
A Gödöllői Királyi Kastély Rudolf-
és Gizella-szárnya, valamint a Kas-
télypark kiemelt része 1 milliárd 660
millió forintból újul meg. Három hete
a kivitelezés nyertes pályázóit is ki-
hirdették, így elindulhat a kastély éle-
tében is nagy volumenű beruházás.

„Jelenleg csupán az épületek belső
tereinek negyede látogatható, ezt
csaknem kétezer négyzetméterrel
fogjuk tudni bővíteni” – mondta a
kastély igazgatója. Révész T. Mihály
hozzátette: az új terekben múzeumi-,
illetve kiállítótér is lesz, egy része pe-
dig interaktív bemutatóhelyként kap-
hat új funkciót.

A Kastélypark 52.000 négyzetmé-
teren nyeri vissza régi pompáját,
megszépül a bástya alatti tér, és meg-
újul az Erzsébet-terasz és -lépcső is.
A látogatható területeket pedig teljes
mértékben akadálymentesítik.

A beruházás szimbolikus megkez-
désének alkalmával a kastély vezeté-
se a rekonstrukció jelen ütemén is
igyekezett messzebbre tekinteni. Az

eseményen részt vett
Gémesi György, Gö-
döllő város polgár-
mestere is, és szán-
déknyilatkozatot írtak
alá Révész T. Mihály-
lyal a lovarda és a ba-
rokk istálló helyreállí-
tására. Közös ugyanis
a szándék, hogy 2011-
ben, amikor Magyar-
ország fél évig betölti
az Európai Unió Taná-
csának soros elnöksé-
gét, a történelmi terek
alkalmasak legyenek
kulturális rendezvény-
központként az euró-
pai uniós elnökségi
helyszín céljaira is.

Az elképzelések szerint 635 négy-
zetméteren egy tárgyaló- és szekció-
termekkel, valamint kiszolgáló és re-
vitalizálódást célzó helyiségekkel
rendelkező komplexumot alakítaná-
nak ki. A 2010 novemberére elkészü-

lő létesítmény már csak azért is ki-
váló helyszín lehet az EU-tárgyalások
lebonyolítására, mert az M0-s út ta-
vaszra elkészülő gödöllői leágazásá-
nak köszönhetően a kastély 15 perc
alatt elérhető lesz Ferihegyről. Ré-
vész T. Mihály kiemelte: ha minden

jól alakul, egy 120 szobás, négycsilla-
gos szálloda is felépül majd a nyári
lovarda területén magánbefektetők
bevonásával. Az átadást a gazdasági
válságból kilábalás időszakára terve-
zik.

(folytatás a 2. oldalon)
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Újabb mérföldkőhöz érkezett a kastély felújítása

Megújuló külső és belső terek
Jelképes földmunkával és a Horthy-bunker kiszivaty-
tyúzásával vette kezdetét a Gödöllői Királyi Kastély
felújításának újabb szakasza. A megújult épületszár-
nyakat és a parkot a tervek szerint kilenc hónap múl-
va vehetik birtokba a látogatók.

Az idei esztendőben is együtt ünne-
peltek a gödöllői egészségügyi
szakemberek a Semmelweis Na-
pon, amikor is megemlékeztek vá-
rosunk egykori orvos kiválóságai-
ról, és átnyújtották az elismeréseket
azoknak az egészségügyi dolgozók-
nak, akik a jelen mindennapjaiban
igyekeznek helytállni a betegellá-
tásban.

Gödöllőn 1998 óta emlékeznek
meg Semmelweis Ignácnak, az
anyák megmentőjének születésnap-
járól, amit a magyar egészségügy
napjaként tartunk számon. Az idei
ünnepi program dr. Berente István
egykori házánál kezdődött, ahol
Pintér Zoltán alpolgármester ün-
nepi beszédben emlékezett meg a
város egykori kiváló orvosáról. Ezt
követően a résztvevők a 2007-ben
felavatott emléktábla mellett he-
lyezték el koszorúikat, majd a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pontban kialakított Lumniczer-fal-
nál tisztelegtek dr. Lumniczer Sán-
dor, és a róla elnevezett díjjal kitün-
tetettek emléke előtt; az idén em-
lékbeszédben elevenítették fel a
2009. január 26-án elhunyt dr. Vá-
mos János életútját, akinek neve
most felkerült az orvostörténeti
nagyságok táblájára.

(folytatás a 4. oldalon)

Semmelweis Nap

Elismerések
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Újabb pályázatot adnak be
Révész T. Mihály, a Gödöllői Kirá-

lyi Kastély igazgatója elmondta to-
vábbá: reményei szerint az első kapa-
vágással induló rekonstrukció bebi-
zonyítja, hogy az elnyert milliárdos
támogatás jó helyre került. A kastély
híveinek duplán jó hír a munkálatok
megindulása, mert – tette hozzá – a
beruházás kezdésével egy időben
újabb pályázatot adnak be egy euró-
pai uniós tárgyalási helyszín kiala-
kításának érdekében.

Gémesi György úgy fogalmazott: a
kastély nagyszabású rekonstrukciójá-
nak hírére máris megnőtt az érdek-
lődés a város iránt. Két-három éven
belül a teljes pompájában vendége-
ket fogadó kastélynak, illetve Gödöl-
lő átfogó fejlesztési stratégiájának

köszönhetően turisztikai szempontból
még kiemelkedőbb szerepet kaphat a
térség, ami a városban további fej-
lesztéseket generálhat.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kastély felújítása

Megújuló külső és belső terek

Az utakon idén nincs „nyári szü-
net”, ugyanis városszerte folya-
matosak a munkák, az utak, a
zöldterület és az élővizek kar-
bantartásán egyaránt dolgoznak
a város szakemberei.

Hamarosan elkezdődhet egy újabb
nagy horderejű munka a belvárosban: a
Kossuth Lajos utca Dózsa György úti
kereszteződésétől a Petőfi térig húzódó
szakaszának felújítása. A közelgő mun-
kálatok sok terhet rónak az itt élőkre és
dolgozókra. Gödöllő város önkormány-
zata ezért lakossági fórumokat szervez,
hogy tájékoztathassák az érintetteket,
illetve kikérhessék a véleményüket. Két
ilyen összejövetelre kerül sor: az egyi-
ken a lakóknak és az üzletek tulajdono-
sainak, a másikon az ottani bölcsődébe
járó gyermekek szüleinek tartanak
egyeztetést. A lakóknak és az üzlete-
seknek tartandó fórum időpontja jú-
lius 15., szerda, 17 óra, helye a Pol-
gármesteri Hivatal. A bölcsődei fó-
rum időpontja pedig július 16., csü-
törtök, 17 óra, helye a bölcsőde.

Az utak is jelentős munkát adnak a
VÜSZI munkatársainak, akik az elmúlt
hetekben befejezték az útprogram idei
második ütemének az előkészítését: a
tervek szerint au-
gusztus második he-
tében megkezdik az
aszfaltozást a Jászó-
vár, a Szabó Pál, a
Knéz ich-Hol ló -
Zengő-Kelemen
utcákban, valamint
a Bem József utcá-
ban. Mindezek mel-
lett jó ütemben hal-
ad az Isaszegi út fel-
újítása is, melyen
már felmarták a régi
aszfaltborítást.

A Batthyány La-
jos utca csapadék-
víz-elvezetési tervei

is elkészültek, jelenleg a vízjogi enge-
dély beszerzése folyik. A Damjanich
János Általános Iskola előtti szakaszt is
magában foglaló (a Dárda utcától a
Szabadság útig) munkára a VÜSZI-vel
élő szerződése van az önkormányzat-
nak, de praktikusnak tűnik, ha tovább
építenék a Turul és a Dankó Pista utcáig
– erre új kalkulációkat kell végezni.

Szintén az autósokat érintő kérdés,
hogy a Grassalkovich-kastély mellett
kialakított parkoló egyre kisebbnek szá-
mít, „csúcsidőben” alig találni ott he-
lyet. Ezért a város szeptember 1-jétől

egy újabb, 40 férőhelyes fizetős par-
kolót alakít ki a kastélykápolna melletti
területen. Fontos hangsúlyozni, hogy a
szertartások ideje alatt továbbra is in-
gyenes lesz a parkolás!

Mint minden nyáron, az idén is vég-
zik a Rákos-patak medrének rendbe-
tételét, ahol szükséges, kaszálással, me-
derkotrással dolgoznak. A munkákat
mindig a vízjogi szabályok betartásával
végzik.

Sajnos súlyos vízszennyezés történt
két héttel ezelőtt a Rákos-patakon. Az
egyelőre ismeretlen eredetű anyag szin-
te a teljes gödöllői szakaszán fehérre
színezte a vizet, amiből mintát vettek,
hogy megállapíthassák, hogy mivel
szennyeződött a víz.

A Szent István Egyetem Állomás téri
kollégiumánál egy munkagép átvágott
egy gázvezetéket, ami kisebb bonyo-
dalmat okozott. A vészhelyzetet a hely-
színre kivonult tűzoltók és a Tigáz szak-
emberei oldották meg.

*
A gödöllői HÉV tápkábeleit lopták el

ismeretlenek hétfőre virradóra. A kár
mintegy 6 millió Ft. A tolvajok 600 mé-
ternyi kábelt loptak el a Kavicsbánya
elágazásánál. A BKV kábellopásokból
származó kára évente eléri a 200 millió
forintot. 

Örömteli hír, hogy a Gödöllői Királyi Kastély épülete mellett végre megújulhat a kas-
télyt körülölelő park is. Ez a XVIII. században kialakított, ma már részben természet-
védelmi területnek minősített kert igazán méltó arra, hogy az Új Magyarország fej-
lesztési terv keretében megvalósuló kastélyrekonstrukció része legyen.

A kastély lakóit – főként a hölgyeket – minden időben elbűvölte az itteni tájszer-
kezet és növénygyűjtemény. Így volt ezzel Grassalkovich Antal neje, Esterházy Leo-
poldina, vagy Erzsébet királyné is. Sajnos azonban a II. világháborút követő időkben
nem csak az épületet használták szerencsétlen módon (idősek otthona, szovjet lakta-
nya), a park is elhanyagolt állapotba került. A gondozás hiánya, a növénybetegségek,
vagy épp a viharok megtépázták a terület régi fényét.

A kastélyt működtető köz-
hasznú nonprofit kft. ezért
2008-ban Tóth Imre címze-
tes egyetemi docenst, kerté-
szeti szakértőt kérte fel, hogy
a park fáinak állapotáról
dendrológiai szakvéleményt
készítsen. A szakértő megál-
lapította, hogy „… a legtöbb
fa sérült, odvasodó törzsű-
ágú, sok a száraz ág. A villás
elágazásúak ikersudarának
mindegyike féloldalas koro-
nájú, melyek ónoseső, vas-
tag hórárakódás, szélvihar
esetén az egyenlőtlen terhe-
lés hatására széthajlanak, s
az alsó elágazás, a „villa” al-
ján berepedve letörnek, és
balesetveszélyt okozva a fa
tönkremegy.”

A kastélyban, a parkban
gyakran járók tapasztalhat-
ták, hogy a fentiek miatt erősebb szélben a baleset- és életveszély miatt a park bizo-
nyos részeiben a látogatást betiltják. De történt konkrét káresemény is, amikor egy vi-
harban az elkorhadt fa félbetört és a felújított Barokk Színház tetejét beszakította.
(Ennek nyomát a világosabb cserepek még ma is mutatják).

A szakértői vélemény alapján most megvalósulhat a beteg, odvas fák cseréje, újra-
telepítése: kivágnak 56 db vadgesztenyefát. Helyükre előnevelt, 10-12 éves korú, kb.
6 méter magas fákat ültetnek.

A tanév végeztével sok tanuló adta nyári munkára a fejét. Gödöllőn is sok olyan tanuló
akadt, aki munkalehetőséget talált a VÜSZI Kft-nél. A cég egy hónapon keresztül, he-
tente 15 középiskolás diákot alkalmazott, akik olyan munkákban segítették ki a cég
alkalmazottait, mint például parkok takarítása, virágágyások rendbetétele, vagyis a
környezet szebbé tétele.

KKöörrnnyyeezzeettsszzééppííttééss

Vízszennyezés, gázvezeték-szakadás

Jól haladnak az útfelújítások

Tóban elmerült személygépkocsihoz riasztották a tűzoltókat a múlt héten. A gödöllői
tűzoltók a fővárosi tűzoltóság búvárszolgálatának segítségével húzták partra a jár-
művet. A gödöllői tájvédelmi körzethez tartozó, babatpusztai 11-es tóban egy Trabant
teteje a vízen át még látszódott, ezt vette észre egy arra járó ember. Az eset során kis
mennyiségben olaj is került a tóba.

Fotó: www.langlovagok.hu
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A Magyar Önkormányzatok
Szövetségének (MÖSZ) kezde-
ményezésére július 10-én, pén-
teken Budapesten megalakult
a Magyar Kórházak és Ren-
delőintézetek Szövetsége
(MKRSZ). Az új érdekvédelmi
szövetség elnöke Pusztai De-
zső, a ceglédi kórház orvosa,
főtitkára pedig Balaton Péter
fogorvos lett. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke elmondta, a szö-
vetség célja határozott, világos
érdekképviselettel képviselni
az önkormányzati tulajdonban
lévő kórházakat és rendelőin-
tézeteket, amelyek a működő-
képességük határán vannak.

Pusztai Dezső szerint a szövetség ab-
ban segít majd, hogy pontosan meg-
határozzák a fenntartó és a kórház fel-
adatkörét, és a finanszírozó (az állam)
pontosan lássa, kinek mi a feladata, és
ahhoz mennyi finanszírozást igényel.
A szövetség elnöke úgy fogalmazott,
szeretnék elkerülni azokat a vitákat,
amelyek arról szólnak, hogy idén
több vagy kevesebb pénzt kaptak-e az
intézmények, mint tavaly.

„Történt forráskivonás, de az is
igaz, hogy az első félévben többet
kaptak az egészségügyi intézmények,
mint az előző év azonos időszakában”
– mondta Pusztai Dezső.

Balatoni Péter elmondta: a szak-
mai érdekvédelmi problémákkal sze-
retne foglalkozni egy hatékony ellátó-
rendszer létrehozása érdekében úgy,
hogy egyik „szekértábort” sem sze-
retné erősíteni.

Gémesi György hozzátette, a szö-
vetség irányelvek kidolgozását is ter-
vezi, hogy tisztázzák, rendezzék az
önkormányzatok, a kormány felelős-
ségét és a terhek elosztását. „Feketén-
fehéren be kell mutatni, hogy meny-
nyiben kerül egy-egy (önkormányza-
ti) feladat ellátása” – mondta.

Az egészségügyi alapellátás, a já-
róbeteg-ellátást biztosító rendelőinté-
zetek, és a kórházak jelentős része ön-
kormányzati fenntartásban működik.
A mintegy 150 kórház kétharmadát
önkormányzat működteti, a kórházi
rendelőintézeteken túlmenően, a 90
körüli önálló, járóbeteg-ellátó intéz-
mény működéséért ugyancsak az ön-
kormányzatok a felelősek, de az 5-6
ezer háziorvosi, fogorvosi, gyermek-
orvosi praxis feltételeinek a biztosí-
tása is önkormányzatok feladata. A
fenti egészségügyi rendszer műkö-

dését számos külső, nem egészségü-
gyi tényező befolyásolja, melyek ese-
tenként a fenntartó önkormányzatok
működését is veszélyeztetik. Az ön-
kormányzati fenntartású egészség-
ügyi intézményeknek eddig érdek-
képviseleti intézménye nem jött létre,
egyéni érdekérvényesítő képességük
kicsi. Különböző részterületeken van-
nak ugyan egyesületek, szövetségek,
ezek azonban eddig egy-egy szűk te-
rületen tudták az érdekeket megjele-
níteni több, de inkább kevesebb siker-
rel.

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége, mint tagjainak érdekképvise-
leti szerve szükségét érezte egy, az
egészségügyi ellátás teljes körét átfo-
gó, elsősorban önkormányzati fenn-
tartású egészségügyi intézményi ér-
dekképviselet megalakítását. Ennek
érdekében kezdeményezte a Magyar
Kórházak és Rendelőintézetek Szö-
vetségének létrehozását. A szövetség
elsősorban az önkormányzati fenntar-
tású egészségügyi intézmények ér-
dekképviseletére jön létre, azonban
érdekazonosság alapján várja tagjai
körébe a magán-, egyházi és állami
fenntartású intézményeket is, egész-
ségügyi intézménynek tekintünk gaz-
dálkodási formától függetlenül min-
den olyan egészségügyi ellátó szerve-
zetet, amely önkormányzati fenntar-
tású intézmény, annak jogutódja, bér-
lője, üzemeltetője, vagy bármilyen
módon üzemeltetésében közreműkö-
dő gazdasági társaság, egyéni vállal-

kozó, alapítvány, továbbá az állami-,
egyházi és magánintézményeket is,
működési formától függetlenül.

A szövetség alapcélja az egészség-
ügyi intézmények jogainak és érdeke-
inek védelme, képviselete, a tagok ér-
dekvédelmének összehangolása, kö-
zös érdekképviselet. Mindez az ön-
kormányzati fenntartói érdekek fi-
gyelembevétele mellett.

A szövetség nyitott szervezetként
működik, csatlakozhat hozzá bármely
egészségügyi intézmény, valamint
azok társulásai, kistérségi, regionális
és országos szövetségei, ugyanakkor
a tagok elhatározása alapján a szövet-
ség is csatlakozhat más hasonló szer-
vezetekhez. Ezzel a szövetség elisme-
ri más, hasonló érdekképviseleti szer-
vezetek létjogosultságát és nem tö-
rekszik az egészségügyi intézményi
érdekek egyetlen és kizárólagos kép-
viseletére.

A szövetség fontosnak tekinti az
egészségügyi intézmények nemzet-
közi kapcsolatainak kiszélesítését, a
nemzetközi tapasztalatok megismeré-
sét, elterjesztését és a magyar viszo-
nyoknak megfelelő átvételét. A szö-
vetség működése során együttműkö-
désre törekszik az országgyűléssel,
annak bizottságaival, a kormánnyal
és szerveivel, központi közigazgatási
szervekkel, önkormányzati szövetsé-
gekkel, önkormányzatokkal, valamint
minden olyan szervezettel és magán-
személlyel, amely, illetve aki céljai
elérésében támogatja.

Sólyom László köztársasági el-
nök a múlt héten aláírta a va-
gyonadóról szóló törvényt, így
jövőre az érintettek már fizethe-
tik az új adót. A Bajnai-kormány
egyik legtöbbet bírált intézke-
dését már csak az Alkotmánybí-
róság semmisítheti meg. Az új
adót az APEH szedi be, az adó-
zóknak pedig önbevallást kell
készíteniük. Az államfő szintén
aláírta azt a törvényt, melynek
alapján 3-ról 2-re rövidül a GYED
és a GYES időszaka.

Eszerint jövő januártól adót kell fizetni
a nagy értékű lakás, hajó, repülő és sze-
mélyautó után. Az ingatlanok után fize-
tendő adó háromkulcsos lesz. A va-
gyonadóról szóló javaslattal szemben
korábban többen alkotmányossági ki-
fogásokat vetettek fel, mondván, sérti
az egyenlő közteherviselés elvét, azon-
ban a törvény végső változatában álta-
lánosan veti ki a vagyonadót az ingatla-
nokra; az első ingatlannál 30 millió fo-
rintig, a második ingatlannál 15 millió-
ig mentességet ad. (Az első ingatlan,
amelyben az illető lakcím-nyilvántar-
tás szerint és életvitelszerűen is lakik
30 millióig, a második 15 millióig adó-
mentes, míg a harmadik, illetve a soka-
dik ingatlan már az első forinttól adó-
zik. Az ingatlan 30 millió forint értékig
0,25 százalékkal adózik, a 30 és 50
millió közötti részre 0,35, az 50 millió
fölötti részre 0,5 %-os az adókulcs.)

