
Az erről szóló szerződést Szűts Ildi-
kó, a Magyar Posta Zrt. vezérigazga-
tója, és dr. Gémesi György, Gödöllő
város polgármestere június 14-én írta
alá, miután Gödöllő képviselő-testü-
lete elfogadta a Magyar Posta Zrt. te-
rületvásárlási ajánlatát.

A cég bruttó 225.000.000 forintért
vásárolta meg a Dobogó térségében
lévő több mint 4 hektáros területet,
amin megépíti második gépesített fel-
dolgozóközpontját. 

A helyszín kijelölésekor figyelem-
be vették, hogy az építési telek a 2-es
és a 4-es főút által határolt területen,
maximum 30 km távolságra helyez-
kedjen el a fővárostól, valamint azt,
hogy a mindenkor érvényes építési
előírások betartása mellett 13.000 m2

alapterületű épület és 9300 m2 közle-
kedő út és parkoló építése biztosítha-
tó legyen rajta. A Magyar Posta szak-
emberei 14 megvizsgált terület közül
választották Gödöllőt.

A várhatóan 2011
második félévében
üzembe álló új levél-
feldolgozó központot
zöldmezős beruházás
keretében építi a pos-
ta. A gödöllői logiszti-
kai bázisról a keleti or-
szágrészt fogják „ki-
szolgálni”, míg a nyu-
gati terület „levélfel-
dolgozása” továbbra
is Budaörsön történik
majd. A beruházás
megteremti a logiszti-
kai és kézbesítő háló-
zat jövőbeni fejleszté-
sének és átalakításának lehetőségét is.

A beruházás eredményeként a Ma-
gyar Posta szolgáltatásainak minősé-
ge tovább javul, a feldolgozó kapaci-
tások növelésével és új feldolgozási
képesség bevezetésével eléri majd az
európai élpostákéhoz hasonló szintet. 

Egy újabb logisztikai központ a
feldolgozás hatékonyságának javítása
mellett nagyobb fokú üzembiztonsá-
got is jelent a Magyar Posta számára,
hiszen akármelyik meghibásodása es-
etén a másik biztosítani tudja a zavar-
talan küldemény-feldolgozást az

egész ország területére. A külde-
mény-feldolgozó mintegy 700 gödöl-
lői és környéken élő embernek nyújt
majd munkát, továbbá a jelentős épí-
tési beruházás hozzájárul a térség
infrastrukturális fejlődéséhez is.

(folytatás a 2. oldalon)
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Magyar Posta: 6 milliárdos beruházás, 700 új munkahely

Logisztikai központ Gödöllőn
Új logisztikai központot épít a 2013-as piacnyitásra
készülő Magyar Posta. A társaság versenyképessé-
gének javítását szolgáló, a tervek szerint mintegy
hatmilliárd forintos beruházást Gödöllőn valósítja
meg a postai szolgáltató. A várhatóan 2011 második
félétől üzemelő küldemény-feldolgozó 700 gödöllői
és környékben élő embernek nyújt majd munkát.

Óriási közlekedési dugót oko-
zott , hogy július 21-én, kedden
hajnalban az M3-as és az épülő
M31-es autópálya csomópont-
jában épülő híd építése során
egy hídelem eltört és a pálya-
testre zuhant.

Szerencsére csak egy személy szen-
vedett kisebb sérülést, a forgalom
azonban csak a kora esti órákban in-
dulhatott meg az autópályán. Az M3-
as forgalmát addig a 3. sz. főútra te-
relték, ahol már a déli órákra bedugult
a forgalom, több tíz kilométeres ko-
csisorok alakultak ki. Gödöllő belvá-
rosában is rendőrök irányították a for-
galmat. 

(folytatás a 3. oldalon)

Óriási dugók
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Rendkívüli ülést tartott a kép-
viselő-testület július 14-én. A
napirendi pontok között ki-
emelt helyet kaptak az ered-
ményes európai uniós pályáza-
tok célokmányainak beszerzé-
sei, valamint egy új közleke-
désfejlesztési pályázat benyúj-
tása. Ezen az ülésen döntöttek
arról az ingatlanértékesítésről
is, aminek eredményeként a
Magyar Posta Zrt. hatmilliár-
dos beruházással új logisztikai
központot hoz létre városunk-
ban.

A „Pest megyei településközpontok
fejlesztése, integrált településfejlesz-
tés Pest megyében” című pályázati
konstrukció „Funkcióbővítő városre-

habilitáció” pályázatának első fordu-
lójában eredményesen szerepelt a vá-
rosunk a „Gödöllő ökovárossá válásá-
nak első lépése: A városközpont arcu-
latának és infrastruktúrájának integ-
rált fejlesztése” című projekttel, is-
mertebb nevén Főtér programmal. A
város az első fordulóban 900 millió
forint maximális előzetes támogatást
nyert, maximum 1,17 milliárd forint
elszámolható költség mellett az ere-
deti, pályázatban megadott mintegy
77 %-os támogatási intenzitás maxi-
mális mértékének megtartása mellett.
A második fordulóban a Szabadság
tér közterületi rehabilitációja (felszíni
környezetrendezés + közművek áthe-
lyezése, ill. rekonstrukciója), a Művé-
szetek Háza (korábbi nevén Művelő-
dési Központ) energiahatékony meg-

újítása, valamint a városi piac galéria
átalakítása szerepel a tartalomban.

A rendkívüli ülésen a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a pá-
lyázathoz kapcsolódó közbeszerzések
beszerzési célokmányait, amik nélkü-
lözhetetlenek ahhoz, hogy a támoga-
tásról szóló végleges brüsszeli dön-
tést követően azonnal elkezdődhes-
senek a munkák. 

A királyi váró teljes épületrekonst-
rukciójára (portikusz helyreállítása
nélkül) vonatkozó engedélyes tervdo-
kumentáció alapján kiviteli tervek el-
készítése” tárgyú közbeszerzés Be-
szerzési Célokmányait is egyhangú-
lag fogadták el a képviselők. 

A „Várostörténeti és kulturális
szempontból jelentős helyszínek re-
habilitációja, többcélú hasznosítása”
címmel az EGT/Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmusok pályázati kon-
strukció keretében benyújtott projek-
tről, az úgynevezett Norvég Alap pá-
lyázatról már megszületett a végleges
döntés. A város által beadott tervekre
1.701.238 eurós támogatást ítéltek
meg. A projekt része az Alsópark
megújítása a Világfa helyreállításá-
val, az Erzsébet-park első részének
rekonstrukciója, ami magába foglalja
az Erzsébet-szobor felújítását, a mö-
götte álló Erzsébet-szikla környeze-
tének rendbetételét, a Kálvária, és al-
építményének valamint a szobroknak
a restaurálását, továbbá a terület ker-
tészeti munkáit, valamint a bazilika
környékének rendezése és a filagória
helyreállítása. A legnagyobb eleme
azonban a királyi váró eredeti állapo-
tába történő felújítása. A döntéssel
kezdetét vehetik a rekonstrukció elő-
készítő munkái, kivitelezés megkez-
désére 2010-ben kerülhet sor.

Szintén egyhangú támogatták a
képviselők az Ady Endre sétány 56.
szám alatt lévő Egyesített Szociális
Intézmény (Idősek Otthona) épületé-
re vonatkozó, az engedélyes tervdo-
kumentáción alapuló kiviteli terv el-
készítésére vonatkozó Beszerzési
Célokmányok elfogadását. A szintén
európai uniós pályázaton Gödöllő vá-

ros önkormányzata a 60 millió forin-
tos projekthez elnyerte a megpályá-
zott 90 százalékos támogatást, azaz
54 millió forintot. Ennek eredménye-
ként sor kerül az intézmény belső áta-
lakítására,komplex akadálymentesí-
tésére valamint energetikai korszerű-
sítésére,információs és kommuniká-
ciós technikai eszközök beszerzésé-
re,valamint az intézményi dolgozók
és a szolgáltatást igénybe vevők fel-
készítésére a modernizációval járó
változásokra.

A képviselők döntöttek egy, a
KÖZOP által meghirdetett pályázaton
való részvételről is, a város közle-
kedésének fejlesztése érdekében. Ez

elsősorban a HÉV vonalát érinti, há-
rom területen:

1./ A HÉV-végállomás – MÁV pá-
lyaudvar kapcsolatának fejlesztése
közös peron létesítésével az NFÜ
(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) ál-
tal elkészíttetett S-Bahn koncepció-
nak megfelelően.

2./ A 3-as főút és HÉV-pályatest

keresztezésének és környezetének
fejlesztése a közlekedésbiztonság ja-
vítása érdekében.

3./ Szabadság téri HÉV-megálló át-
helyezése az áruház felőli oldalra a
Dózsa György úti kereszteződés lezá-
rási idejének csökkentése érdekében,
valamint az állomás épület felújítása.
A fenti projektet az önkormányzat a
BKV és a MÁV bevonásával szeretné
megvalósítani.

Értékesítette az önkormányzat a
Dobogó térségben lévő, mintegy 4
hektáros területét. Az ingatlant a Ma-
gyar Posta Zrt. vásárolta meg, amiről,
bővebben az 1. és a 3. oldalon olvas-
hatnak.
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Városfejlesztési kérdésekről döntöttek

Képviselő-testületi ülés

Nagy lépést tettünk előre afelé, hogy
Gödöllőnek hamarosan hivatalosan is
elismert gyógyvíze legyen. Az
ÁNTSZ ugyanis külső (fürdési célra)
felhasználható ásványvízzé minősí-
tette az Alsóparkban található, B-74
jelű mélyfúrású termálkút vizét. Mos-
tantól hivatalosan is használható a
„természetes ásványvíz” kifejezés. A
folyamat azonban ezzel nem ért vé-
get: a következő lépés a gyógyvízzé
minősítés.

A gödöllőihez fogható minőségű
természetes ásványvíz csak egy he-
lyen található Magyarországon. A sár-
vári víz 50.000 mg/literes oldott ásvá-
nyianyag-tartalma mögött a gödöllői
45.000 mg/l-es mutatója nem sokkal
marad el. A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy a gödöllői ásványvíz sokkal
sósabb mint pl. a Holt-tenger. Ez a
tény azonban komoly felelősséget is
ró a kitermelőre, hiszen a vizet nem
lehet „kiengedni” a szabadba komoly
környezetkárosító mivolta miatt.

A gödöllői termálvíz hasznosítását
az önkormányzat gyógy- és termáltu-
risztikai célokban határozta meg. Ez-
ért (is) állapodott meg az Aquanatum
Kft-vel, hogy miután elnyerték a
gyógyvíz minősítést, megkezdődhet a
sókoncentrátum előállítása és forga-
lomba hozása. A hidrogeológiai vizs-
gálatok szerint – az optimális terhelés
mellett – napi 432 köbméternyi
(432.000 l) termálvizet lehet kinyerni
a kútból, s ebből 40 m3-t lehet sókon-
centrátum előállítására felhasználni.

Addig azonban még több hónapot
igénybe vevő betegvizsgálatra van
szükség, amit itt, Gödöllőn fognak el-
végezni – tudtuk meg Balogh Ákos-
tól, az Aquanatum Kft. ügyvezető
igazgatójától. Legalább 15 alkalom-
ból álló vizsgálatra van szükség, ter-
mészetesen orvosi felügyelet mellett.

A vizsgálatokat dr. Csermely Miklós
balneológus szakértő fogja irányítani.

(Az Aquanatum szabadalmának az
a lényege, hogy az új eljárással be-
koncentrált termékekben a gyógyha-
tású elemek ugyanakkora arányban
megmaradnak, mint az eredeti vízben
– kémiai beavatkozás nélkül. Ezt a
gyógysó gyártástechnológiák nem
tudják elérni, mert az esetükben le-
csökken a gyógyhatású mikroelemek
aránya.)

Az orvosi szakvélemény szerint a
gödöllői ásványvíz – az összetevői
alapján – többek között az alábbi
egészségügyi hatásokkal rendelkez-
het: aktivizálja az immunrendszert;
gyulladáscsökkentő; a bőr alatt a vér-
mennyiség fokozódik, így itt a helyi
anyagcsere fokozódik; növekszik a
bőr erek reakcióképessége; az ion-
koncentrációtól függően növekszik a
bőrhőmérséklet; növekszik a hemo-
globinszint; a keratolitikus hatás segíti
a bőr pikkelyek leválását; teljesítmény
fokozódik.

A gödöllői ásványvízben jelentős
mennyiségű jodid iont is kimutattak.
Az ásványvízben rejlő jód nem csak a
bőrön diffundál át, hanem belégzés út-
ján is bejut a szervezetbe. A jód bio-
lógiai hatása a kővetkező: elsősorban
oldja a fehérjéket; növeli a határhár-
tyák áteresztő-képességét; csökkenti a
vérnyomást; növeli a petefészek
funkciót. A sós fürdőket a következő
panaszok esetén alkalmazzák: végtag-
izületi, illetve gerincgyulladásos fo-
lyamat; lágyrész reumatizmus (ín, ín-
hüvely, nyálkatömlő-gyulladás); nő-
gyógyászati gyulladások (méh, pete-
fészek méhkörüli szövetek); urológiai
vonatkozású gyulladások (prosztata,
húgyhólyag); bőrgyógyászati gyulla-
dások (psoriasis, ekcémás bőrgyulla-
dás).

(folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület ülésén Szűts

Ildikó, a Magyar Posta Zrt. vezérigaz-
gatója elmondta: a logisztikai feldol-
gozóközpont létesítése a Magyar Posta

2013. január 1-jével történő liberalizá-
cióra való felkészítésének egy fontos
eleme. Jelenleg egy gépesített feldol-
gozóközponttal rendelkezik a Magyar
Posta, amit 2004-ben hoztak létre, s
ami a küldemény feldolgozásban egy
rendkívül fontos mérföldkövet jelen-
tett, ugyanis ennek létesítése majd fej-
lesztése lehetővé tette, hogy a Magyar
Posta ma a küldeményátfutásban Eu-
rópa 6- 7. helyét foglalja el, bár január-
februárban 1. és 2. helyen állt ebben az
európai rangsorban.

A gépesített feldolgozás azt teszi le-
hetővé, hogy az elsőbbségi küldemé-
nyek 92-94 százaléka már másnap el-
jut a címzettekhez, s a nem elsőbbségi
küldemények esetében is a másnapi
kézbesítési aránya is 90 % fölött van.

Az új gépesített központ kialakítá-
sára azért van szükség, mert a verseny-
társak, pl. az osztrák posta, hozza a 95-
98 százalékot, s 2013 után a Magyar
Postának is ezt a minőséget kell telje-
síteni. Mint azt a vezérigazgató asz-
szony elmondta, európai viszonylat-
ban egyedülálló, hogy egy nemzeti
postának csak egy gépesített központja
legyen.

6 milliárdos beruházás

Magyar Posta
Folytatódnak a gázvezeték felújításá-
nak munkái, amit a Szent János utcá-
ban, a Kör és a Szőlő utcában végez-
tet a Tigáz. Az első fázis, amelynek
során a Kör utca-Szőlő utcai szaka-
szon dolgoztak, már befejeződött, s
megkezdődött a munka a Szent János
utcai részen. Ezen a területen a követ-
kező hetekben forgalomkorlátozások-
ra kell számítani. A Lumniczer és a
Szőlő utca között végig felbontják a
járdát a páros oldalon, ezt a munka-
végzés után megújultan kap-
ják majd vissza a gyalogo-
sok. Az érintett területet sza-
kaszosan zárják le a gyalo-
gos és a gépjárműforgalom
elől, de lesznek olyan idő-
szakok, amikor egyik irány-
ból sem lehet majd a Szent
János utca felső részére be-
hajtani. A garázs tulajdono-
soknak is fel kell készülniük
arra, hogy egy-egy hétre sza-
badon kell hagyni a gépkocsi
tárolók előtti területet. Hogy

erre mikor lesz szükség, arról a kivi-
telező fogja értesíteni a tulajdonoso-
kat. 

A lakóknak fel kell készülniük arra
is, hogy az új vezetékre történő rákö-
tésnél a Tigáz egy napra elzárja a
gázt. Ennek időpontjáról az érintettek
külön értesítést kapnak. Mint meg-
tudtuk, a kivitelező augusztus 20-ra
szeretné befejezni a munkát, de szer-
ződés szerint szeptember 19-ig kell
átadni a megújult gázvezetéket.

Folyik a munka a Szent János utcában

Gázvezeték-felújítás
„Természetes ásványvíz” a gödöllői termálvíz

Cél a gyógyvízzé minősítés

A Volánbusz Zrt. tájékoztatja az utazó-
közönséget, hogy a helyi közlekedésben
elővételben megvásárolható menetje-
gyek 2009 júliusától sárga alapszínnel,
10 példányt tartalmazó tömbökben ke-
rülnek forgalomba. Ezek a menetjegyek
csak tömbben érvényesek, a kitépett
menetjegy utazásra nem használható
fel. 

Az utasok által korábban még dara-
bonként megvásárolt, fel nem használt
menetjegyeket utazásra 2009. augusztus
31-ig vehetik igénybe. Ezt követően a
fel nem használt jegyek a Volánbusz

pénztáraiban  díjmentesen, vagy keve-
sebb megmaradt jegy esetén ráfizetéssel
10 példányos tömbre cserélhetőek. A
tömbben értékesített jegyek korlátlan
ideig érvényesek. 

Átlagosan öt százalékkal emelte a
helyközi viteldíjakat július 15-től a
BKV. A távolsághoz kötött Budapest
környéki menetjegyek és bérletek ára az
áfa változása miatt a szakminisztérium
rendelete alapján módosul. 

A régi jegyeken az árat és az áfatartal-
mat a pénztárosok javítják ki úgyneve-
zett biztonsági tollal. A javítást aláírással
is el kell látniuk. A BKV tájékoztatása
szerint természetesen a július 14-ig elő-
vételben megvásárolt bérletek és jegyek
ráfizetés nélkül felhasználhatóak uta-
zásra július 15-től is.

Változó jegyek, árak

Volán és BKV
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Óriási vihar tombolt hazánkban
július 18-án, ami városunkat
sem kímélte. Az első felméré-
sek szerint 100-150 fát tett telje-
sen tönkre az orkán erejű szél,
de a sérült növények száma en-
nél jóval több. Nem kímélte a vi-
har a háztetőket sem, s közel
féltucat gépkocsi is megsérült a
leszakadó ágak miatt. Szeren-
csére személyi sérülés nem tör-
tént. A felméréseket és a kárel-
hárítást folyamatosan végzik, a
jövő hétre várhatóan már csak a
földmunkát igénylő feladatok
maradnak.

A hatalmas szélvihar óriási károkat
okozott, szerencsére nem minden vá-
rosrészben pusztított egyforma erő-
vel. Az Öreghegyen több helyen is
komoly károk keletkeztek a házak
tetőszerkezetében, s bár kitelepítésre
nem került sor, a polgári védelem
segítségére is szükség volt.

Bár a királyi kastélyt aránylag
megkímélte a vihar, csupán kisebb sé-
rülések keletkeztek a tetőszerkezet-

ben, a mellék-
épületeket már na-
gyobb kár érte. A
kastély egyik hát-
só bejáratánál ta-
lálható helyiségre
egy hatalmas ág
zuhant, ami besza-
kította az épület
tetejét. Szerencsé-
re itt sem sérült
meg senki, a kastélypark növényzete
azonban megsínylette az óriási szelet.

A városi növényzet szempontjából
a főtér – ezen belül is a Rézgombos
környéke-, az Alsópark, és a Szent Já-

nos utcai terület
szenvedte el a
legnagyobb káro-
kat. Itt több fát is
ki kellett vágni, il-
letve csonkolni.
Erre azért volt
szükség, mert
azok a fák, ame-
lyek koronájá-
nak egy részét
letépte a vihar,
instabillá vál-
nak, és egy kö-
vetkező erős
szélben kidől-

hetnek. A Rézgombos környékén
több fa olyan mértékben megsérült,
hogy életveszélyt jelenthetnek. A
szakemberek arra törekszenek, hogy
a megmenthető fákat úgy metsszék
meg, illetve csonkolják, hogy azok
új koronát tudjanak növeszteni. Ez
sajnos nem minden esetben valósít-
ható meg. A veszélyessé vált fákat
kivágják, de ezeket később pótolják. 

Mint azt Kisák Pétertől, a
VÜSZI Kft. kertészeti
részlegének vezetőjé-
től megtudtuk, sajnos
sok ágról első látásra
nem látszik, hogy
sérült, csak az alapo-
sabb vizsgálatnál derül
ki, hogy el kell távolíta-
ni. 

