgálat 19



20 Gödöllői Szolgálat 2009. július 1.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JÚLIUS 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Sali István, Szent János u. 16.
Zsolnayné Soltész Éva, Kazinczy u. 21.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Virágh Anita, Kossuth Lajos u. 1.
Mihajlovichné Bódis Tímea, Szent János u. 12/b.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Molnár Lászlóné, Iskola u. 6.
Centner János, Öreghegy u. 6.

Recept
Hideg sárgadinnyeleves

HOZZÁVALÓK: 1 kg sárgadinnye,12 dkg por-
cukor, 2.5 dl tejszín, 5 szem szegfűszeg, 2 darab-
ka fahéj, fél dl konyak, fél citrom leve, csipet só.

ELKÉSZÍTÉS: A dinnye húsának negyed részét
kis kockákra vágjuk (vagy karalábévájóval kis
gömböket vágunk ki belőle) és a cukor felével, és
a konyakkal elkeverve a hűtőbe tesszük. A többi
dinnyehúst valamennyi hozzávalóval (kivéve a tejszínt) 8 dl vízben feltesszük főni. Épp csak
egyet forraljunk rajta, majd hagyjuk kihűlni. Ezután mixeljük, majd hozzákeverjük a tejszínt és
jégbehűtjük. Tálaláskor előhűtött csészékbe tesszük és elosztjuk benne a konyakos kockákat. Íz-
lés szerint tejszínhabbal díszíthetjük.