Sok elemző úgy vélekedett, hogy a
törvény sértheti az arányos közteher-
viselés alkotmányos elvét, mivel a 29,9
milliós értékű ingatlan után nem kell
adót fizetni, viszont a 30,1 milliós után
igen. Utóbbi esetben 75 ezer Ft lesz az
adó éves szinten. Mivel egy ingatlan-
nak annyi forgalmi értéke van, ahányan
értékelik, ezért óriási vitákra lehet majd

számítani – állítják adószakértők.
A GYED-GYES lerövidítését célzó

jogszabályt első olvasatban Sólyom
László még visszaküldte a parlament-
nek, ám a „kozmetikázott” – a kor-
mány bölcsődeépítési ígéreteit bele-
foglalta a jogszabályba, ahogy azt is,
hogy a közalkalmazott anyák munkába
állásuk után 1 évig részmunkaidőben
dolgozhatnak – jogszabályt már az
alaptörvény szerint köteles volt aláírni.

Az új törvényben változatlan maradt
a kifogásolt rész, így a 2010. május 1.
után születő gyerekeknél már csak 2
éves korig jár a Gyermeknevelési Se-
gély (GYES) az eddigi 3 év helyett. A
Gyermekgondozási Díj (GYED) pedig
legfeljebb annyi időre vehető igénybe,
mint amennyit a szülő biztosításban
töltött, és ugyanúgy, mint eddig, legfel-
jebb a gyermek 2 éves koráig jár. Nem
emelkedik jövőre a családi pótlék,
amelynek összegét az idei szinten fa-
gyasztják be. A szigorítás az ikrekre és
a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos
gyermekekre nem terjed ki. A jogsza-
bályba bekerült viszont az, hogy a ka-
binetnek október 15-ig tájékoztatnia
kell az illetékes bizottságot a 3 év alatti
gyermekek napközbeni ellátását szol-
gáló intézmények férőhelybővítése ér-
dekében tett intézkedéseiről, és be kell
nyújtania az intézményrendszer átala-
kítását célzó javaslatokat. Idetartozik
többek között a családi gyermekfel-
ügyelet jogintézményének létrehozása.

Megadóztatják az ingatlannal ren-
delkező cég eladását, emelkednek a jö-
vedéki adók, az eva adókulcsa pedig 30
százalék lesz. A közteherviselés rend-
szerének átalakítását célzó törvény tar-
talmazza, hogy 2010-től megszűnik a
tételes egészségügyi hozzájárulás
(eho), a cégek társasági adója 16-ról 19
%-ra nő, ám megszűnik a 4 %-os külö-
nadó. Eszerint jövő évtől 5 millió forin-
tig 17, afelett pedig 32 % lesz a szemé-
lyi jövedelemadó (szja) kulcsa. Az
üdülési csekk és a melegétkezési jegy
után 25 %-os, kedvezményes adót kell
fizetnie a munkaadónak.

Második generációs biometrikus útlevél

2009. június 28-tól bevezetésre került az úgynevezett második generációs biometri-
kus útlevél, mely elektronikus formában tartalmazza az arckép mellett az ujjlenyoma-
tot is. Ettől az időponttól kezdődően magánútlevél csak személyesen igényelhető. Az
igénylőtől két ujjnyomatot vesznek, a két kézről külön, elsősorban a mutatóujjról, ha
ez nem lehetséges, akkor a középső ujjról, ha ez sem lehetséges, akkor a gyűrűsujjról,
ha ez sem lehetséges, akkor a hüvelykujjról. A kisujjról nem lehet ujjnyomatot venni.
Nem kell ujjlenyomatot adni a 12 éven aluliaknak, illetve azoknak, akik fizikailag ál-
landó jelleggel képtelenek ujjlenyomatot adni. Mentesül a kötelezettség alól az is, aki
átmeneti jelleggel képtelen ujjlenyomatot adni, ujjai, keze sérülése miatt, továbbá az
is, aki egészségi állapota miatt nem képes a személyes megjelenésre. 

Változik az útlevél érvényességi ideje és emelkedik a fizetendő illeték összege:
Életkor érvényesség illeték mértéke

6 év alatt 3 év 2500 Ft
6–18 év között 5 év 2500 Ft
18–70 év között 5 év (kérelemre 10 év) 7500 Ft (14.000 Ft)
70 év fölött 10 év 2500 Ft
18 év fölött (ha nincs ujjlenyomat) 1 év 2500 Ft

A személyazonosító igazolvány igénylésének új szabályai

A 2009. június 28. napjától érvénybelépett új szabályok szerint a 14 év alatti polgárok
is elláthatók személyazonosító igazolvánnyal, illetve a személyi azonosítót és a lak-
címet igazoló hatósági igazolványuk (lakcímigazolvány) adatai között – ilyen irányú
kérelemre a szülő/törvényes képviselő neve és telefonszáma is feltüntethető. 

Az új szabályozás szerint a Magyarországon született újszülött magyar állampolgár
személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása érdekében a szülő gyermeke részére
első ízben már a kórházban kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását. A
kérelmet a kórház továbbítja az anyakönyvvezetőnek. Az anyakönyvvezető a gyermek
születésének anyakönyvezését követően gondoskodik a személyiadat- és lakcímnyil-
vántartásba való felvételéről is, és – új feladatként – a személyazonosító igazolvány
iránti kérelmet – a szülők által csatolt igazolványképpel ellátva – továbbítja a székhe-
lye szerint illetékes okmányirodába. Az okmányiroda a kérelem érkeztetését követően
kezdeményezi a személyazonosító igazolvány kiállítását, és intézkedik az elkészült
igazolványnak a szülő részére való kézbesítéséről.

A szülő/törvényes képviselő első ízben – ugyancsak a gyermek újszülött korában –
a kórházban kérelmezheti, hogy gyermeke lakcímigazolványába a neve és telefonszá-
ma bejegyzésre kerüljön. A kérelem továbbítására és feldolgozására ebben az eset-
ben is az anyakönyvvezető közreműködésével kerül sor. 

Amennyiben a szülő nem él a kórházi kezdeményezés lehetőségével, úgy a kórház
elhagyása után gyermeke részére okmány kiállítását kell kezdeményeznie az okmány-
irodánál. Ugyanis a jogszabályok szerint életkortól függetlenül szükséges személya-
zonosításra alkalmas okmánnyal (kiskorúak esetében alapvetően személyazonosító
igazolvánnyal vagy útlevéllel) való rendelkezés. 

További változás, hogy a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén a törvényes kép-
viselő jelenléte is szükséges az okmányirodai ügyintézéshez.

Az előzetes terveknek megfe-
lelően haladnak az M31-es au-
tópálya 12,4 km-es szakaszá-
nak (Nagytarcsa–Gödöllő) épí-
tési munkálatai – tette közzé
jelentésében a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt.

A főpálya burkolati alaprétege 75-80
százalékban elkészült. A teljes szaka-
szon folyamatosan, jó ütemben törté-
nik a közműkiváltások és a védőcsö-
vek elhelyezése. Június elején meg-
történt a beton pályaszerkezet próba
beépítése.

Az autósok továbbra is a 3-as fő-
közlekedési út ideiglenes, új nyomvo-
nalán haladhatnak, de a gödöllői HÉV
is az ideiglenes nyomvonalon közle-
kedik. Az M3-as gödöllői csomópont-
jának augusztus 1-jei ideiglenes for-
galomba helyezéséhez nagy ütemben
folynak a munkálatok. Megkezdődtek
az aszfaltburkolat-építési munkák is. 

A gödöllői forgalmi csomópontban
nem csak út-, hanem hídépítési mun-

kálatok is zajlanak, me-
lyek egy része szintén
érinti az autósokat. Az itt
épülő híd szerkezetének
nagy része elkészült, las-
san indulnak a betono-
zási munkálatok. Az ún.
HÉV-híd alapozása meg-
történt, körülbelül 2 hó-
nap múlva készül el telje-
sen a műtárgy.

Július hónap folyamán
több forgalmirend-válto-
zással járó munka is vár-
ható. Az egyik híd geren-
dázási munkálatai miatt a
Forma–1 után részleges
elterelések, sávlezárások
lesznek a gödöllői cso-
mópontnál. Az itt épülő
új felüljáró hídjának ge-
rendázása során hétköznap éjszaka
akár teljes M3-as autópálya-zárásra is
sor kerülhet. A kivitelező igyekszik a
lehető legkevesebb kellemetlenséggel
járó időpontban és a lehető leggyor-

sabban elvégezni a teljes útzárat
igénylő munkákat és a forgalmirend-
változásról folyamatosan értesíti a la-
kosságot.

NIF Zrt.

Megalakult a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetsége

Nyitott szervezet jött létre

Hatalmas lendülettel épül az M31-es

Sávelzárások

Gémesi György, Pusztai Dezső, Balatoni Péter
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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.  

Ezen a héten szintén a hozzánk érke-
zett olvasói kérdésekre válaszolunk
röviden.

– Azt hallottam, hogy a 2009. július
1-jétől a családi pótlékot után is
adót kell fizetni. Jelenleg semmiféle
más jövedelmem nincs, mint ez, és
végén adóbevallást kell adnom, és
adót  kell fizetnem?
– Az adótörvények módosítása követ-
keztében a családi pótlék valóban ki-
került az adómentes bevételek közül.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy au-
tomatikusan adókötelezettség terheli,
ugyanis a törvény ezt a bevételt „adó-
terhet nem viselő járandóság”-ként
nevesíti. E szerint ha van egyéb jöve-
delme, akkor az adó kiszámításánál
figyelembe kell venni a családi pótlé-
kot is, de az arra eső adó (hasonlóan a
nyugdíjhoz) az összes adófizetési kö-
telezettség összegéből levonható. Így
ha más összevonás alá eső jövede-
lemmel nem rendelkezik, akkor ön-
magában a családi pótlék után nem
kell adót fizetnie és nem kell bevalla-
nia.
– A testvéremmel örököltünk édes-
apánk után egy családi házat, mely-
nek értékét 12.000.000 forintban ál-
lapították meg. A házat azonban
10.000.000 forint erejéig jelzálogjog
terheli, mely szintén a mi „öröksé-

günk”. Ha ezt ki akarjuk fizetni,
akkor el kell adnunk az ingatlant.
Hogyan alakul az adófizetési köte-
lezettségünk, azaz elszámolhatjuk-e
a bevétellel szemben költségként a
megfizetett jelzálogot?
– A jogszabály értelmében örökölt in-
gatlan értékesítésekor az ingatlan
megszerzésére fordított összegnek a
hagyaték „tiszta” értéke számít,
melynek megállapításakor a hagyaté-
kot terhelő jelzálogot figyelembe ve-
szik csökkentő tényezőként. Ennek
értelmében az Önök által örökölt in-
gatlan „tiszta” értéke – ha más teher
nincs – 2.000.000 forint, azaz ezt az
összeget vehetik figyelembe értékesí-
téskor a jövedelem megállapításakor.
Annak ellenére, hogy tehermentesítik
az ingatlant, ez a költség nem vehető
figyelembe az adókötelezettség meg-
állapításánál, ugyanis további költ-
ségként csak az értéknövelő beruhá-
zások, illetve az átruházással kapcso-
latban felmerült kiadásokat engedi fi-
gyelembe venni a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény. Esetükben – ha-
csak vissza nem utasítják az örökséget –
az ingatlan eladásakor olyan összeg után
is lesz adófizetési kötelezettségük, mely
nem marad Önöknél.
– Alkalmi munkavállalóként dolgo-
zom. Jogosult vagyok-e ennek alap-
ján egészségügyi ellátásra?
– Az alkalmi munkavállaló önmagá-
ban erre a jogviszonyára tekintettel
nem jogosult az egészségügyi ellátás
igénybe vételére. Ha tehát egyéb jog-
címen nem veheti igénybe azt – pél-
dául nyugdíjasként, vagy szociálisan
rászorultként – akkor be kell jelent-
keznie az állami adóhatósághoz az er-
re a célra rendszeresített nyomtatvá-
nyon, és fizetnie kell a havi 4500 fo-
rint egészségügyi szolgáltatási járu-
lékot.

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 29.; AUGUSZTUS 12.
A hirdetésfelvétel a nyári időszakban az alábbiak szerint alakul:

Augusztus 13-17.: ZÁRVA
Augusztus 20-25.: NYITVA
Augusztus 27-31.: ZÁRVA

Nyitás: augusztus 4.
Ezt követően ismét visszaáll a megszokott heti megjelenési rend. 

Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Vámos János, Gödöllő Város
díszpolgára 1930-ban született Adács
községben. A Gödöllői Premontrei

Gimnáziumban érettségizett 1949-
ben. A papi gimnázium olyan erkölcsi
és tudományos tartással vértezte fel,
ami végigkísérte, meghatározta egész
életét. Ez a szellemiség kísérte a pá-
lyaválasztás során. Eltökélt szándéka
volt, hogy szolgálni szeretné az em-
bereket, ezért döntött az orvosi pálya
mellett. Kórházi vagy klinikai karrier
helyett úgy döntött, hogy körzeti or-
vos lesz Gödöllőn. Fő indoka az volt,
hogy orvostanhallgató korában az itt
praktizáló idősebb kollégák (dr. Be-
rente István, dr. Gáll Béla, dr. Makra
László) segítő szeretettel fogadták és
támogatták. Munkáját a legnehezebb
időkben, az 50-es, 60-as években
kezdte. Ügyelet nem lévén, az állandó

nappali és éjszakai készenlét volt a
legnagyobb teher. A rendelői forga-
lom óriási volt. Dr. Vámos János ha-
mar népszerű orvossá vált Gödöllőn.

Betegei sze-
rették és tisz-
telték tudá-
sáért, nyu-
godt és kelle-
mes modorá-
ért. 
2001. au-
gusztus 20-
án a királyi
kastély dísz-
t e r m é b e n
Gödöllő Vá-
ros Díszpol-
gárává avat-

ták. Közéleti tevékenységet mindig
végzett. 1990 és 2002 között tagja
volt a város kép-viselő-testületének;
több önkormány-zati bizottságban is
vállalt munkát. Hite és akarata
csodálnivaló volt. Két súlyos műtét
után is felállt és dolgozott. Dr. Vámos
János méltó helyet foglal el a Lum-
niczer-díjasok emlékfalán a nagy or-
vos-elődök mellett.

A rendezvénysorozat a városházán
ért véget, ahol dr. Szabadfalvi And-
rás, a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgatója méltatta Semmel-
weis Ignác munkásságát, majd a ha-
gyományokat követve átadták a Gö-
döllő Egészségügyéért Díjakat.

Az elismerést az idén a képviselő-
testület Annusné Nagy Katalin ifjú-
sági védőnőnek, Kovács Zoltánné
csecsemő-és gyermekgondozónak és
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ott-
hona Szakmai Közösségének ítélte

Lezárul a viszonylag hűvös nyári
időszak, ezen a héten megérke-
zik az igazi kánikula, amikor is az
átlagosnál jóval melegebb időre
készülhetünk. Szerdától a hő-
mérséklet sokfelé eléri a 35 fo-
kot, éjszakánként a városok bel-
területein alig frissül majd fel a
levegő, a hazai tavak vízhőmér-
séklete pedig várhatóan megkö-
zelíti a 30 fokot. Az országos
tisztifőorvos szerdától hőségri-
asztást rendelt el.

Június második felétől három héten át
medárdi időt hozott a térségünk felett
veszteglő magassági hideg. A hideg le-
vegő „leépülése” után még nem jött
meg az igazi nyár, a rövid meleg idősza-
koknak hidegfrontok vetettek véget. Az
előrejelzések szerint azonban mostantól
erős hőhullámra készülhetünk. A szer-
dai naptól dr. Falus Ferenc másodfokú
hőségriadót rendelt el, de nincs kizárva
a harmadfokú riasztás sem, amennyiben
3 napon keresztül 27 fok fölött alakul a
napi középhőmérséklet. A hőséget ma-
gas UV-B sugárzás is kíséri, a 7,2-es
UV-index a hivatalos skálán „nagyon
erős”-nek minősül, a bőr leégési ideje
alig 17 perc.

Vasárnap ugyanis megkezdődött a

magasban a meleg levegő áramlása, ami
több napon keresztül tovább folytató-
dik, a hét közepén már afrikai eredetű
légtömegek érkeznek Magyarország
fölé. Az ország nagy részén kánikulára
készülhetünk, szerdától pedig a hő-
mérséklet helyenként meghaladja a 35
fokot, az éjszakai minimumértékek a
városok belső területein 25 fok fölött
maradnak.

Tavaink vízhőmérséklete emelke-
dik, a hét második felére megközelíti a
30 fokot. A nagy meleg megterheli szer-
vezetünket, fáradékonyabbak leszünk,
folyadékigényünk jelentősen növek-
szik.

Magyarországon a valaha mért leg-
magasabb hőmérséklet 41,9 °C, me-
lyet 2007. július 20-án mértek Kiskun-
halason. Budapesten ugyanekkor 40,7

Jön a kánikula – akár 17 perc alatt leéghetünk

Hőség- és UV-riadó
Elismerések, megemlékezések

Semmelweis Nap 2009

Június 30-án délben Gödöllőn, a Száz-
szorszép utcában, a Jászóvár utca irá-
nyába közlekedett egy gödöllői férfi
Audi típusú személygépkocsijával. A
Toboz utca kereszteződésében nem adta
meg az elsőbbséget a védett úton közle-
kedő esztergomi férfi által vezetett Cit-
roennek, aminek következtében össze-
ütköztek. Az Audi jobb elejével nekiüt-
között a Citroen bal hátsó részének, ami
ennek hatására az oldalár borult. Szemé-
lyi sérülés nem történt.

***
Ittasan vezette motorkerékpárját egy er-
dőkertesi férfi június 30-án este. Igazol-
tatása során az alkalmazott alkoholszon-
da pozitív eredménye miatt vérvételre
szállították. 

***
Motoros szenvedett közlekedési balese-
tet június 2-án, 22 órakor Veresegyház
lakott területén belül. Egy Skoda típusú

személygépkocsi vezetője az Andrássy
útról balra kívánt kanyarodni, amikor
nem adott elsőbbséget a vele szemben
szabályosan közlekedő Aprilia típusú
motorkerékpárnak és összeütköztek. 
A baleset során a motorkerékpár vezető-
je 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett. 

Súlyos sérülésekkel járó közlekedési
baleset történt július 4-én 19.55-kor
Erdőkertes lakott területén belül.
Egy békéscsabai hölgy által vezetett
személygépkocsi egy enyhe, balra ívelő
útkanyarulatban – feltehetően a helyte-
lenül megválasztott sebesség miatt – le-
tért az úttestről és az árokba borult. A
hölgy a helyszínről úgy távozott, hogy
sem utasai állapotáról, sem az okozott
anyagi kárról nem tájékozódott. Az
autóban ülő két férfi előre láthatólag sú-
lyos sérüléseket szenvedett.

Rendőrségi hírek

Halálos baleset Gödöllőn

Július 9-én végzetes gá-
zolás történt Gödöllőn.
A buszpályaudvarnál
lévő gyalogátkelőhelyen
egy személygépkocsi
elütött egy idős férfit,
akit mentőhelikopterrel
szállítottak kórházba.
Az orvosok sokáig küz-
döttek az életéért, az
idős ember azonban
másnap belehalt sérü-
léseibe.

Július 4-én Gödöllőre látogatott a né-
met parlament elnöke. Norbert Lam-
mert a Gödöllői Királyi Kastélyban ta-
lálkozott Gémesi György polgár-
mesterrel, majd megtekintette a ba-
rokk épületegyüttest.