A VÜSZI a vihar el-
vonulása után azonnal
megkezdte a takarítást
és a kárelhárítást, de
hajnalig dolgoztak a
tűzoltók és az ELMÜ

szakemberei is. A munkába a Gödöl-
lői Hulladékgazdálkodási Kft. mun-
katársai is bekapcsolódtak, valamint
alpinisták segítségére is szükség volt.
Az elsődleges feladat az életveszé-
lyessé vált fák rendbetétele volt, ezt
követően előre meghatározott rend-
ben folytatták a jelenleg is zajló mun-
kát. Először a belvárosban dolgoztak,
majd a főbb városi bekötőutak menti
területet tették rendbe. A héten sze-
retnék a város teljes területén befejez-
ni a lehullott ágak eltakarítását, ehhez
alvállalkozók segítségét is igénybe

veszik. A feladatot választókörzetekre
bontva végzik, ennek oka, hogy ezek
határai pontosak, s ez nagy segítséget
jelent a munkavégzés szempontjából. 

Fontos azonban tudni, hogy a
VÜSZI csak a közterületeken lévő fá-
kat távolítja el. A magánterületen lé-
vők elszállításáról a terület tulajdo-
nosának kell gondoskodni. Az ilyen
igényekkel a Gödöllői Hulladékgaz-
dálkodási Kft-hez fordulhatnak az
érintettek.

(ny.f.)

Az Image Factory Kft. 2008-
ban ismét elkészítette város-
marketing szempontjából a vá-
rosimázs toplistát. 3 kategóriá-
ban értékelték ki a városokat 

Megyei jogú városok, Nagyvárosok
(20 ezer lakos feletti városok) és kis-
városok (20 ezer lakos alatti városok)
kategóriában. Budapestet nem vizs-
gálták annak helyzetelőnyei miatt. 

A kutatásban a 2007. november 1.
és 2008. október 31. közötti időszak
sajtómegjelenéseit értékelték. Első-
sorban a napilapokat, és politikai heti-
lapokat, a kereskedelmi tévéket vet-
ték figyelembe, de néhány ismertebb
bulvárlapot, életmódmagazint is vizs-
gáltak. Érdekes, hogy a tévécsatornák
között nem szerepel a Duna TV, míg
az életmódlapok közé bekerült példá-
ul a Play boy. 

Gödöllő 37 vizsgált nagyváros kö-
zül a 6. helyet szerezte meg, így két
helyezért ugrott előre tavalyhoz ké-
pest, amikor 8-kok voltunk. Az első
helyezett Esztergom volt, majd Gyula
és Szentendre következett (Ez volt az
egyetlen Pest megyei város, ami meg-
előzött minket). Két balatoni telepü-
lés is előttünk szerepelt Siófok és
Keszthely.

Mint minden terméknek, úgy egy
városnak is szüksége van arra, hogy
rendszeresen meg tudjon jelenni a
nyilvánosságban, amelyhez elenged-
hetetlen a média figyelmének felkel-
tése (az egyéb mozgósítható csator-
nák mellett). Ahogy egy színvonalas
kulturális program a turisták, úgy egy
sikeres befektetésről szóló beszámoló
a vállalkozók, döntéshozók érdeklő-
dését keltheti fel a város iránt. A tele-
pülés imázsára természetesen a nega-
tív hírek – így egy nagy visszhangot
kapó politikai botrány, vagy országos
felháborodást kiváltó bűneset – is ha-
tást gyakorolhatnak. Az országos saj-
tó figyelmét nem egyszerű a városra
irányítani, ami komoly háttérmunkát
és tudatos szervezést igényel. Ez által
az önkormányzat sikerét mutatja,
amennyiben több kezdeményezés is
eljut a média minél szélesebb spekt-
rumába. Egy jól működő városban a
közszolgáltatások széles körét a ma-
gánszféra aktív szerepvállalása egé-
szíti ki. Az élénk gazdasági életű vá-
rosokba befolyó jövedelmek garan-
tálják, hogy javuljon az életminőség,
a lakókörnyezet és az infrastruktúra
minősége, vagy akár kedvezmények-
kel ösztönözzék az új vállalkozáso-
kat. A sikeres, országos jelentőségű
vállalkozások ugyanakkor a helyi
közélet aktív szereplői is: nemcsak
munkát adnak a lakosságnak, de köz-
vetve, alvállalkozókon keresztül to-
vább élénkítik a helyi gazdaságot.
Minden település törekszik a helyi
munkaerőt felszívó, tőkeerős és jó
hírnevű cégeket magához csalogatni.
A nagyszabású, sikeres beruházások-
ról szóló országos hírek közvetve to-

vábbi gazdasági kapcsolatokat, így
tőkeinjekciót is generálhatnak a tele-
pülésnek. 

A városi honlapok is kiváló lehe-
tőséget nyújtanak arra, hogy vonzó
képet teremtsenek, és átlátható infor-
mációkat adjanak az érdeklődőknek

A helyesen felépített arculat követ-
keztében a település „ismerős város-
sá” válik az emberek számára, vagyis
eligazít, vonzóvá tesz és képbe he-
lyez. Ahhoz, hogy egy város ismerős
legyen, szüksége van arra, hogy mi-
nél több csatornán keresztül, minél
több témában, minél több alkalommal
jelenjen meg az országos médiában.
Ezen túl azonban elengedhetetlen,
hogy a város fel tudjon építeni magá-
nak egy olyan imázst, ami megfelel
az adottságainak, és amivel világosan
tudja pozícionálni magát. Amennyi-
ben a két tényező egyszerre érvénye-
sül, vagyis rendszeresen, több csator-
nán keresztül is a településre szabott
arculattal mutatja be magát egy város,
akkor nagy a valószínűsége, hogy az
emberek fejében is markáns kép ala-
kul ki a róla.

A kutatás szerint a nagyvárosok ka-
tegóriájába sorolt 20.000 főnél népe-
sebb települések kommunikációs
szempontból lényegesen nehezebb

helyzetben vannak, mint a megyei jo-
gú városok. Nem csak a költségveté-
sük szűkösebb, de lényegesen keve-
sebb támogatásra számíthatnak a tő-
keerős helyi vállalkozóktól, nagyvál-
lalatoktól, vagy a lakosságtól. A leg-
jobban kommunikáló nagyvárosok
esetében feltűnő, hogy mindegyiknek
sikerült rendszeres médiamegjelenést
kiharcolnia egy-egy turisztikailag ér-
dekes témával. Bár számos város ren-
delkezik a nagyközönség, vagy a mé-
dia számára érdekes programmal
vagy látnivalóval, de kevés van közü-
lük, amely élni is tud az ebben rejlő
kommunikációs lehetőségekkel.

Gödöllőn továbbra is egyértelmű,
hogy a kastély az elsődleges, és mel-
lette a város polgármesterének is-
mertsége is sokat jelent. Gödöllő a
kastélyon kívül nagyobb nyilvánossá-
got a Világbéke-gong átadásakor ka-
pott, hiszen arról minden jelentősebb
hazai médium valamilyen módon be-
számolt. Érdekes, hogy negatív meg-
jelenés nem volt jellemző a városról,
ez elsősorban a Teleki-szobor ellopá-
sa köré koncentrálódott, de ebből a
város pozitívan jött ki, köszönhetően
a polgármester, mint MÖSZ elnök-
ként végzett tevékenységének színes-
fémügyben.

Bulvár megjelenés szempontból a
négyesikrek 1 éves születés napja volt
jelentős, illetve a klónozott egér a
Biotechnológiai Kutató Központban.

A máriabesnyői templom basilica
minorra válása szintén hírt hozott a
városnak. Meg kell említsük még az
egye-temet is hiszen több alkalommal
is szerepelt az országos médiumok-
ban, ezzel emelve Gödöllő hírnevét.

Gödöllő jól kommunikál

37-ből hatodikok vagyunk
Jelentős károk városszerte

Pusztított a vihar

(folytatás az 1. oldalról)
Mint azt a helyszínen járt munka-

társaink Windisch László létesít-
ményvezetőtől megtudták, a hídépí-
tők hétfő éjszaka 16 vasbeton I-ge-
rendát emeltek a helyére, s ezek közül
az utolsó, beemelés közben, a daru
kötelének lazításakor eltört, és magá-
val sodorta a mellette lévő gerendát
is. Ez nem sokkal hajnali 5 óra előtt
történt, amikor is fel kellett volna ol-
dani a munka miatt elrendelt útzárat.
Erre azonban csak több mint 12 órá-
val később kerülhetett sor. A hídge-
rendák 28 m hosszúak és összesen 48
ilyen egységből áll majd az új híd. Az
első zárás alatt 16 db került volna be-
emelésre a teljes M3 fölötti szakaszra.

A baleset okainak vizsgálatát szer-
dán reggel kezdték meg, és várhatóan
néhány hetet vesz igénybe. Erről Fe-
hér László, a Hídépítő Zrt. vezér-
igazgatója tájékoztatta a sajtót, aki el-
mondta, még nem tudják, hogy a
problémát mi okozhatta, emberi mu-
lasztás vagy a gerenda hibája is. Az
előbbit véleménye szerint kizárja az a
tény, hogy mindössze egy ember
szenvedett könnyebb sérülést, a ge-
renda hibája pedig azért valószínűt-
len, mivel sorozatban építenek be

lyenek a hidakba. A NIF szerint a
munkavédelmi szabályok, előírások
betartásának köszönhetően nem tör-
tént komoly személyi baleset.

Az eredeti elképzelések szerint a
hídelemek beemelése három szakasz-
ban, három éjszakai lezárás során tör-

tént volna meg. 20-áról 21-re virra-
dóra az első alkalommal helyezték el
az egyenként 28 méteres és 28,5 ton-
nás gerendákat, amelyek közül az
utolsóval a baleset történt. Amint a
vizsgálatot követően a munkálatok
folytatódhatnak, egy újabb éjszaka
felszerelik azt az állványzatot, amely
felett akadálytalanul folyhatnak a híd
befejező munkái.

A baleset kiemelt terhet rótt Gödöl-
lő városára, hiszen a hármas útra te-
relődött rá az M3-as forgalma. A Pest
Megyei Polgári Védelmi Parancsnok-
ság és a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetői elismerően nyilatkoztak az
önkormányzat gyors reagálásáról. A

város vezetése szervezésében a pol-
gári védelem a HÉV polgárőrség és a
közterület-felügyelet munkatársai,
valamint a Lokálpatrióta Klub tagjai a
hármas út mentén osztottak vizet, ez-
zel is enyhítve a nagy melegben órá-
kig a gépkocsikban várakozók hely-
zetét. Ehhez az ásványvizet Gödöllő
önkormányzata biztosította.

(k.j.-t.a.)

Óriási dugók
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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.  

E heti cikkünkben a házastársak lakás-
használati jogával kapcsolatban beér-
kezett olvasói kérdésekre válaszolunk.

Már egy éve külön élünk a felesé-
gemmel, viszont házasságunkat
még nem bontották fel. Ez esetben
is kérhetem a bíróságot, hogy dönt-
sön a volt közös lakásunk haszná-
latának kérdésében?
Főszabályként a bíróság csak a házas-
ság felbontása esetén rendezi a lakás-
használat kérdését, viszont kivételes
esetben a házastársak különélésekor
is megteheti.
Férjemmel a házasságkötésünket
megelőzően megállapodtunk a kö-
zös tulajdonban lévő lakásunk
használatáról a válásunk esetére.
Dönthet a bíróság a közös megálla-
podásunktól eltérően a lakáshasz-
nálat kérdésében?
Amennyiben házastársával még a há-
zasság megkötése előtt közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánok-
iratba foglalták megállapodásukat, a
bíróság csak a közös kiskorú gyer-
mek(ek) érdekében dönthet a Felek
megállapodásában foglaltaktól eltérő-
en, kivéve, ha a kiskorú más állandó
lakással rendelkezik (egyéb esetben a
bíróságot köti a felek között létrejött
szerződés).
Házasságunk fennállása alatt az
önálló bérletemet képező bérlakás-
ban éltünk a családommal. Lehet-
séges-e, hogy a bíróság a bontóper-
ben ennek ellenére a volt feleségem

részére biztosít kizárólagos lakás-
használatot? 
Igen, a bíróságnak lehetősége van azt
a lakást a volt házastársának a kizá-
rólagos használatába adni,amelyen az
Ön önálló bérlete fennáll, abban az
esetben ha van közös kiskorú gyer-
mekük és őt a volt házastársánál he-
lyezik el. Kivétel azonban a szolgálati
lakás esete, amikor is a bérlő nem kö-
telezhető lakás elhagyására.
A gyermekeim testi és lelki fejlődé-
sét egyaránt veszélyeztetné, ha a
volt férjem (agresszív, durva visel-
kedése miatt) továbbra is a volt kö-
zös otthonunkban élne, bár a lakás
elég nagy ahhoz, hogy mindannyi-
an kényelmesen elférjünk. Kérhe-
tem a bíróságtól a gyermekeim ér-
dekeire figyelemmel a lakás kizáró-
lagos használatának megállapítását
a részemre?
Igen, ebben esetben a bíróság kére-
lemre feljogosíthatja Önt a volt közös
lakás kizárólagos használatára. Te-
kintettel arra is, hogy a lakás termé-
szetbeni megosztásának ugyan fenn-
állnak az objektív  feltételei, úgymint
a megfelelő alapterület, helyiségek
száma stb.,viszont az úgynevezett
szubjektív körülmények hiányoznak,
hiszen a Férje a gyermekei érdekét
súlyosan veszélyeztető szülői maga-
tartást tanúsított.
A korábban közös tulajdonunkban
lévő lakás használatának jogát a bí-
róság a volt feleségemnek ítélte
meg. Tarthatok-e igényt bármilyen
ellenszolgáltatásra, amiért kiköl-
töztem az ingatlanból?
Igen, a törvény rendelkezései alap-
ján,a közös lakásból távozó házastár-
sat megilleti a lakáshasználati jog rá
eső részének ellenértéke, természete-
sen arányosan, a visszamaradt háza-
stársra, illetve a lakáshasználatra jo-
gosult gyermek(ek)re tekintettel. A
közös tulajdonban lévő lakás esetén a
lakáshasználati jog ellenértéke a lakás
beköltözhető és lakott forgalmi érté-
kének különbözete.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége tájékoztatja a tisztelt olvasókat, 

HOGY AZ ÚJSÁG LEGKÖZELEBB AUGUSZTUS 12-én jelenik meg.
Ezt követően ismét visszaáll a megszokott

heti megjelenési rend.
A hirdetésfelvétel a nyári időszakban az alábbiak szerint alakul:

JÚLIUS 27-31.: ZÁRVA

NYITÁS: AUGUSZTUS 4.

Minden kedves olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

Az elmúlt hetekben egy az ok-
tatási miniszterhez eljuttatott
névételen levél nyomán több
cikk is megjelent a hazai saj-
tóban. Írója a rektor állítólagos
4,7 milliós havi fizetését és ti-
zennégymillió forintos féléves
jutalmát állították szembe a
tanszékek filléres gondjaival
és a döntések hiányában meg-
rekedt programokkal.

Solti László, a SZIE rektora a sajtó-
nak elmondta, a bérek összegét a gaz-
dasági tanács javasolja és a miniszter
hagyja jóvá. Hozzátette: bár maga is
tagja a tanácsnak, a fizetésről szóló
döntésen nem volt jelen. Hozzátette:
az egyetemen csak egyetlen program
rekedt meg, az is azért, mert ötmilli-
árd forintos beruházásról lett volna
szó, és az intézmény most nem tudja
vállalni, hogy 20 évig egy viszonylag
nagy törlesztőrészletet álljon.

Az esettel kapcsolatban a Szent Ist-
ván Egyetem nyilatkozatot adott ki,
amelyben visszautasította a vádakat. 

„Az Egyetem az elmúlt időszakban
egy intenzív – a működésének egé-
szét érintő, ugyanakkor kétségtelenül
érdeksérelmekkel is járó – szerkezet-
átalakítási-, fejlesztési programnak is
köszönhetően megőrizte működési
stabilitását, kiegyensúlyozott gazdál-
kodást folytat, fizetési kötelezettsé-
geinek eleget tud tenni. A jelentkezési

adatok is bizonyítják, hogy vonzereje,
népszerűsége a diákok körében jelen-
tősen növekedett, egy sikeres integrá-
ciót követően 18 ezres hallgatói lét-
számával az ország első 10 felsőokta-
tási intézménye közé tartozik. Mun-
katársaink szakmai – oktatói, kutatói
– teljesítménye alapján tudományos
kapacitásunk megkérdőjelezhetetlen”
– áll a nyilatkozatban. 

A témával kapcsolatban a múlt hé-
ten ülésező Rektori Konferencia úgy
foglalt állást, nem tartják indokolt-
nak, hogy nyilvánosságra hozzák a fi-
zetéseiket, mivel azok nem minősül-
nek közérdekű adatnak, hanem sze-
mélyes adatok. Az állásfoglalás szer-
zői a felsőoktatási törvényre hivat-

kozva azt állítják, ezek az adatok csak
azoknak továbbíthatók, akik „a jog-
szerű igénybevételt“ ellenőrzik.

A téma szóba került múlt héten a
Rektori Konferencia elnökségének a
miniszterelnökkel folytatott megbe-
szélésén is. Ezen a kormányfő arra
kérte az MRK elnökségét, hogy a kor-
mány tagjaihoz, illetve az állami vál-
lalatok vezetőihez hasonlóan vállalja-
nak részt a társadalmi szolidaritás te-
rületén is. Az MRK elnöksége jelezte,
hogy létrehoznak egy Ösztöndíj Ala-
pot, amely a nehéz helyzetben lévő
egyetemi hallgatókat segíti meg. Az
alapba a rektorok személyesen, de az
általuk vezetett szervezetek is befi-
zetnek. (b.j.)

Reflektorfényben a rektori fizetések

Névtelen levél a miniszterhez

– Önt hogyan érinti az eddig
adómentes juttatások meg-
adóztatása? Erre a kérdésre
vártuk a választ kedves Olva-
sóinktól. Íme, néhány idézet, a
hozzánk érkezett levelekből.

„…Elvenni már nem mert többet a
kormány, most adóztat. Érdemes len-
ne kiszámolni, összesen mennyi pénzt
vettek el tőlünk. A tizenharmadik ha-
vi mellett már többet nem mertek
ténylegesen elvonni, hát megadóztat-
ják! Férjemmel mind a ketten a köz-
szférában dolgozunk, nekünk ez az
összes változással közel harmincezer
forint mínuszt jelent fejenként. Nem
akartam elhinni, amikor megtud-
tam!”

(P. Anna)

„Pont a változások megszavazása

után utaztunk el néhány napra. Bár
tudtam, hogy az idegenforgalom je-
lentősen visszaesett, mégis megle-
pődtem, hogy az olcsónak számító
panzió, ahová mentünk, kongott az
ürességtől. A tulajdonos, majdnem
körbetáncolt bennünket, amikor
megtudta, hogy négy éjszakát mara-
dunk. Ez egy magyar családtól már
ritkaság. Elmondta, hogy általában
üdülési csekkel jönnek a magyarok,
de most nagyon sokan visszamondták
a foglalásukat. Ha kevesebb marad
az adózás után, az már kevés a nya-
raláshoz.”

(Cs. M.)

„ Már megvolt az első befizetésünk a
járulékok és adók átcsoportosítása
után. Annyira sikerült csökkenteni a
vállalkozói terheket, hogy a mikro
vállalkozásunknak, amiben a felesé-
gemmel ketten dolgozunk, húszezer
forinttal kellett többet befizetni, mint
korábban. És érdekes módon egyet-

len olyan ismerősöm sincs, akinek
egyetlen fillérrel is több maradt vol-
na a zsebében.”

(Bauer J.)

„Nem merem összeszámolni, mennyit
jelent ez összességében. Már most is
kb. negyedével kevesebbet viszek ha-
za, mint a múlt évben. Rettegek a tan-
év kezdetétől, mert a két gyerekkel ez
közel 100.000 forint, tanszerekkel és
egyéb kellékekkel együtt. Az elmúlt
évben kiszámoltam, hogy az „ingye-
nes oktatásuk” fejenként egy tanévre
250-300 ezer forintba kerül (általá-
nos iskola alsó tagozat ). Na, most
ezentúl a családi pótlék is adózik…
Azt hiszem, ilyen család és gyermek-
ellenes kormánya még nem volt en-
nek az országnak.”