Fotó: jk

Gödöllőn járt a német 
parlament elnöke
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A pár hónapja megújult veze-
téssel és átalakított, felrissített
műsorszerkezettel üzemelő
Pelikán Rádió számtalan új, a
gödöllői rádióhallgatók által
eddig nem ismert műsorveze-
tővel is gazdagodott. Ezen cso-
port egyik tagja Vetró Péter,
aki a Trafik névre keresztelt
műsor csütörtöki házigazdája-
ként igyekszik hétről-hétre
olyan, a közérdeklődésre szá-
mot tartó téma között válogat-
ni, amik mellett nem mehe-
tünk el csak úgy. A rádiózáshoz
fűződő kapcsolatáról beszél-
gettünk vele.

– Hogyan kezdődött a rádiós karri-
erje?

– Karrierről azért még nem beszél-
hetünk, hiszen még nagyon az utam
elején járok. Nevezzük inkább biztató
kezdetnek. Mindig is érdekelt a média
világa, szónok, vers és prózamondó
versenyekre jártam, és elég erősen
önmegvalósító jellem vagyok. Ráadá-
sul igen sok ismerősöm és barátom
van, aki ezen a területen dolgozik.
Közülük sokan és sokszor mondták,
hogy a „képességeim” és a habitusom
alapján meg kellene próbálkoznom
azzal, hogy részese legyek ennek a
cirkusznak amit ma médiának hívnak.
Így jelentkeztem a Komlósi  Oktatási
Stúdióba, ahol egyébként kollégám,
Buga Misi is tanult.

– Hogyan került Gödöllőre?
– Az iskola honlapját böngésztem,

amikor feltűnt, hogy a gödöllői Peli-
kán Rádió új munkatársakat keres.
Megmondom őszintén, hogy akkor
még fogalmam sem volt arról, hogy
felépítésében és arculatában milyen
médiumról is lehet szó. Mindenesetre
úgy éreztem, hogy ez egy olyan  le-
hetőség, amit vétek lenne nem kihasz-
nálni. Jelentkeztem, az állásinterjúra

elővettem legbájosabb, legmegnye-
rőbb modoromat, és lám, azóta is itt
vagyok.

– Mi fogta meg az itteni mun-
kában?

– Sok minden. Például az, hogy
egy teljesen új, a maga nemében telje-

sen egyedi rádió
megszületésé-
nek lehetek a ré-
szese. Az, hogy
az  emberi és a 
szakmai háttér

kiváló. Ráadásul kezdő lévén, igen
sokat tanulhatok a tapasztaltabb kol-
légáktól, akik ráadásul a szó neme-
sebb értelmében „terelgetnek” a
rádiózás ösvényein a helyes irányba.
Emellett hihetetlenül jól esett az is,
hogy azonnal önálló műsort kaptam,
annak ellenére, hogy még eléggé
zöldfülű vagyok ebben a világában,
mert alapvetően a televízió világára
okítottak engem. De már tudom, hogy
akármi is lesz az én utam, ez a lehető
legjobb hely az indulásra.

– Milyen a Vetró Péter nevével
fémjelzett csütörtöki Trafik?

– Mint már az előbb is említettem,
nagy dolognak tartom, hogy rám bíz-
tak egy ötórás műsort. Délután egy
órától este hatig igyekszem a saját ar-
comat megmutatni az embereknek.
Arra törekszem, hogy az egészséges
cinizmust, az izgalmat és a humort
egy olyan eleggyé gyúrjam, ami a
hallgatókat hétről-hétre a rádió elé
szögezi. 

Ha unalmas egy műsor, az a rádió
halálát jelenti. Szerencsére, itt igen
nagy mozgástérrel rendelkezik az em-
ber, és  nagy  százalékban szabad ke-
zet kapok azzal kapcsolatban, hogy
mi kerüljön adásba. Ez pedig lehető-
séget teremt arra, hogy olyan témák-
kal foglalkozzam, amik engem na-
gyon érdekelnek, legyen szó ezote-
rikáról, állatvilágról, filmművészetről
vagy sportról, de említhetnék még

vagy száz izgalmas dolgot és témát.
– Mivel ez az első rádiós állása,

adódik a kérdés: hogyan sikerült a
bemutatkozó adás?

– Olyan volt, mint az első randi,
rettentően izgultam. Természetesen
voltak bakik, „ööö”-zések, egy-két
másodperces kínos csendek. Azóta
viszont lement jó pár adás, nyugod-
tabb lettem és úgy érzem, hogy már
sokkal kötetlenebbül tudok kommu-
nikálni és viselkedni a mikrofon mö-
gött, mint kezdetben. Ebben termé-
szetesen nagy szerepet játszott az a
sok segítség, amit kaptam, illetve az
építő jellegű negatív kritikákból is
tanulni tudtam.

– A Pelikán Rádió weboldalán
érdekes bemutatkozás található
Önről: „A mai kor emberénél pre-
cízebb mérnököt nem is teremthe-
tett volna Gaia. Nézz körül az ut-
cán, a buszon, a strandon, vagy
akár a sarki fűszeresnél. Vagy ha
elég bátor vagy: a saját életedben!
Szabályosabb kockákat sehol más-
hol nem találsz. Ám ezeket nem ol-
dalak, nem átlók és nem az általuk
bezárt szög alkotja. Nem. De moz-
dulatok, gesztusok, szokások és
emóciók ismétlődő egymásutánja
hozza létra azt, amit TE kedves ol-
vasó úgy hívsz, hogy Élet. Én ezért
vagyok itt: hogy ha tudok ejtsek
egy kis repedést ezeken a kocká-
kon. Vetró Péterként választottam
ezt az életet. Ma Vetró Péterként
keltem fel. És egy nap Vetró Pé-
terként lépek egy másik útra. Nos
kedves olvasó, Én bemutatkoz-
tam!” Milyen ember Vetró Péter,
ha éppen nem rádiózik?

–  Leginkább nős. Három kutyából,
három vadászgörényből és egy macs-
kából álló falkát nevelek. A feleségem
meg engem. 

Ám ha mindenképp komolyra kell
fordítania  szót, 25 évesen  erre nehéz
választ adni. Szerintem folyamatosan
változom attól függően, hogy milyen
tapasztalatokra teszem szert. 

De  imádom sportot. Korábban ver-
senyszerűen dzsúdóztam.  Emellett az
úszás, a kosárlabda, az atlétika áll
közel hozzám. Vízparton nőttem fel,
így rajongok a horgászatért, ha tehe-
tem, menekülök a nagyvárosból ta-
vakhoz, folyókhoz, vagy épp a he-
gyek közé.  Szeretek részese lenni a
világnak, leülni egy fa tövéhez és
csak úgy lenni. Ilyenkor ki tudom ürí-
teni azt a sok „szemetet” ami fel-
gyülemlik bennem a dolgos hétköz-
napok során. Ha pedig munkáról be-
szélünk, akkor  bontogatom szárnyai-
mat újságíróként, illetve operatőrként
egy internetes televíziónál is.

– Milyen tervei, céljai vannak a
jövőre nézve?

– Azzal, hogy a médiában dolgoz-
hatom úgy érzem, hogy hazatértem. Az
engem foglalkoztató, érdeklő dolgok-
ról beszélhetek,írhatok, forgathatok.
Ráadásul ha ezáltal érzelmeket tudok
kelteni másokban, ha el tudom érni,
hogy nemtetszésükben összehúzzák a
szemöldöküket, vagy hogy mosolyog-
janak, már elégedett vagyok. Azt
hiszem, hogy a lehető legtökéleteseb-
ben indult a pályám azon a területen,
amin még jó sokáig szeretnék tevé-
kenykedni, legyen az újság, rádió
vagy televízió.

-hc- 

Pelikán Rádió – beszélgetés Vetró Péterrel

Mikrofon és horgászbot

Június végén felavatták a Gaz-
daság- és Társadalomtudo-
mányi Kar kezdeményezésére
a Szent István Egyetem szer-
vezeti keretei között létesített
Szent István Stúdiót, ami a ta-
vasz óta hetente hat alkalom-
mal 155 percnyi műsort készít
a Duna Televízió részére.

A Gazdakör című agrármagazin a
köztelevízió indulása óta, 15 éve
megszakítás nélkül létezik, a kezde-
tektől a médium egyik legkedveltebb
és legnézettebb műsora. 
A Gazdakör immár az egyetem
Tessedik utcai épületének legfelső
emeletén kialakított Szent István Stú-

dióban készül az alapító főszerkesztő,
Pekár István vezetésével, és jórészt a
kezdetektől dolgozó alkotógárdával.
A tévés csapat egy hasonló című on-
line újságot is indított. A legkor-

szerűbb felszereléssel ellátott Szent
István Stúdió a műsorkészítői, szer-
kesztői munka mellett bekapcsolódik
a karon zajló kommunikáció és mé-

diatudományi okta-
tás gyakorlati képzé-
sébe. 
A hallgatók legjobb
munkáikat akár Syd-
neyben vagy Sao
Paulóban is látni fog-
ják.
Az avatáson, melyen
részt vett Gémesi
György polgármes-
ter, Solti László rek-
tor és Villányi Lász-
ló dékán méltatta az

új műhely működésének jelentőségét
az egyetem felsőoktatási intézmé-
nyek közötti versenyképességének
erősítésében. 

Kép és szöveg: it

2009. június 14-én, 16. alka-
lommal került megrendezésre
a nyári napforduló tiszteletére
az európai Nap Napja (Sunday)
magyarországi rendezvénye
Gödöllőn. A korábbi évekhez
hasonlóan, a helyszín a SZIE
rektori díszterme volt. 

A házigazda, dr. Farkas István
ISES-Europe Igazgatósági Tanács tag
megnyitója, majd dr. Imre László
MNT elnöke, dr. Fábián Zsolt önkor-
mányzati tanácsadó és Bohoczky Fe-
renc minisztériumi vezető főtanácsos
köszöntő szavait követően az Erkel
Ferenc Általános Iskola Cantare kó-
rusának zenés napköszöntője és Ko-
máromi János költő Napot dicsérő
verscsokra alapozta meg a hangulatot
a szakmai előadásokhoz.

Hallhattunk előadást a napenergia
átalakításról, felhasználásról, napkol-
lektorok fejlesztéséről, a magyaror-
szági és a németországi napelemes
gazdasági környezet összehasonlítá-
sáról és a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium megújuló energiaköz-
pontjának kialakításáról.

A napelemes rendszertelepítési kö-
rülményeinek, feltételeinek összeha-
sonlítása pezsdítő vitát indított, sok
hozzászólással. A rendezvényen a

résztvevők száma (közel 100 fő) és az
elhangzott vélemények alapján el-
mondható, hogy a lakosság körében
is egyre növekvő az érdeklődés a
megújuló energiák felhasználása iránt.
A jelenlevő szervezetek és intézetek,
köztük a Magyar Napenergia Társa-
ság és a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium bizonyára
figyelembe tudja venni álláspontja ki-
alakításakor az elhangzott építő ja-
vaslatokat.

Kis fogadás keretében lehetőség
nyílt az egyéni konzultációkra, szak-
mai beszélgetésekre és az Erkel Fe-
renc Általános Iskola tanulói által ké-
szített rajzokból, makettekből készült
kiállítás megtekintésére.

Az eszközök közül idén legna-
gyobb érdeklődés a SZIE CarMan-
TeaM csapata által készített alternatív
energiával működtetett díjnyertes
autót övezte, de sokan megtekintették
a BME Elektronikus Eszközök Tan-
szék eszközbemutatóit, a SZIE kollé-
gium tetején található napelemes erő-
művet, a strandi síkkollektoros rend-
szert és a rendezvényt szervező Fizi-
ka és Folyamatirányítási Tanszék
napenergiás rendszereinek eszközeit.

A rendezvényen résztvevők jó han-
gulatban, ismeretekkel és élmények-
kel gazdagodhattak.

Szent István Stúdió

Avató a Tessedik utcában
Megújuló energiák vonzásában

A Nap Napja Gödöllőn

Hagyomány, hogy városunkban is
megünneplik az anyatejes táplálás vi-
lágnapját. A kezdeményezést a WHO
és az UNICEF azért indította el, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy egyre
több csecsemő hal meg szerte a vilá-
gon, mert nem jut anyatejhez. A két
szervezet ezért átfogó programot in-
dított a csecsemők egészséges táplá-
lása érdekében, s ennek keretében
tartják hivatalosan augusztus elsején
a szoptatás világnapját. A különböző
települések azonban nem ragaszkod-
nak a pontos dátum betartásához, így

álalában a nyár folyamán
rendezik meg összejövete-
lüket az egészségügyi szak-
emberek és természetesen a
gyermeküket anyatejjel táp-
láló édesanyák. 
Mivel augusztusban elsősor-
ban a nyaralásra, pihenésre
fordítják az időt a családok,
így Gödöllőn általában jú-
lius elején gyűlnek össze a
védődőnői szolgálat munkatársai és
az édesanyák (no és a témában leg-
inkább érintett csöppségek), hogy az
anyatejes táplálással kapcsolatosan
cseréljék ki tapasztalataikat. Így volt

ez az idén is; július 3-án a városháza
dísztermében tartották meg az ünnep-
séget, ahol a korábbi évek hagyo-
mányai szerint köszöntötték az anya-
tejet adó anyákat.

Július 11-én a Gödöllői
Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület a
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület által városunkba
szállított 21 tonna élelmi-
szert osztott szét a Gödöl-
lőn élő rászorulók közt.
Balogh Gyula, Gödöllői
Kulturális és Szociális
Közhasznú Egyesület el-
nöke lapunknak elmondta:

712 gödöllői család kapott többek között lisztet, búzadarát, száraztésztát, cuk-
rot és tejet. Együttműködésük az Magyar Élelmiszerbankkal természetesen a
jövőben is folytatódik majd.

Újabb élelmiszerosztás Gödöllőn
Anyatej világnapja 

Gyermekeknek és szülőknek egyaránt
kellemes kikapcsolódást kínált a Fiata-

lok Gödöllőért 
programsorozat,
amit immáron ne-
gyedik alkalommal
rendeztek meg a
magyar adventista
egyházhoz tartozó
fiatalok, akik a já-
ték mellett arra is
fordítottak időt,
hogy a VÜSZI Kft-vel
együttműködve megszé-

pítsék a város környezetét. Ez az akció
az adventista egyház Segít-hetek elne-

vezésű programja keretében zajlott,
melynek célja az volt, hogy a 30 diák
szebbé és komfortosabbá tegye azt a
környezet, ahol él.

Fiatalok Gödöllőért – Segít-hetek



6 Gödöllői Szolgálat Kultúra 2009. július 15.

Fogára való. Talán ismerik ezt
a mondásunkat, arra értjük,
hogy valaki szeret valamilyen
ételféleséget, szívesen fogyaszt-
ja, ízlik neki. Al dente – mondják
az olaszok. Vagyis foggal. A
tésztát úgy kell megfőzni, hogy
még roppanjon az ember foga
alatt, ne legyen lágy, mondhat-
ni, pépes.

Akik Olaszországba látogatnak, sőt,
azok is, akik nem, tisztában lehetnek
vele, hogy a tészta hazája. Egy utazá-
somkor az első este csüggedten néz-
tem az étteremben elém tett malom-
keréknyi pizzát: hogy én? Ezt? Meg-
egyem? Ennyit én egy hét alatt sem…

Aztán jóízűen bekebeleztem az
utolsó morzsáig. Megtudtam, milyen
is valójában a pizza. Nyilván a köszö-
nését sem fogadná annak a valami-
nek, amit nálunk pizza néven elad-
nak. Könnyű volt, mint a pille a mi
nehéz, sűrű készítményeinkkel szem-
ben. 

De az „al dente” nem annyira a fent
tárgyalt sült, hanem a főtt tésztákra
vonatkozik. Úgy lehet kipróbálni, jó-e
a tésztánk, hogy feldobjuk a plafonra.
Ha odaragad, minden rendben, elké-
szültünk. A túl kemény, de a túl lágy
tészta is lepottyanna. A kemény ese-
tében semmi baj, tovább kell főzni, és
kész. A lágy viszont nyugodtan kise-
lejtezhető. 

William Black, az Al dente, avagy
gasztronómiai kalandozások Itáliá-
ban című könyv szerzője kenyérke-
reső foglalkozását tekintve halnagy-
kereskedő. Így érthető, hogy a halak-
ból már éppen elege lévén tészta,
zöldség és sajt felfedező útra indul.
Érdekes módon, noha Itália bőven
rendelkezik tengerekkel, az olasz

konyhára nemigen jellemző a tengeri
állatok felhasználása. Inkább csak hé-
be-hóba.

A szerző nem csupán az ételeket
kutatja. Az őseit, esetleg élő rokonait
is, ugyanis Rosselli nevűek találhatók
a felmenői között. Beleássa magát az
olasz történelembe. Mivel az a közel-
múltig leginkább városok, városálla-
mok történelme volt, tüzetesen meg-
ismerhetjük Torino, Livorno, Geno-
va, Róma, Nápoly, Amalfi, Pisa és
mások múltját. Nem is beszélve a szi-
getekéről, elsősorban a legnagyobba-
kéról, mint Szicília, Szardínia. 

A történelmen túl a másik rétege a
könyvnek az útikalandok mulatságos,
fanyar humorral előadott sora, meg-
spékelve számos, érzékletesen festett
olasz férfi és női portréval. A harma-
dik pedig az ételek, a receptek leírása.
A receptek közül a kedvencem, amely-
ről elhatároztam, hogy elkészítem – már
csak azért is, mert viszonylag egysze-
rűnek tűnik – a penne al pistacchio.
Főtt tészta pisztáciával. 

Mondanom se kell, ennek kapcsán
a pisztáciatermelés, feldolgozás is
alaposan körüljáratik. Hogyan ter-
mesztik a rizst, a csicseriborsót, az
olajbogyót, a kapribogyót, az articsó-
kát, a fügekaktuszt és egyéb földi ja-
vakat. Mit kezdenek aztán vele. Az
olaszok sose vetették meg az erdők,
mezők vadon termő növényeit sem,
amire mások csak gyomként tekintet-
tek. Kakukkfű, bazsalikom, menta…
Hajdan a szegénység vitte rá őket,
hogy ezekkel ízesítsék tésztáikat. Ma
már felénk is, aki igazán ínyenc mód-
ra akar főzőcskézni, használja ezeket. 

Töltött cukkinivirág. Mit szólnak?
Ennek a receptjét teljes egészében
ideidézem: „A virágokat kora reggel
leszedjük, mielőtt még megfonnyad-

nának a melegben. Finoman meg-
mossuk, majd papírtörlővel megszá-
rítjuk őket. Egy tálban összekeverjük
a prézlit, a szardellát, a petrezselyem-
zöldet és a tojást, majd fűszerezzük.
A virágokat megtöltjük a masszával,
és forró olívaolajban addig sütjük,
amíg a töltelék aranysárga nem lesz.
A fölösleges olajat leitatjuk, s tálalha-
tunk.”

Megtudjuk, hol kóstolta ezt először
a szerző, majd máris megérkezünk az
arisztokrata Cenci családhoz, amely-
ben 1598-ban magátólértetődő kön-
nyedséggel végeztek a családfővel,
Francesco Cencivel. Mellesleg, meg-
érdemelte, hogy ne sokat lacafacáz-
zanak vele. 

Bírósághoz akkor még nem is igen
fordulhattak volna, hogy bizonyítsák
a pedifília és egyéb szörnyűségek
vádját, szép csendben, maguk között
megoldották a dolgokat. Így volt a
legjobb mindenkinek.

A tészta pedig, ne feledjük: al den-
te.

(William Black: Al dente – Gaszt-
ronómia kalandozások Itáliában)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Foggal

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.

Július 10-én nyílt meg Hajnal
Gabriella Munkácsy Mihály-díjas
kárpitművész életmű-kiállítása a
Gödöllői Királyi Kastélyban. 

Az Élő gobelin kiállítás-sorozat évente
mutatja be a kárpitművészet egy jelen-
tős személyiségét vagy csoportját. A
régi gödöllői szövőiskola folytatásra ön-
szönző tradíció. Ez a hosszútávú kiállí-
tási program egyszerre jelentheti a gö-
döllői szőnyeg hagyományainak ápolá-
sát, a kortárs magyar kárpitművészet ál-

landó fórumát, a műfaj továbbéltetését.
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia kezdeményezésére létrejött
tárlat az idén a kárpitművészet kiemel-

kedő alkotóját, az elmúlt
évben nyolcvanéves Haj-
nal Gabriellát ünnepelte.
A megnyitón köszöntőt
mondott Gémesi György
polgármester és Révész
T. Mihály, a kastély ügy-
vezető igazgatója, majd
ezt követően a tárlatot
Radnóti Sándor, a
Széchenyi Akadémia tit-
kára nyitotta meg.

Hajnal Gabriella kárpitművész 1951 és
1957 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskola festő szakán tanult, de 1958 óta
falikárpitokat tervez. A látszólagos fes-
tőművész-kárpitművész ellentmondást
teljesen eloszlatja az elmúlt öt évtized
munkássága, mely a képalkotás és a kár-
pitszövés tökéletes összhangjának meg-

teremtése jegyében zajlott. Hajnal Gab-
riella művészetének fő árama a kárpit-
tervezés és a már-már autonóm grafikai
értékekkel felruházott kartonok révén
megvalósított kárpitszövés. A töretlen
ívű, állandóan a teljességet kereső élet-
mű alkotásai az oly csekély és töredékes
múltú magyar kárpitművészet hagyo-
mányainak éltetői és továbbépítői.

Élő gobelin a királyi kastélyban

Hajnal Gabriella kiállítása

Hajnal Gabriella és Remsey Flóra

Előző számunkban írtunk ar-
ról, hogy Popova Aleszja ba-
lettművész újabban a fotózás
terén is sikereket ér el. Akkor
arról számoltunk be, hogy az
egyik legelismertebb digitális
fotóművészeti egyesület hon-
lapján, a Prix de la Photog-
raphie-n, röviden PX3 képével
az amatőrök között természet
kategória, háziállat alcsoport-
jában első helyezést ért el.
Most azonban övé lett a közön-
ségdíj is.

– Miért kezd el egy balettművész fo-
tózni?
– Az egész tavaly szeptemberben kez-
dődött, amikor lelkileg kicsit megviselt
voltam, és egy barátom úgymond 
gyógyszerként a kezembe adta a gépét,
és azt mondta, akkor most fotózz. Akkor
az tényleg használt, és ma nem is me-
gyek sehova gép nélkül.

– És hogy jött, hogy elinduljon egy
versenyen?
– Igazából én nem is akartam, de többen
azt mondták, hogy jó szemem van a fo-
tózáshoz, és egyszerűen benevezték a
képemet. Vagyis pontosabban 4 képet
neveztünk be, és ebből a lovas nyert elő-

ször a kategóriájában, majd pedig most
közönségdíjat. Ha minden igaz, akkor
hamarosan megjelenik egy album a
győztes képekkel, és köztük lesz az
enyém is, illetve Párizsban és New
Yorkban is kiállítják majd.

– Számított ekkora sikerre?
– Nem, természetesen nem.
– De nemcsak itt, hanem egy másik
fotós honlapon is sikerei vannak.
Nem múlik el hét, hogy valamelyik
képe ne lenne a nap vagy a hét fotója.
– Igen, ez számomra is hihetetlen. Volt,

hogy reggel feltettem egy képet és
estére már a nap fotója volt, utána
pedig nagyon rövid idő alatt a hét
fotója. 
– Van további terve is a fényké-
pezéssel vagy megmarad „ama-
tőr” szinten?
– Vannak terveim, de erről egyenlőre
még nagyon korai lenne beszélni.
Ígérem, hamarosan minden kiderül.

Popova Aleszja, a fotózó balerina

Csak hobbinak indult
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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: 

Még most is jelentkezhetsz, várunk!

RAJZ – KÉPZŐMŰVÉSZET 
PLASZTIKA TANFOLYAM

F. OROSZ SÁRA keramikusművész
vezetésével

2009. július 27– augusztus 5. 
Jelentkezések határideje: 

2009. július 24.

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)

SZECESSZIÓS TÚRA GÖDÖLLŐN

A gödöllői művésztelep (1901-1920) eredeti helyszínein:
( 1 km-re a múzeumtól )

A MÚZEUMI MŰVÉSZTELEPI KIÁLLÍTÁS
Nagy Sándor háza, Belmonte Leo háza, Körösfői-Kriesch Aladár háza, a szövőiskola épülete

Remsey Jenő háza, a kortárs gödöllői iparművészek alkotóháza (az aktuális kiállítással)

Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján

Ára : 1.000 Ft/fő

Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum - 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869 (Tóbiás Csaba programfelelős) 
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

VÁRJUK KEZDŐK ÉS HALADÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
13 ÉVES KORTÓL!
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dr. Gerinczy Pál László apát-kormányzó
perjel (Odvas-Arad vm. 1906. május 8. –
Kraszna-Szilágy vm. 1965. november 11.)

A gimnáziumot Aradon, Nagyváradon, majd
Kecskeméten, a piaristáknál végezte. 1924-ben
belépett a jászóvári premontrei rendbe. Rendkívül
tehetséges volt, ezért egyetemi tanulmányait Ró-
mában, a Gregoriana egyetemen végezte. 1928-
ban bölcsészeti, 1930-ban teológiai, 1932-ben
kánonjogi doktorrá avatták. 1929. szeptember 15-
én ünnepélyes fogadalmat tett. 1930. augusztus
24-én szentelték pappá. 1932-től a rendi növen-
dékek tanára és prefektusa Gödöllőn. 1933-tól a
budapesti Norbertinumban, 1937-től kormányzó
perjel Gödöllőn. Ez év őszén beindította a budafo-
ki premontrei gimnáziumot. 1938-ban lett apát. A
német befolyás és művelődés ellensúlyozására a
francia kormány támogatásával Lycée Francais
néven Gödöllőn bentlakásos francia gimnáziumot
alapított. Itt francia honos, francia állampolgár ta-
nárok is tanítottak. A II. világháború alatt többen
német internálótáborokból menekülve találtak itt
védelmet és munkát.

1937-1945 között a parlament felsőházának a
tagja lett. A Felvidék visszaszerzése után 1939-től
jászóvári és leleszi kormányzó perjel. Újraindítot-
ta a kassai, a rozsnyói gimnáziumot és a kassai
konviktust. 1940-ben váradhegyfoki prépost.
1940-től az újraegyesült jászóvári, gödöllői, vá-
radhegyfoki prépostság kormányzó perjele. Hely-
reállította, és újra megnyitotta a nagyváradi gim-
náziumot. 1943-tól több francia rnenkültnek és
családjának adott menedéket premontrei rendhá-
zakban, ez nagy veszéllyel járt. Kállay Miklós mi-
niszterelnök emlékirataiban Írta: „Nekem külö-
nösen súlyos ügyem volt a németekkel szemben a
franciák miatt. Robert de Dampierre gróf francia
diplomata 1940. szeptember 11-től a Vichy (Petain) kor-
mány követe volt Budapesten. A nyugati szövetségesek
észak-afrikai partraszállása után szakított Petain tábornok
kormányával, elismerte De Gaulle tábornok kormányát,
majd lemondott. Mi szabályszerűen kiállítottunk részére
egy diplomata útlevelet és a szokásos módon különvona-
tot szándékoztunk rendelkezésére bocsátani. Úgy volt,
hogy Románián keresztül Törökországba megy, csak-
hogy a románok – akik az I. világháborúban az antant
szövetségesei, kedvencei, hiszen Trianont nagyrészt az
antantnak köszönhetik – megtagadták tőle az átutazási
engedélyt, hogy a németek kedvében járjanak. Így a követ
nálunk maradt. Egész idő alatt hivatalos segítséggel rej-
tegettük, ami különösen akkor lett nehéz, amikor Magyar-
országot is megszállták a németek. A német követ szemé-
lyesen is interveniált ebben az ügyben a magyar kor-
mánynál a diplomata kiadását követelve. A volt nagykö-
vetet családjával együtt dr. Gernczy Pál apát, a jászóvári
premontrei kanonokrend prépostja bújtatta Gödöllőn és
Jászóváron. (K.M: Magyarország miniszterelnöke voltam
1942-l 944, Európa Kiadó, Bp. 1991.) 

A II. világháború után Gerinczyt, mivel nem volt cseh-
szlovák állampolgársága, 1945-ben kiutasították Cseh-
szlovákiából, és a romániai Nagyváradra távozott. Várad-
hegyfok kormányzó perjele maradt, a magyarországi
rendházak, így Gödöllő is az ő joghatósága alá tartoztak.

A rend feloszlatása után a szétszórtságban élő gödöllői
rendtagokat Gerinczy az általa kinevezett préposti viká-
riusokkal igyekezett irányítani, az illegális rendet össze-
tartani. 1961-ig Vidokovich Aladár, majd Zimándi Piusz
volt a vikárius, 1964-ben Fényi Ottót delegálta. 

Gerinczy prépost jóváhagyásával a zsámbéki egykori
prépostság romtemplománál egy új kis konvent alakult
Fényi Ottó vezetésével, ahol 1969-től 3 örökfogadalmas
rendtaggal gyarapodott az illegális rend. Őket 1972-ig ti-
tokban pappá szentelték. 

A román állam meg akarta tenni Gerinczyt a nemzeti
egyház fejévé, ekkor már börtönben lévő Márton Áron
helyett Erdély püspökévé kinevezve. Gerinczy Petru Gro-
za miniszterelnök gimnáziumi osztálytársa volt. Ő a kine-
vezést nem vállalta, inkább a bujkáló száműzetést válasz-
totta. Nagykárolyban tartózkodott, francia magánórákat
adott, majd éjjeliőr lett. Krasznán (Szilágy vm.) 1965ben
halt meg, rendtársainál Budai Mártonnál, aki ott plébános
volt. Halála előtt Budai Mártont perjellé és préposti vi-
káriussá nevezte ki, azaz ráruházta a rendfőnöki jogahtó-
ságot. A ren újraindulása után 1991-ben Marcel von de
Ven generális apát Budai Mártont megerősítette ebben a
tisztségében.

dr. Horváth László,
premontrei öregdiák

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
Mária Terézia 1751 augusztusában lá-
togatta meg Gödöllőn, a Magyar Ka-
mara elnökét, a kastély urát, I. Grassal-
kovich Antalt. A gróf fényes külsősé-
gek közepette fogadta uraldodónőjét, s
ebből az alkalomból egy márvány há-
lószobát építtetett királyi vendége szá-
mára. Az elkészült termet ma is meg-
csodálhatjuk, ez a kastély ún. Mária Te-
rézia szobája. Az írott és képi források
tanúsága szerint a szoba beugró, ún. al-
kóv részét egy egészalakos Mária Te-
rézia portré díszítette, mely azonban a
XX. század folyamán elveszett. Ripka
Ferenc „Gödöllő, a királyi család ott-
hona“ című munkájában így ír a terem-
ről és a festményről: A szoba „oldal-
falai vörösmárványból vannak, igen
gazdag aranyozással; mennyezete igazi
mestermű. Két kiálló fal mintegy elkü-
löníti egyik részét a teremnek s itt van
az ajtóval szembeeső falon az a neve-
zetes emlékű nagy olajfestmény, mely
Mária Terézia méltóságteljes alakját
ábrázolja, a mint jobb kezével egy-
szerre három koronát érint.”

A Gödöllői Királyi Kastélynak az
elmúlt évben sikerült egy, az egykori-
hoz hasonló, nagy méretű festményt
vásárolnia. Az ismeretlen pozsonyi fes-
tő 1743–1745 körül készült munkája
Mária Teréziát, mint magyar királynőt,
magyar koronázási díszben ábrázolja.
A királynő fején a magyar Szent Koro-
na, jobb kezében a jogar, bal kezét az
országalmán nyugtatja. A háttérben
egyértelműen azonosítható a koroná-
zási palást és a jobbra látható apostoli
kettős kereszt, amely országunk címe-
rének legrégebbi eleme. A kép Daniel
Schmiddeli 1742-ben készült portréjá-
nak (Pozsony, Prímási Palota) részle-
tekben kiegészített, bővített változata.
Schmiddeli alkotásán a királynő nem
viseli, hanem bal kezével érinti a ma-
gyar koronát, s a képen nincs rajta az
egyértelműen azonosítható koronázási
palást és a jobbra látható apostoli ke-
reszt sem. A kép ezeken túlmenően is
eltér több, kevésbé lényeges részlet-
ben, de összességében mégis a schmid-
deli kompozíciót tarthatjuk a portré
alapjának.

A képen Mária Terézia abban a fe-
hér, gyöngyökkel díszített magyar ru-
hában áll, melyet királynővé koroná-
zása alkalmából, 1741. június 25-én,
Pozsonyban viselt. Mellén egy hatal-
mas ékszer, férjének, Lotharingiai Fe-
rencnek, briliánsokba foglalt miniatűr
portréja. A Habsburg uralkodók ma-
gyar királlyá koronázásuk alkalmával
mindig a magyar díszruhát viselték.
Mária Terézia más alkalommal is
örömmel hordott magyar díszruhát,

gyermekeit is gyakran öltöztette abba,
és jó néven vette, ha arisztokratái udva-
ri díszruhaként viselték. A Mária Teré-
ziát ábrázoló képen a díszruha XVIII.
századi változatát láthatjuk, mélyen ki-
vágott, dupla buggyos ujjú inggel,
aranybrokát selyemanyagból készült
dúsan ráncolt szoknyával, gazdag,
többsoros gyöngydíszítéssel. 

Mária Terézia koronázási ünnepsé-
ge a szokásos pompával zajlott, mégis
kiemelkedett a többi koronázás közül,
hiszen több száz éves férfiuralom után
Magyarországnak ismét királynője
volt! A királynő Pozsonyba érkezése
óriási lelkesedést váltott ki. A nemes-
ség, a városok nagy reményeket fűztek
az új királynőhöz. A pozsonyi házak és
paloták ablakai a királykoronázás ide-
jére drága páholyokká alakultak, ahon-
nan az előkelő nézők gyönyörködhet-
tek a koronázási menetben. „A koro-
názás nagyszerű volt, a királynő maga
a megtestesült báj. Az ősi korona Mária
Terézia fején új fényt kapott, s Szent
István régi, kopott palástja pont olyan
jól mutatott rajta, mint saját, gyémán-
tokkal, gyöngyökkel és más drágakö-
vekkel ékesített ruhája” – jelentette a
Szent Márton-székesegyházban lezaj-
lott koronázásról Sir Thomas Robin-
son, Anglia bécsi követe. 

A festmény annyiban is a koronázás
aktusához kötődik, hogy balra a háttér-
ben megjelenik a koronázási domb, a
királynő lovas figurájával. A koroná-
zási szertartás befejeztével, az eskü le-
tétele után a koronázási kardvágás kö-
vetkezett. Mária Terézia egy fekete
mén nyergében felvágtatott a Duna
partján kialakított, háromszínű posztó-
val borított dombra. Kardjával a kezé-
ben a négy égtáj felé vágott, ezzel je-
lezve, hogy kész megvédeni az orszá-
got az ellenségtől, bárhonnan támadjon
is. E szimbolikus jelenet a szokásosnál
jóval nagyobb hangsúlyt kapott, hiszen
1740 decembere óta zajlott az osztrák
örökösödési háború. A már említett an-
gol követ az alábbi szavakkal írta le a
kardvágás jelenetét: „A királynő elra-
gadó. Mikor a pallossal az ég négy tája
felé suhintott, mindenki érezte, nem
lesz neki sem a saját, sem a mások
kardjára szüksége, hogy meghódítsa a
világot. Szent István kopott palástja
úgy feküdt rajta, mintha ráöntötték vol-
na.”

A részletgazdag, igazán nívós fest-
mény több mint féléves restaurálás
után, 2009. augusztus 8-án, a Barokk
Kastélynapok keretében kerül elhelye-
zésre a kastély Mária Terézia szobájá-
ban.

Papházi János

Festménnyel gyarapodott a kastély

Mária Terézia újra Gödöllőn



A Hungária Agárklub július 11-én a
Gödöllői Királyi Kastély parkjában
tartotta meg első alkalommal klubki-
állítását. Az ember nem is gondolná,
hogy hány fajta agár létezik. Orosz,
angol, lengyel, afgán, arab, és
még sorolhatnánk a nemzeteket,
de olyan különlegességekkel is
találkozhattunk, mint a whippet,
az iberico, vagy a fáraó kutya. Az
agarak mindig is előkelő jelensé-
gek voltak. Nem csoda tehát,
hogy vagyonokba kerültek. Így
csak a nemesi réteg tudta megen-
gedni magának az agarászás örö-
meit. Az agarak megjelenése ele-

ganciát, kimértséget tükröz. Olya-
nok, mint az arisztokraták maguk.
Most ezek az arisztokrata kutyák,
arisztokrata környezetben kerültek
bemutatásra.

Gyermekkori rémálmaink egyike a
spenót. Hiába mondták szüleink,
hogy a spenót tele van vitaminnal,
ásványi anyagokkal, ettől leszünk
erősek, mint Popeye, a tengerész, se-
hogy sem sikerült velünk megkedvel-
tetni. Felnőtt fejjel azonban már egé-
szen elfogultan nézzük a selymes
zöld, húsos levelek erényeit. Persze
vannak, akiket még most is ki lehetne
vele kergetni a világból. Pedig csak
egyszer kéne megkostólni.

A spenót (Spinacia oleracea) a liba-
topfélék családjába tartozik, ahogy a
cukorrépa és a cikória is.

Feltehetőleg a Közel-Keletről szár-
mazik, Perzsa fű néven már a VIII-
IX. században ismerték, az arabok ál-

tal eljutott Spanyolországba is. Ha-
zánkban csak a XVI. század végétől
jegyzik a jelenlétét.

A spenót könnyen elkészíthető, jól
emészthető, kalóriában szegény, el-
lenben vitaminokban, antioxidánsok-
ban gazdag. Sok luteint, természetes
karotinoidot tartalmaz, de gazdag fla-
vonoidokban, karotinoidokban, klo-

rofillban és folsavban is.
Az egyik legmagasabb
K-vitamin tartalmú zöld-
ségünk. 

(A K-vitamin amellett,
hogy a véralvadás egyik
fontos szabályozója, tá-
mogatja a máj méregtele-
nítő funkcióját, sőt a cson-
tok felépítéséhez is szük-
sége van rá szerveze-
tünknek.) A spenótot so-
kan a gyomorműködést
serkentő hatása miatt kedvelik. A táp-
értéke mellett sok oxálsavat is tartal-
maz, amely vesekőképződésre hajla-
mos vegyület, de ismeretes emésztés-
serkentő és vastagbéltisztító hatása is.

A spenót kiváló
antioxidáns, bio-
aktív összetevői
erősítik az im-
munrendszert.

Leggyakrab-
ban a termesztési
idő alapján cso-
portosítják a spe-
nótot, ennek meg-
felelően megkü-
lönböztetnek téli
és nyári fajtá-
kat.

A legkorábbi
friss zöldség, már
a tél végén szed-
hető annak elle-

nére, hogy a hideget kevésbé tűri,
mint a szárazságot. Egyéves növény.
Magja kerek vagy apró tüskés is le-
het, ezermagtömege 8-10 gramm, csí-
rázóképességét 4-5 évig tartja meg.
Az új-zélandi spenótot nyáron lehet
szedni. Amint magszárat fejleszt a
levelei már nem hasznosíthatók
tovább.