(Horváthné)

A hét kérdése:
– Ön valóban pihenésre tudja
fordítani nyári szabadságát?

A hét kérdése

Június 23-án délután ismeretlenek több
mint 240 méter kábelt loptak a Gödöllői
HÉV-vonal Szentjakab és Gödöllő, Er-
zsébet-park megállók közötti szakaszá-
ról. Az anyagi kár körülbelül két és fél
millió forint, a BKV feljelentést tett a
Gödöllői Rendőrkapitányságon.

A BKV Zrt. kábellopásból származó
kára egy évben megközelíti a 200 millió
forintot. A károk összege 2005 óta éven-
te 10-20 százalékkal emelkedik.

Rendszeresen történik kábellopás a
BKV vonalain – olvasható a BKV kia-
dott közleményében. A károkozás mér-
téke és módja immár komoly aggoda-
lomra ad okot szakembereinknek. A
BKV a lehetőségekhez mérten mindent
megtesz, hogy megelőzze a tolvajláso-
kat. A társaság tavaly óta éjszaka „kém-
villamosokat“ közlekedtet, amelyek a
leginkább veszélyeztetett vasúti pályá-
kat szúrópróbaszerűen pásztázzák, ká-
beltolvajokra vadászva. Emellett beve-
zetésre kerültek, kerülnek olyan műsza-
ki megoldások, amelyek lopási kísérlet
esetén figyelmeztető jelzést adnak.

A kábel- és színesfémlopás elleni

harcban továbbra is széleskörű össze-
fogásra van szükség, ezért a BKV Zrt.
felhívja az utasok és a munkavállalók fi-
gyelmét, hogy ha bármi gyanúsat észlel-
nek, azonnal hívják a rendőrsé-get, vagy
a 06-1-BKV-INFO (06-1-258-4636)
számot, ahol akár név nélkül is tehető
bejelentés.

*
Sokan kerekednek fel a meleg nyári

napokon, hogy vízparton, strandon tölt-
sék el az időt. 

Annak érdekében, hogy a jókedvű
strandolás kellemes emlék maradhas-
son, a strandolás élménye ne a bűnöző-
ké legyen, kérjük mindig tartsa szem
előtt alábbi tanácsokat:

– Ha lehetőség van rá, akkor hasz-
náljunk csomag-, illetve értékmegőrzőt
és annak kulcsát lehetőleg mindig tart-
suk magunknál!

– Az autóval érkezők mindig ellen-
őrizzék, hogy az autót bezárták és abban
semmilyen nagyobb értéket nem hagy-
tak szem előtt.

– A csomagokat, pénztárcát mindig
zárható táskába tegyük, ha megoldható

felváltva vigyázzunk rá. Ha lehetőség
van rá, akkor próbáljuk a csomagunkat a
medence mellé elhelyezni.

– Fontos hogy figyeljünk egymásra
és egymás értékeire. Ha olyan a hely-
zet, akkor megkérhetjük a mellettünk
lévőket is, hogy figyeljenek értéke-ink-
re.

– Strandolni lehetőleg ne vigyünk
magunkkal nagy értékű ékszereket, tár-
gyakat, ezeket nyugodtan otthon is
hagyhatjuk.

– Strandolás közben többször nézzük
át a dolgainkat. Amennyiben azt tapasz-
taljuk, hogy valami eltűnt, azt azonnal
jelezzük az illetékes személyeknél.

– Lehetőleg annyi pénzt vigyünk ma-
gunkkal, amennyit feltehetően aznap
költeni fogunk, a csekkbefizetésünket
ne strandolás utánra hagyjuk.

– A mobiltelefonokat lenémítva vagy
kikapcsolva tartsuk magunknál.

Fontos hogy gyermekeink figyelmét
is hívjuk fel ezekre a szabályokra. 

Pest megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

Rendőrségi hírek

Újabb kábellopás a HÉV vonalán
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Nem mindennapi rekordot állí-
tott fel a minap Szabóné Kole-
szár Edina kétgyermekes anya,
aki jelenleg gyesen van kilenc-
hónapos fiával. A közgazdász-
ként egy multi cégnél dolgozó
édesanya lábról induló moto-
ros siklóernyőzésben ért el vi-
lágrekordot három kategóriá-
ban is. A rekordhalmozó csa-
ládanyát kérdeztük.

– Ritka, hogy egy hölgy ilyen ext-
rém sportot választ. Mikor kezdte
el űzni ezt a sportágat?

– Hadd pontosítsak, ez a sport
egyáltalán nem extrém, ez egy szigo-
rúan szabályozott, biztonságos légi-
sport. 1995-ben először ejtőernyőzés-
sel kezdtem a gödöllői repülőtéren,
majd ezzel párhuzamosan a siklóer-
nyőzést is kipróbáltam. Nagyon bele-
szerettem, és a lányunk születésekor,
2003-ban megismerkedtem a siklóer-
nyőzés segédmotoros változatával is.
Hazánkban a gyalogernyősök köré-
ben a nők aránya kb. 10 százalék, a
hátimotoros ernyőzésben ennél is ke-
vesebb. Az, hogy 30-40 kg plusz
súllyal a hátunkon szállunk föl, nem
teszi  kimondottan női sporttá. Én öt-
venegynéhány kiló vagyok. Kétségte-
len, kell hozzá némi elszántság, és
edzettség, de a fentről eléd tárulkozó
látkép mindenért kárpótol.

– Mikor jött az ötlet, hogy ne
csak repülgessen, hanem rekordot
is döntsön?

– Egészen januárig nem volt női
kategória a Nemzetközi Repülő Szö-
vetség (FAI) sportkódexében. Az év
elején aztán az ultrakönnyű kategó-
riában, ahova én is tartozom, kettévá-

lasztották a férfi és a női kategóriát,
ezzel lehetőség nyílt a rekordkísérlet-
re. Egyébként teljesen véletlenül,
március környékén az interneten buk-
kantam rá, hogy egy brit lány női

alaprekordot állított fel. Tanulmá-
nyoztam a feltételeket, és elhatároz-
tam, hogy én is megkísérlem.

– Miből áll, állt a feladat? 
– Több rekordkategóriában lehet

próbálkozni. Létezik zárt és egyenes
útvonal, és mindkettőn van egy úgy-
nevezett economy (gazdaságossági)
feladat, ami azt jelenti, hogy 7,5 kg
üzemanyaggal – ami kb. 9 litert jelent
–, meg kell repülni az általam előre
meghatározott útvonalat. Vannak még
sebességi és magassági feladatok,
amelyekben esélyem lehet, utóbbit
viszont csak jövőre kísérlem meg.

– Ha jól tudom, több rekordot
megdöntött egyszerre.

– Három rekord-teljesítményt sike-
rült elérnem egyetlen háromszög-re-
pülés során (ez két, előre meghatáro-
zott fordulópont megrepülését jelen-
ti), férfi és női economyt, és a női,
üzemanyagkorlát nélküli, zárt pályás
távolságot. A női 7,5 kg-os alapcsú-
csot beállítottam, a zárt pályán elért
távolságot pedig megdöntöttem, az
eddigi 67 kilométert javítottam 120-

ra. A férfi rekordot is megdöntöttem
ezzel, ami egyébként eddig 102 kilo-
méter volt. A repülés majdnem 4 órás
volt, de nem az idő számít, hanem az,
hogy jól gazdálkodjam az üzem-
anyaggal, és az előre meghatározott
útvonalat sikerüljön teljesíteni.

– Hogyan történt a hitelesítés?
– Az üzemanyag-mennyiség méré-

sét tanú igazolja, és leplombálja a tan-
kot. A plomba sértetlenségét a leszál-
lás után is igazolni kell. Videókame-
rával és fotókkal rögzítünk mindent.
A kísérlet végeztével, 7 napon belül
értesíteni kell az FAI-t. Utána 120 na-
punk van arra, hogy beküldjük az ösz-
szes bizonyítékot és várunk a döntés-

re, ami akár fél év is lehet. Most ott
tartunk, hogy a Magyar Repülő Szö-
vetség fogja elfogadni nemzeti reko-
rdként a teljesítményt, és ők terjesztik
majd elő a nemzetközi szövetségnél
hitelesítésre. Sok a buktató, még nem
dőlhetünk hátra.

– Miért a 7,5 kg-os kategóriát vá-
lasztotta?

– Úgy éreztem, hogy ebben van a
legnagyobb kihívás, és ebben tudtam
kamatoztatni legjobban a gyalogos
ernyős múltamat. Nem elég pusztán a
motor teljesítményében bízni, az idő-
járás nagyban befolyásolja a repülést,
nagyon fontos a jó repülési taktika és
technika. Azért volt még jó választás,
mert a súlyom kicsi, így ezt kihasz-
nálva nem csak a női, de a férfi rekor-
dot is megcélozhattam.

– Mit jelent önnek a hitelesítés?
– Anyagiakban mérve semmi

előnyt, csak erkölcsi elismerést. Min-
den bizonnyal kapok majd egy pla-
kettet, vagy oklevelet amin dokumen-
tálva lesz a rekordom,
és szerepel a nevem az
FAI rekordlistájában.
Elsősorban a kihívás
kedvéért csináltam, csi-
nálom, pusztán szere-
lemből. De az is fontos,
hogy az egyesületünk-
nek és nem utolsó sor-
ban a kiváló magyar re-
pülősportnak ezzel hír-
nevet szerezzek. A mé-
dia általában csak a bal-
esetekkel foglalkozik,
és negatív képet fest a
repülősportokról.

– Említette az egye-
sületet. Mi a nevük,
mivel foglalkoznak?

– Felhőút Sportrepü-
lő Egyesület a nevünk,
a férjemmel alapító tag-
jai, és oktatói vagyunk.

A motoros ernyőzést a férjem oktatja.
Az ország több pontjáról vannak tag-
jaink, 70 fölötti a létszámunk. Képez-
zük az utánpótlást, szervezzük és se-
gítjük a tagjaink repüléseit, tovább-
képzését. Ez rengeteg időt igényel,
ezért nagyon értékes a családom se-
gítsége. A szüleink és a férjem teljes
mértékben mellettem állnak.

– Mi a következő célkitűzés?
– Az első rekordkísérlet óta repül-

tem egy 205 km-es női cél- és egyben
szabadtáv világrekordot korlátozott
üzemanyaggal, az értesítést a napok-
ban küldjük el az FAI-nak. Terveim
között szerepel az 50 és a 100 kilomé-
teres sebességi háromszög feladat
megrepülése. Már próbálkoztam ko-
rábban is ezzel, de pechemre a leg-
jobb kísérletemnél nem működött a
repülési adatokat rögzítő műszer, te-
hát ez a rekord még hiányzik. Amint
az időjárási körülmények megfelelő-
ek lesznek, ismét megpróbálom.

-li-

Gödöllői portré

Rekord a levegőben

Ismét Csángóföldről érkezett
vendégei voltak városunknak.
Az AMOA (Alapítvány a Mold-
vai Magyar Oktatásért) szerve-
zésében júliusban huszonnégy
gyerek érkezett Márton Attila
lészpedi tanító vezetésével
egy hétre Gödöllőre, akiket gö-
döllői családok láttak vendé-
gül.

A gyerekek néhány napot az önkor-
mányzat balatonlellei üdülőjében  töl-
töttek el, majd városunkkal ismerked-
tek meg. A megújuló Damjanich isko-
la udvarán műsorral kedveskedtek a
gödöllői családoknak, ének és tánctu-
dásuk mellett magyarnyelvtudásukról
is számot adtak. Ez utóbbi azért is bír
rendkívüli jelentőséggel, mert vala-
mennyien az AMOA magyar nyelvi
oktatási programja keretében tanultak
meg magyarul.

A lészpedi gyerekek vasárnap a
premontrei kápolnában szentmisén
vettek részt, ahol énekükkel és népvi-
seletükkel tették különlegessé a szer-
tartást. Sok anyaországi keresztszülő

is élt a lehetőséggel, hogy itt találkoz-
zon az általa támogatott gyermekkel. 

Mint azt Büttner Sarolta, a Ke-
resztszülők a Moldvai Csángókért al-
elnöke lapunknak elmondta, a gödöl-
lői látogatás az elmúlt évek során ko-
moly jutalommá vált a gyerekek szá-
mára. A mostani csoport tagjai közül
tizenketten első alkalommal jártak az
anyaországban, s nagy izgalommal

várták az utazást, mivel azok, akik
korábban már jártak itt, nagyon sok
jót meséltek a gödöllői látogatásról,
arról a szeretetről, amivel itt fogadták
őket. A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, sokkal nyitottabbak voltak,
mint az elmúlt években. Minden le-
nyűgözte őket, de a legnagyobb él-
mény a Balaton és a gödöllői strand
volt számukra. Hazautazásuk előtt a
Városházán is jártak, ahol Krassay
László alpolgármesterrel osztották
meg élményeiket.

A lészpedi gyermekek gödöllői lá-
togatását az AMOA mellett Gödöllő
önkormányzata, a Gödöllői Értékvé-
dő Közhasznú Egyesület és a Kalória
Kft. támogatta. Szép példája a refor-
mátus és katolikus hívek összefogásá-
nak, hogy az ő bőkezű adományaik,
valamint a Kónya Katalin és Pesti
Rudolfné által összegyűjtött adomá-
nyok tették lehetővé, hogy 12 csángó
kisgyermek útlevelet kaphatott és el-
jöhetett Magyarországra. Köszönet il-
leti azokat a családokat is, akik vállal-
ták, hogy a gyermekeket az itt tartóz-
kodás idejére vendégül látják.

A szlovákiai Selmecbányán találkoztak
nemrég a magyar erdészek, mintegy
700-an: a balassagyarmati Ipoly Erdő
Zrt. szervezésében itt és a szomszédos
Szentantal kastélymúzeumában rendez-
ték meg az Országos Erdészeti Egyesü-
let (OEE) sorrendben 140. vándorgyűlé-
sét, emlékezve a kétszáz éves magyar
erdészeti felsőoktatásra. Az ünnepség
végén magyar, szlovák és német nyelvű
emléktáblát avattak a selmecbányai
Szentháromság téren álló Zsembery-
ház sarkán, amelynek falai között az
akadémia első előadásait tartották.

A program a város és a környék meg-
ismerésével folytatódott, majd a szom-
szédos Szentantal kastélymúzeumában
ünnepi közgyűlés volt, szakmai díjak át-
adásával. Az egyik legrangosabb, erdész
szakembereknek adható elismerést, a
Decrett József Emlékérmet Szekeres
Péter Pál erdésztechnikus kapta, aki

1964 óta dolgozik Gödöllő környékén.
Bár vállalata többször átalakult, pályája
során végig egy helyen dolgozott. Sza-
kértelmét dicsérik a Gödöllői-dombság
erdőállományai, a sikeresen felújult és
nevelt fiatalosok sok száz hektárnyi te-
rülete.

Örömmel jöttek a lészpedi csángó gyerekek

Jutalomutazás Gödöllőre
Kitüntetés Szekeres Péter Pálnak

A gödöllői erdők nevelője

Az elmúlt hetekben beköszöntött folyamatos harmincöt fok körüli hőmérsék-
letben a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselői és tagjai a déli órákban min-
den nap hideg ásványvizet osztottak a belvárosban. Amennyiben ismét hason-
ló kánikulai meleggel kell megküzdenünk, a vízosztásra ismét számíthatnak
majd városunk lakói.

VVíí zzoosszzttááss
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Az egyetemet frissen végzett
jogásznak, Kyle McAvoynak
nemes tervei vannak a jövőre
nézve. Egy jogsegélyszolgálat-
nál kíván elhelyezkedni, mini-
mális bérért, felkarolni a sze-
gényeket, a bántalmazottakat,
síkra szállni a környezetvéde-
lemért. 

Holott válogathatna a busás fizetéssel
járó állások között, melyeket nagy, a
jobbnál is jobb nevű ügyvédi irodák
ajánlanak fel neki. De ő hajthatat-
lan… lenne, ha meg nem zsarolnák.

Rejtélyes, magukat FBI ügynökök-
nek kiadó emberek elétárnak egy haj-
dani egyetemi bulin készült videofil-
met, melyen döbbenten ismeri fel ön-
magát. Nem éppen dicső jelenetnek a
szereplője, merevrészegen, ezért nem
is emlékszik az egészre. De ha felke-
rülne a felvétel az internetre, egy élet-
re tönkre tenné.

Markában van tehát valakiknek,
akikről kiderül, hogy semmi közük az
FBI-hoz, aztán más, több nem.

Mindenesetre úgy kell táncolnia,
ahogy fütyülnek. A kívánságuk, hogy
lépjen be egy óriási, tekintélyes ügy-
védi irodához, és ott kémkedjen a
számukra. Vagyis nyilván a megbí-
zóik számára. Kik ezek a megbízók?
Kyle-nak tulajdonképpen mindegy is.
Ami biztos: hurokban vergődik.

Szabadulás nincs. Mindenhová kö-
vetik, megfigyelik a számítógépét, a
telefonját, mikrofonokkal és filmfel-

vevőkkel rakják tele a lakását. Az elit
ügyvédi irodában pedig hihetetlenül
hajszás taposómalomba kerül. 

Számunkra elképzelhetetlenül gi-
gantikus a munkahely, ahol Kyle
újonc lesz. Megtölt egy egész felhő-
karcolót. Ügyvédek ezreinek ad el-
foglaltságot, méghozzá olyan tetemes
mennyiségben, hogy szó szerint se éj-
jelük, se nappaluk. Előfordul, hogy
éjszakára sem mennek haza, az író-
asztal alá, mellé elhelyezett hálózsák-
ban szundítanak egy-két órát.

De sokat keresnek. Munkaórákat
számláznak ki az ügyfeleknek, és az
órabérük többszáz dollár. Ennek elle-
nére nem gazdagodnak meg gyorsan,
mivel az élet New York belvárosában
rendkívül drága.

Az izgalmas cselekmény és a kö-
rülmények, a mindennapok leírása
egyaránt leköti az olvasót. Miért is
folyik hát a harc, milyen adatokat
akarnak megszerezni és mely célból
az ügyvédi irodán keresztül? Mit tesz
Kyle, akinek egyáltalán nincs ínyére
a kémszerep?

Azt tapasztalnia kell, hogy nagyon
óvatosnak kell lennie. Akik sakkban
tartják, nem tréfálnak. Egy régi barát-
ját, a szintén a végzetes egyetemi vi-
deón szereplő fiatalembert, aki olyat
akar tenni, ami nem fér a terveikbe,
könyörtelenül kivégeznek. 

John Grisham Csapdában című
most megjelent regényében ismét bi-
zonyítja, mennyire kiismeri magát a
mindnyájunk által látható jelenségek

mögötti titkos hatalmi harcokban. A
cég, A Pelikán-ügyirat – ezekből a
műveiből film is készült.

De olvasás közben is szinte mintha
film peregne le előttünk, annyira lát-
tatóan ír. Mintha magunk is ott len-
nénk Manhattan utcáin, a felhőkarco-
lókban berendezett irodákban, a külö-
nös szállodaszobákban. Mindazokon
a helyeken, ahonnét Kyle-nak végül
is sikerül kiszakítania magát. Hogy
továbbra is veszélyben van, nem zár-
hatja ki, de nem bánja. Csak „igazi
életet” élhessen, csak „igazi embe-
rekkel” érintkezhessen. Soha többé
nem néz hátra, hogy követik-e. Talán
megint megtalálják. Ha keresik, meg-
találják. De reméli, hogy nem keresik
többé, és a jövőben egyedül ő maga
alakíthatja a sorsát.

(John Grisham: Csapdában)
- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az élet New Yorkban

A Gödöllői Királyi Kastély nagy
sikerű Andrássy-tárlatának lá-
togatottsága várhatóan már
félidejében eléri a 10 ezer főt.
Elképzelhető, hogy a Barokk
Kastélynapok augusztus 8-9-
én megrendezendő eseménye-
inek látogatói között lesz a 10
ezredik érdeklődő. A „lángoló
zseninek”, történelmünk egyik
legsikeresebb és legvonzóbb
egyéniségének emléket állító
kiállítás Magyarországon ed-
dig nem látott festményeket,
ábrázolásokat és iratanyago-
kat vonultat fel.