A fejlődéséhez optimális körülmé-
nyek között 16 °C-ot igényel, de csí-
rázása már néhány fokkal a fagypont
felett megindul. Vannak fajták, ame-
lyek a hideget (-5 °C) jól elviselik. A
nagy meleget nem bírja, gyorsan fel-
magzik. Az árnyékot és a félárnyékot
nem tűri. Talajban nem válogat, tápa-
nyagigénye közepes. Vízigénye köze-
pes, csak szárazság esetén szoktuk
öntözni. 

Ha kiskertünkben spenótot szeret-
nénk vetni, jó néhány hasznos dolog-
gal tisztában lennünk. 25-30 cm-es
sortávolságra, 4-5 cm-es tőtávolságra
vessük. A korai fajták már február vé-
gén vethetők, 2-3 cm mélyre. Az átte-
lelő fajtákat szeptember elején vessük
el. A gyomláláson és kapáláson kívül
más ápolási munkát nem igényel, ön-
tözni csak szárazság esetén szoktuk
április végétől, májustól. Ősszel és ta-
vasszal fűtetlen fólia alatt – megfelelő
fajta esetén – jól hajtatható.

Napsütéses időszakban a növények
gyorsan fejlődnek, és a vetéstől szá-
mított 1,5-2 hónapon belül fogyasz-
tásra alkalmassá válnak. Sokat kell
szellőztetni a betegségek miatt. Leg-
veszedelmesebb betegsége a spenót
peronoszpóra, a leggyakoribb kárte-
vője a levéltetű.

Július 18-19.:

dr. Horváth Márk
Tel.: 20-385-5726

Gödöllő, Szabadság u. 97.

Július 25-26.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30-953-1241

Szada, Ipari Park

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Elérkeztünk a magyar kutyafaj-
tákat bemutató sorozatunk
utolsó részéhez. Kilencedik-
ként az erdélyi kopóval ismer-
kedhetünk meg, amelyik faj-
tánknak két változata is van.

Az erdélyi kopó jelenleg a leg-
veszélyeztetettebb helyzetben
lévő, Magyarországról szárma-
zó kutyafajta. Standeisky An-
dor kutatásai szerint a kelta ko-
pó és a tatár kopó kereszteződé-
séből ered. Bár a kynológusok
önálló fajtának ismerik el a kör-
nyező országok fekete-vörös
kopóit, zoológiailag mégis egy-
azon fajta helyi változatainak
kell tekintenünk az erdélyi, a
szlovák, a lengyel és az osztrák kopó-
kat, melyek közül az eredeti formát
legjobban az erdélyi és a szlovák őrzi.
A kopózás idejétmúlt vadászmód, a
legtöbb országban rendelet tiltja. Az
erdélyi kopó is kihalóban volt már, az
utolsó pillanatban mégis sikerült
megmenteni ezt a valóban ősi magyar
fajtát. Vadászati jelentősége nincs.
Nem kimondottan szobaállat, kultúr-
történeti értéke miatt azonban a fajta
fenntartása mégis kötelességünk.
„Élő múzeumunkban“ van a helye!

Már honfoglaló őseink is előszere-
tettel használtak a vadászatokon ko-
pókat segítőnek, s amikor megérkez-
tek a Kárpát-medencébe, ezek a ko-
pók keveredtek az itt élő népek kutyá-
ival, köztük a kelta kopóval. Az Ár-
pád-házi királyok idején alakult ki a
mára kihalt pannon kopó, amely az
erdélyi kopó és a magyar vizsla előd-
jének tekinthető. Kopókat a Képes
Krónika miniatúráin is ábrázoltak, el-
ső írásos említésük 1237-ből szárma-
zik. A magyar királyok, nemesek
rendkívül szerettek kopókkal vadász-
ni, a magyar nemesi udvarhoz hozzá-
tartozott a kopófalka. Az Erdélyben
kialakult kopót először serlegeket dí-
szítő domborműveken ábrázolták az
1600-as években.

A XIX. században az er-
délyi kopó meglehetősen el-
terjedt volt mind Magyar-
országon, mind Erdélyben.
Két változata alakult ki: a
rövidlábú erdélyi kopó (fe-
hér-cser színben) és a hosz-
szúlábú erdélyi kopó (feke-
te-fehér-cser színben). A rö-
vidlábú változatot bokros
területen apróvadra, a hosz-
szúlábú változatot erdei va-
dászaton nagyvadra használták. Ma
az FCI csak a hosszúlábú változatot
ismeri el, de a rövidlábút is tenyésztik
néhányan, akik szeretnék elismertetni
tizedik magyar fajtaként.

A két világháború között még nép-
szerű kutya volt, de az 1947-ben ho-
zott román rendelet kiirtandó dúvad-
nak minősítette a többi kopóval egy-
ütt, s ezzel szinte halálra ítélte a fajtát.
Szerencsére voltak elkötelezett hívei,
akik megmentették az erdélyi kopót.
Amikor Budapesten az 1968-as vadá-
szati kiállításra készültek, és a ma-
gyar vadászkutyákat szerették volna
bemutatni, kiderült, hogy az FCI az
erdélyi kopót kihaltnak véli, hiszen
évtizedek óta egyetlen almot sem je-
lentettek be. Ennek ellenére 1968-ban

sikerült Erdélyben találni egy va-
dászt, aki a tiltás ellenére is te-
nyésztette a kopókat. Tőle szár-
mazik az a két egyed, amelyekkel
újraindult a magyarországi kopó-

tenyésztés: Állatkerti Morzsi és Állat-
kerti Réka.

A standard elkészülte után az FCI
hivatalosan is elismerte az erdélyi ko-
pót kilencedik magyar kutyafajtaként.
A romániai rendszerváltás után több

kopó került elő, amelyet bevontak a
hazai tenyésztésbe. Ma már Erdély-
ben vadászversenyeket rendeznek ki-
zárólag erdélyi kopók részére. A fajta
ennek ellenére sincs megnyugtató
helyzetben, hiszen létszáma kicsi,
munkája nincs, mert Magyarországon
a kopózás tiltott tevékenység. Kiutat
népszerűségének, ismertségének nö-
vekedése, új feladatkörének megtalá-
lása jelenthet, hiszen a mudit is ez
mentette meg a kihalástól.

Ma a rövidlábú kopót szintén kihalt
fajtának tekintik, de néhány
lelkes tenyésztőnek köszönhe-
tően évről évre előkerül egy-
egy egyed, és remélhetjük,
hogy hamarosan ezt a fajtát is
elismeri az FCI. A Magyar Eb-
tenyésztők Országos Egyesü-
lete elindított egy mozgalmat,
hogy felkutassa a még meglé-
vő egyedeket, és tenyésztésü-
ket támogassa.

Az erdélyi kopó az egyik
legelegánsabb kutyafajta. A

hosszúlábú változat fekete cservörös
jegyekkel és fehér jelzésekkel, mar-
magassága 55-65 cm, a rövidlábú vál-
tozat zsemlyesárga fehér jegyekkel,
marmagassága 45-50 cm. Testtömege
hosszúlábú változat: 30-35kg, rövid-
lábú változat: 22-25kg. Várható élet-
tartama 14 év. Rövid szőre különö-
sebb gondozást nem igényel. Atleti-
kus felépítésű, szikár, izmos, mozgá-
sa kiegyensúlyozott, elegáns. Megje-
lenése nemességet, harmóniát tükröz.

Az erdélyi környezeti viszonyok a
kopót szívós, bátor kutyává tették.
Igénytelen és alkalmazkodó, a terelő-
kutyákkal ellentétben nem bőbeszé-
dű, feleslegesen sohasem ugat. Játé-
kos és gyermekszerető természete

ideális családi kedvenccé teszi anél-
kül, hogy szüksége lenne kényezte-
tésre. Idegenekkel szemben tartózko-
dó, bizalmatlan, de gazdájához na-
gyon ragaszkodik. Nyugodt termé-
szete, tanulékonysága miatt lakásban
és kertes házban egyaránt tartható.
Bátorsága, hűsége alapján jó házőrző
válik belőle. De sohasem szabad elfe-
lejteni, hogy az erdélyi kopó elsősor-
ban vadászkutya, aki ősi ösztöneinek
nehezen tud ellenállni. Póráz nélkül
sétáltatni csak a legnagyobb körültek-
intéssel szabad, hiszen elég egy felug-
ró nyúl, és kutyánk hanyatt-homlok
rohan utána. Ezért nagyon fontos az
erdélyi kopó megfelelő képzése, a
rengeteg séta, játék, amellyel moz-
gásigényét a gondos gazda kielégíti.

Állati dolgok

Az erdélyi kopó
Nem csak kertészeknek

Szeressük a spenótot!

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

Július 13-20-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Július 20-27-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Július 27-aug. 3-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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!

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.

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!

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Játékkuckó Kht. (2100 Gödöllő, Mikszáth K.u.10.) 2008.évi működésé-
ről. A Játékkuckó Kht. az alapító okiratban célok megvalósítása érdeké-
ben működik 2003.szeptemberétől. A közhasznúsági jelentés az éves be-
számoló mérlege (eszközök-aktívák, források – passzívák, és az össz-
költségi eljárással készített eredmény kimutatása) alapján készült. Az
üzleti év mérlegforduló napja 2008. december 31.

Tétel megnevezése                                                              Adatok E Ft-ban 

Befektetett eszközök                                                                        1599
Tárgyi eszközök                                                                                  1599
Forgó eszközök                                                                                     407
Követelések                                                                                              12
Pénzeszközök                                                                                        395
Eszközök összesen                                                                             2006

Saját tőke                                                                                                665
Jegyzett tőke                                                                                       3000

Eredménytartalék                                                                              -1344
Mérleg szerinti eredmény                                                                    -991
Kötelezettségek                                                                                    1341
Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                           895
Rövid lejáratú kötelezettségek                                                              446
Források összesen                                                                                 2006

Értékesítés nettó árbevétele                                                             21046
Anyagi jellegű ráfordítások                                                                  9687
Személyi jellegű ráfordítások                                                            10908
Értékcsökkenés leírása                                                                         1199 
Egyéb ráfordítások                                                                                      15
Üzleti tevékenység eredménye                                                             -763
Pénzügyi műveletek ráfordításai                                                           228
Pénzügyi Műveletek eredménye                                                           -228
Szokásos vállalkozási eredmény                                                           -991
Adózás előtti eredmény                                                                          -991
Adózott eredmény                                                                                   -991
Mérleg szerinti eredmény                                                                      -991

Jakus Csaba ügyvezető                 

Pályázati hirdetmény

A Gödöllői Piac Kft. (296. hrsz. Gö-
döllő, Szabadság út 3.) pályázatot hir-
det a piaci csarnok földszintjén lévő
üzlet bérleti jogának megszerzésére
2009. augusztus 1-jétől december 31-
ig, mely évente meghosszabbítható. A
pályázaton a 112. sz. 7,62 m2alapterü-
letű üzlet béreti joga szerezhető meg.
Az üzletben elsősorban virág, virágkö-
tészeti dísztárgyak kiskereskedelme
folytatható. Más jellegű tevékenység
igénye előzetes egyeztetés alapján.
Bérleti díj: 37.000 Ft + ÁFA/hó, kau-
ció: 2 havi bérleti díj.

A bérlemény megtekinthető a piac 
nyitvatartási idejében (6-18 óráig,
szombaton 6-13 óráig) a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Fe-
renc, a piac ügyvezetője szolgál a hely-
színen, illetve a 30-503-0777-es vagy a
28-422-019-es telefonszámon.
A pályázaat benyújtásának határideje:
2009. július 29., szerda, 10 óra.

Parkolóhely bérlési lehetőség a piaci
mélygarázsban!
Kamerával éss biztonsági személyzet-
tel védett parkoló, 24 órás hozzáférhe-
tőség, kedvező ár.
Tel.: 30-503-07777

Felhívás

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM 
esti tagozata felvételt hirdet!

Jelentkezés: az iskola portáján kapható 
jelentkezési lapok kitöltésével, 

folyamatosan.
Beiratkozás: 2009. szeptember 1., 15 óra

Gödöllői Martinovics úti Óvodáért Alapítvány

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) közhasznúsági jelentése

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2008 évi egysze-
rűsített mérlegének egyező eszköz-forrás oldala: 8127 eFt

Az eredmény felosztása:
Adózás előtti eredmény 0 eFt
Adófizetési kötelezettség 0
Tárgyévi közhasznú eredmény -3045 eFt

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása alapján
Bevétel 1629 eFt
Támogatás 500 eFt
Ráfordítások 4674 eFt
Eredmények -3045 eFt
Tőkeváltozás 11052 eFt

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
továbbra is várja támogatásukat.

Bankszámlaszám: 10103836-08930639-00000004 (Budapest Bank)
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Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

HETI MENÜ (JÚLIUS 13-17.)

HÉTFŐ: húsleves daragaluskával; lecsós csirkemáj burgonyával; aljnélküli túrós
KEDD: gyümölcsleves; rántott hal franciasalátával; hideg málnás rétes

SZERDA: lebbencsleves; hentestokány rizzsel; madártej
CSÜTÖRTÖK: májgaluska leves; sertéssült párolt káposztával és törtburgonyával; dinnye

PÉNTEK: babgulyás; káposztás kocka; citromszelet

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

Ünnepelje nálunk a 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
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Az előző évi, 2008/2009-es megyei I.
osztályú bajnokságot a 9. helyen be-
fejező Gödöllői Sport Klub felnőtt, és
a tabella 3. helyén záró U19-es labda-
rúgó csapatai július 15-én megkezdik
a következő szezonra a felkészülést.
Mindkét keretben volt bőven mozgo-
lódás a rövid nyári szünetben. Erről
és a tervekről kérdeztük a klub labda-
rúgó-szakosztályának vezetőjét, Ró-
zsavölgyi Sándort.

– Több játékos is távozik a csa-
pattól. Beindult a vándorélet, vagy
ez szokásosnak mondható?

– Mind a nyári, mind a téli időszak-
ban próbálkoznak a csapatok meg-
erősíteni a saját keretüket, így azt
gondolom, hogy ez egy természetes
folyamat a labdarúgásban. Az, hogy
beindult-e a vándorélet, nem hiszem,
bár kétségtelen, hogy jelenleg több a
távozó, mint az érkező játékos.

– Kik mentek el biztosan és kik
érkezhetnek?

– Kezdeném a távozókkal. Száraz
Szabolcs Bagra, Séra Tibor Mogyo-
ródra, Nyári András Ausztriába iga-
zolt, míg Várszegi Gábor a jövőben
a második csapat keretét erősíti. Ko-
vács Balázs is távozik, de, hogy ho-
va, azt még nem tudni. Az érkezők ki-
léte még képlékeny, de azt szokták
mondani, hogy az egyik legnagyobb
erősítés, ha sikerül az edzőt megtar-
tani. Sikerült, így továbbra is Szaba-
dos György látja el a teendőket a fel-
nőtteknél. Remélhetőleg a télen mű-
tött és ez miatt az egész tavaszi sze-
zont kihagyó Hegedűs Csaba és
Tóth László bekapcsolódhat majd a
munkába, valamint az biztosnak tű-
nik, hogy a tavalyi évben Kerepesen
játszó, egyébként gödöllői Lovren-
csics Balázs nálunk folytatja. Ezen
kívül legalább 8-10 játékost teszte-
lünk majd, de hogy végül kikkel erő-
södünk, az majd kiderül.

Cél a felsőház – Meglepetés-
ben bízik a szakosztályvezető

A nevek hallatán a rendszeresen
mérkőzésre járók joggal kapnak a fe-
jükhöz, ugyanis a távozók közül né-
gyen stabil kezdők voltak, sőt, Séra és
Nyári lőtte a legtöbb gólt a csapatból
az előző bajnokságban. Arról kérdez-
tük a szakosztályvezetőt, hogy mik
lehetnek a célok a 2009/2010-es ki-
írásban.

– Lehet, hogy furán fog hangzani,

de kicsit komolyabb terveket szövö-
getünk, mint eddig. Meg szeretnénk
célozni az első hat hely valamelyikét,
ami, ha sikerülnek a tervezett igazolá-
sok, akkor reális lehet, annak ellené-
re, hogy a tavalyi keretből több meg-
határozó játékos is távozott. 

Ígérgetések helyett – Tovább-
ra is a fiatalokra épít a klub-
vezetés 

Azon elhatározásán továbbra sem
változtat az egyesület, hogy gödöllői,
vagy ide kötődő játékosokkal próbál-
ja meg feltölteni a keretét, és mind-
ezért továbbra sem ígér pénzt a focis-
táknak a klub. Ez amúgy sem tehetné,
mivel egyéb támogatója nincs a lab-
darúgó csapatnak, mint az önkor-
mányzat, és a versenyeztetés eleve
felemészti a klub költségvetését. Félő
tehát, hogy a jól teljesítő fiatalokat to-
vábbra is elhalásszák a környékbeli,
pénzt ígérő csapatok. A sportvezető
erre így reagált.

– Nagyon jól működik az utánpót-
lás szakosztályunk. Rengeteg tehet-
ség van a különböző korosztályok-
ban, de természetesen itt is kell őket
valahogy tartani, ami köztudottan
nem könnyű, de a klubvezetés azon
dolgozik, hogy a jövőben ne történ-
hessen meg, hogy a sok éven át itt ne-
velkedő játékos azonos bajnokság-
ban, vagy éppen alacsonyabban kalib-
rált csapathoz igazoljon csak azért,
mert ott többféle juttatást ígérnek szá-
mára.

– Beszéljünk a közvetlen után-
pótlásról. Ha jól tudom, az U19-es
csapatnál is nagy változások történ-
tek.

– Visszatértek a tavaly Kerepesre
kölcsönadott fiatalok, akik megnyer-
ték a megyei II. osztályú bajnokságot
és kiegészülve a megyei I-ben bronz-
érmes U19-es csapattal, jó esély van
arra, hogy egy-két éven belül egy re-
mek felnőtt gárda alakuljon ki. Erre
már most gondolva kettévettük az ifit
és az „A” csapat, párban az U16-os
gárdával a Tura játékjogán elindul az
NB III-as korosztályos bajnokságban,
míg az ifi „B” a megyei I. osztályban
szerepel majd. Az „A” keretnek Lov-
rencsics László, míg a „B”-nek to-
vábbra is Ivanovics Károly lesz az
edzője, az U16-os csapattal pedig
Takó Csaba foglalkozik majd a jö-
vőben.

Labdarúgás – Cél az első hat hely egyike

Továbbra is fiatalokkal
Július 3-án illusztris vendégse-
reg lepte el a gödöllői Grassal-
kovich-kastélyt. A Nemzeti
Sportszövetség szervezésé-
ben ekkor tartották a Világjá-
tékokra utazó magyar csapat
ünnepélyes fogadalomtételét. 

Az olimpián kívüli sportágak világ-
versenyére 74 sportolónk szerzett
kvalifikációt. A versenyzők nevében
a pénteki ünnepélyes fogadalomtéte-
len Kis Katalin akrobatikus rock and
rollos és Csabai Edvin sárkányhajós
mondta az eskü szövegét. Az esemé-
nyen meghívottként jelen volt dr.
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke, és házigazdaként dr.
Gémesi György, a Nemzeti Sport-
szövetség elnöke is, aki megköszönte
Lukács Zsuzsannának, az Önkor-
mányzati Minisztérium Sport szakál-
lamtitkársága főosztályvezetőjének,
hogy a kormány több mint 130 millió
forinttal segítette a felkészülést és a
kiutazást, ezzel biztosítva a magyar
sportolók részvételét. A magyar csap-
at, az előző, 2005-ös duisburgi játé-
kokon két érmet szerzett. Asztalos
István ejtőernyőzésben lett aranyér-
mes, míg a női strandkézilabda válo-
gatott az ezüstöt szerezte meg.

– Milyen szerepléssel lenne elé-
gedett a játékokon a kvótát szerzett
magyar sportolók részéről?