A június 5. és szeptember 27. között
megtekinthető időszaki kiállítás törté-
nelmünk egyik kiemelkedő alakjá-
nak, gróf Andrássy Gyulának állít
emléket, aki elévülhetetlen érdemeket
szerzett a Kiegyezésben. Köztudott
tény, hogy Erzsébet királynéhoz fűző-
dő szoros barátsága a leghivatottabb
támogatót biztosította a császárnál
Magyarország számára. A „lángoló
zseni” életművéből vonultat fel eddig
nem látott festményeket, ábrázoláso-
kat, tárgyakat és iratanyagokat is a
tárlat, amely hitelesen idézi a lelkes
hazafit, az európai politikust, az elbű-
völő magánembert.

A kastély földszinti termeiben
megrendezett időszaki kiállítás az el-
ső, amely a Magyarország XIX. szá-
zadi felemelkedéséért oly sokat tevő
politikusnak emléket állít. Az ő mi-
niszterelnöksége alatt alakult meg Fő-
városi Közmunkák Tanácsa, amely-
nek első elnöke is volt, s amelynek
munkássága nyomán létrejött a ma is-
mert nagyváros. Nem véletlen, hogy
Budapest ma is legszebb sugárútját
már életében Andrássyról nevezték
el. Az általa (is) létrehozott Osztrák-
Magyar Monarchia közös külügymi-
nisztereként nem csak a birodalmat
kormányozta, de egyetlen magyar po-
litikusként tevékenyen részt vett az
európai politika irányításában is.

Festmények, ábrázo-
lások, tárgyak és irat-
anyagok idézik a lelkes
hazafi, az európai politi-
kus, az elbűvölő magán-
ember személyiségét,
életét. A kiállításon jó
néhány, eddig nem lá-
tott, nem ismert műal-
kotást tekinthet meg a
közönség, így pl. Dubu-
fe, a párizsi előkelő tár-
saság portréfestőjének
képeit  Andrássy Gyulá-
ról, és a legszebb ma-
gyar asszonynak tartott
ifjú nejéről, Kendeffy
Katinkáról. A tárgyak
között az Andrássy csa-
lád porcelánjaiból,
ezüstjeiből látható válo-
gatást, de Andrássy pi-
pája, tintáskészlete, ki-
tüntetései és egyéb em-
léktárgyak is helyet kap-
nak a vitrinekben. Rend-
kívül értékes és érdekes
iratanyagokat böngészhet a közönség,
így pl. Andrássy édesanyjának fia ér-
dekében írott kegyelmi kérvényét,
Andrássy Erzsébet királynéhoz írott
levelét, Jókai Mór, Ferenc József és
Németország egyesítőjének, Bis-
marcknak a kézírását. Andrássy legje-
lentősebb szerepléséről, a Berlinben
megtartott nagyhatalmi konferenciá-
ról a szokásoktól eltérő módón, mu-
latságos karikatúrákkal emlékeznek
meg.

A Barokk kastélynapok középpont-
jában azonban nem elsősorban And-
rássy Gyula, hanem Mária Terézia
személye áll. A kastély történetének
egyik legkiemelkedőbb és leglátvá-
nyosabb eseménye volt, amikor a ki-
rálynő 1751-ben Gödöllőre látogatott.
I. Grassalkovich Antal gróf, a kastély
építtetője rendkívüli pompával és ün-
nepséggel fogadta az uralkodónőt.
Ezt az eseményt idézi fel a 2001-ben,
a látogatás 250. évfordulóján megren-

dezett programsorozat, amelyben a
barokk kor hangulatát idéző vásári
forgatag, és kulturális programok vár-
ják az érdeklődőket. 

Az idei, immár 9. rendezvény kü-
lönlegessége, hogy Mária Terézia,
nem csak a nyitóceremónia résztve-
vőjeként „látogat el” a kastélyba. Az
eseménysorozat egyik kiemelt prog-
ramjaként, szombat délben avatják fel
azt a nagyértékű festményt, amin a ki-
rálynő életnagyságban látható, ma-
gyar ruhában, a koronázási ékszerek-
kel. Az ábrázolást az elmúlt fél évben
restaurálták, s ezentúl a kastélyban,
az állandó kiállítás részeként láthatják
majd az érdeklődők. 

Az idén a korábbiaktól eltérően ki-
marad a programokból a kastélypark.
Mivel ennek jelentős területét a fel-
újítás miatt lezárták a látogatók elől, a
díszudvar mellett a kocsifelhajtó és az
eddig lezárt előkert szolgál majd az
események helyszínéül.

Andrássy-kiállítás és Barokk Napok

Sikerprogramok a kastélyban
A Cavaletta egyesület megala-
kulása óta minden esztendő-
ben ellátogat a történelmi Ma-
gyarország területeire, testvér-
városainkba.  Az idén Csíksze-
redába és Gyimesfelsőlokra
vezetett az útjuk, július 9-14.
között mindkét településen
koncerteztek.

A programot egyházze-
nei művekből állították
össze, tudtuk meg Már-
ton Danku Istvántól, a
kórus vezetőjétől. Gyi-
mesfelsőlokon a katoli-
kus templomban csen-
dültek fel a magyar és
külföldi szerzők művei,
Csíkszeredán pedig a re-
formátus imaházban
hallhatta őket a közön-
ség.

Az ilyen látogatások
nem csak fellépésre adnak lehetősé-
get, hanem a művészeti kapcsolatok
ápolására is. A leánykar élt is ezzel a
lehetőséggel, több művészeti csoport-
tal is felvették a kapcsolatot, s ennek
eredményeként adventi koncertjükön
a gödöllői közönség is hallhatja majd
a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent
Erzsébet Gimnázium kórusát, amely-
ben moldvai és gyimesi csángó, vala-
mint székely gyerekek énekelnek
együtt. Emellett meglátogatták a
szentegyházi Gyermekfilharmóniát

is. Ez a száztagú kórus 2007 decem-
berében adott városunkban nagysike-
rű koncertet. 

S ha, már Erdélyben jártak, a Cava-
letta tagjai tisztelegtek az ott élt nagy-
ságok előtt is. Ellátogattak többek
között Farkaslakára, ahol Tamási
Áron, és Szejkefürdőre, ahol Orbán
Balázs sírját keresték fel. A követ-

kező határon túli látogatást Nagysza-
lontára és testvérvárosunkba, Zentára
tervezi a leánykar. Erre a tervek sze-
rint jövő tavasszal kerül sor, amikor,
már az új repertoárral lépnek közön-
ség elé.

Az egyesület Ad-Hoc színháza
azonban még az idén útnak indul.
Őket is Csíkszeredába várja a közön-
ség, ahol a városunkban már nagy si-
kerrel bemutatott Bolha a fülben című
darabbal lépnek színpadra október-
ben.

Vendégségben a Cavaletta leánykar

Határon túli koncertek
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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.
Részvételi költség: 33.000 Ft

Jelentkezések határideje: 
Még most is jelentkezhetsz, várunk!

RAJZ – KÉPZŐMŰVÉSZET 
PLASZTIKA TANFOLYAM

F. OROSZ SÁRA keramikusművész
vezetésével

2009. július 27– augusztus 5. 
Részvételi költség: 33.000 Ft

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!

* PROGRAMAJÁNLAT *
2009. augusztus 8., 19.30, díszterem
Barokk zene zongorán: Bogányi Gergely és
tanítványainak koncertje
Felnőtt: 1500Ft, nyugdíjas, diák: 1000Ft

2009. augusztus 9., 19.00, Barokk Színház
J. Haydn: A patikus című opera
Felnőtt: 3500Ft, nyugdíjas, diák: 2500Ft
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Király Klára (1908–1940)

Gödöllői apáca lourdesi sírja
Király Klára Gödöllőn született 1908-
ban Király Ferenc kőműves mester és
Koloza Mária 11 gyermekének egyike-
ként. Ifjú leánnyá serdülve a szerzetes-
női hivatásra készült. (Az már soha
nem derül ki, hogy milyen belső indít-
tatás késztette erre az elhatározásra.) A
törvényes felnőttkor elérése után a fran-
cia alapítású „A Hétfájdalmú Miasszo-
nyunk Leányainak Kongregációa“ eln-
evezésű apácarendbe lépett be. Magya-
rosan „A Fájdalmas Szűzanya Leá-
nyai“-ként fordíthatnánk a francia el-
nevezést. A fogadalomtételkor a Saint
Fabien szerzetesi nevet kapta. 

Klárika, immár, mint St. Fabien nő-
vér a világhírű Mária-kegyhelyre,
Lourdes-ba került, ahol a rend által
fenntartott kórházban teljesített szerze-
tesi szolgálatot. Sajnos, nem sokáig. A
város hideg, esős, nyirkos klímája meg-
támadta törékeny szervezetét. Súlyosan
megbetegedett és 1940 decemberében
meghalt.

Halálhíre természetesen súlyosan
érintette a szülőket, testvéreket. A csa-
lád anyagi viszonyai és a háborús álla-
potok, Franciaország német megszál-
lása miatt azonban nem gondolhattak
arra, hogy a nagyon távoli temetésen
részt vehessenek. A testvérek azután
szétszéledtek az országban, az 50-es
évek elején pedig a szülők is meghal-
tak. Király Klára végső nyughelye, ha
talán ismert is volt, az évek, évtizedek
múlásával feledésbe merült.

Az idén májusban egy kései rokon,
Király Andrea, egy lourdes-i utazás
alkalmával kísérelte meg felkutatni
még élő idős édesapja nagynénjének is-
meretlen, vagy feledésbe merü1t sírhe-
lyét. Eléggé reménytelen vállalko-
zásnak tűnt megtalálni a tűt a szé-
nakazalban de sikerült A lourdes-i
polgármesteri hivatal is, az apácák
Tarbes városban levő központi
rendháza is készséggel bocsátotta
rendelkezésre a sírhely beazonosí-
tásához fellelhető – eléggé gyér
számú – adatokat (temető hely-
színrajz, stb.). A siker érdekében
rengeteget fáradozott a magyar
utascsoport idegenvezetője, a bu-

dapesti Szabó Klára is. Az eredmény:
Király Klára (Soeur St. Fabien)
Lourdes-ban, a város közepén levő, ré-
gi galité temető l. számú parcellájában,
a már többször említett apácák közös
temetkezési helyén nyugszik, ahová a
XIX. század második fele óta temették
a városban elhunyt rendtagokat.

Király Andrea ennek e nagy közös
sírhelynek szürke gránitból készült ke-
resztjén helyezett el egy itthonról vitt,
magyar nemzeti színű szalaggal díszí-
tett kis koszorút. Továbbá Gödöllő vá-
ros kis méretű, címeres, szép selyem-
zászlócskáját, amelyet a felderítő expe-
díciót készséggel támogató Krassay
László alpolgármester adományozott
erre a célra. S végül a kereszt lábához
helyezett egy ugyancsak nemzetiszínű
szalaggal díszített zsákocskában egy
zacskónyi földet, amit Király Klára
szüleinek a Dózsa György úti városi te-
metőben levő sírjától vitt Lourdes-ba. 

A lokálpatriotizmust is példázó kis
történet végén azt mondhatjuk, hogy
hét évtized után Király Klára most már,
bár jelképesen, de gödöllői anyafölddel
is borított sírban aludhatja örök álmát a
Pireneusok tövében.

Dr. K. P.

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

A Hattyús tó tervezett újraépí-
tése miatt az érdeklődés kö-
zéppontjába került III. Gras-
salkovich Antalné Esterházy
Leopoldina (1776-1864 – a má-
riabesnyői családi kriptában
nyugszik férjével együtt), híres
kertje. A dinasztiaalapító Gras-
salkovich Antal unokájának fe-
lesége közreműködésével lett
a korábbi franciakertből angol-
park, és akkor létesült a két
Hattyús tó is. 

„…Grassalkovich hercegnő gödöllői
virágos kertjének elrendezése any-
nyira ízléses, s a növényeket olyan
gondosan ápolják, hogy talán még
Angliában sem lehetne szebbet ta-
lálni. A lehető legelőnyösebb mó-
don alkalmazzák a gyep, a liget, a
lugas minden változatát, csakúgy,
mint a rácsos szaletli, a virágkosa-
rak és – csokrok szerényebb fény-
űzésben rejlő összes lehetőségét. Itt
Gödöllőn azonban, a sok szépség
közepette, melyet természet és mű-
vészet oly bőkezűen szórta erre a
tájra, dehogy is törtük ilyesmin a fe-
jünket, amit láttunk, annyira elkáp-
ráztatott és felvidított, hogy semmi
kedvünk sem volt bírálgatni.”

Az angliai születésű John Paget
orvos (1808-1892) Wesselényi Poli-
xénát vette feleségül, és mielőtt a re-
formkor Magyarországán letelepe-
dett volna másfél évig utazgatott ha-
zánkban. A kastélyparkban töltött
kellemes órákra emlékezve írta fent
idézett megállapítását.

A kastélyt övező zöldterület annak
idején három részből állt: a főhom-
lokzattal szemben volt az úgynevezett
Alsópark.

A díszudvar mögött terült el a Fel-
sőpark (nagyjából a mai kastélypark)
és a HÉV-vonal túloldalán lévő (most
Erzsébet-park) területet nevezték a
herceg mulatókertjének. Egy 1799-es
leírásból ismert, hogy a kálvária alatt
a Pazsaki-források (Rákos patak for-
rásai) vizét gyűjtötték össze, amit cse-
répcsöveken vezette oda Szada hatá-
rából, azt kőmedencében gyűjtötték
össze, és abból táplálták a szökőkuta-
kat. (A kálvária felújítására is nyert a
város pályázati pénzt.)

Egész Európában eszelős kertépí-
tési mánia kezdődött a Franciaország-
ból indult, „vissza a természethez“
mottó jegyében. Ez Gödöllőt sem ke-
rülte el. A parkkal kapcsolatban (is)

kihagyhatatlan forrásmű Odrobenyák
János: Gödöllő hajdan és most cím-
mel írt könyve. A szerző, lévén tiszte-
lendő, a plébánia Historia Domusából
szerezte ismereteit mi is történt 1817-
ben. 

„A hercegasszony a felső kertet
környező kőfalakat, melyek a szabad
kilátást akadályozták, lerontatta s
azok helyébe mély árkokat ásatott,
melyekből kiemelkedő bástyákat hu-

zatott körül egész a földszinig, és
azok tetején rácsozott keritést huza-
tott… A felső kerthez tartozik a főbe-
járástól jobbra és balra eső két kis kert
a terrasseokkal együtt. Itt állanak
azon kőbódék, melyek egykor a her-
cegi udvari gránátos őrség számára
szolgáltak. A Grassalkovics család-
nak ugyanis gránátosai is voltak, kik
diszőrséget képeztek a főbejáratnál,
azonban 1827-ben, midőn a II. herceg
csőd alá jutott, a költségkimélés
szempontjából a gránátosok elbocsát-
tattak.

E gránátosok igen ügyesek voltak a
kert kivilágításának elővarázsolásá-

ban. Több ily elragadó büvös kivilá-
gitás jegyeztetett fel, mely a magas
vendégek megérkezésekor néha meg-
lepő hirtelenséggel lőn előállítva.
8000 lámpás állott készenlétben, me-
lyek ily alkalomkor az egész felső
kertben különféle meglepő csoporto-
zatokban helyeztettek el. A felső kert
e tündériességét ilyenkor nagyban
emelte, a kert közepén elhelyezett há-
zi zenészek játéka. – Ily estélyi ünne-
pélyek alkalmával nemcsak a gödöl-
lői lakosság, hanem a szomszéd-fal-
vak értelmisége is, szivesen összecso-
portosult; s a mennyiben csak keve-
seknek engedtetett meg a bemenet, a
tömeg a felső kert környezetében le-
és felsétálgatva az országútról, vagy
pedig a kálvária-dombról hallgatta a
zenét.”

Esterházy Leopoldina kertjének
csodájára jártak. A Honművész című
lap 1837-ben így számolt be látniva-
lóról.

„Ezen nagy terjedelmű kertet ugy
nézhetni, mint angol kertet, mellynél
az elrendezés helyes, s az üveg- s ana-
nászházak jó karban állanak. A kis el-
zárt virágkert a herczegné mulatóhe-
lye. A hattyú-tó tükrében levén állitva
pavillonja is, melly kert mélyebb
helyzetű valamivel a nagynál, s
mellyet egy faragott kövekkel kira-
kott csatorna választ ketté, – s beosz-
tásban helyes izlésre és kertészi szor-

galomra mutat. A mostan élő herceg
megengedé alattvalójinak a kerten ke-
resztül kocsizást, s a kertben sétálha-
tást, mi által élénkséget nyert a kert.
Közel a kastélyhoz helyezvék az ura-
dalmi tisztek lakjai, ugy hasonlólag
az egy emeletes vendégfogadó is. A
vadas kertben, melly összeköttetés-
ben áll az angol nagy kerttel, s mely-
nek kerülete mintegy 3 órányi, láthat-
ni különféle vadakat, jelesül szelid
arany s ezüst fáczánokat.”

A Regélőben pedig ezt olvashatták
a korabeliek a Felsőparkról.

„Itt rózsavirányok mosolyognak,
amott fehér liliomok tárván ki szűz
keblöket aranyszín ruhácskájuk úgy-
látszik bennek, mint Ámornak nyila
egy ártatlan szívben, – emitt szerény
vaniliák éreztetik fenséges illatjokkal
itt létöket.– amott nyílt arcú hortensi-

ák hivogatnak az előttük álló padra
leülni, mellyet sugár jegenyék, suso-
gó hársak s komoly fenyvesek kör-
nyékeznek. Itt-ott gyönyörű vegyölet-
ben külön színü s alakú virágok – ta-
lán a világ öt külön részéről össze-
hordva.

A Regélő munkatársa átsétált az
Alsóparkba is:

„Ezen kisebb kertben találhatni a
finomabb, legkülönneműbb rózsa vi-
rágokat, ezer féle peralgóniumokat
(muskátli), teljes s mintegy 80 féle
színű georginákat (dália) oleandere-
ket, (leander) fejér és piros szinü-
ket…”

A kastélyba látogató híres embe-
rek: – Széchenyi István, a hercegnő
nagy tisztelője, és Petőfi Sándor, aki a
jószágkormányzó lányának, Med-
nyánszky Bertának írta szerelmetes
verseit, és mások is – örömmel gyö-
nyörködtek a pompás látnivalóban.

A kastély személyzete és a telepü-
lés minden lakója szeretve tisztelte a
hercegnőt, valóságos „védangyaluk-
nak” tartották. Örömmel konstatál-
ták, amikor a nagyobbik hattyús-tó
közepére, a kifejezetten neki épített
pavilonhoz „csolnakázott”. Ám
mégis dicstelen ok miatt hagyta el a
kastélyt és az általa teremtett angol-
parkot. Egy idegen – szászországi –
kertészsegéd visszaélve jóindulatá-
val, tudván azt, hogy nem őrzi sen-
ki: elrabolta a hercegné ékszereit és
kifosztotta az uradalom pénzárát.

Ha a kastély állandó kiállításán
látható egyik festményről Esterházy
Leopoldina lenézne hajdani kertjé-
re, vajon ráismerne-e? Van-e olyan
fa, amit még az ő idejében ültettek?
Igen, pl. a Barokk Színház előtti
páfrányfenyő (Ginkgo biloba) és a
főszárny és a még romos Muzsikus-
gang derékszög által határolt terü-

leten látható juharlevelű platán (Pla-
tanus x acerifolia) is, amit nagy va-
lószínűséggel még a hercegnő életé-
ben telepítették.

(A két tavat később a királyi idő-
szakban Erzsébet királyné óhajára
feltöltötték, az egyiket az 1870-es, a
másikat az 1890-es évek elején, mivel
a patak már nem tudta kellő vízho-
zammal ellátni azokat.)

Szabó Margit

Gödöllő anno plusz

Leopoldina kertje
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Megkezdődött a máriabesnyői temető fölött lévő Ivánka-kripta felújítása. A
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kezdeményezésére, a Gödöllői
Ipari Park és Törő Lajos felügyelő bizottsági tag munkájának köszönhetően
már elkészült a vízelvezetés és az alsó szigetelés. Jelenleg speciális, egyedi,
kézi gyártású téglákkal helyettesítik a sérült részeket. A tető helyreállításához
szükséges fedőlemezt a Prefa Hungária Kft. adta. A tervek szerint a munká-
latok szeptember közepére fejeződnek be. Az ünnepélyes átadásra szeptem-
ber 29-én, a pákozdi csata 161. évfordulóján kerül sor. Mint azt Szűcs Józse-
fáné, az egyesület elnöke elmondta: több éve dolgozik azon, hogy Ivánka Im-
re honvéd ezredes nyughelyét megmentsék a pusztulástól.
Az egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik adományaikkal hozzájá-
rultak a síremlék felújításához. Az adományokat parkosítási munkálatokra, és
a későbbi karbantartásra fogják felhasználni.