– Három-négy éremre mindenkép-
pen számítok. A négy évvel ezelőtti
aranyérmesünk, Asztalos István ezút-
tal is esélyes a legfényesebb éremre,
de sárkányhajóban Kozmann 
Györgyéktől, valamint a szumóban
induló Bárdosi Sándortól is érmet
várok. De ne feledkezzünk meg a
nemrég véget ért strandkézilabda Eu-
rópa-bajnokságon bronzérmes férfi
válogatottról sem, akik szintén érem-
esélyesek, vagy a többi sportágban

kvótát szerzett sportolókról sem, akik
közül reményeim szerint többen is
kellemes meglepetéssel szolgálhatnak.

– 35, olimpián kívüli sportágban
lehetett kvótát szerezni az idei Vi-
lágjátékokra. Ebből 12-ben, össze-
sen 74-en indulnak hazánk sporto-
lói. Kevés, vagy megfelelő a magyar
indulók létszáma?

– Nagyon kemény volt a kvalifiká-
ció az összes sportágban, sőt, volt
olyan, hogy sokkal nagyobbak voltak
a kvótaszerzés követelményei, mint
az olimpiára. Úgy gondolom tehát,
hogy megfelelő létszámmal veszünk
részt az idei világjátékokon és ami
örömteli, hogy az előző játékokhoz
képest több mint húsz sportoló kvali-
fikálta magát Tajvanra. Ez a jövőre
nézve bíztató lehet, hiszen egyre több
sportág kapcsolódik be a körforgásba,
ezáltal nálunk is egyre jobban lehet
majd növelni a nem olimpiai sport-
ágak népszerűségét.

– Több olyan sportág van még,
amely joggal pályázhatna a tagfel-
vételre. Az NSSZ tudna lobbizni, ha
úgy adódna?

– Mindenképpen szeretnénk erősí-
teni a sportdiplomáciai kapcsolatain-
kat és erre lesz is lehetőségünk a játé-
kok idején. Most kerültem a szövet-
ség élére, és a megválasztásom óta el-

telt rövid idő alatt nem volt még ele-
gendő időm a nemzetközi kapcsola-
tokkal foglalkozni. Mindenesetre sze-
retném elérni, hogy minél erősebb le-
gyen a szavunk a nemzetközi szerve-
zeten belül. Ez azért is fontos, mert
szeretnénk Magyarországra hozni a
2017-es Világjátékokat. Ez egyébként
sokkal reálisabb cél lehet, mint mond-

juk az olimpia, hi-
szen a már meglévő
sportlétesítmények-
ben meg lehetne ren-
dezni az eseményt.

Több olyan sportoló
van a magyar csapat-
ban, akik más sport-
ágban már bizonyí-
tottak és többek
között olimpiai ér-
mesnek vallhatják
magukat. Bárdosi

Sándor a 2000-es Sydney olimpián
kötöttfogású birkózásban nyert ezüst-
émet, majd néhány évvel ezelőtt vál-
tott, és 2007-ben előbb Európa-, majd
világbajnoki címet nyert szumóban.
Joggal nevezhetjük saját súlycsoport-
ja egyik nagy esélyesének, de halgas-
suk meg, miként vélekedik erről a
„nagy csibész” hírében álló sportoló.

– Mindenképpen éremmel szeret-
nék hazatérni Tajvanról, ahol velem
együtt négy-öt esélyese van a ver-
senynek. 

Rengeteget készültem, és bár az
utóbbi időben inkább az MMA-ban
(küzdősport, a thai-boksz egyik válfa-
ja – a szerk.) indultam, ennek ellenére
jó formában érzem magam és egy-
részt az Eb és a vb arany is kötelez,
másrészt nem lenne értelme az
egésznek, ha nem úgy állnék minden
egyes versenyemhez, hogy meg
akarom nyerni.

Kép és szöveg:tl

Beszélgetés Gémesi Györggyel, az NSSZ elnökével

Világjátékokra várva – Eskütétel a Kastélyban

Bentmaradt az Euró-afrikai zóna
II. csoportjában a magyar férfi
Davis-kupa válogatott, miután a
gödöllői Kiskastély teniszcent-
rumban megrendezett kiesési
rangadón meg tudta verni Mol-
dova válogatottját.

A július 10-12. között megrendezett
Magyarország-Moldova találkozó 3-2-
es magyar sikerrel végződött, amivel a
csapat bentmaradt a csoportban és vár-
hatja az őszi sorsolást a jövő évi párosí-
tással kapcsolatban. Az első játéknap két
egyes mérkőzése után 1:1-re állt a
párharc, míg a másnapi páros küzde-
lemben egy ötszettes csatában nyertek a
mieink, 2-1-re alakítva ezzel az állást.
Az utolsó napon sem hagyott alább az
izgalom és feszültség , amit Balázs Atti-
la győzeme feloldott, ugyanis győzel-
mével 3-1-re vezettünk és eldőlt, hogy
már mi maradtunk bent a II. csoportan.
A tétnélküli utolsó meccsen nem sike-

rült az újabb győzelem, szépített Moldo-
va, így 3-2-es eredménnyel ért véget a
csata. Boros György erőfeszítései nem
voltak tehát hiábavalóak és a gödöllői
helyszín beváltotta a hozzá fűzött re-

ményeket. A Magyar Teniszszövetség
alelnöke sokat tett azért, hogy városunk
legyen a házigazdája az eseménynek,
sőt, a válogatott keretben helyet kapó
gödöllői kerettagok is éltek a hazai pá-
lya előnyével, ugyanis csak a Kiskastély
SE tagjai vonultak le győztesen a pá-

lyáról moldáv ellenfelükkel szemben.

Csapatbajnokság – Harmadik
lett a Kiskastély SE

Befejeződtek a küzdelmek az Országos
csapatbajnokságban, melyen a Kiskas-
tély SE csapata a 3. helyet szerezte meg.
A nyolc csapat részvételével megrende-
zett CSB-n a gödöllőiek a 2. helyen ju-

tottak az elődöntőbe a csoport-
jukból, de sajnos nem bírtak a
döntőbe jutásért vívott párharc-
ban a budapesti IDOM TEAM
2000 TSE csapatával (4–5), így
a bronzért játszhattak Simarai
János játékosai. Itt aztán 6–3-ra
verte a KSE az MTK-Újbuda
gárdáját és szerezte meg ezzel
a bronzérmet a 2009-es kiírás-
ban. A csapat tagjai voltak:
Moraru Gabriel (román), Ba-

lázs Attila, Balázs György, Szatmáry
Adrián, Borsos Olivér, Szépvölgyi
Tamás, Fenyvesi Tibor, Major Máté.
Csapatvezető: Simara János. A bajnok-
ságot a Hódmezővásárhelyi TC nyerte,
akik 5–4-re nyerték a finálét az IDOM
ellenében.

Szerbiában rendezték meg im-
máron 25. alkalommal a világ
diákjainak az olimpiáját. A 15
sportágat felvonultató sport-
eseménynek Belgrád adott ott-
hont. Gödöllőről a magyar kard-
csapat tagjaként ketten vettek
részt az Universiádén. A höl-
gyeknél Kerecsényi Fodor
Georgina, a férfiaknál Gémesi
Csanád képviselték városunkat.

A 24 éves vívónő a selejtezők során
búcsúzni kényszerült a versenytől és
csapatban sem termett sok babér a
számára. A magyar női kard diákvá-
logatott az ukránoktól kapott ki a 8-
ba kerülésért.

Gémesi Csanád, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem hallgatója, az egyéni
küzdelmek során ideje korán kiesett,
így az erejét a három nappal későbbi
csapatversenyre tartogathatta. A ma-
gyar diákválogatott csapatban a
Nagy Zsolt, Nagy Pál, Hamar Ba-
lázs és Gémesi Csanád  összetételű
kvartett vette fel a kesztyűt az ellen-
felekkel szemben. Elsőként a négybe

jutásért az ukrán válogatottal kellett
szembenézniük, akiket végül szoros
meccsen vertek 45:43-ra. Ezután a kí-
naiak ellen a döntőbe jutásért vívhattak,
melynek a befejező embere a GEAC-os
vívó volt. A győzelem elmaradt (43:45
lett az állás a kínaiak javára), így a har-
madik helyért a román csapatot kapták a
magyar kardozó fiúk. A feladat nem volt
könnyű, de végül – többek között Gé-
mesi remeklésének – nyerni tudtunk a
bronzmeccset eldöntő asszóban és meg-
érdemelten, 45:41 arányban megsze-
reztük a harmadik helyet.

Tenisz – Davis-kupa siker Gödöllőn

Bent a magyar csapat

A nyár végén beindul a nagyüzem a
Táncsics Mihály utcai műfüves létesít-
ményben. A Gödöllői SK utánpótlás
csapatainak is edzéslehetőséget bizto-
sító, az iskolai sporteseményeknek is
helyet adó létesítményben szeptember-
től beindul a tömesportos nagyüzem. A
különböző kispályás labdarúgó csapa-
toknak négy bajnokságot hirdetnek
meg: egy női, egy amatőr 5+1-es, egy
nyílt 4+1-es és egy Senior, 40 év fölöt-
tiek számára kiírt 5+1-es bajnokságot,
melyekre július 15-től várják a jelent-

kezéseket. A nyáron is lesz néhány
olyan program, ami megmozgatja majd
az amatőr kispályás csapatokat. Július
25-én egy női és egy férfi kispályás tor-
nát rendeznek a műfüvön, majd augusz-
tusban, az eddig salakon lebonyolított
Augusztus 20. kupa is a Táncsicsra köl-
tözik. A tornákra és a bajnokságokra je-
lentkezni lehet: 06/70-604-4393.
Pályabérlésre is van lehetőségük a baráti
társaságoknak és a cégeknek, amit az
alábbi telefonszámokon tehetnek meg:
70-604-4388, 70-604-4393.

KOSÁRLABDA – HÁROM BOCSKAIS ÉREM
A Bocskai SE ismét remek évet tudhat maga mö-
gött. A fiatalok 2 első, egy 2. és két 5. helyet szerez-
tek az idei kiírásokban, valamint az egyéni dobólis-
tákon is kiválóan teljesítettek. A Budapest bajnok-
ságban a felnőtt B csoportban szereplő lányok 5. let-
tek. Itt Sztricskó Mónika dobta a legtöbb pontot, míg
Soós Alexandra érte el a legtöbb sikeres hárompon-
tost. A Gödöllői kadett csapat szintén 5. lett a Buda-
pest bajnokságban, ahol Iski Eszter megnyerte a
hárompontos dobólistát. Pest megyében 3 BSE csa-
pat szerzett érmet. A megyei Kadet bajnokságban,
valamint az ifi korosztályban is az 1. helyen végeztek
a lányok. A megyei felnőttben a Líceumos lányok a 2.
helyet szerezték meg. A remek edzői munkához elen-
gedhetetlen volt a szülök támogatása és segítsége,
amit ezúton köszön meg a Líceum vezetősége.

Vívás – Belgrádi Universiade

Férfi kardcsapat: bronz

Tömegsport – Nyári és őszi programok a műfüvön

Négy bajnokság az ősszel



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
*Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halot-
tunk Onofer Judit nyugalmazott tanárnő temetésén részt vet-
tek, vagy részvétüket nyilvánították!   az Onofer család

INGATLAN
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, 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

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

*János utcában 1,5 szobás II em jó állapotú konvektoros lakás
eladó Iár 10.9 MFt 20-7722429 

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

*ALKALMI ÁRON Fenyvesben 800 nm-es építési telek aszfal-
tos 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 konyhabútorral 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 kulcsrakészen 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 saroktelek sürgősen
eladó  Iár 8,5 MFt 20-7722428 

*KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki lakásokat, kertes
házakat, telkeket regisztrált ügyfeleink részére nagy helyis-
merettel 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 magasföld-
szinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102

*Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alac-
sony közös költség  Iár 9,3 MFt 20-804-2102

*ÚJÉPÍTÉSŰ, 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 Újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 22,1MFt 20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterénnel,
hobbiszobával 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 generációnak is alka-
lmas ikerház beépíthető tetőtérrel, garázzsal újszerű állapot-
ban eladó Iár 29,5MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

*Gödöllőn cirkó fűtéses, 65 nm-es, I.emeleti,2 szobás teljesen
felújított lakás eladó, műanyag nyílászárók, beépített kony-
habútor gépekkel Iár 15,5 MFt 20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

*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 aszfaltos csatornázott utcában Iár
9,9 MFt 20-772-2429

*Eladó  2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 14.7
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 em. lakás eladó Iár 8,3 MFt 20-8042102

*Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén 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  86 nm-es
3 szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár
18,7 MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!

*REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referen-
ciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025

*Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-es, örökzöldekkel beül-
tetett gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nappali
konyhával + fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz
bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870

*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

*Gödöllőn (Palotakerten) teljesen felújított, kifogástalan állapotban
lévő, 44 m2-es, 1 szobás lakás, egyénileg szabályozható, korsz-
erűsített fűtéssel. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*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 + étkezős,
Kastélyra néző lakás. Iá:12,5mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es, 2+fél szobás, felújított
erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*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

*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 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

*Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű, nap-
pali + 2 szobás, 2 fürdőszobás igényes ikerház-fél beépíthető
tetőtérrel, garázzsal, 585 m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
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-Új építésű azonnal költözhető 98 nm nap-
pali + 3 szobás lakóház a Rögesben 26.5MFt.

-Palotakerten 3. emeleti erkélyes parkra
néző felújított 61 nm egyediesített
távfűtésű lakás 12.6MFt.

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

-Központban csendes részen földszinti
egyediesített távfűtésű 56 nm 2 szobás
felújítandó lakás 11.5MFt.  

-Rögesben 1876 nm telken újszerű, egysz-
intes 190 nm nappali + 4 szobás családi
ház 62.5MFt.

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

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

-Kertvárosban 420 nm telken 140 nm
nappali + 3 és fél szobás lakóház 29.9MFt.

-Újszerű 217 nm nappali + 4 szobás csalá-
di ház klímával, medencével, gyönyörűen
parkosított 898 nm telken 44.9MFt.

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)

Irodánk nyári nyitva tartása:
Július 13.-17. zárva.
Július 21.-24. nyitva,

(szokásos nyitva tartással.)
Július 27.-31. zárva.

Augusztus 4-től a szokásos
rend szerint.

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

Kedves Olvasóink,
tisztelt Hirdetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Gödöllői Szolgálat nyári szá-
mainak megjelenései az
alábbi napokon lesznek:
július 29, augusztus 12,
augusztus 19, augusztus 26.
Lapzárta a megjelenés elötti
csütörtök.



*Gödöllőn út melletti, vállalkozás kialakítására is alkalmas két-
szintes, 4 szobás családi ház 2 garázzsal, 740 m2-es telekkel, az
utcafronti részen lakásnak, irodának, üzletnek is alkalmas hely-
iségekkel. Iá: 34 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn (Fenyvesben) 2003-ban épült, 4 lakásos tár-
sasházban, 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 a Kertváros egyik legkeresettebb részén 130 m2
lakóterű, nappali (40 m2) + 3 szobás, 2 fürdőszobás, kifogástalan
állapotú tetőteres családi ház, pincével, 2 beállásos garázzsal, 540
m2-es telekkel. Iá: 35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, vállalkozás kialakítására is alka-
lmas, 110 m2 alapterületű, nappali + 3 szobás felújított családi
ház garázzsal, terasszal, 100 m2-es, 3 m belmagasságú, külön
bejáratú összközműves pincével. Iá: 33 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn (Blahán) 2002-ben épült, 170 m2 lakóterű, nappali
+ 4 szobás, 2 fürdőszobás 3 szintes családi ház, 1700 m2-es
telekkel, garázzsal. Elektromos kapu; kandallókémény kialakít-
va; hátsó telekrészen szaletli; külön gk. beálló. Iá: 43 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es, összközműves
építési telek (30%-os beépíthetőség), rajta egy 12 m2-es faház-
zal. Iá: 10,6 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 saroktelek.
Iá: 14 mFt. 20/9194-870

*Bagon 1100 nm-es, örökzöldekkel és gyümölcsfákkal beül-
tetett panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha,
fsz.) épülettel. Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd:
20/9194-870

*Csömörön 500 m2-es telken, 2 generáció részére is alkalmas,
2 külön lakrésszel rendelkező családi ház. I.(fsz-es): 3 szoba,
nappali-konyha, fürdőszoba-wc; II. (új építésű, tetőteres): nap-
pali-konyha, 3 szoba, fürdőszoba-wc. Iá: 29,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Egyedi NYÁRI ajánlat, KIZÁRÓLAG nálunk! ELADÓ ÚJ
ÉPÍTÉSŰ HÁZ Gödöllő, Kertvárosban: 83 m2 hasznos
lakóterületű, Nappali + 3 Hálószobás téglaház 2009-es átadás-
sal, számlával, 5 év garanciával, 640 m2-es önálló, parkosított
telken eladó. Busz sétatávolságra. IRÁNYÁR: 26.900.000 Ft.
Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. – A
POSTÁVAL SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

*ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllő! Fenyvesben, 75 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás, tetőtér beépítéssel bővíthető téglaház,
530 m2-es telken, kiváló közlekedéssel eladó. Irányár:
18.000.000 Ft. Érdeklődni: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3669. 

*GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 47 m2-es, cirkófűtéses,
Nappali + 1 Szobás TÉGLALAKÁS, 15 m2-es terasszal lekö-
thető! IRÁNYÁR: 14.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3685. 

*Lakás 7.9 m Ft-ért eladó Gödöllőn, János utcában. 1,5
szobás. 40 m2-es, egyedi fűtéses, erkélyes téglalakás eladó.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN! Tel: 0630-
919-5960 www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3565. 

*ELADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS! 71 m2-
es, cirkófűtéses, Nappali + 2 Szobás TÉGLALAKÁS leköthető!
IRÁNYÁR: 22.500.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3687. 

*CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE. ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL,
helyi valódi referenciákkal vállaljuk házának megépítését akár
kulcsrakész állapotig. Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ
irodában. Időben hívjon és még 2009-ben átveheti: 06 (28)
513-210 www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN! 

*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN
VÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE. GÖDÖLLŐ KÖZPONTI LAKÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉSE 3%-OS JUTALÉKKAL NYOLC ÉVES HELYI
ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL. Pontosabb tájékoztatásért
hívjon: 0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy személye-
sen a POSTÁVAL SZEMBEN – INGATLANVADÁSZ KFT. 

*ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN, János utcában 34 m2-es, 1
Szobás, második emeleti, egyedi fűtéses téglalakás eladó.
IRÁNYÁR: 7.900.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám: 3513.