Varietas delectat – állítja a
klasszikus, latin mondás. És
valóban, a változatosság gyö-
nyörködtet. A kertek változa-
tossága meg különösen!

Önmaguk a kertek is roppant változa-
tosak. Nincs két egyforma kert, mint
ahogy nincs két egyforma ember sem.
Ahány kert, annyiféle a tájolása, a ki-
látás a környezetre, a talaja, a nö-
vényállomány az összetétele, kora,
egészségi állapota, és főleg, a hangu-
lata. Ahogy vannak vidám és szomo-
rú, vendégváró és magányos lakások,
ugyanúgy léteznek gondolatokat éb-
resztő és unalmas, jóságos és fukar
kertek is. Katona Zsiga bácsi, szép
emlékű és nagyon bölcs szőlész pro-
fesszor mondta egy alkalommal a
meglátogatott kertről: „Látod, ebben
a kertben nóta van!“

A kert hangulatát számos körül-
mény alakítja; de ebben kétségkívül

meghatározó szerepe van a sokszínű-
ségnek, a változatosságnak, vagy
ahogyan mostanában divatosan
mondják, a biodiverzitásnak.

De miből is tevődik össze a kert
változatossága?

A tér kialakításából: a jó kertterve-
ző a tereprendezés során nem tünteti
el a telek kisebb-nagyobb egyenetlen-
ségeit, dombjait, hullámait, hanem ki-
emeli azokat, jelentőséget, tartalmat
ad nekik. Rézsűt, támfalat, lépcsőt
tervez a különböző terepszintek közé.
Kisebb részekre tagolja a kert terüle-
tét, mert tudja, hogy a telek annál
nagyobbnak tűnik, minél több részlet-
ből áll. És a részletek nem szigetelőd-
nek el egymástól, hanem harmonikus
egységet alkotnak.

A változatosság leginkább a nö-
vényállomány összetételében bonta-
koztatható ki. Ha a telek mérete lehe-
tővé teszi, akkor a házi- és hobbikert-
ben legyen virágoskert, amely tavasz-
tól őszig díszlik, kissé távolabb gyü-
mölcsös, szőlő és veteményes. Keres-
sen pár négyzetméternyi helyecskét a
fűszernövényeknek, esetleg a szikla-

kertnek, a kerti tavacskának. Ha ezt a
telek mérete nem teszi lehetővé, ak-
kor kombinálja a különböző eleme-
ket: egy virágzó vagy érett, piros

gyümölcsökkel kínálkozó
meggyfa nem csupán hasz-
nos, de szép is, jól illeszke-
dik a virágoskert hangulatá-
ba.

A zöldségfélék fogyasz-
tása nem csak egészséges,
de a növények díszértéke se
lebecsülendő. Gondoljanak
csak a vörös levelű céklára
vagy a fára kúszó kolbász-
tökre, a zsenge hajtású, la-
zalombú kaporra, és a fehé-
ren csillogó karfiolra. Van-
nak kifejezetten díszítő ér-
tékű zöldségek: a bimbós-
kel, a fodroslevelű kel, a sü-
tőtök, a díszkáposzta. Nem
is szólva a szőlőtőkéről,
amely tavasztól késő őszig
valódi látványos tanulság a
bársonyosan kifeslő rügyei-
vel, a támrendszer huzalára

kapaszkodó kacsaival, a legjobb par-
fümöt is leköröző illatú virágfürtjei-

vel, a dús lombjával, és az ősszel bo-
rostyánsárgára, lilára, pirosra, feketé-
re érő, illatos, zamatos bogyóival. És
a színjátéknak még nincs is vége:
ekkor következik a levelek színkaval-
kádja, amely egészen a novemberi
lombhullásig tart.

A változatosság még tovább fokoz-
ható új, eddig kevéssé ismert növé-
nyek betelepítésével, kipróbálásával.
Mert a kertészember büszke arra,
hogy olyan növényei is vannak, ame-
lyek a szomszédban vagy a környé-
ken nincsenek. Az én egykor volt fü-
redi kertemben állott egy sudár atlanti
cédrus; az ágait olyan kecsesen tartot-
ta, mint egy balerina a karjait. Vala-
hányszor beléptem a kertbe, köszön-
töttem: kezeit csókolom!

Nagyon tudtam örülni annak az
őszibarack fának, amelyen – külön-
böző időben – háromféle őszibarack-
fajta gyümölcsei értek. Boldog vol-
tam, amikor levágtam a tövéről az
első cukkínit, amelynek a vetőmagját
a dante-i, Nocera inferiore nevű dél-
itáliai városkából „importáltam“.
Örültem a törpe körtefa első gyü-
mölcseinek, éppen úgy, mint a gumós
köménynek és az ananász cseresznye
zamatos bogyóinak.

Végül is a változatosság valóban
nagy érték a kertben. A hosszú, téli
estéken ne csak a kikeletig hátralevő
napokat számolják, de nézegessék,
lapozgassák, olvassák a Kertbarát

Magazin cikkeit, a szakkönyveket, a
katalógusokat és az árjegyzékeket,
hogy amikor felpárállik a tavaszi föld
illata, és kisüt a Nap, akkor a kertjük a
Paradicsom-kert gazdagságát próbál-
ja meg utolérni.

Forrás:
www.edenkert.hu

Augusztus 1-2.:

dr. Sebesztha László
Tel.: 30-974-8301

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

Augusztus 8-9.:

dr. Koleszár István
Tel.: 30-535-5523

Gödöllő, Árpád u. 32.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Gödöllői Szolgálat 92009. július 29. Élő–Világ

Állati dolgok

Kihalhatnak a tigrisek
Nem csak kertészeknek

Egy kert változatossága gyönyörködtet
Az egyik legismertebb állatfaj, a
tigris rövidesen a kihalás szélére
kerülhet.

A legújabb számlálási adatok ismertté
válását követően a Természetvédelmi
Világalap (WWF) megkondította a
vészharangot: világszerte már csak
3500-5000 fejedelmi ragadozó élhet a
vadonban. Ezzel a tigris bolygónk egyik
legveszélyeztetettebb állata lett. 

Lehet, hogy egyik alfaja, a tíz éve 20-
30 egyedet számláló dél-kínai tigris má-
ra már ki is pusztult. „A drámai populá-
ciócsökkenés oka az élőhelyek zsugoro-
dása mellett elsősorban a vadorzás, a

tigriscsontok, bunda vagy fogak illegá-
lis kereskedelme – mondta Jutta Jahrl,
az ausztriai WWF természetvédelmi
szakértője: „Amennyiben nem történik
sürgősen határozott lépés a vadorzás
ellen, hamarosan csak az állatkertekben
marad tigris”.

A Tigrisek jövője
című jelentésben a
WWF tizenhárom
tigris lakta államot
értékelt az alapján,
hogy mennyire ha-
tékonyan szállnak
szembe az illegális
vadászattal és keres-
kedelemmel. Telje-
sen elégtelen beso-
rolást kapott Indo-
nézia, Laosz, Malaj-

zia, Mianmar, Thaiföld és Vietnam.
Kambodzsa, Kína, India, Nepál és
Oroszország tigrisvédelmi intézkedéseit
ezzel szemben a kielégítő vagy jó ka-
tegóriába sorolták.

„A nagymacska
védelme érdekében
tett intézkedések for-
radalmi változásától
azonban még messze
vagyunk” – idézte
Jahrlt a Der Standard
című osztrák lap in-
ternetes kiadása. A
szakértő szerint az
egyetlen remény egy
számos szervezet ál-
tal októberben kifej-
lesztendő globális

„tigristúlélési” stratégia. A tigristermé-
kek iránt elsősorban állítólagos csodate-
vő-gyógyító hatásuk miatt nagy a keres-
let. Az 1975 óta fennálló nemzetközi
kereskedelmi tilalom ellenére továbbra
is Ázsia-szerte vadásznak a nagymacs-
kákra.

Több évszázaddal ezelőtt, a kelet-euró-
pai síksági bölény kihalása előtt fordult
elő utoljára, hogy természetes körül-
mények között bölénybébi született ha-
zánkban. A veszélyeztetett állatfaj utol-
só példányát 1762-ben Erdélyben ejtet-
ték el. Mátyás király idejében a bölény-
vadászat még közönséges eseménynek
számított. Június utolsó napjaiban Fü-
zérkomlós fölött, a Szanta patak völ-
gyében újra megtörtént a csoda.

A tavaly júniusban Lengyelország-
ból vásárolt 5 bölény ma egy 30 hektá-
ros magán vadasparkban él Füzér-
komlóson. A két bikából és három te-
hénből álló csapat olyan jól megszo-
kott, hogy most egy új borjúnak adott
életet az egyik nőstény. A tulajdonos
nem titkolt szándéka, hogy hazánkban
több száz év után újra megszaporítsa
ezeket az állatokat. A füzérkomlósi va-
daskert előzetes bejelentkezés után lá-
togatható. Bár a kisbölény igen vonzó
lehet, mégis nagyon nehéz megfigyel-
ni, mert szülei védelmezik, Polop, a

közel egytonnás bölénybika testőri fel-
adatot lát el, és apaként büszkén kísér-
geti kéthetes utódját. Párja, Pompei vi-
szont bújtatja a kicsit az idegenek elől.
Egy biztos: az életével játszik, aki
ilyenkor az állatok közelébe merészke-
dik. Az európai bölény Európa ma élő
legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A
bikák testhossza elérheti a 350 cm-t,
melyhez 60-80 cm-es farok csatlako-
zik, marmagassága 180-195 cm, test-
tömege pedig akár az 1000 kg-ot is
elérheti (általában 500-900 kg között).
A tehenek valamivel kisebbek. Koráb-
ban az európai bölények csaknem
egész Európában előfordultak a lomb-
hullató erdőkben. Az elmúlt évszáza-
dokban élőhelyük egyre csökkent, míg
végül a vadon élő állomány teljesen ki-
halt. Ma visszatelepített állományok él-
nek Lengyelországban, Fehéroroszor-
szágban, Litvániában, Oroszország-
ban, Ukrajnában, Romániában és Szlo-
vákiában, és most már Magyarorszá-
gon is.

Bölény született hazánkban



FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt 30 év fe-
letti lakosság figyelmét, hogy
az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regio-
nális Intézetének Tisztifőorvosa 1567-8/2009.
számú határozatában a Közép-magyarországi Ré-
gió területén élő, illetve állandó, vagy ideiglenes
bejelentéssel ott lakó, a Régió területén huzamos
jelleggel tartózkodó 30 év feletti lakosság körében 

kötelező tüdőszűrést rendelt el!

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a
személyeknek, akik egy éven belül a vizsgálaton
részt vettek, akik tüdőgondozó intézeti gyógyke-
zelés alatt állnak, kivéve, ha a szűrés elrendelésére
az érintett közösségben előforduló új tbc-s megbe-
tegedés szolgált.

Felhívom a Tisztelt 30 év feletti lakosság figyel-
mét, hogy a Tüdőgondozó Intézetben (Gödöllő, Ady
E. stny. 64 sz., Tel.: 06-28-420-490) az alábbi
rendelési időben jelentkezzenek tüdőszűrésre:

Hétfő – Szerda – Péntek:      8.00 – 13.00 óráig,
Kedd – Csütörtök: 13.00 -  17.30 óráig.

Kérem, hogy egészségük megőrzése érdekében je-
lenjenek meg a szűrővizsgálaton!

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Július 27-aug. 3-ig: Medicina gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12., Tel.: 410-251
Aug. 3-10-ig: Gyógyszertér, Köztársaság út 85., Tel.: 545-720
Aug. 10-17-ig: Alma gyógyszertár, Szabadság tér 2., Tel.: 418-002

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS
ÉGETÉS
Gödöllő városának kép-
viselő-testülete 2008. október 22-én a
29/ 2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati
rendelet a közterületek és az egyes,
nem közterületnek minősülő ingatla-
nok tisztántartásáról, állagának meg-
óvásáról szóló rendeletében foglal-
kozik a növényi hulladék égetésével. 

A  6. paragrafusban foglaltak szerint
erre kizárólag  az alábbi módon van
lehetőség: 
6.§. (7) Közterületen, valamint ingat-
lanon belül elszáradt növényi hulla-
dékot pénteken 13-tól 18 óráig és
szombaton 10-től 13 óráig lehet sza-
badtéren égetni, egyéb időpontokban
tilos. Háztartási és egyéb hulladék
(műanyag, műanyaggal bevont kábel,
rongy, gumi stb.)

ÉGETÉSE TILOS!

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.

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!

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.: 30-503-0777

FELHÍVÁS

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

esti tagozata felvételt hirdet!

Jelentkezés:
az iskola portáján kapható 

jelentkezési lapok kitöltésével, 
folyamatosan.

Beiratkozás:
2009. szeptember 1., 15 óra

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

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

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

KÖZLEMÉNY
Tisztelettel értesítjük a lakos-
ságot, hogy 2009. július 15-től
augusztus 15-ig kifüggesztés-
re kerül a Polgármesteri Hiva-
tal okmány- és lakosságszolgá-
lati irodáján, a Gödöllői Ipari
Park terület szabályozási ter-
vének módosítása.
A kifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos észrevéte-
leiket a helyszínen megtehetik.

J. Berencz Ibolya
főépítész

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest
Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú,
2003. aug. 21-én jogerőre emelkedett végzése alap-
ján AM-2390 szám alatt vette nyilvántartásba ki-
emelkedően közhasznú minősítéssel. Az Alapítvány
adószáma: 18700190-2-13

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
(adatok ezer Forintban)

ESZKÖZÖK 990
A. Befektetett eszközök: 783
B. Forgóeszközök: 207
C. Aktív időbeli elhatárolások: 0

FORRÁSOK 990
D. Saját tőke: 990
E. Céltartalékok: 0
F. Kötelezettségek 0
G. Passzív időbeli elhatárolások: 0

Az Alapítvány normatív ill. az államháztartás rendsz-
eréből származó támogatást a 2007. évben nem ka-
pott. Gödöllő Város Önkormányzata a 2007. évben
összesen 13.000e Ft támogatást folyósított, ebből
9.000e Ft a város saját forrása, a további 4.000e Ft
a Minisztérium támogatásának továbbadása. Az

Alapítvány a 2007. évben a közhasznú tevékenység
keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Induló tőke: 1.000e Ft
Saját tőke: 990e Ft
Tárgyévi eredmény: –e Ft
Anyagjellegű ráfordítások: 14.138e Ft,
ebből előadóművészi szolgáltatás:   11.928e Ft
Személyi jellegű ráfordítások: 1.802e Ft
Tárgyi eszköz vásárlás: 0 Ft

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A közhasznú tevékenység bevétele: 603e Ft
Egyéb érkezett támogatások: 1.675e Ft
Kapott kamatok, egyéb bevételek:        118e Ft

A 2006. évi személyi jövedelemadó 1%-ának fela-
jánlásából 2007-ben 24.834,-Ft érkezett az ala-
pítvány bankszámlájára. A felajánlott összeget  a
zenekar működési feltételeinek javítására fordítot-
tuk. Ezúton is köszönetet mondunk támogató-
inknak, és továbbra is várjuk szponzori felajánlá-
saikat a zenekar Raiffeisen Banknál vezetett
12001008-00100987-00100000 számú számlá-
jára.

Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2007. ÉVRŐL

Benedek János 1971 és 1982 között Gödöllő
város tanácselnöke volt.

Emlékének tisztelettel adózik Gödöllő Város
Önkormányzata.
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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 Tisza-parti Nagykörün.

„Gyógyító élet – igényes szórakozás“
Napi programok a „négy őselem“ jegyében. Szellemi böjt (életmód/lélekmód). Gyógy-
növények, teakóstoló, mézek Máriától. Légzés, mozgás, relaxáció. Reggeli torna és esti
énekszó.

„Tanácsot adni könnyű. Megvalósítani őket könnyebb együtt!“

Információ és jelentkezés telefonon 30/338-3996 vagy drótpostán
cildi61@gmail.com. A csoportok maximum 10 fősek.
Jelentkezési határidő: Legkésőbb egy héttel az adott hétvége előtt!

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

HETI MENÜ (JÚLIUS 27-31.)

HÉTFŐ: brokkolikrémleves; rántott csirkecomb rizibizivel; őszibarack
KEDD: tojásleves; temesvári sertéstokány tésztával; császármorzsa

SZERDA: húsleves; paradicsomos káposzta sertéssülttel; feketeerdő torta
CSÜTÖRTÖK: karalábéleves; gyros tál; görögdinnye

PÉNTEK: gyümölcsleves; rántotthal kevert salátával; fagylalt

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

Tartsa nálunk családi rendezvényét, esküvőjét!
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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Balázs Attila, a Kiskastély SE ver-
senyzője a Gödöllőn rendezett Davis-
kupa-mérkőzés hőse volt, hiszen meg-
nyerte mindkét egyéni mérkőzését, és a
sérült Bardóczky Kornél helyett Var-
ga Róbert oldalán szintén győzelemre
vezette a csapatot párosban, ezzel nagy
részt vállalt abban, hogy a magyar csa-
pat 3:2-re legyőzze Moldovát és ezzel
bent maradjon az Euro-afrikai zóna II.
csoportjában. A teniszezőt kérdeztük.

– Milyen elvárásai voltak önma-
gával szemben?

– Izgultam, főleg az első meccs előtt,
mert ez még csak a második Davis-ku-
pám volt életemben, ezért bizonyítani
akartam és nyerni, pláne így, hogy a
kedvenc borításomon, salakon és hazai
pályán játszhattam. Viszonylag hamar
legyőztem az izgalmakat és sikerült
győzelemmel indítanom.

– Mikor tudta meg, hogy szomba-
ton is szerepel?

– Péntek este értesültem, hogy szom-
baton nem pihenőnapom lesz, hanem
egy kemény páros meccsem, méghozzá
Varga Robival, akivel még egyszer sem
játszottunk együtt, ezért ez is kicsit meg-
nehezítette a dolgunkat a győzelemben. 

– Tudott Önnek a sérült Bardóczky
Kornél valamilyen tanácsot adni?

– Meccs előtt és meccs közben
is fontos információkat mondott
Kornél, de nekem kellett felven-
nem a vezető szerepet és Robit
szinte minden pont után bíztatni.
El kell mondani, hogy fantaszti-
kus közönségünk volt, ha ők nin-
csenek, akkor szerintem ezt a ta-
lálkozót el is veszthettük volna. 

– Mikor láthatják a tenisz
szerelmesei mérkőzésen legkö-
zelebb?

– Most nincs semmi pihenőm,
hamarosan a felnőtt magyar baj-
nokságon játszom Budapesten.

Tavaly Pécsett megnyertem a bajnoksá-
got, mindent megteszek azért, hogy az
idén is sikerüljön megvédenem a címe-
met. Remélem, sokan kijönnek meg-
nézni, hiszen ez a helyszín elég közel
van Gödöllőhöz. Szeretettel várok min-
den gödöllői nézőt.

-ma-

Tenisz – Gödöllői nyerőember a Davis-kupában

Balázs Attila remekelt Moldova ellen
A Gödöllői Lovas Egyesület lo-
vasai a nyár elejétől ott vannak
a díjugrató versenyeken szerte
az országban, jelezve ezzel,
hogy az egyesületben komoly
és elkötelezett sportszakosztá-
lyi munka is folyik.

Június elején a ráckevei füves pályán
Lénárd Nóra a C/2 és C/3 verseny-
számokban indult Bóbita nevű lován.
A C/2-es versenyszámban, 110 cm-en
1. helyezést ért el, míg Dívával 3. lett. 

Június 13-án, Dunaharaszti homo-
kos pályája várta a versenyzőket, itt
összesen 7 indulónk volt, 9 lóval. Az
első, C/0 versenyszámban, 80-90 cm
magas ugrásokon 5 indulónk teljesí-
tette a pályát. Viski Barbara, Tünde
nevű lovával, Stojko Elizabeta, Let’s
go-val hibátlanul. A kezdő lovas és
kezdő ló kategóriákban is indultak lo-
vasaink, de ezúttal nem sikerült az első
hat helyezettbe bekerülniük. A követ-
kező versenyszámban, C1-ben Parsch
Péter Napóleon nyergében 2. helye-
zett lett, így piros szalagot kapott.
Kovács Katalin is indult Herceggel a
hibátlanra törekedve, de végül 4 hiba-
ponttal zárt élete első 1 méter magas
pályáján. Az 5. versenyszámban, B2-
ben, ahol a pálya magassága 110 cm,
szélessége 130 cm volt Parsch Péter,
Marci nevű szürke ménjével és Janik
Valéria, Tara nevű lovával képviselte
a GLSE-t.