*Központban, fiatalos, 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros, 57nm-es
lakás eladó. Rezsi nagyon alacsony, hűvös (K-Ny-i fekvésű), parkolás
akadálytalan, azonnal költözhető. Iár: 11,7 M Ft. 30/977-6665

*Kazinczy körúton, nagyon szép állapotú konvektoros lakás
eladó. Két szobás, étkező-konyhával, új fürdőszobával.
Erkélyes, gyönyörű kilátással. Irányár: 11 M Ft 30/977- 66 65

*Egyetemhez közel, gyönyörű, 65 nm-es, 2 szobás lakás, I.
emeleten. Cirkófűtéses, klímás, igényes konyhabútorral. Saját
burkolt tárolóval, garázs lehetőséggel. 15.500.000Ft 30/977-6665

*Kertvárosban 700m2-es telken, pompás 110 m2-es, egysz-
intes családi ház eladó. Csodaszép egyedi burkolatok és kony-
habútor. Garázs hozzáépítése elkezdődött. Alkalmi vétel:
26,000,000 Ft. 30/977-6665

*Vácszentlászlón 100 nm-es, csodaszépen felújított családi
ház, 800 nm-es saroktelken, nem főúton. Hőszigetelt
nyílászárók, gázcirkó, modern fürdőszoba + garázs.
Irányár:12,000,000 Ft. 06-30-977-66-65

*Blahai részen, 1439 nm-es sík építési telek, kis téglaházzal,
fenyves ligettel, gyümölcsfákkal. Beépíthetőség 30%, ikerház is épí-
thető, két utcáról megközelíthető. Iár: 11,900,00 Ft. 30/977-6665

*Szadán átgondolt, minőségi anyagokból épülő ikerház ELADÓ.
Nappali + 2 fél szobás, 15 nm-es terasz, garázs 500 m2 telekrészen.
A tetőtér később is beépíthető. 22,900,000 Ft 06-30-629-0266

*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás 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

*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

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

*SZADÁN 1055 nm-es zártkert eladó. Közmű az utcában. Iár:
2,1 millió Ft. Könnyen megközelíthető. Tel: (20) 9-789-918

*Gödöllőn, Kampis A. tér 4. sz. alatt 2 db lakás eladó külön
vagy együtt is. Tel: (20) 915-5911

*FÓTON 100 nm-es ÜZLET ELADÓ! Tel: (20) 915-5911

*Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Iár: 1,45
millió Ft. Tel: (20) 466-0341

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

*DOMONYVÖLGYBEN 800 nm-es telken felújításra váró 2
szobás ház eladó. Iár: 5,5m Ft. Tel: (28) 421-551 (este)

*Gödöllő János utcai 2. em. 2 szobás, konvektoros 54 nm-es
lakás eladó. Iár: 13,5 m Ft. Tel: (20) 352-5005

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

*Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 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

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

14 Gödöllői Szolgálat 2009. július 15.

MI�DE� HÉTE�



2009. július 15. Gödöllői Szolgálat 15
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

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

*János utcai fiatalos 1,5 szobás amerikai konyha – nappalis
50 nm-es lakás kedvező áron a IV. em. eladó. Iár: 11,4 M Ft. tel:
(30) 9661-375

*Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 m2-es telken 3 szintes
450 m2-es családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival,
50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, 2 autós teremgarázzsal,
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, a Kazinczy körúton felújított, két szobás lakás
eladó, a nagyszoba leválasztható. Tel: (20) 455-4648

*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

*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, kastélyra néző lakás. Iár: 12,0 M
Ft. Tel: (20) 346-7827

*Eladó a János utcában 48 nm-es 2 szobás, 3. em. felújított, egye-
di gáz-, vízórás lakás tulajdonostól. Iár: 12,9 mFt. Tel: (30) 9540-411

*Gödöllőn eladó 1197 nm-es SAROKTELEK a KIRÁLYTELEPI
részen, Balaton utcában tulajdonostól. 30 %-a beépíthető, iker-
ház, 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

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

*Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás lakás eladó 7,6 mil-
lió Ft-ért. Tel: (70) 458-7492

*Kazinczy körúton 2 szobás 2. emeleti, világos téglalakás
azonnali költözéssel eladó. Iár: 10,2m Ft. Érd: (70) 5095-644

*GALGAHÉVÍZ központjában 118 nm-es 3 szobás felújítandó
családi ház eladó. Buszmegálló, bolt, iskola pár percre. Telek
2212 nm. Villanyvezeték felújítva, gázfűtés konvektor. Iár:
9,7m Ft. Tel: (20) 936-9549

*Gödöllő központjában a REMSEY körúton téglaépítésű 58 nm-
es 1+2 félszobás, étkezős, tárolós tetőtéri lakás eladó. Iár:
15,3m Ft Tel: (30) 9659-500

*Gödöllőn a Paál László közben 3. emeleti téglaépítésű, parket-
tás, konvektoros, vízórás felújított 1+félszobás lakás csendes
helyen eladó. (20) 224-9118

*Eladó Gödöllőn téglaépületben 1. em. 1 szobás összkomfor-
tos, alacsony rezsijű lakás, vagy kis kertes házra cserélhető.
Tel: (30) 566-8635

*MAGÁNSZEMÉLYTŐL eladó Palotakerten 63 nm-es 1+2 fél-
szobás felújított lakás. Ár: 10,95m Ft. Tel: (20) 569-6081

*Isaszegen 3 szobás új építésű családi ház tulajdonostól eladó.
Iár: 20 M Ft. Tel: (70) 311-5455

*Tulajdonostól eladó Kossuth L. utcai 2. emeleti egyedi fűtés-
mérős, légkondis, felújított lakás, esetleg 3-4 havi visszabérlés-
sel. Iár: 13.000.000 Ft. Tel: (30) 679-1131

*Elcserélnénk 2 db (45 és 25nm-es) bp.-i önkormányzati, első
emeleti lakásunkat kertes házra Gödöllő vonzáskörzetében.
Ráfizetés nélkül. Tel: (30) 664-7927

*KINŐTTÜK, EZÉRT NAGYOBBRA CSERÉLNÉNK, VAGY
BESZÁMÍTÁSSAL NAGYOBBAT VENNÉNK! Kínálunk: Gödöllő
központjában (Kossuth u.), magasföldszinti, karbantartott 54 nm-
es 2 szobás lakást. Hívj, egyeztessünk! Tel: +36-30/771-5808 

*Szt. János utcában 3 szobás, 74 nm-es, konvektoros fűtésű,
klímatizált, igényes kialakítású lakás reális áron sürgősen
eladó. Tel: (30) 96-85-042, (30) 96-30-572

*Eladó SZADÁN panorámás bekerített összközművesített
2700 nm-es telek. Ásott kút, gyümölcsfák, 30 nm-es szuterén.
Tel: (20) 985-3659

*Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára nyíló,
rendezett kertes családi ház (több szoba + garázs + pince). Iár:
megegyezés szerint. Tel: (28) 430-348

*Gödöllő belvárosában, Kőrösfői utcában 1994-be épült 138 nm-es,
3 szobás, 2 fürdőszobás ház kis díszkerttel, kerti tóval eladó. Garázs
az udvarban, utcáról távirányítóval nyitható. Tel: (28) 410-167

*TURÁN 70 nm-es családi ház parkosított, rendezett telken
eladó. SIÓFOKON Központban 1+2 szobás téglalakás földszin-
ten nagy erkéllyel eladó. Ár: 11M /db. Tel: (20) 5280-804

*ZUGLÓBAN 1,5 szobás felújítandó lakás új nyílászárókkal
eladó. Iá: 7,5 M Ft. Tel: 06-1-783-4795

*ZUGLÓBAN 46 nm-es 1,5 szobás, ablakos konyhás, patakra néző
4. emeleti, jó állapotú lakás eladó. Iár: 9,4M Ft. Tel: 06-1-467-2815

*PÉCEL kertvárosi részén 3508 nm-es, ősfás telken 247 nm-
es, verandás KÚRIA eredeti beépített bútorokkal, klímával,
fedett medencével eladó. Iár: 70 M Ft. (20) 454-7365

*Akciós áron eladó 1550 nm, 4 lakásos társasház
építésére alkalmas nyeles telek Csömörön. Iár: 22,9 M Ft.
Tel: (30) 748-6227

*Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó Gödöllőn
felújított 90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosí-
tott kerttel + melléképület + pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás
lakást beszámítok értékegyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923

*Eladó Paál László közben lévő másfél szobás, konvektoros, 1.
emeleti lakás csendes helyen, vagy Gödöllő környékén hasonló kis
kertes családi házra cserélhető. Ár 11m Ft. Tel: (30) 519-4397

*SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os
iáron, 3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-os iáron,
vagy 1100 m2-es telekrész 3,5M Ft-os irányáron eladó. Tel:
(28) 404-124, (70) 570-5461

*Eladó János utcai 1. emeleti 2 szobás, erkélyes, szép világos
lakás. Tel. (70) 663-7610

*Eladó Gödöllőn a Boncsoki dűlőúton 1.600 nm telek. Víz, gáz,
villany a telken + 30 nm alapterületű téglaház falai + egy
faház. Iár: 8,5 M Ft. Tel: (30) 202-5947, (30) 9778-145

*Isaszegen 560 nm telken kis családi ház szép, csendes
környezetben eladó. Tel: (28) 632-815, (30) 976-4001 (egész nap)

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, erkélyes 1. emeleti
felújított lakás pincével és garázzsal eladó. Ár: 15,5 m Ft.
Garázs nélkül ára: 12,5m Ft. Tel: (30) 475-6060

*Gödöllői, 34 nm-es felújított téglalakás tulajdonostól 8,9 M
Ft-ért eladó. Gázkonvektor, vízóra, 1 nagyszoba, nagy konyha.
Tel: (70) 644-0933

*Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 félszobás, felújított, riasztós lakás eladó.
Új gépesített konyhabútor, új gardróbszekrények, egyik szobában
beépített szekrénysor. Internet 2szobában. (20) 554-7022

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

*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére eladó családi házat 25
M Ft-ig! Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

*Gödöllőn az Egyetem közelében egy tetőtéri 33 nm-es, 1
szobás, világos GARZON 4 lakásos társasházban saját tárolóval
eladó. Iár: 7,9M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Gödöllőn János utcában 2. em. 40nm-es, 1+félszobás, nyu-
gati fekvésű erkélyes, felújított lakás konvektoros fűtéssel,
saját tárolóval eladó. Iár: 10,95M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Gödöllő központjában magasföldszinti, igényesen felújított,
délnyugati fekvésű, 54 nm-es, 2 szobás, tágas, világos lakás
beépített konyhabútorral eladó. A lakáshoz tároló tartozik.
Azonnal költözhető. Iár: 11,9M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Eladó Gödöllőn, a Kazinczy körúton 63 nm-es kétszobás,
téglaépítésű, 3. em. erkélyes, konvektoros lakás tárolóval. Iár:
12,5M Ft. . Tel: (30) 491-5020

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

*Gödöllőn, központhoz közel, 70 nm-es, konvektoros, délnyugati
fekvésű, erkélyes, 3 szobás, igényesen felújított lakás eladó.
Csendes, nyugodt parkosított környezet, kiváló közlekedés,
óvoda, iskola a közelben. Iár: 15,5M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Gödöllőn, Harasztban, frekventált helyen eladó egy 90 nm-es,
3 szobás igényesen felújított emeleti lakás, saját 300 nm-es
kertrésszel és garázzsal. Tetőtér beépítési lehetőség. Iár:
19,5M Ft. Tel: (30) 491-5020

*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

*Gödöllő központi részén kínáljuk eladásra ezt a 43 m2-es, 1+
1 félszobás, gázkonvektoros társasházi lakást. Irányár: 8,49
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 panel-
lakás, 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 csalá-
di ház. Gödöllőn 954 m2-es telken, 140 m2-es nappali+3
szobás családi ház. JÖJJÖN, NÉZZE MEG, TEGYEN
AJÁNLATOT! Irányár: 29.9 Millió Ft. Érd.: 06 70 454 0351 

*Gödöllőn csendes lakóparkban 125nm-es nappali+3 szobás
teraszos társasházi lakás várja új tulajdonosát. A Lakás kifogásta-
lan állapotú és azonnal költözhető, tartozik hozzá egy garázs és
tároló is. 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 

*ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/77-
33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

*IRODÁK KIADÓK Belvárosban frekventált helyen, új építésű,
liftes irodaházban 30 és 60 m2-es iroda helyiségek kiadók.
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*ELADÓ LAKÁS Belvárosban. 89m2-es, első emeleti, gázfűtés,
3 szoba, konyha, fürdőszoba, előtér, részben felújításra szorul.
Irányár: 23MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2, három-
szobás, gázfűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt udvaros, saját
parkolóval eladó. Ár: 25,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*HARASZTI CSALÁDI HÁZ. Kertvárosi környezet, 127m2-es
lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő, panorámás terasz, 486m2-es
parkosított kert, szuterén, garázs. Ár: 35MFt Major
Zoltán0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

*BLAHAI CSALÁDI HÁZ 2007-es építés, kiváló minőség,
1200m2-es telek, nappali, 3+fél szoba, erkélyek, 24m2-es
terasz, pince. Ár: 38,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*FELÚJÍTOTT LAKÁS a Palotakerten. 64m2-es, 1+2 félszobás,
2. emeleti, erkélyes, igényesen felújított lakás liftes házban
eladó. Ár: 11,8M 06-70/388-8807 www.perfektotthon.hu

INGATLANOK FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGY-
FELEINKET, HOGY JÚLIUS 13-
TÓL, JÚLIUS 24-IG SZABAD-
SÁG MIATT ZÁRVA TARTUNK.
*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196, 191 ÉS 142
NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBE-
ADÓK. BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM. 
LAKÁSOK:
*A Munkácsy utcában 54 nm-es,
téglaépítésű, konvektoros, kétszobás,
2. emeleti lakás sürgősen eladó. Iá:
10,9 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-
es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés.
Iá: 9,9 mFt.
*A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás,
10. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 11 mFt.

*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó.  Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül
felújított ikerházi lakás, 1527 nm-es
telken, pincével, melléképülettel eladó.
Iá: 23,5mFt.
*A Csanak panorámás utcájában
épülő, nappali + 4 szobás, igényes
ikerházi lakások 
*őszi beköltözéssel, kulcsrakész
állapotban eladók. Irányár:37,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+
2 szobás, étkezős, téglaépítésű, egye-
di fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 17,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó.
Azonnali költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10 mFt.

*A Szent János utcában 2 szobás,
54nm-es, 2. emeleti, konvektoros

fűtésű, téglaépítésű, felújított, erké-
lyes lakás eladó. Iá: 13,5 mFt.

*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*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 Kossuth Lajos utcában földszinti,
66 nm-es, 2+1 fél szobás jó állapotú
lakás eladó vagy másfél szobás lakás-
ra cserélhető Gödöllőn, érték-
egyeztetéssel. Iá: 14,8 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás,
telekrésszel sürgősen eladó. Irányár:
19,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült,
120 nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4
szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakás nagy terasszal, garázzsal eladó.
Irányár: 28 mFt.
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás
ikerházi lakás (fedett kocsi beálló,
terasz) eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*Szadán, kellemes utcában 29 nm-es
társasházi lakás pici előkerttel eladó.
Iá: 6,5 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert
Lakóparkban 216-270-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások,
garázzsal 170 ezer FT/nm áron eladók.
*Veresegyházon új építésű, nappali+3
szobás sorházi lakás eladó. Iá: 22,9 mFt. 



*ÁRON ALULI GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT családi ház az Alvég-
ben. 780m2-es telek, 96m2-es lakótér, nappali +2szoba
+vendégszoba, 2fürdőszoba, konyhabútor, 96m2 pince, dupla-
garázs. Ár: 33M 70/388-8807 www.perfektotthon.hu

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

*Gödöllőn 69 nm-es, 3 szobás, gázcirkó fűtésű, erkélyes lakás
kiadó 65 eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

*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 felújított lakás. Egyedi fűtéses,
redőnyös, külön tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.:
70/568-5120.

*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

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

*Palotakerten 2 szobás, egyedi fűtésméréssel rendelkező,
erkélyes, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9-
128-026

*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

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

*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 kaució + rezsi. Tel: (30)
2100-125, (70) 4545-984

*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használat-
tal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

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

*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 bútorozott, kábeltévés,
Internetes, Gödöllő központjában lévő lakás kisebb szobája.
Bérleti költség: 15.000 + rezsi. Tel: (20) 824-4664

*Szadán kertes családi ház kiadó. Külön-külön bejárattal:
3szoba+nappali, konyha, fürdő +zuhanyzós WC +garázs
90.000 Ft +rezsi; 1szoba +konyha +fürdőszoba 40.000 Ft
+rezsi;. Kéthavi kaució szükséges. Érd: (30) 9484-013

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

*Kazinczy körúton 54 nm-es albérletben társbérlőt keresek.
Lehetőleg lányokat! Alacsony rezsi. Tel: (30) 501-9207

*Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3 szoba +
étkezős, egyedi fűtésű, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó.
Tel: (30) 9344-525

*Gödöllőn kiadó 70 nm-es, 2 szobás bútorozott lakás csak
nemdohányzó, 2 fő részére. 70.000 Ft + rezsi/hó + kaució. Tel:
(70) 635-6016

*Gödöllőn, Zombor utcában 1 szobás lakás kiadó. Tel: (30)
423-6416

*Gödöllőn a Szőlő utcában 1+2 félszobás lakás hosszútávra
bútorozottan kiadó. Tel: (70) 533-1121

*Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás lakás, 2 csöves
korszerűsített fűtéssel (szabályozható, elzárható) hosszútávra
kiadó. 2 havi kaució szükséges. 40.000/hó + rezsi. Tel: (30)
222-5274

*Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó egy 65 nm-es 2,5 szobás
második emeleti erkélyes távfűtéses lakás akár irodának is. Tel:
(30) 410-8343, (70) 6088-206, (28) 423-143

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 nm-es, 2 szobás, konvek-
toros, nem régen felújított téglalakás 60.000 Ft/hó + rezsiért
kiadó. Érd: (30) 2100-048

*1 szobás összkomfortos különbejáratú lakrész családi házban
kiadó. Ár: 40.000 +rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: (30)
4258-595

*Gödöllő Palotakerten kiadó egy 44 nm-es (másfélszobás) és
egy 57 nm-es (2 szobás) felújított lakás. Tel: (30) 550-7945

*KIADÓ 2 szobás, erkélyes, bútorozott, kábeltévés, szabály-
ozható fűtésű palotakerti panorámás lakás, közel az
egyetemhez. Hosszútáv = reális ár + rezsi + 1 havi kaució. Tel:
(30) 831-0592

*Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás kiadó. Egyedileg
szabályozható fűtés. Tel: (30) 9346-769

*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott lakás.
Tel: (30) 609-8707

*Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton földszinti, 2 szobás, 55
nm-es bútorozott lakás kiadó. 50.000 Ft + 1 havi kaució. Tel:
(30) 5961-854

*Gödöllőn a Kertvárosban 2+2 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás
családi ház (bútorozottan is) kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Tel: (20) 5733-189

*Gödöllőn a Szt. János utcában augusztus 1-től kiadó egy két
szobás, gázkonvektoros lakás a 4. emeleten. Tel: (30) 9605-917

*Erzsébet királyné körúton 2,5 szobás lakás kiadó. 60.000
Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 556-3298

*Gödöllőn a Fácán sor 76 sz. alatt társasházi lakás kiadó
hosszútávra. 65 nm + garázs + tároló. Tel. (30) 378-4054

*Gödöllőn Kazinczy krt. 6.sz. alatti társasházban 2 szobás, 56
nm-es felújított, berendezett lakás hosszútávra kiadó. Érd: (30)
222-8909

*Gödöllő kertvárosában 2 szobás felújított, önálló lakás kiadó.
(Számlaképes.) Tel: (20) 5555-772

*Gödöllőn a Szt. János u. 21. B-ben első emeleti szoba-kony-
hás lakás kiadó. Tel: (30) 550-1132, (49) 351-504

*Kiadó hosszútávra Gödöllőn egy 90 nm-es családi ház felső szin-
tje, külön bejárattal, nagyon szép állapotban. Parkolás az udvaron.
Közel a busz, vonat, boltok. Tel: (70) 289-2616, (70) 245-7380

*Gödöllő központjában 2 szobás, 55 nm-es egyedi fűtésű,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. 60.000 Ft + rezsi + 2 havi
kaució szükséges. Tel: (20) 423-6337

*ISASZEGEN különálló kis ház, 2 szoba összkomfort kiadó. Tel:
(30) 263-0886

*Konvektoros, kis rezsis, jó állapotú, 2 szobás lakás a
városközpontban kiadó. Tel: (20) 544-2228

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) hírlap elosztás céljából, hajnali
munkavégzéssel. Jelentkezni: e-mail: ervin.zsigo@media-log.hu
tel: (30) 817-0361

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

*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 helyiség július 1.-től kiadó. Tel: (20)
9325-415

*Régi posta épületében üzlethelyiség és irodák kiadók.
Gödöllő, Kossuth L. u. 15. Tel: (20) 9-354-687

*Gödöllőn, Kazinczy körúton GARÁZS hosszútávra kiadó. 18
nm-es, téglaépületben. Tel: (20) 439-0724

*Gödöllő városközpontjában, forgalmas helyen, utcafronti
bejárattal 56 nm-es üzlethelyiség klímával, riasztóval, bizton-
sági ráccsal, hosszútávra kiadó. Tel: (28) 414-149

*Gödöllőn, Központban 50 nm-es, összkomfortos házrész
kiadó augusztus 1.-től irodának, cégnek is alkalmas. Tel: (30)
307-7314

ÁLLÁS
*OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kollégákat keres
az alábbi munkakörök betöltésére: raktáros, autószerelő,
karosszéria lakatos, kézi autómosóba mosós. Kiemelt kereseti
lehetőség, teljesitménybérezés. Kizárólag Márkaszervizben
szerzett gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várjuk!Jelentkezni
lehet önéletrajzzal. opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

*Márkakereskedés "KÖKIR" vizsgával rendelkező járműtech-
nikust keres! Tel: 20/957-33-67

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

*Könnyű, kötetlen munka ráérős embereknek. Tel: (30) 531-2578

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

*Idős néni mellé keresek napi egy órában segítséget.
Palotakerten lakók előnyben. Tel: (20) 531-4333

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

*Bolti eladót felveszünk! Szakképzett, gyakorlattal rendelkező
bolti eladót a Csíkos ABC-be felveszünk. Jelentkezni a helyszí-
nen: 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.