Simonpuszta adott otthont a ver-
senynek 20-án, ahol 7 gödöllői ver-
senyző nevezett, 10 lóval. A C/0 ver-
senyszámban, 2 nevező volt, Stojko
Elizabeta ismét Let’s go-val, Bobok
Eszter Márvánnyal és Toetyvel is hi-
bátlanul ment. A 3. versenyszámban,
kezdő lovak kategóriában Kelemen
János Roxannal 2. helyzést ért el, míg
a következő versenyszámban Janik
Valéria Argosszal első lett a 38 indu-
lóból. 

Június 27-én két helyszínen is rajt-
hoz álltak a GLSE lovasai. Esztergom-
ban Kelemen János versenyzett Roxan
nevű kezdő lovával, valamint Happi-
ness nevű lovával az A1 számban,
melynek pályája 125 cm magas, 145
cm széles ugrásokból állt, továbbá A2-
ben, ahol már 130 cm magas 150 cm
széles akadályok voltak. Ócsán az
egyesület 3 lovasa, 3 lóval 4 pályát tel-
jesített. Kovács Katalin, Herceg nevű
lovával C/0 és C/1 versenyszámokban
is indult. Ezen a napon C/1-ben jó tel-
jesítménnyel Balogh Réka, Napóleon
nevű lovával vehette át a 3. helyezett-
nek járó szalagot és az ötletes – a szok-
ványos kupa helyett felajánlott, koz-
metikai termékeket tartalmazó – aján-
dékcsomagot. Említésre méltó még a
Parsch Péter és Marci páros teljesítmé-
nye a B2 számban, hibátlan teljesít-
ménnyel 5. helyen végeztek, ezért már
pár ezer forintos pénzdíj is járt.

Július első hétvégéjén Budapesten a
Kerepesi úton, a Tattersalban rendez-
tek nagyszabású, 3 napos ver-
senyt, melyen 7 versenyzőnk, 10
lóval, összesen 18 pályát teljesí-
tett. Az első, B/1c versenyszám-
ban 6 versenyzőnk állt rajthoz,
Janik Valéria Tarával és Jancso-
vics Zita Ozora Darázssal hibát-
lanul mentek. Még aznap a 6.
versenyszámban A/1-ben, ahol
az ugrások magassága 125 cm,
Janik Attila hibátlan lovaglással
a 4. helyen végzett, így a zöld
szalagot tűzték fel Regőre a díj-
kiosztáskor. Regőt a továbbiak-
ban is sikeresen lovagolta lova-
sa, szombaton B/3-ban 1. helyet,
vasárnap A/1-ben 3. helyet, A/3-
ban 5. helyet szereztek. Janik At-
tila jó eredményt ért el, Cavalor
Colonado nevű lovával is A2
számban, 130 cm magas, 150 cm
széles ugrások felett hibátlan lo-

vaglással a 4. helyen végzett. Másik
sikeres versenyzőnk Janik Valéria, Ta-
rával és Rolanddal összesen három
második helyezést szereztek. Sávai
Rita Herkules nyergében pedig egy 3.
hellyel gazdagította a GLSE lovasai-
nak jó eredményeit.

A július 5-i hétvégén Gyömrőn Lé-
nárd Nóra képviselte egyesületünket,
többek között a „Lovagolj és Kerék-
pározz” versenyszámban. Az izgalmas
versenykiírás szerint minden kisorsolt
párosnál a lovasnak nyolc erőkifejtés-
ből, a kerékpárosnak nyolc akadályból
álló pályát kellett teljesítenie. Az a pá-
ros nyert, akik hibátlanul teljesítették
pályájukat és akiknek az ideje a lovas
startjától a kerékpáros célbaérkezéséig
a legrövidebb volt. Gyöngyös füves
pályáján Kelemen János, Happiness
nyergében B/3-ban egy tiszteletre
méltó 5. helyet szerzett.

Pilisjászfalu pályájára látogattak jú-
lius 11-én a versenyzőink, 9 lóval, 14
pályán startoltak. Viski Barbara, Tün-
dével C/0-ban és kezdő lovasban is jól
szerepelt, 3. helyezett lett a 28-ból, ez
bizony szép teljesítmény. B/1c-ben
Jancsovics Zita Ozora Darázzsal lova-
golt hibátlanul. Az 5. versenyszámban,
B2-ben Parsch Péter Marci nyergében
– az utóbbi hetek versenyein egyre
jobb teljesítményt nyújtva – végig ve-
zetett, majd az utolsóként induló ver-
senyző jobb ideje miatt végül a máso-
diknak járó piros szalagot és pénzdíjat
vehették át. 

Díjugratás – Janik Attila
nyerte a díjugrató ob-t

Janik Attila, a Gödöllői Lovas SE
versenyzője nyerte Cavalor Co-
lonado nyergében a Suzuki díj-
ugrató országos bajnokságot
vasárnap, Kaposvárott.

Mögötte a felnőtt profik kategóriájá-
ban a kétszeres magyar bajnok Hor-
váth Balázs (Airvent LK, Frederik)
szerezte meg a második helyet, s a ju-
niorbajnok Sirokai Zsófia (Enying Rt.
LK, Sissi) lett a harmadik. Janik fő-
díjként egy Suzukit is átvehetett. A
hétvége legjobbjai között 6 millió fo-
rintot osztottak szét. A Pannon Lovas
Akadémia szabadtéri centrumában le-
bonyolított viadalon az amatőrök kö-
zött Szarka Ferenc élete első bajnoki
aranyérmét ünnepelhette: a házigazda
Lovas Akadémia SC 45 éves sportoló-
edzője volt az egyetlen, aki minden pá-
lyát hiba nélkül teljesített, így Utópia
nyergében megérdemelten nyert a mo-
hácsi Erdélyi Tamás és a szintén ka-
posvári Szabó Anita előtt. 

Díjugrató ob:
1. Janik Attila (Gödöllői Lovas SE,
Cavalor Colonado) 6,67 hibapont

2. Horváth Balázs (Airvent LK, Fre-
derik) 7,69

3. Sirokai Zsófia (Enying Rt. LK, Sis
si) 16,02

Nem tétlenkednek a GLSE lovasai

Nyáron is nagyüzem

Nagy sikert ért el Erdélyi Zsófia a
10.000 méter döntőjében a litvániai Ka-
unasban. Végig az élbolyban futva,
33:39.89 perces idejével az U23-as Eu-
rópa-bajnokság második helyén vég-
zett. Csoma Ferenc versenyzője már el-
sőévesként kiválóan futott a korcsoport
Eb-jén 2007-ben, Debrecenben, akkor
még a GEAC atlétájaként a 7. lett.
Mostani 2. helye közel félperces egyéni
csúcsjavítással párosult.

A két évvel ezelőtt tanulmányai miatt
Amerikába költöző Erdélyi már a deb-
receni kontinesviadal után elhatározta,
hogy az idei, U23-as Eb-n dobogón sze-
retne lenni, és sikerült is neki. Remek

futással és egyéni legjobb idővel a má-
sodik helyen végzett és mindössze két
másodperccel marad le az első helytől,
ami még inkább megerősíti benne a tu-
datot, hogy van mit keresnie a világ él-
mezőnyében. Így vélekedett a vesenyről
az atléta: „Az eleje nagyon jól esett, tel-
jesen jól éreztem magam, és csak az
utolsó három kör volt igazán nehéz (25
kört kellett teljesíteniük a futóknak – a
szerk.). Hatezerig öten voltunk, utána
már volt leszakadó. Nyolcezernél erősí-
tettek bele az orosz lányok, én mentem
velük, de őszintén megmondom, nem
számítottam ekkora egyéni csúcsra. Na-
gyon boldog vagyok!”-ll- (forrás: masz.hu)

Atlétika – U23-as Európa-bajnokság

Erdélyi Zsófia: ezüstérem

A gödöllői asztalitenisz szerelmeseinek
nagy örömére az ősszel NB I-es női
mérkőzéseken szurkolhatnak kedvence-
iknek, ugyanis az előző bajnokságból
feljutó Gödöllői SK csapata már biztos,
hogy vállalja az első osztályú küzdelme-
ket. A gödöllői asztalitenisz történetében
sosem volt még NB I-es csapat. Tavaly a
férfiakkal szép siker volt az NB II-be ju-
tás, amit az idén a hölgyeknek sikerül
felülmúlniuk feljutásukkal.

– Hogyan készülnek a nagy meg-
mérettetésre? – kérdeztük Bartha Ti-
bor szakosztályvezetőt.

– A legtöbb feladatot a nyárra a terem
változtatása jelentette, ugyanis elkészült
az Önkormányzatnak köszönhetően a
Damjanich iskola új tornacsarnoka, ahol
a következő szezonban a hivatalos edzé-
seket és meccseket tervezzük játszani.
Bővülünk tehát csarnokban és bővülünk
játékban is, hiszen sikerült megterem-
tenünk a hölgyek számára az NBI-es

szereplés feltételeit. Kicsit átalakult a
keret, amivel minden esélyünk meglesz
a tisztes helytállásra, ami nem más, mint
a biztos tagság megőrzése.

– Ha jól tudjuk, ápolták a nemzet-
közi kapcsolatokat is.

– A szezon végén baráti látogatást tet-
tünk a Vajdaságban, ahol a testvérváro-
sunkban Zentán játszottunk, majd Újvi-
déken álltunk asztalhoz. Annyira barát-
ságos meccset játszottunk, hogy a végén
nem összegeztük az eredményt, pár
meccset elcsíptünk, de nem voltunk iga-
zán ellenfelei a zentaiaknak. Újvidéken
is testvéri fogadtatásban volt részünk, a
helyiek nagyon készültek ellenünk
(még a meccs tiszteletére külön mérkő-
zéslapot is szerkesztettek). Nem voltunk
túl barátságos vendégek mert mindhá-
rom meccset megnyertük. A vissza-
vágókat Gödöllőn játszuk.

– Mi a helyzet a többi csapatnál?
– Férfi vonalon szinte semmi válto-

zás nincs. Egy-egy csapatunk az NB II-
ben, illetve NB III-ban, míg három ala-
kulat a megyei bajnokságban indul. A
másod osztályban megjött az étvá-
gyunk, így a mezőny első felében kívá-
nunk végezni, a harmadosztályban sze-
retnénk átköltözni a felsőházba. A me-
gyében, ha csak egy helyet javítunk, ak-
kor az már a bajnoki címet jelenti.

– Ennek érdekében megerősödik a
keret?

– Szakmai koncepciónk értelmében
úgy szeretnénk produkálni magas szín-
vonalú játékot, hogy olyan játékosokat
igazolunk, akik a játék mellett azért jön-
nek hozzánk, hogy eddzék az utánpót-
lásunkat is. Iváskó Gabriella és No-
zicska József személyben két korábbi
válogatott játékos lett a gyerekeink
edzője és egyben a csapatunk erősítése.
Szeptembertől tehát kiváló edzők tanít-
ják majd a gödöllői gyerekeket. Az új
helyen lehetőségunk lesz már 6-8 asz-
talon edzeni, így szeretnénk a gyerekek
számát is növelni. Várjuk az asztalite-
nisz iránt érdeklődők jelentkezését
e-mailen a barthat@citromail.hu címre.

-ll-

Asztalitenisz – Utánpótlás toborzó a jövőért

NB I-re hangolva a hölgyek

A 2009/2010-es labdarúgóidényben
több fronton is megtalálhatjuk majd a
gödöllői labdarúgócsapatokat. A Gödöl-
lői SK felnőtt és U19-es B csapat a
megyei I.osztályban próbál meg minél
jobb eredményt produkálni, míg a Gö-
döllői EAC felnőtt csapata a most indu-
ló megyei I/B osztályban bizonyíthat a
jövőben. A GSK utánpótlás csapatai is
több fronton lesznek érdekeltek. Az
U19-es korosztály A csapata, kiegészül-
ve az U16-os gárdával a Tura jogán az
NB III-ban szerepel majd, míg az 1996-
os és az 1997-es csapatok az országos
NB II-ben bizonyíthatnak. A klub 1998-

as együttese a
Pest megyei
U13-as ¾-ed
pályás bajnok-
ságban verse-

nyez majd az ősztől.
Július 31-én zárul az átigazolási

idény, így szinte már véglegesnek te-
kinthető a Gödöllői Sport Klub játékos-
kerete. Előző számunkban már közzé-
tettük a biztos távozókat (Nyári And-
rás, Száraz Szabolcs, Séra Tibor, Ko-
vács Balázs), most lássuk, kik érkeztek
a helyükre. Lovrencsics Balázs érkezé-
se már biztos volt. Őt követte és a jövő-
ben a Gödöllőt erősíti Rózenberger
Dániel (Ikladról), visszatért Bánki
Edömér, Katona Miklós és Barkóczi
Ádám Bagról, Péter Kornél Isaszegről
jött, míg az ifjúsági gárdából a felnőtt

keret tagja lett Kiglics Gábor, Kecskés
Gergő, Koscsó Tamásés Koscsó Gergő.

A bajnokság az augusztus 15-ei hét-
végén kezdődik Az idő rövidsége miatt
nem lesz egyszerű összeraknia az új csa-
patot Szabados György edzőnek, így a
minél gyorsabb összerázódás érdekében
a fekészülés alatt számos edzőmeccset
játszik a GSK. Az első mérkőzésén már
túl is van a csapat, itt a Pécel vendége-
ként nyertek a mieink 5-3-ra.

A további program a következő:
Július 29.: Gödöllői SK – Veresegyház
Augusztus 2.: hármas torna keretében a
Berkenye és a Balassagyarmat csapatai-
val mérkőzik a Gödöllő.
Augusztus 5.: Vác – Gödöllői SK
Augusztus 9.:Aszód – Gödöllői SK

Részletes időpontok: www.gbulls.hu

Labdarúgás – Több fronton a GSK-sok

Szinte minden szinten

Előtérben Erdélyi Zsófi
(képünk nem az Eb-n készült)

Janik Attila



GYÁSZ KÖZLEMÉNY
* Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik drága
szerettünk, Szántai János temetésén fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család
* MÉLY FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy édesanyánk özv. Moór Jánosné
(Matuz Erzsébet) életének 84. évében elhunyt. Temetése 2009.
augusztus 7-én 17 órakor lesz a Gödöllő, Dózsa Gy. úti temetőben (PAX
tem váll.) A Moór család.

INGATLAN
* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén de a
központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken elhe-
lyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-étkező, kamra
és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2
nagyságú, tégla építésű melléképület található, melyben garázs, nyári
konyha található. A kertben termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közel-
ben: 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 fürdőszoba, 2 WC, kamra,
garázs 780-an telekkel. Tel: 20-9-805-765
* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba + nappalis
szuterénes cirkós családi ház 1600 nm-es telken alacsony áron 22 MFt
ért 20-7722429 
* Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, tégla építésű családi ház eladó Iár 8,9
MFt  20-8042102
* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított ,1,5 szobás
II em konvektoros lakás ,sarokkádas fürdő Iár 10.9 MFt 20-7722429 
* Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított ház
parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes meg-
nézni! Iár 16,9MFt 20-7722429
* Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek eladó! 10,6 MFt
20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn  Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1 szintes ház
gyönyörű  környezetben sürgősen eladó Iár 31 MFt  20-7722429 

* Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1 szobás II
emeleti tégla építésű 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 új építésű ikerház szerkezetkészen
eladó ár 16 MFt 20-7722429
* 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 magasföldszinti
konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alacsony
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 Erzsébet krt-i jó teljesen felújított
2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429
* Jó  vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű  2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 20-7722429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterénnel hobbis-
zobával 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 alkalmas
ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újszerű állapotban eladó Iár
29,5MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* JÓ  BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás
építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102
* Jó  vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos parkra
néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel kulturált
lakótömbben I.ár: 11,9 MFt 20 772-2429 
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-Új építésű egyszintes önálló ház 637m2
telken, nappali+3 szoba+ garázs  31,5 MFt.

-Egyszintes önálló ház Fenyvesben nap-
pali+2szoba+garázs+30m2 pince 845m2
telken cirkofűtéssel 21,8 MFt.

-Új lakás  nappali +2szoba +gkcs beálló
+önálló tároló + 13m2 terasz kertkapc-
solattal 18,7 MFt.

-Szt István tér földszinti egyediesített
távfűtésű 56 m2 2 szobás felújítandó
lakás 11.5 MFt. 

-Blahán 1350m2 zártkerti telek 3,8 MFt.

-Boncsokban 1000m2 zártkerti telek
30m2 téglaházzal  villany víz gyümölc-
sös 5,9 MFt.

-Új ikerház fél az Alvégben nap-
pali+2szoba bekerített telekkel
terasszal 20,62 MFt. 

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

-Fácán soron nappali+3szobás családi
ház garázzsal, tárolókkal saját kerttel
31,5 MFt.

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 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 augusztusi
számainak megjelenései az
alábbi napokon lesznek:
augusztus 12, augusztus 19,
augusztus 26.
Lapzárta a megjelenés elötti
csütörtök.



* Családi okok miatt sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es építési telek
alkalmi áron aszfaltos csatornázott utcában Iár 10 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 emeleti 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 SÜRGŐSEN 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 referenciákkal.
Hívjon bizalommal! 20-9447025
* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820nm-es, örökzöldekkel beültetett
gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nappali konyhával +
fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna az
utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870
* ÁRON ALUL eladó Palotakerten I. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás erké-
lyes lakás 8,9 mFt-ért. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I. emeleti, felújított, konvek-
toros 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, korszerűsített
fűtéssel. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti, felújított,
erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 61 m2-es, 2 szobás, részben felújított
(új nyílászárók, burkolatok), erkélyes lakás. Iá: 12,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban jó állapotban lévő, 65 nm-es, 2 szoba +
étkezős, Kastélyra néző lakás. Iá: 12,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a központban II. emeleti, 65 m2-es, 2+fél szobás, felújított
erkélyes lakás. Iá: 13,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn egyedi fűtésű, 73 m2-es, nappali + 2 szobás teljesen felújí-
tott, nappali + 2 szobás, klímás, erkélyes lakás. Iá: 17,5 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 csendes belvárosi utcában 100nm alapterületű, 3 szobás családi
ház 600nm-es telekkel. Iá:18,5mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 600 nm-es telken, 100 nm alapterületű, 2 +
fél szobás, családi ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 22 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen 100nm alapterületű, nappali+3 szobás családi
ház 533 nm-es telekkel. Iá. 22,5mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110nm alapterületű, nappali+3 szobás teljesen
alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldek-
kel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585
m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű, nap-
pali + 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház (új nyílászárók, burko-
latok, új beépített konyhabútor, vízvezetékek, gépészet, teljes tetőc-
sere). Szauna, 40 m2-es melléképület,garázs, ipari áram, riasztó,
távir. kapuk. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086; 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 0620/9194-870

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben, vállalkozás kialakítására is alkalmas, 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 kialakítva; 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 faházzal. 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 beültetett
panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha, fsz.) épülettel.
Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd: 20/9194-870
* Egyedi NYÁRI ajánlat, KIZÁRÓLAG nálunk! ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZ
Gödöllő, Kertvárosban: 83 m2 hasznos lakóterületű, Nappali + 3
Hálószobás téglaház 2009-es átadással, számlával, 5 év garanciával,
640 m2-es önálló, parkosított telken eladó. Busz sétatávolságra.
IRÁNYÁR: 26.800.000 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 leköthető!
IRÁNYÁR: 14.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3685. 
* 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. 
* 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 személyesen a POSTÁVAL
SZEMBEN – INGATLANVADÁSZ KFT. 
* Központban, fiatalos, 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros,  57nm-es
lakás eladó. Rezsi nagyon alacsony, hűvös (K-Ny-i fekvésű), parkolás
akadálytalan, azonnal költözhető. Irányár: 11,7 M Ft. 30/977-6665
* Kazinczy körúton, nagyon szép állapotú konvektoros lakás eladó. Két
szobás, étkező-konyhával, új fürdőszobával. Erkélyes, gyönyörű kilátás-
sal. Irányár: 11.5 M Ft 30/977- 66 65
* Kertvárosban 700m2-es telken, pompás 110 m2-es, egyszintes
családi ház eladó. Csodaszép egyedi burkolatok és konyhabútor. Garázs
hozzáépítése elkezdődött. Alkalmi vétel:  24,500,000 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.   30-977-66-65
* Blahai részen, 1439 nm-es sík építési telek, kis téglaházzal, fenyves
ligettel, gyümölcsfákkal. Beépíthetőség 30%, ikerház is építhető, két
utcáról megközelíthető. Irányár: 11,900,00 Ft. 30/977-6665
* Kertvárosban átgondolt, minőségi anyagokból épült ikerház  ELADÓ.
Nappali + 4  szobás, saját kertrésszel, garázzsal. Cirkófűtéses, burko-
latot még választhat!  Irányár: 27,500,000 Ft 30- 977 66 65
* Gödöllőn EGYSZINTES, 2004-ben épült, egyedi, igényes kivitelezésű
170 nm-es nappali +3 szobás családi ház 1530 nm-es ősfás telken
eladó! A fél szuterén részben télikert, 2 beállós garázs, két különálló
tároló található, ami lehetőséget ad iroda, konditerem ill. műhely
kialakítására. Extrákkal. Iár: 39m Ft. Tel: (30) 491-5020
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* Gödöllőn az Egyetem közelében egy tetőtéri 33 nm-es, 1 szobás, vilá-
gos GARZON 4 lakásos társasházban saját tárolóval eladó. Iár: 7,9M Ft.
Tel: (30) 491-5020
* Gödöllő központjában magasföldszinti, igényesen felújított, délnyu-
gati fekvésű, 54 nm-es, 2 szobás, tágas, világos lakás beépített kony-
habútorral 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 közel-
ben. 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 garáz-
zsal. Tetőtér beépítési lehetőség. Iár: 19,5M Ft. Tel: (30) 491-5020
* ÖSSZEKÖLTÖZŐKNEK! Együtt, de mégis külön! Nagyfenyvesben
csendes, nyugodt helyen ŐSFÁS, 900 nm-es telken két különálló
lakrésszel rendelkező 6 szobás családi ház garázzsal, pincével eladó.
Iár: 22,9 M Ft Tel: (30) 491-5020
* Központhoz közel, 75 nm-es, 3 szobás, konvektoros, nyugati fekvésű,
nagy erkélyes, 3. emeleti, igényesen felújított, tágas, világos, klímával fel-
szerelt lakás eladó (15 nm-es tárolóval). Iár: 17,5 M Ft. Tel: (30) 491-5020
* Egyetem közelében 4 emeletes csendes házban eladó egy 1. emeleti
43 nm-es parkra néző nyugati fekvésű egyszobás lakás. Iár: 8,5 M Ft.
Tel: (30) 491-5020
* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020
* 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 lakópark-
ban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű laká-
sok eladók. Tel: (30) 946-7702
* 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
* DOMONYVÖLGYBEN 800 nm-es telken felújításra váró 2 szobás ház
eladó. Iár: 5,5m Ft. Tel: (28) 421-551 (este)
* 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
* ELADÓ a REMSEY körúti MÉLYGARÁZSBAN egy 20 nm-es – 2 autó
számára alkalmas – PARKOLÓHELY. Számlaképesen. Tel: (70) 450-4322

* Gödöllőn eladó 467 négyszögöl telek termő szőlővel, 30 nm-es,
alápincézett házzal. Víz, villany van. Érdeklődni este 7 után: (52) 449-
328, (30) 341-3838
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-es egyedi gáz, víz, vil-
lanyórával ellátott lakás eladó. Tel: (70) 9413-136, (70) 9412-764
*Eladó Gödöllőn extra panorámás 1850 m2-es telken 3 szintes 450 m2-
es családi ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappalival, 50 m2-es kertkapc-
solatos terasszal, 2 autós teremgarázzsal, stb. Érd: (30) 9-425-103
* Gödöllő Palotakert 6/A-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás, szabály-
ozható fűtésű lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Ár megegyezés
szerint. Tel: (70) 419-4563, (70) 365-1959
* 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. emeleti felújított, egye-
di gáz-, vízórás lakás tulajdonostól. Iár: 12,9 millió Ft. Tel: (30) 9540-411
* Gödöllőn eladó 1197 nm-es SAROKTELEK a KIRÁLYTELEPI részen,
Balaton utcában tulajdonostól. 30 %-a beépíthető, ikerház, családi ház
építésére kiváló. Iár: 17m Ft. Érd: Gergely Péter: (70) 333-4692
* Gödöllőn, Erzsébet kir. körúton tehermenetes, 3. emeleti 62 nm-es
lakás azonnali költözéssel áron alul sürgősen eladó. Iár: 11,9 M Ft Tel:
(70) 329-3886
* 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
* Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás lakás eladó 7,6 millió 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
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csator-
na + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
* 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, parkettás,
konvektoros, vízórás felújított 1+félszobás lakás csendes helyen eladó.
(20) 224-9118
* 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 fűtésmérős,
légkondis, felújított lakás, esetleg 3-4 havi visszabérléssel. Iár:
13.000.000 Ft. Tel: (30) 679-1131

* KINŐTTÜK, EZÉRT NAGYOBBRA CSERÉLNÉNK, VAGY
BESZÁMÍTÁSSAL NAGYOBBAT VENNÉNK! Kínálunk: Gödöllő közpon-
tjában (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, klíma-
tizált, 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, ren-
dezett kertes családi ház (több szoba + garázs + pince). Iár: mege-
gyezés 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 földszinten nagy erkél-
lyel eladó. Ár: 11M /db. Tel: (20) 5280-804
* Vegyen egy jó levegőt és egy kertes házat! Eladó Gödöllőn felújított
90 nm nappali+3szobás ikerház, 1.527 nm parkosított kerttel + mel-
léképület + pince. Iár: 23m Ft. 2 szobás lakást beszámítok érték-
egyeztetéssel! Tel: (20) 989-4923
* MAGÁNSZEMÉLYTŐL eladó Palotakerten 63 nm-es 1+2 félszobás
felújított lakás. Ár: 10,95m Ft. Tel: (20) 569-6081
* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 20M Ft-os iáron,
3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-os iáron, vagy 1100m2-es
telekrész 3,5MFt-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
* Gödöllő Központjában 1 szobás 40 nm-es loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Ingatlanosok
kíméljenek. Tel: (30) 564-3615
* Gödöllő Kertvárosban kétgenerációs családi ház eladó. Két lakrészből
áll (75nm, 51nm), külön bejáratúak saját víz-, villany-, gázórával. Telek
310 nöl. Iár: 27 M Ft. Tel: (70) 264-8914, (70) 326-4894
* Gödöllőn Szőlő utcában 1+2 félszobás 69 nm-es, erkélyes, konvek-
toros, klímás, felújított lakás eladó. Érd: (20) 345-0074
* GÖDÖLLŐN hatlakásos társasházban 2+1 félszobás, földszinti lakás
két garázzsal eladó. Iár: 29 millió Ft. Tel: (30) 415-1149
* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújított másfél-
szobás, klímás lakás. Egyedileg szabályozható, korszerűsített fűtés, alac-
sony rezsi. Hév, busz, vonat a közelben. Iár: 9,7mFt. Tel: (20) 512-0505
*Palotakerten 55 nm-es 2. emeleti parkra néző 2 szobás lakás sürgősen
eladó. Egyedi mérőórás fűtés. Iár10,9m Ft. Tel: (20) 439-6440
* Gödöllőn a Fenyvesben eladó egy 530 nm-es, 30%-os beépí-
thetőséggel teljes közműves telek kis faházzal. Iár: 10,6m Ft. Tel:
(20) 353-9492
* Gödöllőn a központban 44 nm-es két szobás (+saját tároló) egyedi
fűtésmérős lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó. Tel: (30) 975-9604
* Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó elosztású, 66
nm-es 2,5 félszobás, felújított, riasztós lakás sürgősen eladó. Új
gépesített konyhabútor, új gardróbszekrények, egyik szobában
beépített szekrénysor. Internet 2szobában. (20) 554-7022
* Gödöllőn a Paál László közben eladó egy 70 nm-es 3 szobás 3.
emeleti, világos, konvektoros felújított 2 erkélyes téglalakás. Iár: 15,5
millió Ft. Tel: (20) 478-4285
* Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható fűtésű,
beépített erkélyes, redőnyös, jó állapotban lévő lakás akár bútorokkal
együtt eladó. Tel: 30/211-0009
* ASZÓDON a Szt. István úton új építésű szerkezetkész földszintes
ikerház eladó. 77 nm + terasz, telek 840 nm. Egyben 2×77 nm + teras-
zok 30 nm. Ár 12,5 M Ft/db. Tel: (30) 9-133-789
* 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 iro-
daházban 30 és 60 m2-es iroda helyiségek kiadók. Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* ÁRON ALULI 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
*PANORÁMÁS HARASZTI CSALÁDI HÁZ. Kertvárosi környezet, 127m2-es
lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő, terasz, 486m2-es parkosított kert, szuterén,
garázs. Ár: 35MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2, háromszobás,
gázfűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt udvaros, saját parkolóval eladó.
Ár: 25,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET
* Gödöllő központjában kényelmes komfortos lakrész 50.000,- ft-ért
kiadó 2-3 egyetemista lánynak. Érdeklődni: 20/5162-962
* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok előnyben) Érd:
20-90-805-765
* Gödöllőn felújított, I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás erkélyes,
bútorozatlan lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó Tel: 28/411-086
* Bútorozott 2 szobás lakásba ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek. Fürdőszo-
ba, konyha használattal, kábel TV, telefon, internet szolgáltatással.
Csak nem dohányzó személy jelentkezését várom! Egy havi kaució
szükséges. Azonnal költözhető. Tel.: 06-70/318-2127

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

* GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 307, 196, 191 ÉS 142 NM-
ES ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÓK.
BÉRLETI DÍJ: 15 EURÓ/HÓ/NM.
KIEMELT AJÁNLATAINK:
* Gödöllőn, az M3-as felhajtója mellett,
a Sony szomszédjában, 7495 nm-es
ipari terület eladó. Beépíthetőség: 40
%. Irányár: 20 ezer Ft/nm.
* Szadán, 817 nm-es, panorámás építési
telken családi házzá minősített 39 nm-
es, (1 szoba+ 2 hálófülke) nyaraló, nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iá: 16,8 mFt.
* 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 központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztó-val) bérlővel együtt is eladó.
Iár: 17,5 mFt.

CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+3 szobás,
igényes családi ház garázzsal, szaunával,
jakuzzival eladó. A telken egy 1 szobás
önálló lakrész is található. Iár: 64,9 mFt.
* A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 60 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai
konyhás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es
melléképülettel, garázzsal, tárolókkal,
ólakkal eladó. Irányár: 23,8 mFt.
* Máriabesnyőn kétgenerációs, 150
nm-es, 2 szintes családi ház, 378 nm-
es telken (kiváló közlekedéssel),
garázzsal eladó. Irányár: 25 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
* GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). Iár: 46,9 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 670 nm-es
telken új építésű, 140 nm-es, nappali +3
szobás, családi ház eladó. Iár: 36 mFt.

* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban, csen-
des utcában, 852 nm-es telken, most
épülő, nappali+3 szobás, 136 nm-es,

egyszintes családi ház kulcsrakész
állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.

ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
GÖDÖLLŐN, a Csanak panorámás
utcájában épülő, nappali+ 4 szobás,
igényes ikerházi lakások őszi
beköltözéssel, kulcsrakész állapotban
eladók. Irányár:37,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-
es telken, 94 nm-es, most épülő, nap-
pali + 3 szobás, amerikai konyhás iker-
házi lakások, garázzsal szerkezet-
készen eladók. Irányár: 20 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szerkezetkészen 22,5 mFt-ért,
kulcsrakészen 27 mFt-ért eladók. 
* VERESEGYHÁZ Erdőkertessel határos
részén, 113 nm-es, most épülő, nappali +
3 szobás, amerikai konyhás ikerházi
lakások garázzsal eladók. Iár: 27 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* DOMONYVÖLGYBEN, tóparton,
lovaspark mellett, csendes környe-
zetben nappali + 2 szobás, 3 szintes,
garázsos, hangulatos lakóház 792 nm-
es parkosított telken eladó. Iá: 29 mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken, 230
nm-es, 4 szobás, szépen felújított családi
ház melléképületekkel eladó. Iár: 23 mFt.
* DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosí-
tott telken 180 nm lakóterületű, nap-
pali+4 szobás, 3 garázsos, luxus
kivitelű családi ház (fűthető medence,
55 nm fedett terasz,) eladó. Iá.: 38 mFt 



* Gödöllőn, a Szabadság téren kiadó egy másfélszobás, bútorozott,
távfűtéses, kábeltévés lakás. 50.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel:
(30) 280-4591
* 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
* 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 összkomfortos, kon-
vektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva kiadó. 2 havi
kaució. Tel: (20) 578-6848
* 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 nemdo-
hányzó, 2 fő részére. 70.000 Ft + rezsi/hó + kaució. Tel: (70) 635-6016
* Gödöllőn Kazinczy krt. 6.sz. alatti társasházban 2 szobás, 56 nm-es
felújított, berendezett lakás hosszútávra kiadó. Érd: (30) 222-8909
* Gödöllőn, Zombor utcában 1 szobás lakás kiadó. Tel: (30) 423-6416
* Gödöllőn a Szőlő utcában 1+2 félszobás lakás hosszútávra bútoro-
zottan kiadó. Tel: (70) 533-1121
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-es
lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4 szobás összkom-
fortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas ingatlan
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356
* Gödöllő Palotakerten földszinti 1 szobás lakás, 2 csöves korsz-
erűsített fűtéssel (szabályozható, elzárható) hosszútávra kiadó. 2 havi
kaució szükséges. 40.000/hó + rezsi. Tel: (30) 222-5274
* 1 szobás összkomfortos különbejáratú lakrész családi házban kiadó.
Ár: 40.000 +rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: (30) 4258-595
* 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, konvektoros,
nem régen felújított téglalakás 60.000 Ft/hó + rezsiért kiadó.
Érd: (30) 2100-048
* Gödöllő Palotakerten kiadó egy 44 nm-es (másfélszobás) és egy 57
nm-es (2 szobás) felújított lakás. Tel: (30) 550-7945
* 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

* Palotakerten 2 szobás, egyedi fűtésméréssel rendelkező, erkélyes,
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9-128-026
* Gödöllőn a Fácán sor 76 sz. alatt társasházi lakás kiadó hosszútávra.
65 nm + garázs + tároló. Tel. (30) 378-4054
* Gödöllő kertvárosában 2 szobás felújított, önálló lakás kiadó.
(Számlaképes.) Tel: (20) 5555-772
* Gödöllőn a Szt. János u. 21. B-ben első emeleti szoba-konyhás lakás
kiadó. Tel: (30) 550-1132, (49) 351-504
* Kiadó hosszútávra Gödöllőn egy 90 nm-es családi ház felső szintje,
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, bútoro-
zott lakás hosszútávra kiadó. 60.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució
szükséges. Tel: (20) 423-6337
* Gödöllő, Palotakerten 2 szobás, távfűtéses (szabályozható,
mérős) felújított 1. em. lakás kiadó. Tel: (20) 9280-973
* ISASZEGEN különálló kis ház, 2 szoba összkomfort kiadó. Tel:
(30) 263-0886
* Konvektoros, kis rezsis, jó állapotú, 2 szobás lakás a városközpont-
ban kiadó. Tel: (20) 544-2228
* 2 szobás, összkomfortos ház 50 ezerért kiadó, ugyanitt kisméretű
tégla eladó. Tel: (30) 246-1283
* Gödöllőn Kertvárosban, családi házban összkomfortos albérlet kiadó.
Tel: (28) 418-373, (70) 267-9806 
* Gödöllőn, egyetemhez közel albérlet kiadó. Tel: (20) 412-1987
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. emeleti, 2 szobás 55 nm-es lakás
kiadó. 55 E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges. Tel: (70) 209-3669 
* Gödöllő belvárosában, a Tűztorony Házban első emeleti elegáns lakás
bérbeadó igényes bérlőnek 95.000 Ft + rezsi/hó. Tel: (30) 906-2474
* Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1 havi kau-
ció. Érd: 30/9079-322
* Egyetemisták! Új építésű családi ház külön bejáratú emeleti szintje
(kb. 80nm + 50nm terasz) 3-5 fő részére kiadó: 80.000 Ft/hó + rezsi.
Tel: (30) 234-4122
* Gödöllőn a Gyöngyvirág utcában másfél szobás bútorozott családi
ház kis kerttel, udvarral fiatal pár vagy két egyetemista (lány) részére
kiadó. Busz 5, vonat 8 perc gyalogosan. Tel: (20) 260-0189
* Gödöllő – Máriabesnyőn 4 tagú család külön bejáratú házat, lakrészt,
ALBÉRLETET KERES hosszútávra 70 ezer + rezsiig. Tel: (20) 422-5955
* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20) 289-4854, (20) 362-5540
* Gödöllőtől 9 km-re az M3-s mellett 100 nm-es kertes családi ház
kiadó egyben vagy külön két 50 nm-es lakrésszel, külön bejárattal,
fürdővel. Tel: (30) 9858-774 
* Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2 szobás lakás augusztus
1.-től kiadó. Iár: 60e +rezsi. Tel: (30) 437-0463
* KIADÓ 2 szobás, erkélyes, bútorozott, kábeltévés, szabályozható
fűtésű palotakerti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Hosszútáv =
reális ár + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (30) 831-0592

KIADÓ

* Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alatt ingatlan
kiadó saját parkolóval. Tel: (70) 409-1540
* 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
* 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
* Gödöllőn a PERCZEL M. utcában ÉPÍTÉSI TELEK teljes
közművel rajta másfél szobás téliesített faházzal ELADÓ v.
KIADÓ. Érd: (30) 650-2194
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Rohan az idő. 
Rohan az idő? 
Rohan az idő!

Kedves olvasó először is tudnod kell, hogy
ezzel a címmel, 2005 októberében már
született egy írás. Akkor az októberben
megjelenő csoki mikulások és fenyődíszek
váltottak ki megrökönyödést belőlem.
Azonban ez az Idő, semmit sem tanult az
akkori történetből! Már megint rohangál
össze vissza! Most egy nagyáruház hirde-
tési újságját nyitottam ki, s hogy pontosít-
sam: 2009. július 10.-én azaz a nyár kellős
közepén, kb. 35 fokban, kis kertem
napozóágyán. 
No, és mit látok benne?
Iskolakezdési akciót. Mondom,
ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓT! 
Mai szófordulattal élve, azonnal lehidal-
tam! S, hogy ámulatomban ne maradjak
egyedül, a három gyerek is meredten nézte
az újságot, és nem azért, mert olyan eget
rengető jó cuccot látott volna benne. 
-Hiszen még csak most volt az évzáró! -
Még nyaralni sem voltunk! –kiáltották
egymás után.
-Én meg még meg sem kaptam a rávalót,
alias beiskolázási utalványt! –kontráztam
rájuk.
Aztán szépen becsuktuk döbbenetünk tár-
gyát, kissé lehiggadtunk és kimentünk a
közeli strandra.
Persze, hogy ne legyen egyszerű az élet, a
történet ezzel nem ért véget.
Nyolc nappal később újabb meglepetésben
volt részünk. A szomszéd városban új
pénzköltési lehetőség, azaz rucipláza nyílt.
Családom hölgy tagjait és természetesen
jómagamat is, mint minden nőt, érdekelnek
a ruhák, cipők, táskák, övek. Korlátozott
anyagi helyzetünk azonban csak a
nézelődést teszi lehetővé, de ezt a luxust
azért megengedjük magunknak. Így hát
felkerestük az új terepet, ahol a sokkhatás
folytatódott.
ÓRIÁSI NYÁRI AKCIÓK! NYÁRI
RUHÁK KIÁRUSÍTÁSA! 
Figyelem! Az időpont: 2009. július 18.!!!!
Ha jól számolom ez még bőven a nyár kel-
lős közepe!!! És mi lesz augusztus végén?
Szájunkat erősen eltátottuk, s végül az
állunk is leesett, mikor megláttuk a hosszú
ujjú pulóverokat, bundabéléses kabátokat.
Isten bizony ott voltak! Tanúim vannak rá! 
Ezek után többé nem volt kétséges számom-
ra, hogy ez az Idő teljesen megbolondult!
De biztos, hogy Ő volt? Egyedül? Á, az nem
lehet! Ehhez erős segítség kellett! Ki, kik
csinálták ezt vele, velünk? És főleg miért?
Miért? 
Miért veszik el a gyerekek önfeledt
pihenését, kikapcsolódást, azzal, hogy a
nyár közepén az iskolával riogatják őket?
Nem várhatna ez augusztus 21.-éig? 
Miért sokkolják a szülőket, hogy úr isten
már füzeteket, ceruzákat kell venni, de
hiszen még az aktuális törlesztőt be sem
fizettük! 
Miért kell mindent akkor és ott, de rögtön
megvenni, mert télikabát télen nem lesz,
csak júliusban? 
És a fő kérdés, hová lett a dolgok
megszokott folyása??? 
Szeretnék újra gyerek lenni, amikor /és
idézem saját magamat/ „Nyáron nyár volt,
télen tél. Nyáron kincs volt az eper, télen
csuda volt a banán, a narancs.”…. 
Nyáron nyaraltunk, ősszel iskolába men-
tünk, télen hógolyóztunk, tavasszal loc-
solkodtunk.
Miért űz minket a Világ? 
Miért hajtjuk ennyire az Életet? 
Mire való ez a nagy rohanás? 
Miért hagyjuk magunkat? 
Miért rohan az idő? 
Valaki meg tudja magyarázni?

2009. július 19.   Ujvári Mária
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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
* KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről vagy a város
vonzáskörzetéből, legalább érettségivel rendelkező munkatár-
sakat felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére. Barátságos
környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk
fel. Jelentkezni lehet: 06-30-768-58-52
* VASBETON SZERELŐI munkára tapasztalattal rendelkező szak-
munkást és segédmunkást keresek (hosszútávra). Tel: (30) 301-0898

* Gödöllői kávéházba felszolgálót, mosogatót, kézilányt, cukrászt
keresünk. Érd: 06-20-322-03-72
* 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.
* Gyermekeim egyedül nevelem, 4-6 órás állást keresek, ha lehet
bejelentve! Ha tud, kérem, segítsen! Tel: (20) 586-6848

* Fóti 100 nm-es üzletbe júli. 1.-től fodrászt, kozmetikust, műkör-
möst, masszőrt vállalkozói igazolvánnyal felveszek. Forgalmas út
mentén új építésű üzlet. Tel: (20) 915-5911
* MŰKÖRMÖST KERESEK VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL! Érd:
(30) 372-4056
* Kézi autómosóba tapasztalattal rendelkező fiatal munkaerőt
keresünk. (30) 9915-554
* Kőműves szakmunkásokat keresek Gödöllő és környékéről
azonnali kezdéssel. (30) 9915-554
* ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és után-
futó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747 
* Önállóan dolgozni tudó villanyszerelő szakmunkást keresek
gödöllői és Gödöllő környéki munkára. Tel: (30) 949-3326
* Az Egyesített Szociális Intézmény (2100 Gödöllő, Ady Endre
sétány 56.) házi gondozói munkakör betöltésére szakképzett
munkatársat keres. Részletes tájékoztatás a 28-512-405 telefon-
számon, az intézmény vezetőjétől kérhető.
* 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
* Virágkötőt felveszünk veresegyházi üzletünkbe. Versenyképes
kereset, utazási hozzájárulás. Tel: (20) 571-5883
* Gödöllői Sörözőbe pultos hölgyet keresek (30 éves korig). Tel:
(20) 373-6100

* KERTGONDOZÁSRA, néha házkörüli apróbb karbantartásra
keresek munkájára maximálisan igényes, pontos, precíz, meg-
bízható, szerszámokkal is rendelkező ezermester típusú embert
Gödöllőn. Heti egy alkalom, kb. 5-6 óra, 5000 Ft. 20/9621-024
* Gödöllői SÖRÖZŐBE PULTOST keresünk. Érdeklődni 8-17 óráig
a 30/620-7113 és a 30/682-2847 telefonszámokon lehet. 
* Csomagoló, karbantartó munkatársat keresünk gödöllői
munkavégzéssel! Érdeklődni: RÁTI Kft. (28) 430-707, (30)
915-1029
* Délutáni 2-3 órás munkára keresek jelentkezőket.
Munka: TV Előfizetések gyűjtése. Érd: (20) 4242-032, v.
e-mail: reg@gemini-invest.hu 
* Étterem szakmai gyakorlattal felszolgálót és szakácsot keres.
Érdeklődni 10-22 óráig a 06 (20) 592-6024-es telefonszámon. 
* A GROUPAMA GARANCIA ZRT. 2 fő ügyfélkapcsolati referens
munkatársat keres gödöllői kirendeltségére. Alkalmazotti jogvis-
zony, ingyenes képzés, költségtérítés. Elvárás: középfokú
végzettség. Tel: (20) 6616-715

A Szent István Egyetem,

Mezőgazdaság- és Környezettudományi

Kar dékánja, állást hirdet 3 fő részére 

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

A részletes álláshirdetések 2009. július 13. és
2009. augusztus 5. között megtekinthetőek: a

www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalon,
valamint az Egyetemi, illetve a Kari hirdetőtáblán.

A Szent István Egyetem főtitkára
a SZIE Pályázati és Innovációs Központba
(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

ügyvivő szakértő munkakör betöltésére
(a SZIE Pályázati és Innovációs Központ fela-

datkörébe tartozó, pályázatkezeléssel járó admin-
isztrációs feladatok ellátására).

A pályázati kiírás részletei 2009. augusztus 5-ig a
www.kszk.gov.hu és a www.szie.hu/allaspalyazatok

internetes oldalakon, valamint az Egyetem
Hirdetőtábláján megtalálhatók.

A Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és

Környezettudományi Kar dékánja, pályázatot

hirdet a Környezet- és Tájgazdálkodási

Intézet Környezetgazdaságtani Tanszékére 1

fő részére, egyetemi docens
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 2009. július 17. és 2009.
augusztus 17. között megtekinthető: az Oktatási és

Kulturális Közlöny 20. számában, a www.kszk.gov.hu,
és a www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,

valamint az Egyetemi, illetve a Kari hirdetőtáblán.

Apróhirdetés felvétele @ Kossuth L. u. 1. @l@ttKossuth L. u. 1. @l@tt
* *



* Főkönyvelőt felveszünk Közgazdaságtudomány Egyetemi, vagy
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai diplomával, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, számítógép kezelői ismerettel, angol nyelv-
tudással, legalább 5 éves főkönyvelői gyakorlattal, büntetlen
előélettel. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget iga-
zoló 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 híradástech-
nikai eszközök ismeretével, termelő területen szerzett legalább 3
éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással, büntetlen előélettel
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló
okmányok másolatainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Tel: (30) 659-7869. 
* Gyártáselőkészítési osztályvezetőt felveszünk okleveles
gépészmérnöki végzettséggel, tervezői jogosultsággal és gyakorlat-
tal, legalább 3 éves vezetői gyakorlattal, angol nyelvtudással, 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. 
* Projekt igazgatót felveszünk okleveles villamosmérnöki
végzettséggel, Magyar Telekom NyRt. mobil és stabil bázisállomá-
sainak 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

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30/851-8763.
* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros fűnyírást vál-
lalok rövid határidővel. Tel.: 70/591-2776
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200.
www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédel-
mi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON,
MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Klímafelszerelés bruttó 99.990 Ft. Klímával. Tel: (20) 9370-
199
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: 06 20 423-4828,  www.interiortrans.hu 
* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, cso-
magolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-
3448
* Megbízható fiatalember fűkaszálást, kertgondozást vállal
állandóan vagy alkalmanként. Tel: (70) 313-9221

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi
kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486-
029, (70) 384-8711
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias
hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: (70)
414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: (30) 528-7777
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozások-
nak. 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
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: (20) 9133-165
* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
* 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, rec-
segés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: (20) 5231-094
* 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
* 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
* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201
* 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
* Sorsunk a számokban! Általános jellemünket, rejtett belső tula-
jdonságainkat, sorsfordulóink évét megtudhatjuk a szám-
misztikából. (Párkapcsolati összehasonlítás is.) Érd: 20/5210-
354oklev. számmisztikus
* Vállaljuk udvarok, házak lomtalanítását, sitt, szemét elszál-
lításával; fák kivágását, házak felújítását, tetőjavítást, vízsz-
erelést, alapozást, festéseket. Tel: 30/481-4005
* KÁDFELÚJÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tel: (20) 512-7430
* KŐMŰVES MUNKÁK kivitelezését vállalom. (20) 209-6859
* VIACOLOR és TÉRBURKOLATOK készítését vállalom. (20) 209-6859
* Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű ápolása. Talp masszázs.
Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év szakmai gyakor-
lattal. (20) 532-7275 Bárándi József
* „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
* KŐMŰVES, burkoló munkák vállalása, kerítések készítése.
Térkövezés, HŐSZIGETELÉS. ÁCS MUNKÁK! Régi tetők javítása!
Referenciával. Tel: (30) 369-2381
* TETŐJAVÍTÁST, bádogozást, viharkár elhárítást vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 949-7007
* 14 óra után vállalok takarítást, házimunkát, vasalást, gyermek-
felügyeletet időpont egyeztetéssel, referenciával. Igény szerint
hétvégén is. Tel: (20) 334-4693
* Vállalok kertkarbantartást, gépi és kézi fűnyírást, traktoros
parlagfű kaszálást referenciával. Fa hinták, kerti kiegészítők
építése referenciával. Tel: (20) 2051-932
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A tengeri…
Milyen romantikus név. Elárulja származását,
hiszen a tengerentúlról érkezett Európába a
kukorica, ami manapság a legnagyobb ter-
mőterületet foglalja el a gabonák közül. Szép,
közösségi élményeket hoz elő, csuhébabákról,
morzsolásról. A szemek ugyanis maguktól nem
tudnak kiperegni a torzsából le kell morzsolni a
magokat, különben nem lehet sem elvetni, sem
feldolgozni.  Ez valószínűleg a nemesítés
hátránya, ám hatalmas előny, hogy a többezer
éve még csak tucatnyi magot tartalmazó torzsa,
manapság háromszáz magot hoz. Emiatt a sza-
poraság miatt oly népszerű, hiszen a búza
csupán 30-40 szemet ad kalászonként. 

A magot emészthetetlen cellulóz héja miatt is
meg kell darálni, így áll elő a dara és liszt,
amiből a szegények eledelének ismert málé
(puliszka, polenta, kása, körgölhe) készült.
Leggyakrabban túróval ízesítették, de lehet
zöldségekkel (káposzta, kel) és szalonnával,
kolbásszal is izgalmassá tenni. Manapság
elegáns éttermekben találkozni vele, különleges
körítés gyanánt. Nem csoda, a maja eredetmon-
da szerint az istenek kukoricakásából gyúrták az
első embereket.
Horgászok előfőzik a halaknak szánt csali sze-
meket, ám feltárni értékes belsejét másként is
lehet. A száraz szemeket erősen hevítve
elpárolog a víz a szem belsejében. A gőz nagy
nyomást hoz létre, s a mag pattogó hangot hal-
latva szétrobban. Ekkor a keményítőtartalmú
belső rész kiterjed és készen áll az ehető, puhán
dudorodó pattogatott kukorica. S ha már itt tar-
tunk, ne feledkezzünk meg a reggeli corn-
flakesről, a kukorica-csipszekről, s a mexikói
taco-ról sem, ami olyan ropogtatnivalóan jó
mártogatós előétel.
A kukorica őshazájában Mexikóban számtalan
felhasználását ismerik a kukoricának. Ragukba
nálunk is gyakran kerül, de salátába, rizsbe kev-
erve is üdén hat. Levesbetétként vagy krém-
levesnek is jó. Egyszerű kedvencem a frissen
tört kukoricacső grillen sütve, vajjal, sóval.
Éttermünkbe mexikói, csirkés quesadillára
hívjuk meg a kukorica híveit, kukoricalisztből
készült tortillába töltve, sütve.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)

A Szent István Egyetem,
Mezőgazdaság- és Környezettudományi

Kar dékánja, állást hirdet az Állat-
tenyésztés-tudományi Intézetbe 1 fő

részére, tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.

A részletes álláshirdetés 2009. július 21. és 2009.
augusztus 5. között megtekinthető: a

www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalon,
valamint az Egyetemi, illetve a Kari hirdetőtáblán.



* Kedvezményes lakáscélú hitelek, hitel kiváltások állami
támogatással. Értékszámlák 9%-os kamatozással lekötés
nélkül, magán nyugdíj pénztárak. Tel: (20) 278-5242

* SZILKA SZALON! Esküvői, alkalmi és szalagavatós ruhák
kölcsönzése és varrása. Kistarcsa, Szabadság út 54. Tura,
Templom köz 10. Tel: 30/213-9029, 70/538-9280, 30/698-
6834, www.szilkaszalon.eoldal.hu 

* Ajtó-ablak il lesztés, csere, javítás, zárak cseréje,
szigetelés. Családi házak hőszigetelése. Lakás felújítás.
Tel. (70) 213-2073

* KERTFENNTARTÁS, fűkaszálás, sövénynyírás, favágás,
telektisztítás, kerti faeszközök. Kedvező árak! Tel: + 36 30
836 42 10 E-mail: info@gramin.hu WEB: www.gramin.hu 

* BEJÁRATI AJTÓ AKCIÓ! Anyaga: hibamentes, hossz-
toldott borovi fenyő, 68 mm vastag. Ára: 85.000 Ft.
Egyedi méretben rendelhető, ISO minősítéssel. Tel: (30)
222-4228, (30) 488-0565

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

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

OKTATÁS

* TOP-TAN: Angol szuperintenzív középfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam indul aug. 17-én: 50 óra: heti 5x5 óra
(aug 20-23 szünet): 14.00-18.00-ig. Max. 5 fős csoportok.
Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63. 

* TOP-TAN: Újrakezdők figyelem! Egyéni és mini csoportos
(2-3 fő) foglalkozások keretében ismételd át a régen tanul-
takat, hogy szeptemberben az igazi tudásodnak megfelelő
csoportban folytathasd angol tanulmányaidat. Információk:
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu,
Tel: 28-423-744, mobil: 30-372-20-26. 

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

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

* Kiscsoportos angol, német  kezdő, újrakezdő, középhaladó,
haladó tanfolyamok 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 

* ANGOL TANÍTÁS kezdőtől a haladóig felnőtteknek, diákok-
nak egyéni vagy kiscsoportos formában diplomás nyelv-
tanárnál. Tel: (20) 933-2324

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

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

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

* Német-magyar szakos tanár tanítást, vizsgára való
felkészítést vállal. Tel: (30) 606-8302

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

* Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és festőművész
művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák művészeti sza-
kaira és művészeti középiskolákba készülők számára rajz- és fes-
tészeti felkészítő tanfolyam indul alapozó és haladó szinten
Gödöllőn 2009. szeptemberétől. Tel: (30) 580-3756

* 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. fejlesztopedagogus1@gmail.com 

* Kanadai tapasztalattal és középfokú nyelvvizsgával ren-
delkező egyetemista általános iskolások pótvizsgára való
felkészítését vállalja angolból. 1000 Ft/60 perc. Tel: (30)
331-4426

* Pótvizsgára felkészítés! Általános iskolások számára gon-
dos, gödöllői, sok tapasztalattal rendelkező fejlesztő pedagó-
gus jó eredményt vállal! (Kivéve nyelvek.) Tel: (70) 289-5083

* Alsós hiányok pótlása! Írás – olvasás – számolás meg-
tanítása alaposan, amire lehet a következő tanévet építeni:
(70) 289-5083

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

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

* Építkezésből kimaradt, raklapon fóliával lefedve tárolt 288
db Porotherm 38 NF (nútféderes) 38×25×23,8 cm
falazótégla, valamint 2 db 90×90 cm-es hőszigetelő üveg-
ezésű nyíló faablak olcsón eladó. (30) 465-4775

* 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

* 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

* Új állapotú 2000 W-s áramfejlesztő eladó. Tel: (20) 3676-
670

* PRO-AQUA takarító- és levegőtisztító gép, új, német eladó.
23 funkciós, atkátlanít, asztma, allergia esetén hatékony.
Mélytisztító kefével. Ára: 320.000 Ft. (eredeti ár 450e Ft)
(20) 530-8912

* Eladó összecsukható etetőszék 3.000 Ft, kiságy matraccal
10.000 Ft, hálós járóka matraccal 10.000 Ft, háti, vázas
gyerekhordozó 12 kg-ig 10.000 Ft, előre-hátra felvehető
gyerekhordozó 0-2 éves korig 8.000 Ft. Tel: (30) 531-2578

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

* Eladó 2 db Suzuki lemezfelni 13” 3500 Ft/db, 1 db 4 üt.
robbanómotor 25e Ft, 1 pár 185/15” gumi 4e Ft, Harmónium
11 regiszterrel 100e Ft. Tel: (70) 250-3276

* Eladó VW Passat 1.9 Pd tdi, 130LE (chippelve 170), 2000.
XI. (már 2001es modell!) Ha érdekel hívj: 70/381-76-94

EGYÉB

* Ha magányosan él, de szeretne kapcsolatot kialakítani,
kérje társközvetítői segítségemet. Mindenkivel személyesen
találkozom, megismerem külső-belső tulajdonságait.
Tevékenységem diszkrécióra épül. Hívjon bátran: (30) 228-
4096, (20) 967-4009

* 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

* GARÁZS VASLEMEZBŐL: mobil, felvonulási épület céljára is
alkalmas, eladó. Iár: 80.000 Ft. Tel: (20) 473-1362

* Istállótrágya 300Ft/q, tej 120Ft/l. Szeles Imre Gödöllő,
Radnóti 17. (20) 456-0481
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A Garda-tó
Olaszország legnagyobb tava nemcsak az olas-

zok körében közkedvelt üdülőhely, hanem a

külföldiek is szívesen látogatnak ide.

A tó fekvése egyedülálló, hiszen a keskeny észa-

ki részét az Alpok égbeszökő csúcsai övezik, a

kiszélesedő déli fele pedig már a Pó-síkság

területét súrolja. Tengerszint feletti magassága

mindössze 65 méter, a Monte Baldo csúcsai

pedig 2000 méter fölé törnek, így nem nehéz

elképzelni a lenyűgöző kilátást odafentről.

A tó hossza 51 kilométer, legszélesebb pontja

17 kilométer, keleti partjának déli részén talál-

ható a festői szépségű Garda nevű kisváros,

amelyről a nevét kapta.

A partján fekvő történelmi városkákban vál-

tozatos szórakozási lehetőségek várják az idelá-

togatókat; szabadtéri koncertek, hang-

versenyek, különböző sportesemények és per-

sze a hamisítatlan olasz gasztronómia.

A környékén termesztett szőlőből készült helyi

borokat hangulatos, családias, nem túl drága kis

éttermekben kóstolhatjuk meg, majd a finom

kóstoló és ebéd után jól esik egy könnyű séta a

hűs óvárosban, ahol kézműves árusok kínálják

portékáikat.

Számtalan sportolási lehetőség is kínálkozik a

vendégek részére, a tó északi része – Limone –

Riva – Torbole – Malcesine például a szörfösök

paradicsoma, mivel itt mindig fúj egy kicsit a

szél. Ezzel szemben a déli rész inkább a gyer-

mekeseknek ajánlott,  Peschiera a legdélibb

település, ahol megtaláljuk a minden korosztá-

ly számára szórakozást nyújtó hatalmas vidám-

parkot: Gardaland-ot. A vidámpark nem csak

nyáron látogatható, ősszel és télen is (pl.:

Karácsonykor) témához illő mulatságokkal

várja a látogatókat. Nyitva tartási ideje nagyon

kedvező, egy teljes napot, de akár kettőt is el

lehet tölteni benne, biztos, hogy fantasztikus

szórakozás várja az egész családot.

A környéken szinte mindenhol találhatunk egy-

egy olcsóbb kempinget, apartmant, de meg-

találhatóak a minden igényt kielégítő 4-5*-os

szállodák is.

Az olasz vendégszeretet és mentalitás - bárhol

is lakunk - mindenhol ránk talál.               (GR)

Előző játékunk nyertese: Majorosné Halász
Éva. Gratulálunk!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. AUGUSZTUS 12.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Katalin Jánosné, Kossuth L. u. 64.
Nagypál Benedek, Vörösmarty u. 1.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Sukta Zsuzsa, Fenyves köz 48.
Winkler Mátyás, Öreghegyi u. 3/A.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Fehérvári-Tóth Éva, Zarándok u. 28.
Erősné dr. Széles Anna, Búzavirág u. 18.

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL