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

*Fóti 100 nm-es üzletbe júli. 1.-től fodrászt, kozmetikust,
műkörmöst, masszőrt vállalkozói igazolvánnyal felveszek.
Forgalmas út mentén új építésű üzlet. Tel: (20) 915-5911
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*Szeretettel felügyelném, gondoznám, ápolnám beteg, idős
hozzátartozóját vagy gyermekét, akár saját kertes házamban
is. Friss nyugdíjas eü. dolgozó. Tel: (20) 354-9688

*Gyermekeim egyedül nevelem, 4-6 órás állást keresek, ha
lehet bejelentve! Ha tud, kérem, segítsen! Tel: (20) 586-6848

*Szakápolói képesítéssel, 10 éves gyakorlattal otthoni
betegápolást, rendszeres gondozást vállalok. Tel: (30) 501-9207

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

*Nagyszerű pénzkereseti lehetőség! Szeretné megváltoztatni
anyagi helyzetét? Gondtalan életet szeretne teremteni magá-
nak és kedves családjának? Én segítek ebben! Nem hálózati
termékforgalmazás. Ha felkeltettem érdeklődését kérem,
hívjon bizalommal. Tel: (70) 271-3556

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

*MŰKÖRMÖST KERESEK VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL!
Érd: (30) 372-4056

*Lakások, családi házak takarítását és vasalást vállalok
Gödöllő és környékén. Tel: (20) 9626-370

*Kézi autómosóba tapasztalattal rendelkező fiatal munkaerőt
keresünk. (30) 9915-554

*Kőműves szakmunkásokat keresek Gödöllő és környékéről
azonnali kezdéssel. (30) 9915-554

*Virágkötőt felveszünk veresegyházi üzletünkbe.
Versenyképes kereset, utazási hozzájárulás. Tel: (20) 571-
5883

*2. sz. Városi Bölcsőde felvételre keres szakképzett csecsemő
és gyermekgondozót. Jelentkezni: Pálfi Sándorné
intézményvezetőnél lehet írásos szakmai önéletrajzzal, 2009.
július 31-ig. Tel: (28) 410-566

*Megbízható, leinformálható középkorú diplomás családanya
gyermekfelügyeletet vállal alkalmanként vagy rendszeresen,
óvodából, iskolából elhozatallal is (saját gépkocsi), szükség
esetén saját kertes házában. Tel: (20) 489-0205

*Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány Egyetemi,
vagy Pénzügyi és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői ismerettel, angol
nyelvtudással, legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, bün-
tetlen 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. 

*Javító és felújító divízióvezetőt felveszünk okleveles villam-
osmérnök, (üzemmérnök) végzettséggel, honvédségi
híradástechnikai eszközök ismeretével, termelő területen
szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudás-
sal, 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. 

*Gyártáselőkészítési osztályvezetőt felveszünk okleveles
gépészmérnöki végzettséggel, tervezői jogosultsággal és
gyakorlattal, legalább 3 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelv-
tudással, büntetlen előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz,
és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásá-
val. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A
Tel: (30) 659-7869. 

*Projekt igazgatót felveszünk okleveles villamosmérnöki
végzettséggel, Magyar Telekom NyRt. mobil és stabil bázisál-
lomásainak telepítésében 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. 

SZOLGÁLTATÁS

*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

*Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros fűnyírást vál-
lalok rövid határidővel. Tel.: 70/591-2776

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

*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ÖNTÖZŐBERENDEZÉS, TELEPÍTÉS. Tel: (30) 202-0050

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

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

*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

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

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

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

*„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

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

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

*HITELEK! Magánszemélyeknek és cégeknek! Nem jut hitel-
hez? 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, felszá-
molás esetén is)! Befektetési tanácsadás! Pályázatok!
Projektek menedzselése! (30) 202-3635

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

*Frissítő testmasszázs a Petőfi téren a Piramis
Napfényboltban. Szombatonként 13:30-tól (délután). A
masszázs ára: 3000 Ft. Bejelentkezés: (30) 485-9309

*KÁDFELÚJÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tel: (20) 512-7430

*Vállaljuk udvarok, házak lomtalanítását, sitt, szemét elszál-
lításával; fák kivágását, házak felújítását, tetőjavítást, vízsz-
erelést, alapozást, festéseket. Tel: 30/481-4005

*KŐMŰVES MUNKÁK kivitelezését vállalom. (20) 209-6859

*VIACOLOR és TÉRBURKOLATOK készítését vállalom. (20)
209-6859

*Bízza szakemberre! Javítást, karbantartást, összeszerelést,
falfúrást, vízszerelést vállalok az Ön házában, lakásában.
GYORSSZOLGÁLAT: 06-70-601-5476

*Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű ápolása. Talp masszázs.
Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év szakmai
gyakorlattal. (20) 532-7275 Bárándi József

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

*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
(20) 2852-804

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

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

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

*Fájdalommentes ALLERGIA vizsgálat VEGA teszttel 600féle
anyagra fél óra alatt. CANDIDA teszt. Sav-lúg egyensúlymérés.
Orvosi konzultációs lehetőség. Gödöllőn a Piramis
Napfényboltban időpont egyeztetéssel. 2009. július 24-én pén-
teken. Aurafotózás. Tel: (30) 9485-684

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

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

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

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

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

*TOP-TAN: Szeptemberi angol Origo nyelvvizsgára felkészítő 2
hetes 50 órás szuperintenzív nyelvtanfolyam indul augusztus
17-szeptember 2-ig. Heti 5x5 óra:. Augusztus 20-23-ig szünet
Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Pogácsa

Régen, amidőn még a gyalogosan vagy

szekéren utazóknak útra-valóról jobban kellett

gondoskodni, nagyobb szerepe volt az olyan

eledelnek, ami tápláló, s napokon keresztül

eltartható. Liszt, zsiradék, só – ez volt az alap-

ja, ami minden háztartásban akadt. (Hozzájött a

tojás, tejföl, élesztő, s az ízesítők.) Hosszú

ideig fogyasztható volt. Hamuban sütötték,

Mikor a tüzet már nem oltotta ki a ráhelyezett

tepsi. A pogácsa neve már XIV. századi felje-

gyzésekben előfordul. Az élesztős változatot

felénk köttesnek hívták.

Sokszor szerepel a mesékben. A hőst nem

engedik el üres kézzel. Visz valamit, amit az

anyja adott, viszi a túlélés titkát. S amikor

bajban van, a pogácsát megosztja másokkal,

ami kihúzza a bajból. Számtalan mesében

jelenik meg a pogácsa motívum - a Hét holló

meséjét különösen szerettem. A pogácsa tehát

az elszakadás, az önállóságnak is a szim-

bóluma. Falun, az eladó lánynak volt a feladata

a hájas pogácsa készítése. Ha jól

megemelkedett, azt jelentette, hogy hamarosan

férjhez megy. Hiszen a meleg, illatos pogácsa

hasonlóan kívánatos… Mások belesütöttek

egy-egy férfinevet, kirakták a küszöbre őket, s

amelyiket legkésőbb vitte el a kutya, az volt a

reményteli kérő. 

Manapság már sem a gyors repülőúton, sem a

legényjósláshoz nincs szükség pogácsára. Viszont

könnyen, sokféleképpen készíthető, hidegen,

melegen tálalható, ideális vendégváró falat.

Talán a leginkább magyar közülük a töpörtyűs

változat; itt annyi darált tepertő kerül bele,

amennyi súlyú liszt. Emiatt nem szárad ki,

sokáig élvezhető. Hasonló ízekkel kecsegtet a

szalonnás, baconos, itt a zsiradék darálva vagy

apró darabokra vágva kerül a tésztába. Vezetheti

az ízét túró, krumplit is, (itt is kb. olyannyi túró,

mint liszt), lazíthatjuk tejföllel, s szórhatjuk a

tetejét sajttal, magokkal. Tovább lazítja a pogác-

sát a káposzta - itt dinsztelt káposztát adagolunk

a hajtások közé. Számtalan receptet találunk

mindenfelé, alapszabály, bánjunk bőkezűen

zsiradékkal és az ízesítőanyagokkal. Szívet

melengető élmény, amikor a lakást belengi a

frissen sült pogácsa illata.

Augusztusban vendégváró falatként minden

héten másféle pogácsát kínálunk

vendégeinknek.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



*TOP-TAN: Újrakezdőknek:” Hogy ne kelljen újból fél évig
ismételnie: felzárkóztató angol egyéni vagy mini csoportos (2-
3 fő) foglalkozások augusztus 17-től, hogy szeptemberben a
saját valódi szintjének megfelelő csoportban folytathassa
tanulmányait. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

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

*ANGOL TANÍTÁS kezdőtől a haladóig felnőtteknek, diákoknak
egyéni vagy kiscsoportos formában diplomás nyelvtanárnál.
Tel: (20) 933-2324 *GITÁROKTATÁS július, augusztus
hónapokban a gödöllői Spar-ral szemben. Tel: (70) 387-1502

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797

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

*ZONGORATANÁRNŐ vállal Gödöllőn és környékén
GYERMEKFELÜGYELETET, korrepetálást, orosz nyelvű társal-
gást, 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 felké-
szítést és mindkét tárgyból korrepetálást vállal. Tel: (30) 676-8944

*SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol
anyanyelvű tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen
megközelíthető helyen, saját lakásban, kezdőtől az anyanyelvi
szintig! (70) 611-4513

*Nagy gyakorlattal rendelkező pedagógus házaspár pótvizs-
gára felkészítést vállal általános és középiskolások számára. 4
év – 100% eredmény! Hívjon, és mi segítünk! Szigeti Tanoda
Oktatási Bt. Tel: (30) 274-9530

*ISKOLAKEZDÉS ÖRÖMMEL, NYUGODTAN? Egyéni játékos
fejlesztés az 1. osztály előtti biztos alapok elsajátításáért! A
tanuláshoz szükséges részképességeket felmérjük, a fejlesz-
tendő területeket erősítjük. (Diszlexiagyanú, kitartó figyelem,
beszédfejlesztés…) 1 gyermek/60 perc/2000 Ft vagy 2
barát/60 perc/1200 Ft. fejlestopedagogus@gmail.com 

*FURULYA HANGSZERBŐL zeneiskolára való felkészítést, kor-
repetálást, szinten tartást vállalok. (30) 457-4194

*ANGOL, NÉMET, SPANYOL, FRANCIA, OLASZ  NYELVTAN-
FOLYAMOK, nemzetközi hírű szakemberekkel, már 4OO
Ft/csoportos óradíjtól. Beszédcentrikus, általános, vizsgafelkészítő
és üzleti nyelvtanfolyamok, anyanyelvi és magasan képzett,
tapasztalt nyelvtanárok! I.L.I. Nyelviskola: Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Tel: (28) 511-366, (20) 543-1775, E-mail: info@ili.hu 

*Angol és német középfokú nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok
indulnak folyamatosan az őszi nyelvvizsgákra! HEBE Kft.
28/513-776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

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

*Újrakezdőknek, kiscsoportos angol nyelvtanfolyam indul heti
3x2 vagy 2x2 órában augusztusban. HEBE Kft. 28/513-776,
30/2480661 vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

*Kezdő német és angol nyelvtanfolyam indul augusztusban
heti 2*2 órában.

Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj. HEBE
Kft. 28/513-776, 30/2480661  vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu 

*INGYENES PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI ALAPISMERETEK
Gödöllőn július 27.-28-ig. A képzésen résztvevőknek
MUNKALEHETŐSÉGET IS KÍNÁLUNK. Jelentkezés: Szekeres
Zsuzsanna (30) 644-4210 

ADÁS~VÉTEL
*Féláron eladó 20 nm díszkő barnás-drapp színben, és 3+2+1-
es megkímélt szép ülőgarnitúra kihúzható fekvőrésszel. Tel:
(28) 414-149, (30) 9496-319

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

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

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

*ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemutatótermi otthoni
és profi kondigépek stb. hatalmas választékban, reális árakon
eladók. www.arnoldgold.hu Tel: 30/9510-769

*Eladók ipari konyhagépek (pizzakemence, tűzhely, dagasztó,
munkaasztal, hűtők, stb.). Érdeklődni H-P-ig 9-15 óráig: (70)
314-6736

*Építkezésből kimaradt, raklapon fóliával lefedve tárolt 288
db Porotherm 38 NF (nútféderes) 38×25×23,8 cm falazótégla,
valamint 2 db 120×120 cm-es hőszigetelő üvegezésű nyíló
faablak fél áron eladó. (30) 465-4775

*Eladó öt évvel ezelőtt rakatott platnis cserépkályha. Konyhai
főzésre is alkalmas. (+ rengeteg tartalék csempe.) Tel. (70)
311-5767

*Eladó 3 db ágyneműtartós heverő 5 E Ft/db, 3 db íróasztal 5
E Ft/db. Tel: (30) 241-8598

*Eladó Whirlpool 7 éves automata mosógép és 1db Privileg
200 literes fiókos mélyhűtő szekrény. Ára megegyezés szerint.
Megtekinthető: Gödöllő, Csillag út 5. Tel: (30) 44-38-236

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Eladó Opel Corsa 1500 cm3 diesel személygépkocsi. 1992
kiadás, érvényes műszakival. Bal eleje sérült, de motorikusan
működő. Tel: (28) 421-148

*Ignis 2003. X. 32.700 km-t futott, első tulajdonostól eladó.
Garázsban tartott + 4 db téli gumi felnire szerelve. Tel: (30)
5751-486, (20) 532-3871

EGYÉB

*Csinos, fiatalos, diplomás negyvenes nő érzelmileg gazdag,
megbízható, intelligens, független férfit keres tartós kapcsolat
céljából. Cím: viola.v@citromail.hu 

*Harmónia földön-égen. Czigány Ildikó, az első magyar pilótanő
életmódklubja. Szeretettel várunk minden 12-92 évest
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ HÉTVÉGÉINKRE 2009. augusztus 15-16-án,
augusztus 20-23-án, és szeptember 19-20-án Balatonberényben,
illetve a Tiszaparti Nagykörün. ”Gyógyító élet – igényes
szórakozás” Napi programok a ”négy őselem” jegyében. Szellemi
böjt (életmód/lélekmód). Gyógynövények, tea – kóstoló, mézek
Máriától. Légzés, mozgás, relaxáció. Reggeli torna és esti énekszó.
”Tanácsot adni könnyű. Megvalósítani őket könnyebb együtt!”
Információ és jelentkezés telefonon 06 30 33 83 996 vagy drót-
postán cildi61@gmail.com. A csoportok maximum 10 fősek.
Jelentkezési határidő: Legkésőbb egy héttel az adott hétvége előtt!

*ERDÉLYI UTAZÁS Augusztusban, két fő jelentkezését várom.
(28) 413-427 este, Borsuk Csilla. 

*Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

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

*Istállótrágya 300Ft/q, tej 120Ft/l. Szeles Imre Gödöllő,
Radnóti 17. (20) 456-0481

*Fajtatiszta drótszőrű fox terrier kiskutyák eladók! Oltási
könyvvel rendelkeznek. 1. oltással 15.000 Ft/ kiskutya. Tel:
(30) 210-4853, (30) 42-88-666

*Ajándékba adok fekete-cser kisméretű tacskót, lehetőleg
idősebb személynek. A kutya nyugodt, szobatiszta, ivartalaní-
tott, 5 év körüli. Tel: (20) 428-7840

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

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

Portugália - Európa
nyugati partja

Az európai kontinens legnyugatibb országa,
Portugália mára az egyik legnépszerűbb ide-
genforgalmi célponttá vált Európában. A
tengerparti pihenésre vágyók Európa egyik
legtisztább tengerpartján élvezhetik a
napfényt, a fürdőzést és a vízi sportokat. A
régi korok emlékeit kereső turisták a mór
építészet remekeiben gyönyörködhetnek,
vagy megcsodálhatják az évszázadokat érin-
tetlenül átvészelő ódon várkastélyokat, a
portugál gótika, a „manuel” építészeti stílus
gyöngyszemeit. A hívő emberek számára
sokat mondó Fatima az ország leglátogatot-
tabb zarándokhelye. Azon a helyen, ahol a
kegytemplom épült, a legenda szerint Szűz
Mária többször is megjelent. 
A Portugáliába látogatót északon a portói
borpincék, Guimaraes, a portugál nemzet
bölcsője, dél felé haladva az egyeteméről
híres Coimbra, Batalha Befejezetlen-
kápolnája- mely az UNESCO
Világörökség listáján szereplő alkotás-,
majd a főváros varázslatos szépsége várja,
tovább haladva délre pedig Évora, a római
romokon épült város, s végül Algarve
tengerpartja fogadja. Nyári időszakban het-
ente többször közlekedik közvetlen
repülőjárat Budapest és Lisszabon között. 

Játék! Játék! Játék!
Hogy hívják a portugál nemzeti légitár-

saságot?

A megfejtéseket az info@sissytravel.hu

címre várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI
ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési
határidő: 2009. július 21. Nyilvános sorsolás
időpontja, helyszíne: 2009. július 22. 12 óra,
Sissy Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.
Előző játék nyertese: �agy Bettina 

(GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. JÚLIUS 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte:

Boross Marianna, Dalmady
u. 7.,

Novák Lilla, Gödöllő Pf. 208.

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Gulyás Judit, Peres u. 31.
Fődi Szilvia, Szőlő u. 24.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Gugó András, Ripka F. u. 11.
Garancsi Péterné, Bethlen

G. u. 20.

Recept
Csirkemájas nyársak

HOZZÁVALÓK: 25 dkg csirkemáj, 15 dkg szalonnacsík,
30 dkg gomba, 15 dkg koktélparadicsom, 12 dkg aszalt
szilva, olívaolaj
ELKÉSZÍTÉS: A májakat kb. 2x2 cm-es darabokra vágjuk
és a szalonnacsíkokba tekerjük, majd megtűzzük fogpisz-
kálóval, hogy jól összetartsa. A nyársakra a következő sor-
rendben kerülnek fel: gomba, szalonnás máj, aszalt szilva,
koktélparadicsom, és ugyanez visszafelé. 10 percig sütjük, majd megfordítjuk és újabb tíz percet
kap a másik oldala is. Amikor kész, tálalás előtt a fogpiszkálókat kihúzgáljuk.

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL


