
A megbeszélésre azok kaptak meghí-
vást, akik valamilyen formában érde-
keltek a gödöllői idegenforgalomban.
A találkozó elsődleges célja volt, hogy
az érintettek első kézből kapjanak tájé-
koztatást azokról a lehetőségekről,
amivel saját vállalkozásukat is hely-
zetbe hozhatják annak a programnak a
keretében, amelynek során az önkor-
mányzat szeretné jelentősen növelni a
gödöllői vendégforgalmat. Mint az a
találkozón elhangzott, a gödöllői turiz-
mus szempontjából az első jelentős lé-
pés a kastély megnyitása volt, amit
más kezdeményezések is követtek,
mint például a szálloda-, s a jelenleg
folyamatban lévő termálprojekt, ame-
lyekkel a minőségi turizmus kialakí-
tása a cél. Ennek érdekében már ké-
szül Gödöllő turisztikai koncepciója,
ami a tervek szerint ősszel kerülhet a
képviselő-testület elé.

A polgármester úgy fogalmazott, a
városban jelenleg folyó fejlesztések

egymásra épülnek,
szorosan kapcsolód-
nak egymáshoz.
Példaként hozta fel,
hogy a városunkban
létesült kereskedel-
mi beruházások már
nem csak a gödöllői
igények kielégíté-
sét, hanem térségi
célokat is szolgál-
nak, ugyanúgy,
ahogy a tervezett
termálfürdő is, ami
egyben a leendő kastélyszállót is ellát-
ja majd vízzel. A belváros tervezett át-
alakításáról szólva elmondta, annak
alapvető célja, a városközpont élhe-
tőbbé tétele, s minél több zöldfelülettel
való ellátása. Ezért is kap nagy hang-
súlyt a gépkocsiforgalom korlátozása,
és megfelelő parkolók kialakítása.

A város tervezett turisztikai koncep-
ciójáról Krassay Árpád turisztikai

szakember tájékoztatta a részvevőket.
Mint mondta, arra törekednek, hogy
többpólusú lehetőséget dolgozzanak
ki, amelyben szerepet kap a kastély, a
tradicionális értékeket képviselő mű-
vésztelep, a máriabesnyői kegytemp-
lom, valamint a helyi lovas központok.
Ehhez azonban nélkülözhetetlen egy
turisztikai információs rendszer kiala-
kítása, valamint a szálláshelyek fej-

lesztése és megfelelő szolgáltatói hát-
tér kialakítása. Kifejtette, a koncepció
kidolgozásába mindenképpen számí-
tanak a gödöllői idegenforgalomban
érdekeltek és érintettek véleményére
is, ezért kérdőíves felmérést is végez-
nek annak érdekében, hogy megtud-
ják, ők, hogyan látják a lehetőségeket.

(folytatás a 3. oldalon)
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Őszre elkészülhet a gödöllői turisztikai koncepció

Cél a minőségi idegenforgalom
Idegenforgalmi szakemberek ismerkedtek a gö-
döllői fejlesztési tervekkel a múlt héten pénteken
a városházán. A tájékoztatón dr. Gémesi György
polgármester számolt be azokról a programokról,
amelyek a jövőben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
növekedjen a városunkba látogató turisták száma,
s az ide érkezők minél több időt, minél kulturál-
tabb körülmények között tölthessenek el.

A vandálok ellen

Védelem
Múlt heti számunkban adtunk hírt ar-
ról, hogy biztonságosabbá teszik az
aluljárót a Szabadság téren. A gyalo-
gosok védelmében már a hét végén
elhelyezték a korlátokat, amit az tett
szükségessé, hogy több esetben is
balesetveszélyes helyzet alakult ki a
száguldozó kerékpárosok miatt. A so-
kaknak védelmet jelentő korlátok
azonban csupán néhány napig bírták a
sebességre vágyók rohamát, a hét ele-
jére nagyrészüket kitörték. A megma-
radt korlátokat a VÜSZI begyűjtötte,
s a következő időszakban más, a van-
dálok rohamának jobban ellenálló
rendszert helyeznek ki.

Nem árt azonban, ha százszor is
meggondolja magát minden rongáló.
A héten már megkezdődött a Szabad-
ság téri térfigyelőrendszer kialakítá-
sa. Az első kamera üzembe helyezése
a hét elején megtörtént.

(folytatás a 2. oldalon)
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A múlt héten bezárták kapui-
kat az iskolák, s a napokban a
bizonyítványt is kezükbe kap-
ják városunk diákjai. Két és fél
hónapos pihenés vár a gyere-
kekre, mielőtt szeptember el-
sején ismét megszólalna a
csengő.

Városunk általános iskoláiban 2958
diák fejezete be a tanévet, közülük
354-en ballagtak el. Az Erkel iskolá-
ban 800 diák várta a kicsengetést,
köztük 114 nyolcadikos. A Hajós is-
kola 579 tanulójából 65 fő ballagott
el, a Petőfi iskola 700 diákja közül 65
fejezte be ottani tanulmányait,  Dam-
janich iskolában pedig 56 fő ballagott
el a 345-ből. A Montágh iskola 131
tanulója közül hattól búcsúzott a
2007/2008-as tanév végén, a Szent
Imre katolikus iskolában pedig a 403
tanulóból 30 fejezte be a 8. osztályt.

A középfokú oktatási intézmények-
ben is véget ért az év. A Premontrei
gimnázium 465 diákja közül 31 balla-
gott el, a Török Ignác Gimnáziumban
644 tanuló közül 128 fő végzett nap-
palin és 15 fő estin. A Református Lí-
ceum 398 diákjából 61 ballagott el, a
Madách szakközép iskolában pedig
953 diák fejezte be a tanévet, s 240 fő
egyben az itteni tanulmányokat is.

Míg azonban a nyár a diákok számára
a megérdemelt pihenésé, a szülőknek
sok problémát jelent, hogyan oldják
meg a gyerekek elhelyezését a követ-
kező hetekben. Ez elsősorban az álta-
lános iskolás korú gyerekek esetében
komoly feladat. Városunkban már
hosszú évek óta segítséget nyújt eh-
hez a blahai napközis tábor, ahol min-
den esztendőben más városi iskola
pedagógusai vállalják, hogy megfe-
lelő napközbeni programokról gondos-
kodnak a gyerekek számára. Az idén a
Damjanich János Általános Iskola
tanárai várják a gyerekeket június 23.

és augusztus 22. között. Mint meg-
tudtuk, a jövő héten 50 fővel indul a
tábor, amelyben sport, kézműves fog-
lalkozások, strand-, múzeumlátoga-
tás, és egyéb programok várnak a
résztvevőkre. A nyár folyamán bár-
melyik gödöllői általános iskolás be-
kapcsolódhat a programba, amit az
önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően ingyenesen vehet igény-
be. A szervezők mindössze azt kérik,
hogy a részvételi igényt legalább két
nappal korábban jelezzék a szülők,
mivel csak ebben az esetben tudnak
ebédet is biztosítani. bj

Véget ért a tanév

Vakáció

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gödöllő Városi Polgármesteri Hivatalban  

2008. JÚLIUS 1-JÉN (KEDDEN) NEM LESZ  ÜGYFÉLFOGADÁS, A HIVATAL ZÁRVA TART.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.tv. 71/a.§. értelmében 
július 1-e a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap. 

Nem csak a ballagó diákok számára jelentett búcsút az iskolától a tanévzáró a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Rétfalvi Antalné, az intézmény igaz-
gatója ugyanis az idei tanév végén nyugdíjba vonul. Tanítványai nem minden-
napi meglepetéssel tették számára feledhetetlenné június 14-ét, utolsó tanítási
napját.  Maja néni semmit sem tudott a diákok szervezkedésétől. Számára már az
is meglepetés volt, amikor reggel az egész iskola sorfalat állva várta szeretett
igazgatóját. Az
igazi ajándék
azonban az a
műsor volt,
amit a Diák
Önkományzat
hivatalosan Ki
Mit Tud-nak
szervezett erre
a napra, s ami-
ből egy meg-
ható Ki Mit
Tud Adni Ma-
ja Néninek
program lett.

Gödöllői városközpont – a Főtér
helyreállítása és fejlesztése

Általában minden lakóhely, falu és
város életében, szakaszos fejlődésé-
ben vannak olyan időszakok, amikor
nagy, körültekintő és egyben meré-
szen jövőbe látó döntések szüksége-
sek az igen jelentős és korszerű célok
megvalósításához. 
Ilyen típusú és fontosságú döntések
előtt áll Gödöllő városa is, amikor
egyrészt fel kell készülni a teljes vá-
rosmegújítás folyamatára, másrészt,
igen sürgetően, itt van a városköz-
pont rehabilitálásának végrehajtási
szükségessége is, amelyek közül bi-
zony egyik sem könnyű feladat.
A városközpontot (a Belvárost), azon
belül a Főteret jelenti a teljes Sza-
badság tér (régi Ferenc József-tér,
majd Hősök tere), amely a Dózsa
György út mind a két oldalán terül el.  
A képviselő-testület 2008. május 20-i
rendkívüli ülésén eldöntötte, hogy az
Önkormányzat benyújtja a Közép-
Magyarországi Operatív Program
„Funkcióbővítő város rehabilitá-
ció”, vagyis az ún. Főtér pályázatát,
amelynek alapvető célja a városköz-
pont megjelenésének és szerepköré-
nek fejlesztése. 
A pályázat témaköreiről lakossági
fórumot szervezett az Önkormányzat
2008. április 24-ére, amelyen – a té-
ma kiemelt fontossága ellenére – na-
gyon kevesen vettek részt (kb. 10-12
fő). Rögzítésre került, hogy összes-
ségében a célkitűzések egy vonzó, új
funkciós és közösségi tereket bizto-
sító, az ökovárosi, kulturális, tradi-
cionális és idegenforgalmi szempon-
tokat érvényesítő Főteret képzelnek

el. Sajnos a lakossági
fórumon elhangzott igen
sok kérdésre és előremu-
tató megoldási javaslat-

ra, valamint a későbbi konzultációs
és partneri lehetőségekre érdemi és
értékelő válaszokat nem kaptak a
résztvevők.
Így nem volt tisztázható a sajtóban
megjelent néhány tervezési látvány-
kép sem, amelyek alapján – mint pl.
„A templom előtt gyülekező tér”
vagy a Dózsa György út felőli áttekin-
tő kép – megállapítható, hogy a beton
és kő uralná el a főteret, valamint
csak jelképes és funkciók nélküli né-
hány fával és zöld részekkel megtűz-
delve. Ez például teljesen ellentétes a
Gödöllőről kialakult régi és mai el-
képzelésekkel.

1. Javaslataink szerint: mindenek
előtt szükség van az átfogó és kiérlelt
Főtér fejlesztési, kialakítási és mű-
ködési koncepció létrehozására,
amelyet a civil szervezetek és a la-
kosság is elfogadott, mivel az ún.
szocializmus évtizedeiben tönkretet-
ték Gödöllő városközpontját. 
2. Gödöllő város korszerű, megújuló
Főtere – a történelmi, az idegenfor-
galmi, a funkció-ellátási és a XXI.
századi okok és igények miatt – a Dó-
zsa György út mindkét oldalának
egységes kezelésével, a későbbiekben
a két oldal passzázzsal történő össze-
kapcsolásával alakítandó ki. 
3. A Dózsa György út forgalom-el-
terelése és –csillapítása mellett szük-
ség van az út két oldalán olyan spe-
ciális zöldsövény-rendszer ültetésére
is, amely négy-hat sorban bokrok,
valamint középmagas és magas fák
kombinálásával, egyedi nyírás-tech-
nikával nemcsak a Főtér jelentős
szennyeződés-csökkenését (por, füst,
zaj stb.) segíti elő, hanem – az or-

szágban egyedülálló megoldásként –
jelentős idegenforgalmi és szakmai
vonzerőt is jelentene (lásd az Öko-
város funkciót is). 
4. A tényleges Főtér-jelleg megte-
remtéséhez feltétlenül szükség van II.
Rendelőintézet (a volt Pártház) és a
Rézgombos lebontására, továbbá a
helyszíneknek – a teniszpályákkal
együtt – önkormányzati tulajdonba
maradására, valamint a COOP Áru-
ház szerepének – ugyanebben a gon-
dolatkörben történő – hosszú távú,
rendkívül alapos átértékelésére. 
5. A Főtérre semmilyen autót vonzó
parkolóház-építést, valamint a jelen-
legihez képest számottevő szolgál-
tató- és bolthálózat-növelést nem sza-
bad betervezni.
6. A végleges Főtér-koncepció ki-
alakításakor meghatározó legyen a
fás-füves-virágos- és funkció-teres
jelleg; a történelmi szobrok és emlék-
helyek (ti. 4 darab, 250 évnél idő-
sebb van itt!) funkció-tereinek ki-
alakítása és működtetése; létre kell
hozni pl. Zenepavilont, Szabadtéri
sakkhelyet, Napórát, a kistérségi
vonzáskörzet népi iparművészeti ter-
mék-áruhelyeit, a demokrácia-sarkot
(a gödöllői Hyde Park Corner) stb.-stb. 

Kérjük a véleményünk és javaslatunk
figyelembe vételét, valamint a la-
kosság és a civil szervezetek partner-
kénti bevonását a főtéri tervezésekbe
és a munkálatokba. 
Gödöllő, 2008. május 27.
A Főtéri Baráti Kör nevében leje-
gyezte:
Dr. Márai Géza gödöllői lakos

Ui.: Mindezekről lakossági fórum
lesz az Új Forrás Polgári Kör szer-
vezésében, a Gödöllői Művelődési
Központban 2008. 06. 23-án, hétfőn
18 órakor.

Árverési hírdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata árverést
hirdet  Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 5.
emelet 33. számú lakás tulajdonjogának
megszerzésére

Az ingatlan ismertetése: A 417/11/A/33 hrsz-ú,
44,4 m2 alapterületű, másfél szobás lakás Gödöl-
lőn, a Dózsa György út 1-3. 5. emelet 33. számú tíz
emeletes társasházban található. A lakás víz-és
csatornahálózatra kötött, elektromos árammal el-
látott, távfűtéses. Kikiáltási ár: bruttó 9.300.000
Ft, mely az árverésen a licitálás kiinduló összege.
Az árverés helye: Gödöllő, Városháza, Szabadság
tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség Az árverés ideje:
2008. július 31. du. 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz 

címén a lakás kikiáltási ára 20
%-ának megfelelő összeg,
azaz 1.860.000 Ft befizetése
a Vagyongazdálkodási Iroda
által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési
határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2008. július 28-
án, 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllő Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Város-
háza II. emelet) a 227. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást, írá-
sos dokumentációt dr. Sára Magdolna ad.
A lakás keddi, csütörtöki és pénteki napokon,
munkaidőben történő megtekintésére a megjelölt
személlyel időpont egyeztethető.
Telefon: 28/529-147, Telefax: 28/529-251
e-mail: sara.magda@godollo.hu

Olvasóink írták

Felhívás gyommentesítésre

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény
értelmében a földhasználók és termelők kötelesek
minden károsító ellen védekezni, ha azok a szom-
szédos földhasználók, illetve termelők növényter-
melési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi
egészséget bármilyen módon veszélyeztetik.
A földhasználó különösen köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó ki-
alakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. Ez a dátum a szankciómentes, önkén-
tes jogkövetés lehetőségének határnapja.
Amennyiben a kötelezett határidőre a károsítók el-
leni védekezési kötelezettségét elmulasztja, nö-
vényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege 

húszezertől ötmillió forintig
terjedhet. E mellett a növény-
védelmi hatóság közérdekű
védekezést rendelhet el az
adott ingatlanon. A közérdekű
védekezés valamennyi költsége a kötelezettet ter-
heli. A költségek meg nem térítése esetén azok
adók módjára kerülnek behajtásra.
Fentiek alapján felhívjuk minden ingatlantulajdo-
nos, földhasználó, termelő figyelmét, hogy leg-
később 2008. június 30-ig – majd szükség szerinti
gyakorisággal ismételten – végezzék el ingatlanuk
gyommentesítését.
Az ingatlanok gyommentességét folyamatosan el-
lenőrizzük.

Gödöllő, 2008. június
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyző

Folynak a munkák a város út-
jain, s a jövő héten már meg-
kezdődik az aszfaltozás is az
előkészített helyeken. A felújí-
tási és építési munkák mellett
megkezdték az előkészítését a
posta és a művelődési központ
melletti parkoló fizetőssé tör-
ténő átalakításának. 

A tervek szerint halad az út
és a járdaépítés. Jelenleg is
dolgoznak a Béke, a Már-
cius 15., és az Október 6.
utcában, ahol a süllyesz-
tési munkálatokat végzik.
A járda felújítás is folyta-
tódik, ezen a héten a Klap-
ka utcában dolgoznak a
gyalogos forgalom bizton-
ságosabbá tételén. A fel-
újítások mellett nagy gondot fordíta-
nak az akadálymentességre is. Ebben
mozgáskorlátozott társaink segítik a
VÜSZI munkáját, akik kerekesszék-
kel járják végig szakemberek társasá-
gában az adott helyeket, hogy ahol
szükséges, ott végrehajthassák a vál-
toztatásokat. Ez azonban nem feltét-
lenül jelenti azt, hogy a pótlólagosan
kialakított le- és felhajtók, átjárók
ugyanott lesznek, mint a már meg-
lévők. 

A vakáció beköszöntével segítséget

kapott a VÜSZI. A diákmunka kere-
tében ugyanis évről-évre egyre több
iskolás vállalja, hogy részt vesz a
parkok és az utak rendbetételében. Az
idén az Alsópark gyalogos útjait tisz-
títják meg a diákok. 

A jövő héten kezdődnek az aszfal-
tozási munkák. Először a Dózsa
György úti posta  parkolója, a Rem-

sey körút és az Árpád utca kap új bur-
kolatot. A Posta parkolójánál azonban
nem ez lesz a legnagyobb változás. A
jelenleg még ingyenes parkolás július
elsejétől megszűnik. Az órát a Posta
sarkánál helyezik majd el. Szintén jú-
lius elsejétől kell fizetni a parkolásért
a Petőfi Sándor Művelődési Központ-
nál. Itt az első másfél óra 10 forintba
kerül, ezt követően pedig a városi par-
kolási díjnak megfelelően óránként
180 Ft-ot kell bedobni a parkolóórá-
ba. Kép és szöveg: bj

(folytatás az 1. oldalról)

A rendszer többi elemét a kö-
vetkező hetekben folyamato-
san helyezik üzembe. A Sza-
badság teret 24 órás folyama-
tos őrzés teszi ez által bizton-
ságosabbá.
Rendkívül balesetveszélyes
helyzetet okoztak azok a ron-
gálók is, akik a Palotakerten
szedték fel a lábrácsokat az

épületek bejáratai elől. A lakótelep
házainak nagy részénél egyik reggel-
re csak az üres gödör várta az ajtón
kilépőket.

Takarítás, akadálymentesítés, útépítés

Diákok is segítik a VÜSZI-t

A vandálok ellen

Védelem
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Brüsszel messze van Európától. És
ez kicsit igaz is. Bár repülővel mind-
össze 2 óra alatt ott lehet lenni, még-
is ami ott történik, sokak számára
nem teljesen világos. Ezen kíván
változtatni az EU, és ennek okán a
2008-as évet a kultúrák közötti pár-
beszéd évének nyilvánították. Immár
harma-dik alkalommal rendezte meg
az Európai Néppárt a lokális média
képviselőinek nyári egyetemét. Idén
közel 200 újságírót hívtak a tagor-
szágokból, hazánkat lapunk képvi-
selte.

Az idei nyári egyetem szintén a
kulturális párbeszédről szólt, mit te-
het a helyi sajtó azért, hogy az embe-
rekkel jobban megismertesse az unió
gondolatiságát. Az unió politikája,
nem külügy, hanem közügy, az itt
élők nem csak befogadói, hanem ré-
szesei is kell, hogy legyenek. Kezdte
mondatait Wilfried Martens, az Eu-
rópai Néppárt elnöke. Meg kell ta-
nulnunk, hogy hogyan élhetünk
együtt és nem egymás mellett. Ma
egy olyan Európában élünk, ami ösz-
szességében multikulturális, de ha
szinteket nézzük, akkor ez a világ jól
elkülönül egymástól. Hiszen ha nem
az uniót vizsgáljuk, hanem egyik
tagországát akkor arra ugyanúgy
mondhatjuk, multikulturális, hiszen
az országok régiókra, megyékre osz-
lik és minden egyes megyének, régi-
ónak meg van a saját egyénisége. Sa-
ját kultúránk megismertetésével,
megismerhetjük más országok kultu-

rális sajátosságait is. Luc van den
Brande, a Régiók Bizottságának el-
nöke előadásában elmondta, hogy
Európa csak egységesen lehet ver-
senyképes. Az egységhez azonban
egyre nagyobb szükség van az euró-
pai népek összefogására is. E nélkül
nem lehet versenyképes Európát al-
kotnunk. Úgy kell egyesülnünk,
hogy közben mindenki megőrzi saját
egyéniségét, de nem tehetjük, hogy
egy közös Európában ellenségként
nézzünk egymásra.

Kultúra egyenlő oktatás, mondta
Erna Hennicot Schoepges. Ahhoz,
hogy megismerhessük egymást,
hogy nyitottak legyünk az idegenre,
szükség van az oktatás fejlesztésére
is. A nyitottság azonban nem más,
mint tolerancia, és ezt a toleranciát
kell megtanítunk gyermekeinknek.
Ma ez számunkra még nehezen
megy, hiszen egyes országok nem is
olyan rég még ellenségek voltak, ma
pedig együtt kell küzdeniük az egy-
ségért. Az ellentétek még ma is érez-
hetőek, de ennek véget kell vetni.
Amit eddig tettek az EU politikusai,
ma már kevés. Ezeket az ellentétete-
ket gyermekeink oktatásával tudjuk
enyhíteni. Nem felejthetjük a törté-
nelmünket, és azokat a fájdalmakat,
amik érték országainkat, de a jövő
érdekében összefogás szükséges, és
a megismeréshez az országok és né-
pek közötti kommunikációra.

Az integráció nem asszimiláció,
hanem lehetőség az egységre, mond-

ta Jan Figel, az unió oktatási és kul-
turális biztosa. Ha a dialógus hiány-
zik, akkor a zavar fokozódik. Kultú-
ránk védelme fontos. A sokszínűség
teszi Európát egyedivé: 27 ország,
23 hivatalos nyelv, és 3 írásjel. Ez
ma az egységes Európa és ez a jövő-
ben tovább bővül. Az unió nem az
Egyesült Államok, és nem is kíván
azzá válni. Megőrzi sokszínűségét,
soknyelvűségét és kulturális gazdag-
ságát. Míg 50 éve a gazdaságra he-
lyeződött a hangsúly, ma a kultúra
vált fontossá. Az egymás közti kom-
munikáció egyre fontosabb lesz a jö-
vőben. Gyermekeink külföldön ta-
nulhatnak, mi magunk szabadon vá-
laszthatjuk meg, hol akarunk dolgoz-
ni, egyre jobban kiszélesedik a világ
előttünk, és ebbe a világban sokkal
könnyebben tájékozódhatunk, ha
nem csak azt tudjuk, honnan jöttünk,
hanem azt is, hová tartunk. Nem le-
het elfelejteni mi történt Európában
40-50 évvel ezelőtt, de azt sem fe-
lejthetjük el, mi történt a 90-es évek-
ben a Balkánon. Mindezt a jövőben
megakadályozhatjuk, ha értjük egy-
mást.

A konferencián felmerültek azok a
problémák, amik a közeljövőben
egyre erősödhetnek. Fel kell készül-
ni az emigráció erősödésére a fejlődő
államokból, ami által tőlünk teljesen
idegen vallásokat ismerünk meg. És
hogy mi is a helyi média szerepe eb-
ben? Az hogy megismertesse Euró-
pát Európa lakóival.

A Gödöllői Szolgálat Brüsszelben

Európa és a helyi média kapcsolata
(folytatás az 1. oldalról)

A tanácskozáson több kérdés is fel-
merült a tervezett idegenforgalmi fej-
lesztésekkel kapcsolatban. Szóba ke-
rült többek között, hogy milyen sze-
repet kaphat a gödöllői repülőtér a jö-
vőben városunkba irányuló turizmus-
ban. Mint azt az előadók hangsúlyoz-
ták, ez egy hosszú távú program ré-
sze, ami a következő években még
nem feltétlenül érezteti majd hatását,
de egy-, másfél évtized múlva megha-
tározó lehet.

A jelenlegi helyzetről szólva a hoz-
zászólók kiemelték, egyre nagyobb
az igény az aktív pihenés, ezen belül
is a lovassportok és az ehhez kapcso-
lódó programok iránt. Többen is je-
lezték, hogy azok, akik itt töltik el az
éjszakát, egyre gyakrabban érdeklőd-
nek a kulturált esti programokról és a
sportolási lehetőségekről.

Abban valamennyi résztvevő egye-
tértett, sok munkát kell belefektetni
azért, hogy a turisták ide jöjjenek, és
ne csak a kastély megtekintését tart-
sák fontosnak. Ehhez azonban szük-
séges a megfelelő információs rend-
szer kialakítása, a lehetőségek megis-
mertetése. Pozitív példaként hangzott
el, hogy amíg évekig arról beszél-
tünk, a kastélyba látogatókat nem si-
kerül átcsábítani a belvárosba, addig a
Világbéke-gong felavatása óta jelen-
tősen megnőtt azoknak a száma, akik
kifejezetten ennek megtekintése miatt
keresik fel a városközpontot.

Mint megtudtuk, az önkormányzat
a jövőben több ilyen találkozót szer-
vez, aminek keretében a városban
működő egyes szakterület képviselői-
vel kívánja megvitatni a tervezett és a
folyamatban lévő fejlesztéseket.

(k.j.)

Őszre elkészülhet a turisztikai koncepció

Minőségi idegenforgalom

Június 13-án tartotta tanévzáró ün-
nepi ülését a Szent István Egyetem
szenátusa a gödöllői aulában. Az ese-
ményen köszöntőt Gémesi György
polgármester, tanévzáró beszédet
Solti László rektor mondott. Az ün-
nepségen doktorokat avattak, jubileu-
mi okleveleket, kitüntetéseket, elis-
merő címeket adtak át.

– Gödöllőnek fontos az egyetem,
fontos, hogy minél hatékonyabban
működjön, sokoldalú továbbtanulási
lehetőséget kínáljon a városban élők-
nek – mondta köszöntőjében Gémesi
György. Hozzátette: a város megbe-
csülésének tartja, hogy az önkor-
mányzat vezetőjeként az ünnepi ülés
résztvevőihez szólhat. Az egyetem és
Gödöllő a mindennapokban is együtt-
működik: számos ponton érintkez-
nek, találkoznak a fejlesztési elkép-
zeléseik. Arra biztatta ugyanakkor az
egyetem hallgatóit, hogy éljenek job-
ban a város kínálta kulturális lehető-
ségekkel. Gratulált az ünnepségen ki-
tüntetésben részesülőknek, akik elis-
mert munkájukkal hozzájárulnak az
ország fejlődéséhez. A gazdasági
helyzet javítása, kiemelkedésünk a
megkérdőjelezhetetlen morális vál-
ságból nem nélkülözheti a szakembe-
rek, a tudós emberek felkészültségét
és hozzájárulását sem.

Tanévzáró beszédében Solti László
elmondta, hogy a felsőoktatási intéz-
mények versenyében a SZIE karai a
minőségi képzést választották, szem

előtt tartva, hogy egy nyi-
tott országban a hallgatók
nem fogják idejüket és
energiájukat használhatat-
lan oklevelek megszerzé-
sére áldozni. A továbbiak-
ban az intézmény vezetője
rámutatott arra, hogy a kő-
olaj után az élelmiszer is
stratégiai cikké vált. Itt az
idő, hogy Magyarország
éljen páratlan lehetőségei-
vel és építsen mezőgazda-
sági adottságaira. Az egye-

tem lehetőséget kap arra, hogy agrár-
hagyományait megtartva, de a XXI.
századi biológiai-technikai újdonsá-
goknak megfelelően korszerűsített is-
meretekkel felvértezett szakemberek-
kel lássa el a mezőgazdaságot.

A rektor arról is szólt, hogy pár
nappal korábban, a gazdász- és
gépészkar jubileumi diploma-
osztó ünnepségén az aranydip-
lomások elmondták, milyen kö-
rülmények között kellett az öt-
venes években tanulniuk, ho-
gyan kezdték szakmai pályafu-
tásukat az éppen elfojtott 56-os
forradalom után, az erőltetett
kollektivizálás időszakában, és
milyen kompromisszumok árán
tudták elvégezni azt a feladatot,
amelyet ők maguk küldetésnek
neveztek. Emlékeztettek a pá-
lyaelhagyó vagy a megtorlások
elől külföldre menekülő egykori
évfolyamtársakra, akik hazájuk-
ban nem tudták befutni azt a pá-
lyát, amelyet választottak.

– És ma, vajon nem látszik-e
párhuzam az ő sorsukkal akkor,
amikor a végzett diplomások tö-
megesen hagyják el az országot
jobb megélhetés vagy éppen ke-
vésbé zaklatott élet reményé-
ben? – tette fel a sokakban meg-
fogalmazódó kérdést. – Én nem
hiszek abban, hogy ez az értel-
miségi exodus pusztán anyagi-
akkal magyarázható. A közál-

lapotokon, az ország hangulatán
szükséges javítani ahhoz, hogy a leg-
fogékonyabb kezdő éveiket külföldön
töltő és értékes tapasztalatokat gyűj-
tött szakemberek rövidebb-hosszabb
tanulóidő után visszatérjenek hazá-
jukba és az ország üdvére, a maguk
örömére dolgozhassanak. 

A tanévzáró ünnepségen a szenátus
tiszteletbeli doktori címet adományo-
zott Flórián Károly professzornak a
SZIE és a Kassai Műszaki Egyetem
között évtizedek óta fennálló eredmé-
nyes tudományos és oktatási együtt-
működés kialakításában és ápolásá-
ban végzett tevékenységének elisme-
réseként. Az egyetem vezető testülete
első ízben adományozott rector emer-
itus elismerő címet volt rektorainak
megbecsülésére. Szendrő Péter 2000.
január 1-jétől 2003. december 31-ig,
dr. Molnár József 2004. január 2-től
2007. június 30-ig volt a gödöllői
központú Szent István Egyetem rek-
tora.

(l.g.)

Tanévzáró a Szent István Egyetemen

Együttműködés

A hét kérdése
– Ön szerint hol jobb parkolni,
szabadtéren, vagy mélyga-
rázsban?

„Ha egy mód van rá, nem parkolok
szabadtéren. A zárt parkolók sokkal
biztonságosabbak. Igaz, fizetni kell,
de legalább nem lopják el az autót.”
(Kocsis Márton)

„Amióta a múlt nyáron egy kiadós
jégeső több százezer forintos kárt
csinált a kocsinkban, azóta, ha csak
egy mód van rá, nem állok meg sza-
badtéren. Addig a férjemet nem le-
hetett rávenni, hogy béreljünk helyet
a piaci mélygarázsban, azóta ott
parkolunk. Sokkal biztonságosabb.”

(M.Z.-né)

„Gödöllő belvárosában a parkolási
gondok nincsenek megoldva. Örül-
tem, amikor hallottam, hogy a főtér
alatt mélygarázs épülne. Most vi-

szont azt hallom, egyesek ez ellen
agitálnak. Ha mégsem valósulna
meg, akkor a városközponthoz közel
mégis meg kellene építeni, hiszen
Európában is ez a tendencia... A mé-
lygarázsok fölött mindig zöld felüle-
teket alakítanak ki, ahogy erre már
Budapesten is van példa.” (V.K.)

„…Azok, akik vigyáznak az autójuk-
ra, ha egy mód van rá, nem állnak
meg szabadtéren. Egy autó több mil-
lió forintba kerül. A parkolás órán-
ként 200 forint körül van, ha valaki
beáll egy ilyen helyre. Ezért védett
helyen van a kocsija, nem lopják el,
minimális az esélye, hogy megron-
gálják, nincs kitéve az időjárás vis-
zontagságainak…”

(Pataki Cs.)

A hét kérdése: 
– Ön hogyan oldja meg a nyári
szünetben, hogy gyermeke
megfelelő módon töltse el a
szabadidejét?
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Továbbra is várjuk leveleiket a
szolgalat@libori.hu e-mail, illet-
ve a „Joga van hozzá” Gödöllő,
Pf. 112. címeken. Korábbi, vala-
mennyi cikkünk olvasható a
www.drborosandrea.hu webol-
dalon.

Heti cikkünk aktualitását az adja,
hogy 2008. július 1. fontos határidő
végét jelzi a vállalkozások számára.
A cégnyilvántartásba bejegyzett gaz-
dasági társaságok eddig kaptak
ugyanis haladékot arra, hogy létesítő
okiratukat megfeleltessék az új
cégtörvény előírásainak. Nem elég
azonban eddig a határidőig a szüksé-
ges módosításokat elvégezni, a mó-
dosított okiratot be is kell nyújtani a
cégbírósághoz, ennek elmaradása
ugyanis maga után vonhatja a cég
törvényességi felügyeleti eljárás ke-
retei között való megszüntetését.
Nem terheli a módosítási  kötele-

zettség azon gazdasági társaságokat,
amelyek társasági szerződése – álta-
lános hivatkozásként – a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvényre utal; azon ugyanis a továb-
biakban az új  törvényt kell érteni.
Amennyiben a társasági szerződés

módosítására a fentiek alapján nincs
szükség, a gazdasági társaság e tör-
vény rendelkezéseihez történő igazo-
dását a cégbíróság felé – illeték és
közzétételi költségtérítés megfizetése
nélkül – bejelentéssel teljesíti. A beje-
lentésben a cég nyilatkozik arról,
hogy a társasági szerződés  módosítá-
sára nincs szükség, illetve arról, hogy
a bejelentésben megjelölt időponttól e
törvény rendelkezései szerint mű-
ködik. Fontos tudnivaló továbbá,
hogy a 2008. január 1-től  módosult
statisztikai besorolási renddel ösz-
szefüggően is vannak kötelezett-

ségeik a vállalkozásoknak  Az Euró-
pai Parlament és Tanács döntése értel-
mében ugyanis az egyes tevé-
kenységekre vonatkozó statisztikai
besorolási rend az unión belül egysé-
gesítésre került, ezért a korábbi szak-
makódok jegyzéke is megváltozott.
Ennek következményeként a változá-
sokat a különböző adminisztrációs
nyilvántartásokban is át kell vezetni.
Ott, ahol ez automatikusan elvégez-
hető volt, azaz nem kellett felvenni a
kapcsolatot a vállalkozási tevékeny-
séget folytatóval, hivatalból elvégez-
te a cégbíróság, illetve az állami adó-
hatóság még 2008. január 31-ig.
Azok, akiknél ez nem volt lehetséges,
önmaguknak kell gondoskodni arról,
hogy a létesítő okiratukban, illetőleg
vállalkozói igazolványukban átveze-
tésre kerüljön a gyakorolt tevékeny-
ség új statisztikai száma, illetve meg-
nevezése.  Ezt a cégbejegyzésre köte-
lezett vállalkozások a társasági szer-
ződésük módosításával a cégbírósá-
gokon keresztül tehetik meg, ameny-
nyiben az adott tevékenységi kör a lé-
tesítő okiratukban szerepel. 
Minden egyéb esetben az állami adó-
hatóságnál kell kezdeményezni a vál-
tozás bejelentését, írásban. 
A változások bejelentésének határide-
je eredetileg 2008. július 1. volt, de a
vállalkozások érdekképviseleti szer-
veinek kezdeményezésére az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter ígéretet
tett arra, hogy a vonatkozó rendelet il-
letve törvény módosításáról hala-dék-
talanul intézkedik, melynek kö-
vetkeztében a határidő 2008. decem-
ber 31. napjára módosul.  Az adóhiva-
talnál kezdeményezett eljárás termé-
szetesen illeték- és díjmentes. 
A határidő betartása fontos, mivel
a késedelmes bejelentés miatt tár-
sas vállalkozások esetében 500.000
forint, egyéb vállalkozók esetében
200.000 forint mulasztási bírság ki-
szabására van lehetősége az állami
adóhatóságnak.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület ezen a nyáron is szeretné
vendégül látni a moldvai csángó is-
kolások 20 fős csoportját Lészpedről
június 26-29.  között. 
Pénzbeli adományok átvételére a
Damjanich János Általános Iskola  tit-

kárságán (Gödöllő, Batthyány L. u.
32), a Gödöllői Városi Múzeumban
és a Városi Könyvtárban munkana-
pokon van lehetőség.
A gyermekeket vállaló családok
Büttner Saroltánál jelentkezhet-
nek munkanapokon 18-20 óra között.
Telefon: 30/609-5022; 28-421 -235
e-mail: buttner.sarolta@gmail.com

Az Egyesület számlaszáma: 
65600168-11058186

A zene szerves részét képezi
mindennapi életünknek. Nincs
ez másként egy rádiónál sem,
ahol az interjúk, a különféle mű-
sorok, a reklámblokkok – és még
sorolhatnánk – mellett olyan űrt
pótol, ami néhány percre meg-
szépíti, megkönnyíti az emberek
életét. A Calipso Rádiónál Masz-
lag Zsolt az a személy, aki a zenei
repertoár minél színesebbé téte-
léért felelős. Erről a szerteágazó
munkáról beszélgettünk vele.

– Hogyan került kapcsolatba a rá-
diózással?

– A technika, a különböző apró kü-
tyük világa mindig is nagyon érdekelt,
így a középiskola után jelentkeztem egy
hangtechnikus iskolába, amit sikeresen
el is végeztem. Ekkor azonban még fo-
galmam sem volt, hogy mit is szeretnék
csinálni a továbbiakban. Szerencsére, a
villám becsapott egy volt osztálytársam
személyében, aki ebben az időben már a
Pannon Rádiónál dolgozott. Ő vetette
fel, hogy mi lenne, ha kipróbálnám ma-
gam ennél a médiumnál. Jelentkeztem,
felvettek; így indult a rádiós pályafutá-
som. Mindez még 2001-ben történt.

– Hogyan került Gödöllőre, az it-
teni rádióhoz?

– Körülbelül egy éve voltam a Pan-
non Rádiónál, amikor ott igen zűrzava-
ros helyzet alakult ki. Ekkor következett
be az újabb villámcsapás, ismét csak
egy ismerősöm képében, aki akkor a
még Pelikán – azóta már Caliso – Rá-
diónál tevékenykedett. Beszélgettünk,
elmondtam, hogy ha van rá lehetőség,
akkor szívesen váltanék. Volt rá lehető-
ség, így bekerültem a gödöllői rádiózás
vérkeringésébe.

– Konkrétan milyen feladatokat lát
el a Calipsonál?

– Többrétegű a tevékenységem. Ez
azt jelenti, hogy foglalkozom a zenék

keverésével, azok vágásával, illetve az
adott napra vonatkozó műsorszámok
összeállításával.

– Mennyire kap szabad kezet
ebben a tekintetben?

– Tulajdonképpen „szabadon garáz-
dálkodhatom”, de azért bizonyos szem-
pontokat figyelembe kell vennem. Nyil-
vánvaló, hogy nem állíthatok össze ré-
tegzenét, legyen szó bármilyen stílusról
is. Ez  egy rádió, ahol a hallgatóság kü-
lönféle életkorú, különböző zenei felfo-

gással bíró személyek csoportjából áll.
Igyekszem egy olyan egyveleget
megteremteni, ami mindenkinek tet-
szik. Ez körülbelül a reggel kilenc
órától este hét-nyolc óráig terjedő
időszakot öleli fel.

– Minden embernek megvan a
kedvenc zenei stílusa, a kedvenc
előadója, zenekara, az Öné melyik?

– Rengeteg fajta stílust kedvelek,
de ha konkrét előadóról van szó,
akkor nálam Michael Jackson a nye-
rő. Természetesen tisztában vagyok
azzal, hogy ez egy szubjektív hoz-
záállás, így nem is igyekszem a hall-
gatókra ráerőltetni a saját kedvence-
met/kedvenceimet, ami óriási hiba
lenne.

– Körülbelül mekkora zenei
archívummal rendelkezik a Calipso
Rádió?

– Hasra ütve olyan 9000 felvétellel
rendelkezünk, amiből olyan 1500 szá-
mot használunk fel rendszeresen. Ez
nem tűnik olyan nagy számnak, de ha
jobban belegondolunk, akkor nem is
olyan kevés.

– Egy zenei szerkesztőnek tudnia
kell valamilyen hangszeren játsza-
nia?

– Ezt nem tudom, de ha már rólam
van szó, akkor elmondhatom, hogy jó-
magam zenélek, zongorázom. Tagja
vagyok egy olyan csoportosulásnak,
ami esküvőkön, különböző céges ren-
dezvényeken biztosítja a jó hangulatot.
Leszögezem, hogy itt nem lakodalmas
zenére kell gondolni; mi inkább a XXI.
század zenéinek keveredését oltjuk bele
a 80-as évek muzsikájába, már ami a
hangszerelést illeti.

– Mint műszaki ember, soha nem
érzett arra késztetést, hogy a mikro-
fon mögött is kipróbálja magát és ne
csak a háttérből irányítsa a dolgokat?

– Bevallom, a Pannon Rádió zűrös
időszakában mikrofonvégre kerültem,
de annyira nem tetszett. Sokkal jobban
kedvelem azt a fajta háttérmunkát, amit
a Calipso Rádiónál végezhetek. Vannak
emberek, akik jól mutatnak a  képer-
nyőn, vannak, akinek az orgánuma
passzol a rádiós műsorvezetéshez; de én
alapvetően nem ebbe a kategóriába tar-
tozom. Ráadásul a műsorvezetés kötöt-
tebb munka, mint amit én végzek, így
jelen pillanatban tökéletesen elégedett
vagyok azzal a fajta munkával, amit el-
látok.

Calipso portré – Michael Jackson a favorit

Beszélgetés Maszlag Zsolttal

Harmadik alkalommal rendez-
tek kiállítást a Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola és Készségfejlesztő Spe-
ciális Szakiskola diákjainak
munkáiból. 

Ez alkalommal az oktatási intéz-
ményben voltak láthatóak a különbö-
ző kézműves munkák, amiket 12-17
éves tanulók készítettek. A kiállításon
tűzzománc, fa, csuhé és vegyes tech-
nikával készült alkotásokat mutattak
be. A tűzzománc készítését Vértes Ist-
vánné tanította, a fa megmunkálását
pedig Sás Károlytól sajátították el a
tanulók.  Az intézmény diákjainak
munkái már nem egy alkalommal
arattak nagy sikert, hiszen magas
színvonalon elkészített alkotások ke-
rülnek ki a kezük alól.

Sikeresen zárult az az együttmű-
ködés, amely a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ va-
lamint a Regina Alapítvány között va-
lósult meg 2008 első félévében, ami-
kor 8 diák végzett önkéntes tevékeny-
séget az alapítványnál. 

A Premontrei Gimnázium, a Regina
Alapítvány és a Városi Könyvtár
együttműködésében nyolcadikos diá-
kok tanítottak nyugdíjasokat a számító-
gép és az internet használatára. A könyv-
tár ingyenesen bocsátotta rendelkezé-
sünkre az INFO-Hidat a program ideje
alatt és a nyugdíjasok szervezésében se-
gített, a gimnázium a diákok kiválasz-
tásában és koordinálásában működött
közre.
Projektünk célja az volt, hogy a generá-
ciók közötti szakadékot átívelve egy
hasznos és mindannyiuk számára érde-
kes kezdeményezéssel összevonjunk
két korosztályt. Ehhez olyan területet
kerestünk, ami behálózza a hétköznap-
jainkat, ismerete mindennapjaink részé-
vé vált, használata és haszna nem kor-
hoz kötött, mégis összekapcsolhat.
A program ideje alatti kontaktus az idő-
sebbekkel a diákok számára nagyobb
önbizalmat adott, kipróbálhatták önma-
gukat, megismerték egy másik generá-

ció mentalitását. Az idősek a „fiatal taní-
tók” által megfelelő tempóban és saját
igényeik szerint tudtak haladni a tan-
anyagban. Elfoglaltságot biztosított ne-
kik ez a program, újszerű és hiánypótló
volt számukra egyszerre. A megszerzett
ismereteken túl új ismeretségek és kap-
csolatok szövődtek.
A program ideje alatt 4 előadó színesí-
tette az együtt töltött időt: Juhász Borbá-
la történész, Gazdagné Leitner Tünde
informatikus, Winter Erzsébet önisme-
ret tanár és Izsóné Szecsődi Ildikó pszi-
chológus látta el hasznos és érdekes in-
formációkkal a résztvevőket.
A program résztvevői a nyugdíjasok ré-
széről: Bakos Zsoltné, Benécs Józsefné,
dr. Somogyi Árpádné, Dudán József,
Dudán Józsefné, Kalydy Endre, Kalydy
Endréné, Ligeti Gyuláné, Szabó Imréné,
Tóth Mihályné.
A program résztvevői a diákok részéről:
Hegedűs Áron, Herdovics Mihály, Kal-
csevszki Regina, Mogyorósi Anett, Or-
bán Patrícia, Pintér Tamás, Pitlik Lász-
ló, Polcz Norbert.
A programot a Regina Alapítvány ré-
széről Zachárné Lehoczki Anita prog-
ramvezető koordinálta, a könyvtár olda-
láról Loskáné Fóthi Zsuzsanna volt a fe-
lelős. A gimnázium részéről a nyolcadi-
kosok osztályfőnöke, Sántáné Farkas
Judit vett részt a programban.              P. A.

Tinédzser önkéntes Regina program

Sikeres T.Ö.R.P.

Napjainkban egyre többen ré-
szesítik előnyben a biogazdál-
kodás keretében előállított ter-
mékeket. Városunkban ezek
népszerűsítésén évek óta fára-
dozik a Nyitott kert Alapítvány.
A hét végén a Babatvölgybe in-
vitálták a téma iránt érdeklő-
dőket, ahol az Országos Bio-
nap keretében ismerhették
meg egyrészt az ott folyó mun-
kát, másrészt új ismeretekkel
gyarapodhattak.

Az egésznapos program során a bio-
élelmiszerekről, azok termeléséről,
ellenőrzéséről és a hozzájuk kapcso-
lódó életmódról hallgathattak meg
előadásokat az érdeklődők, akik meg-
ismerhették a Szent István Egyetem
itt működő tanüzemét is. 
A rendezvény ráadásul igen jó alka-
lommal szolgált a régió biogazdáinak

bemutatkozására is.
A szervező Nyitott Kert Alapítvány

természetesen arra is gondolt, hogy a
családokkal kilátogatók is kellemesen
tölthessék el idejüket. Ezért lovasko-
csikázással, állatsímogatással, parasz-
tudvar bemutatóval, illetve madár
megfigyeléssel, növény- és rovaris-
mereti programmal színesítették a kí-
nálatot.

A Babatvölgyben található SZIE
GTK és a Gödöllői Agrárközpont
Kht. szakmai irányítása mellett mű-
ködő egyetemi tanüzemet erdők és
gyepek határolják, és az a tény, hogy a
közelben nem folyik intenzív mező-
gazdasági termelés, lehetővé teszi a
mintegy 300 hektáron történő ökoló-
giai gazdálkodás megvalósítsát. A
terület mintegy 100 hektár legelővel,
100 hektár  erdővel és 11 mestersége-
sen duzzasztott tóval rendelkezik.

-lt-

Az egészséges életért

Bionap Babatpusztán

Kézművesség –
nem középiskolás

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

A járásbíróság székháza
A Magyar Királyi Járásbíróság 1871-ben került az akkori Váci út és Kovács
utca (ma Dózsa György út, Kossuth Lajos utca) sarkán álló épületbe, ahol
42 évig, 1913-ig működött az intézmény. Azonban már 1904-ben komoly
gondot jelentett a járásbíróság épületének szűkössége, illetve a hivatal he-
lyiségei sem igazán feleltek meg a rendeltetésüknek. A termek száma kevés volt, és szűkösnek is bizonyultak. A leg-
rosszabb helyzet azonban a börtönrészen volt, ami a legkorszerűtlenebb volt az egész intézményben. A kérdéssel
már a bérlő minisztérium is komolyan foglalkozott, de a község, mint tulajdonos határozatot hozott az épület kibőví-
téséről és ehhez terveket is készítetett. A minisztérium azonban úgy határozott, hogy a község tervei nem megfelelő-
ek és saját maga csináltatott új terveket, melyeket leküldött a járásbíróság vezetőjének. Ám helybéli vélemények sze-
rint ezek a tervek sem voltak jobbak, mint a község által készítetett anyagok, pedig a minisztérium anyagilag is tá-
mogatta volna a bővítést. Éppen ezért már ekkor is felmerült, hogy egy új székházat kellene építtetni. Legalkalma-
sabbnak a Ferenc József tér sarkán álló rozoga épület telkét látták, ahová egy egyemeletes bérházat képzeltek el,
melynek az első emeletén kapott volna helyet a járásbíróság. A kezdeményezés azonban ezen a ponton elakadt...
Az ügy 1906 tavaszán került újra napirendre, mikor a Gödöllői Királyi Járásbíróság megkereste a községet azzal,
hogy hajlandó-e eladni a Ferenc József tér és Váci utca sarkán lévő telket, és ha igen, akkor milyen áron. A képvise-
lő-testület azonban úgy határozott, hogy kért ingatlant nem adja el. Az indok az volt, hogy a szóban forgó telekre a
község kíván építkezni, és már a terveket is megrendelték. A telek eladása helyett a képviselők újabb ajánlatot tettek
a járásbírósági épület kibővítésére. Voltak, akik bírálták a testületet a döntésért, mert úgy gondolták, ha az igazság-
ügy-minisztérium új palota építésére szánná el magát, nem szabadna gátolni, hanem akár telek biztosításával kellene
segíteni a kezdeményezést. Mi több, egy új díszes székház felépítése, a település javára is válna. Ez ötlet azonban
lassan elhalt. Később ezen a telken épült föl 1912-re az új községháza. Az 1906 május végén megtartott közgyűlésen
úgy tűnt, hogy a székház ügyével kapcsolatos kérdésekben megállapodás születik: határozatot hoztak arról, hogy a
királyi járásbíróság helyiségeit 40.000 korona építési összeg erejéig kibővíti a község – az igazságügy-minisztérium
tervei alapján. Megállapodás született arról is, hogy a minisztérium a 2000 korona bérleti díjon felül az építkezési
összeg 5 százalékával, tehát 2000 koronával támogatja a beruházást, így az építkezésre szánt összeg 44.000 koronára

nőtt. Az építkezés a jelenlegi helységek
kibővítése mellett új termek építését is
takarta. Az új helyiségeket a község tulaj-
donában lévő jegyzői lak portáján képzel-
ték el. Az építkezés azonban ismét elma-
radt, és az ügy újfent lekerült a napirend-
ről.
A téma 1910-ben került elő ismét, de ek-
kor már egészen más koncepciók kerültek
előtérbe. A kincstár határozatot hozott
ugyanis, hogy az 1911-ben lejáró bérleti
szerződést Gödöllő községgel hat évre
meg kell újítani a régi feltételekkel. Emel-
lett új tervek is születtek: a korábbi épület
átépítését és kibővítését elvetették, és új
székház építését helyezték kilátásba. Az
igazságügy-minisztérium építési szakér-
tőt küldött ki Gödöllőre, hogy alkalmas

helyet találjon a beruházás számára. Talált is – a település legnagyobb felháborodására! A településen kívül, a Vác-
Budapest-Gödöllő vasút (a mai Testvérvárosok útja) mellett, a besnyői országút mentén elterülő koronauradalmi
földeken. A dombtetőn lévő telek azért volt ideális a minisztériumnak, mert kincstári kezelésében állt, így a telekvá-
sárlásra nem kellett volna pénzt fordítani. Azonban ez volt az egyetlen érv a telek mellett. A település elöljárói és la-
kosai egyöntetűen felemelték a szavukat a beruházás ilyen formában történő megvalósulása ellen. A helyi sajtóban
ironikusan így írtak az esetről: „Ez a terv igazán a kincstári észjárásra vall. Igaz, a bíróság nem üzlet, amelynek ér-
deke, hogy forgalmasabb helyre jusson. Akit megidéznek a bírósághoz, az elmegy oda, mert muszáj. E szerint tehát,
ha a kincstári magaslatról nézi az ember a dolgot, egészen mindegy, hogy hova építik azt a helyiséget, a hova az em-
ber csak muszájból megy el. De nekünk úgy rémlik, mintha a községnek is volna valami köze ahhoz, hogy hova
épüljön a bíróság. Aztán meg illenék, ha egy kis figyelemmel volnának a bírósági személyzet iránt is, amely nem me-
het el se a csemetekertbe, se a Vásár utcába lakni, mert ott nincs lakás. Utóvégre a bíróságot azért teszik ide vagy
oda, mert a község érdeke kívánja ezt. Azt pedig igazán nem tudjuk megérteni, miféle érdek fűződhetik ahhoz, hogy
a bíróságot olyan helyre tegyék ahol azt senki se óhajtja. Garasoskodásból a községet bosszantani nem ildomos és a
kincstárhoz méltatlan eljárás.” Az igazságügy-minisztérium a felháborodás hatására változtatott az álláspontján, de
ezt nem ingyen tette. Gödöllő község képviselő testülete 1910 szeptemberében tárgyalta a minisztérium javaslatát,
mely szerint a község 12.000 koronával járuljon hozzá a járásbírósági telek 32.000 koronás vételárához, ellenkező
esetben a székházat kihelyezik a település központjából. A képviselő-testület – mást nem tehetvén – elfogadta az
ajánlatot. A legmegfelelőbb teleknek az akkori Váci út és Városmajor utca sarkán lévő Weresmartthy (máshol Vörös-
marty) ház helyén lévő telek mutatkozot, ahol később fel is épült a székház. Azonban az ügy ezzel nem zárult le, a
határozatot ugyanis a vármegyének is el kellett fogadnia. Viszont ahhoz, hogy a vármegyéhez kerüljön a határozat,
előtte a szolgabíróságnak kellett véleményeznie a döntést, de a szolgabíróság a majdnem egyhangú határozatot úgy
véleményezte, hogy szerintük a község nem bír el egy ekkora anyagi teherrel járó telekvásárlást. Sokak véleménye
szerint azért született ez a döntés, mert egy új telek került a döntéshozók látóterébe. Ez a vasúti pályaudvar mellett
lévő szintén a kincstár kezelésében álló földterület volt. Az ötlet hasonlóan nagy felháborodást váltott ki Gödöllőn,
mint a korábbi terv. Lényegében a szolgabíróságnak és a vármegyének teljesen mindegy volt, hogy hol épül föl az új
hivatal. Ez viszont Gödöllő lakosságának nem volt lényegtelen. Sokan azzal bírálták az említett hivatalokat, hogy
azok a járás többi településén lakó polgároknak akarnak kedvezni. Nekik sokkal könnyebb lett volna a vasút közelé-
ben az ügyintézés. Gödöllőnek nagyon fontos
volt az épülő járásbíróság helyszíne. Nem csak
a könnyű megközelíthetőség miatt, hanem a
település központjában működő kereskedők
forgalma miatt is. Ha vidékről jöttek föl Gö-
döllőre a járásbírósághoz az emberek, nem
csak a hivatalos ügyekkel foglalkoztak, hanem
sokan betértek a bíróságra jövet vagy éppen
menet a Váci utcán álló üzletek valamelyiké-
be. Ezt a kuncsaftkört semmiképp sem akarták
a kereskedők elveszíteni, ezért nekik különö-
sen fontos volt az, hogy az új székház a Váci
utcában épüljön föl. Az ügy azonban a koráb-
biakhoz hasonlóan ismét elakadt.

(folytatjuk)

GÖDÖLLÕ ANNO

Folynak a játszótér kialakításának munkálatai a Fenyvesben. Az üzletközpont mellett a beruhá-
zó az önkormányzat kérésére alakítja ki a létesítményt, ami megfelel az európai uniós normák-
nak. A játszótér nem csak az ottani üzletközpontba látogatóknak, hanem a környék minden
gyermekének kellemes kikapcsolódást nyújt a közelgő átadást követően.

Új játszóteret kap a Fenyves

Pesten, a Ferenciek terén és környé-
kén egyik katolikus könyv- és aján-
dékbolt a másikat éri. Korántsem azo-
nos a választékuk, aki meghatározott
kiadványt vagy tárgyat keres, mehet
egyik üzletből ki, a másikba be, amíg
végre boldog örömmel kezébe kap-
hatja, amire vágyott, ami fontos a szá-
mára.

Most már, május 5-étől nem kell
Pestre utazni, és nem kell vándorolni.
Helyben, a Szabadság út 11. alatt, a
buszpályaudvarral átellenben nyílt
Keresztény könyv- és ajándékboltban
mindenki megtalál mindent, amit
csak szeretne.

Szedmák Ágnes és Téglás János, a
gödöllői római katolikus egyház-
község tagjai nyitották a hiánypótló
üzletet. Kapcsolatban állnak szinte
valamennyi keresztény – és keresz-
tyén – könyvkiadóval. Az országban
működő mindhárom kegytárgy nagy-
kereskedéssel. 

Állunk az üzlet könyvespolcánál az
egyik fiatal tulajdo-
nossal – azt is meg-
tudtam közben, hogy
egyházközségük fia-
tal házas közösségé-
hez tartoznak, vala-
mint, hogy Szedmá-
kéknak három, Tég-
láséknak két gyerme-
kük van –, s egyik
Bibliát a másik után
emeljük le, nézzük,
milyen, katolikus
avagy protestáns, ha
előbbi, a Neovulgáta,
ha utóbbi, a Vizsolyi
Biblia nyomán készült…

De hát belelapozhatnánk idegen
nyelvű Bibliába is. Jelenleg angol,
német, svéd nyelvű kapható. Szemből
mesekönyvek ötlenek a szemembe, a
Moha bácsi sorozat…

A készlet olyan gazdag, hogy hosz-
szasan sorolhatnám, mik alkotják.

Lemásolhatnám az üzlet szórólapjá-
ról is. Nem másolom ide az egész lis-
tát, csak azokat, amik zárják: magyar
nemzeti színű ajándéktárgyak. És
még legvégül: Nils Holgersson mese-
könyv, svéd (kék-sárga) ajándéktár-
gyak. (Svéd kapcsolat?)

Vállalják, hogy beszerzik azt is,
amit éppen nem tartanak, de a profil-
jukba tartozik. Hogy pontos legyek:
„A boltban megtalálható termékeken

kívül vállaljuk bármilyen jellegű ke-
resztény ajándék- vagy liturgikus
tárgy, templomi berendezés és kellék,
továbbá papi és szerzetesi öltözet, va-
lamint régiségek beszerzését rövid
határidővel.”

Szóval, érdemes benézni.
N. A.

Keresztény könyv- és ajándékbolt

Biblia svédül



6 Gödöllői Szolgálat Kultúra 2008. június 19.

Olvasmányélmények szem-
pontjából nagyon jó fiatalko-
rom volt. Akkoriban, az 1960-
as években csak úgy zúdult be
nyugatról mindaz az irodalom,
amitől korábban, a Rákosi-kor-
szakban elzárattunk. A nagy
amerikaiak északról és délről,
a nagy franciák, németek, an-
golok, olaszok… Belegondolok
néha: ha nincs így, ha az a li-
monádéözön öntött volna el
minket, ami mostanság, bizo-
nyára egészen másként, más
irányba fejlődött volna a sze-
mélyiségem. (S meglehet,
hogy úgy, kevésbé „holdvilág-
falón“ szerencsésebben ala-
kult volna az életem.)

Françoise Sagan Jó reggelt, búbánat!
című regénye még az 50-es évek vé-
gén jelent meg. Általános iskolás vol-
tam, nyolcadikos, mikor híre kelt en-
nek a könyvnek, s emlékszem, a ta-
náraink éberen őrködtek, nehogy a
kezünkbe kerüljön. Ez a tömény er-
kölcstelenség, fülledt erotika! Nem,
hát ez nem ronthatja meg a tanítvá-

nyaikat. De egyszer, mi-
kor az egyik lány rosz-
szul lett, valami különös
engedékenység lett úrrá
Margit nénin, az osztály-
főnökünkön, s maga nyújtotta át neki a
tiltott gyümölcsöt: az olvasás enyhít-
se szenvedéseit. Elmondhatatlanul
irigyeltük ezt a lányt. 
A Jó reggelt, búbánat! Az első megje-
lenése óta eltelt évtizedek nem csök-
kentették a merészségét. Most is
megteszik – az én fiatalkoromban is
megtették itt is, nálunk is – a tizen-
éves lányok mindazt, amit a regény
elbeszélője, hősnője, Cécile megtesz,
azonban kevésbé öntudatosan, kevés-
bé magától értetődőn .Cécile számára
mi sem természetesebb mindannál,
amit csinál. Tökéletesen belelát a kö-
rülötte levő felnőttek életébe is, mi
több, ő irányítja azokat. Tesz róla,
hogy egyedülálló, özvegy, csélcsap
apjának a nőügyei úgy alakuljanak,
ahogy neki, Cécilnek megfelel.
A cselszövései következtében bekö-
vetkező tragédia nem rendíti meg. A
nagypolgári, élvezetekkel teli élet
megy tovább. 

Beleláthatunk a regény által a francia
gazdagok életébe, akik egy egész
nyárra kibérelhetnek egy villát a
Földközi-tenger partján, szobalányt
tarthatnak, úsznak, vitorláznak,  s ha
úgy tartja kedvük, elugorhatnak Can-
nes-ba egy kis éjszakai életet élni.
Françoise Sagan mikor a regényt írta,
egyidős volt a hősnőjével. Egy tizen-
nyolc éves lány gondolatait, érzéseit,
meglátásait a kortárs hitelességével
ábrázolja.
(Françoise Sagan: Jó reggelt, búbá-
nat!) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szerelmek a Côte d’ Azurön

Negyedik alkalommal rendezi
meg a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ a
„Fa, ága, rügyével” című  fesz-
tivált, amelyen a  Kárpát-me-
dencei magyar népmesemon-
dók, népzenészek és népi
mesterségek őrzői mutatkoz-
hatnak be. A június 27-29-én
megrendezendő fesztivál mint-
egy előprogramja a Magyar 
Szabadság Napjának, amit az
idén június 28-án ünnepelünk,
s szellemiségében kapcsoló-
dik a június 29-30-án megren-
dezendő Magyar Polgármes-
terek VII. Világtalálkozójához.

A határokon belülről és túlról több
mint százan vesznek részt a találko-
zón, ahol a korábbiaktól eltérően az
idén a mesék mellett népzenei pro-
dukciókat is hallhatnak az érdeklő-
dők, s tizenhat népi mesterség képvi-
selői is bemutatkoznak. Szombaton a

Petőfi Sándor Művelődési Központ
lesz a helyszíne az eseményeknek,
vasárnap pedig szakmai programra
kerül sor a Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban. A szombati ese-

ményeket bárki figyelemmel kísér-
heti, hiszen a művelődési központ-
ban 9-től 17 óráig zajló mesemondás
és zenei bemutatók nyilvánosak.
A szervezők kiemelték, ez nem ver-
seny, hanem találkozó, amelynek

célja a régi szép hagyomány bemuta-
tása és átörökítése, ahol együtt mu-
tatkozhatnak be Győri Nagy Sándor
szavaival szólva: „a termetes fákként
tisztelt nagyszülők, az ágakat meg-
testesítő édes szülék, és a gyerme-
kekben kipattant rügyek”. 
Itt nem a tanult, írott mesék, hanem a
szájhagyomány útján terjedt, apáról-
fiúra, nagymamáról unokára szálló

történetek jelen-
nek meg, soha
nem hallott, még
meg nem jelent
történeteket szó-
laltatnak meg a
résztvevők. 
A találkozó egyik
újdonsága, hogy a
legkiemelkedőbb
teljesítményt  el-
érők Aranyalma-
díjban részesül-
nek. Jó hír, hogy

nem csak egyetlen alkalommal talál-
kozhat velük a közönség, ugyanis ők
adják majd decemberben a Nemzeti
Együvé Tartozás Napjának ünnepi
műsorát.

-jk-

A székesfehérvári Kortárs Mű-
vészeti Fesztivál  – amit idén ki-
lencedik alkalommal rendez-
tek meg – legfőbb céljának a
kortárs művészet elővé tételét,
és egyúttal a többféle művé-
szeti ág szintetikus szemléle-
tét tekinti. Képzőművészet,
zene, tánc, irodalom – mind-
ezek egyszerre voltak látható-
ak-hallhatóak a május utolsó
hetében lebonyolított rendez-
vénysorozaton. Ezen jelen volt
a MOA textil csoport is, amely-
nek egyik tagja, Szentiványi-
Székely Enikő képviselte váro-
sunkat. 

Az (akkor még) Magyar Iparművé-
szeti Egyetemen (ma Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem) végzett művész
friss diplomásként papírszövéssel
foglalkozott – a technikát még finnor-

szági ösztöndíjasként sajátította el –
amelynek segítségével táskákat, sző-
nyegeket készített. Több alkalommal
szerepelt műveivel a Papírművészeti
Társaság biennáléin is. 
Ezt az alkotói folyamatot azonban né-
mileg megszakította egy londoni tar-
tózkodás, ahol a szövéshez szükséges

eszközök nem voltak adottak, ezt pó-
tolta a fotózás, valamint az így készült
fényképek varrógéppel történő tovább-
értelmezése. Az így született képek
kettős természettel rendelkeznek:
egyrészt magukkal hozták a fénykép-
ből eredő tulajdonságaikat, ugyanak-
kor kiegészültek a textil fizikai össze-
tevőivel. A fotók ezzel kilépnek a tér-

ből, egyfajta dombor-
nyomott felületként
jelennek meg, ahol
váltakozik egymással
a látvány síkja, és az
ezzel párbeszédet
kezdeményező fonal
“teste”. Ennek az át-
varrás-technológiá-
nak másik formája
egy-egy tárgy – pél-
dául egy falevél –
textúrájának, mintá-
jának imitálása magá-
nak a tárgynak a var-

rógépen történő “kipreparálásával”.
Enikő rendszeresen szerepel munkái-
val a Nyári Tárlaton, valamint a
GÖMB kiállításain. Kísérletező alko-
tásai egyszerre mutatnak fel sallang-
mentes gondolatiságot, és tetszetős-
szerethető, sokszor a mindennapiság-
hoz húzó motívumokat.

Kettős természetű képek

GÖMB-ös siker

Mesék, zene, kézművesség

Fa, ága, rügyével…

Közel félszáz magyar város
több száz programmal és kiállí-
tással várja a közönséget az
ötödik Múzeumok Éjszakáján
2008. június 21-én. A rendez-
vénysorozatba városunk már
évek óta bekapcsolódik, s a si-
ker mértékét jelzi, hogy évről-
évre egyre több színes prog-
ram várja az érdeklődőket.

Aki szeretne bekapcsolódni a progra-
mokba, annak jelentősen megkönnyíti
a dolgát, hogy lényegében csak egyet-
len helyszínre kell ellátogatnia, hi-
szen a városi múzeumot, a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központot és a kirá-
lyi kastélyt kisvonat-járat köti össze

ezen az éjszakán, ami félóránként
szállítja az utasokat a helyszínek kö-
zött. 
A Múzeumok Éjszakája öt évvel
ezelőtt egy afféle próba-fesztiválként

indult el hazánkban, könnyű, nyári
kulturális kalandnak szánták a szerve-
zők az év egyik legkülönlegesebb éj-
szakájának, a Szent Iván éjnek apro-
póján. Szent Iván a nyári napforduló

ünnepe, a szertartásos tűz-
gyújtás egyik jeles napja Eu-
rópa távoli vidékein és ha-
zánkban is. Az ünnep jellege
sok európai országban kettős
arculatú: szerencsehozó s
egyúttal baljóslatú.
A tűz tisztító, gonoszűző ere-
jébe vetett hit az alapja a
Szent Iván-napi tűzugrás ha-
zánkban délszláv közvetítés-
sel elterjedt szokásának is.
Az ekkor gyújtott tűzről azt

tartották, hogy megvéd a köd, a jég-
eső és a dögvész ellen, elősegíti a jó
termést. A szertartásos tűzgyújtásnak
egészség- és szerelemvarázsló célzata
is volt. -bj-

Szent Iván éji kalandozás

Múzeumok éjszakája



Gödöllői Szolgálat 7Ajánló2008. június 19.

Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány
A Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóházában

a Múzeumok Éjszakáján,
június 21-én (szombaton) 
18-24 óráig látogatható az 

ÜZENET című
kortárs képző- és 

iparművészeti kiállítás 
és szabadtéri zászlókiállítás 

KÖZÖNSÉG-DÍJ
Kérjük Tisztelt 

Látogatóinkat, hogy szavaza-
tával és adományával segítse

az ÜZENET c. kiállítás
közönségdíjának eldöntését!

***
Intenzív képző- és 

iparművészeti tanfolyamok

Kerámia tanfolyamok
F. Orosz Sára keramikus-

művész vezetésével
Kun Éva keramikusművész

közreműködésével
2008. július 7 – 16. 

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

Gobelin- és
Szőnyegszövő tanfolyam 
Remsey Flóra kárpitművész

vezetésével
2008. június 23 – július 4.

Részvételi költsége: 29.000 Ft
Jelentkezések és befizetések
határideje: 2008. június 20.
Rajz- és képzőművészeti

tanfolyam
Farkas Éva gobelinművész

vezetésével 
2008. július 14 – 25.

Részvételi költsége: 29.000 Ft
Jelentkezések és befizetések
határideje: 2008. július 10.
Várjuk kezdők és haladók 

jelentkezését 13 éves kortól!

GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői
utca 15-17. Tel./fax: 28/419-660

e-mail :  gimhaz@invitel .hu
(munkanapokon: 9-16 óra között,

Sukta Zsuzsánál)

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Június 20. péntek 18 óra
Szalai Gergő zongoraestje
Június 25-től július 2-ig
Zene- és társművészetek tábor

18 óra: Múzeumpedagógiai foglalkozás gyerekeknek (3-18
éveseknek)
(Bútor a lakásban, tervezés, rajzolás, mesesarok stb.)
19 óra: Gödöllői vonatkozások a Nepomuki Szent János szobor-
kultuszban. Varga Zoltán Zsolt szobrász-restaurátor előadása
20 óra: Őriné Nagy Cecília művészettörténész tárlatvezetése 
a Toroczkai Wigand Ede-kiállításban
22 óra: A Szederinda népzenei együttes koncertje, utána táncház 
a pelikános kútnál
19–23 óra: A Veresi Gőzös belvárosi járata félóránként indul 
a múzeum elől, megáll a kastély és a művelődési központ 
előtt is

A Hamvay-kávézó és terasz a rendezvény végéig 
várja a vendégeket!

Gödöllői Városi Múzeum
JÚNIUS 21., SZOMBAT: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Gödöllőn a Láng 
Fitnessben

(2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 35., a temető

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

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

PROFI TÁNCOSOKKAL 
INDULÓ 

PROGRAMJAINK:

– ERŐSÍTŐ AEROBIC
– FLAMENCO

– BALETT (gyerekeknek)

Újdonság!

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A 

GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN

2008. június 21.

A Szent Iván éjjelére – illetve az ahhoz legközelebb eső szombatra – im-
máron évek óta „igényt formálnak” a múzeumok is. Ezen a különleges,

rövidke éjszakán az intézmények szeretnék rendhagyó módon megmutat-
ni magukat látogatóiknak. Ebben a jó hangulatú kultúr-fiestában öröm-

mel keresi a helyét a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum is. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy nem hiába… 

Idén RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS ÉVE 
jegyében várjuk szeretettel az éjszakázni vágyókat!

RÉSZLETES PROGRAM: 
19.00: Találkozás Brigitte Hamann történésszel, (Bécs) Rudolf trónörö-
kös életrajzírójával a kastély Dísztermében
19.20-tól hajnali 1-ig: Kosztümös tárlatvezetések az állandó kiállításban
(A Grassalkovichok kora, Királyi lakosztályok)
20.30-21.00.: Utazás a tűz birodalmában – Interaktív játék kicsiknek és
nagyoknak 
21.00-tól: Filmvetítés a Barokk Színházban; Koncertek a gyertyafényes
díszudvaron – Jazz, musical, cigányzene…hajnalig!
21-22-23.: Rudolf – a reményvesztett imádó című időszaki kiállítás
megtekintése szakvezetéssel
19-től 23.00-ig: Kisvonat közlekedik a gödöllői helyszínek (Kastély,
Városi Múzeum, Művelődési Központ) között
Folyamatos programok: 
Éjszakai randevú –Találkozás a kastély lakóival: meglepetés-vendégek az
állandó kiállításban!
Erzsébet koronázási ruhájának másolata  a Koronázási kisteremben
Büfé, kürtőskalács, lángos és más finomságok a díszudvaron

További információ: Gödöllői Királyi Kastély Múzeum 
Tel: 28/410-124                                   www.kiralyikastely.hu

24 óra között ingyenes múzeumlátogatás  és külön 
programok az egész családnak a Gödöllői Városi 

Múzeumban és a pelikános kút körül



Mindenki hallott már rémtörténeteket a
denevérekkel kapcsolatban, hogy meg-
támadják az embereket, belecsimpasz-
kodnak a hajunkba, és vért szívnak. A
denevérek egyenlőek a sötétséggel, ha-
lállal, vámpírokkal és egyéb rémisztő

dolgokkal. Lássuk valójában mit is tud-
hatunk a denevérekről! A denevér az
egyetlen emlősállat, amelyik ténylege-
sen repül, szárnyaival csapkodva tartja
fent magát a levegőben. Néhány más
kisemlős, mint például a repülő mókus
elsősorban vitorlázik a levegőben. Mi-
vel a denevérek teljesen egyediek az
emlősök között, ezért külön rendbe
soroljuk őket. Szemben az általános hi-
edelemmel a denevérek nem vakok.
Habár meglehetősen jól látnak, egyúttal

ultrahang segítségével is képesek tájé-
kozódni, amelyek az emberek számára
nem hallhatóak. A ultrahang hullámok
visszaverődését a legtöbb esetben nagy
tölcsér alakú fülükön keresztül érzéke-
lik. Az ultrahang segítségével a kicsi-
nyeiket is könnyebben megtalálják a
zsúfolt telepeken. Néhány denevér ma-
gányos életet él, és nappal fejjel lefelé
lóg védett helyeken, mint padlások, fé-
szerek, vagy a fák koronája. Más fajtái
barlangok mélyén élnek kolóniákban.

A Magyarországon élő denevérek té-
len visszavonulnak, ilyenkor a rovarok
is kisebb számban fordulnak elő. Mikor
téli álmot alszanak, testhőmérsékletük
megközelíti a levegő hőmérsékletét, a
légzésük és szívverrésük nagyon lassú-
vá válik. Ebben az állapotban könnyen
felriaszthatók, azonban ez az állatok
számára végzetes lehet, mivel felélhetik
a hideg télre eltartalékolt zsírfelesleget,
tehát lehetőleg tartózkodjunk ettől.

A denevérek szívesen behúzódnak
öreg épületek padlásaira, templomtor-
nyokba is. Sokan  nem szívesen tekin-
tenek rájuk, mint lakótársra. Ha denevér
kolóniát fedezünk fel padlásunkon, hív-
junk szakértő segítséget, ugyanis védett
állatok. És ami a tévhiteket illeti. A de-
nevérek nem kapaszkodnak az ember
hajába, halált maximum a rovarokra je-
lentenek, és vért is csak egy dél-ameri-
kai rokonuk szív.
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HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan 1 éves keverék szuka

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

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

Június 21-22.:

dr. Koleszár István
Tel.: 30/535-5523

Gödöllő, Árpád u. 32.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

8 hónapos keverék szuka

2 éves keverék kan

Virágzik a levendula és e pom-
pás kék színű virág nem csak
szemünket gyönyörködteti,
hanem illóolaja egészségün-
ket is védi.

Magyarországon a levendula dísz- és
gyógynövényként a középkori kolos-
torkertekből régóta ismert. Ipari cé-
lokra az 1920-as években a Tihanyi-
félszigeten történt az első telepítés, a
múlt század elején, Bittera Gyula
közreműködésével. A francia leven-
dula meghonosításával világviszony-
latban is elismert, kiváló minőségű
terméket sikerült előállítani. A tiha-
nyi levendula világhírűvé lett. A le-
vendulasorok közé keserűmandula-
fákat ültettek, a csemetékbe helyben
oltották a nemes hajtást. Így lett híres
levendulaolajáról, mandulájáról Ti-
hany. Az itt termett levendula illóo-
laj-tartalma igen kimagasló volt, még
az eredeti francia ültetvényekről
származók minőségét is túlszárnyal-
ta.

A Lavandula angustifolia (L. offic-
inalis) magyar nevén valódi, francia,
orvosi vagy keskenylevelű levendula
a Földközi-tenger vidékén őshonos,
évelő félcserje. Ezen a fajon kívül je-
lentős még a Lavandula hybrida (L.
intermedia), amelyet angol vagy hib-
rid levendulaként említenek. Ez
utóbbi nagyobb termetű, fagyérzéke-
nyebb, később virágzik, nem érlel
csíraképes magot, így csak vegetatív
úton szaporítható.

A valódi levendula palántázással,
fásdugványozással és feltöltéses buj-
tással szaporítható. A telepítés során
több dologra kell figyelni. Szép állo-
mányt, csak jó minőségű palántából
tudunk létesíteni. Az I. osztályú pa-
lánta jellemzői: a gyökérnyakban
mért „szár“ átmérője min. 5 mm, leg-
alább 4 db alul fásodó oldalhajtás és
jól fejlett körkörös gyökérzet. Telepí-
tés optimális ideje október vége, vár-
hatóan szép időjárás esetén novem-
ber közepe. Telepíthetünk kora ta-
vasszal is. Kiültetéskor – ha a palán-
ták gyökérzete hosszú –, kb. 15 cm-
re vissza kell vágni. A növényeket a
gyökérnyaknál 4-5 cm-rel mélyeb-
ben kell ültetni, azaz az oldalelágazá-
sokból 4-5 cm hosszú rész kerüljön a
talajba. Az ajánlott sortávolság 1 m, a
tőtávolság 50 cm. Gondoljunk arra,
hogy a növényeket hosszú időre tele-

pítjük, hagyjunk teret a növekedé-
sükhöz. Az új telepítésű levendula-
ültetvény legfontosabb ápolási mun-
kái: a visszavágás, a sorközművelés
és a pótlás. Az első éves állományban
a hajtásnövekedés megindulása után
– május végén, június elején, a bok-
rosodás elősegítése miatt – a fiatal tö-
veket 8-10 cm magasságban vissza
kell vágni. (A visszavágást a második
év tavaszán, a hajtásfejlődés megin-
dulása előtt, 15-18 cm magasságban
meg kell ismételni. Az új és a termő
ültetvények elengedhetetlen évközi
ápolási munkája a sorközművelés –
jóllehet vegyszeres gyomirtásra van
lehetőség –, mert a levendula nem
kedveli a tömődött talajt. A szüksé-
ges pótlásokat már az első év végén
ajánlatos elvégezni, különben csök-
ken a hozam és a hiányos állomány
látványa sem szép. A levendula vágá-
sát teljes virágzásban célszerű elvé-
gezni. A valódi levendula virágzása
június második felében kezdődik és
július közepéig tart. Mivel a legalkal-
masabb betakarítási idő nagyon rö-

vid, mindössze 7-8 nap, ezért na-
gyobb területeken a betakarítást már
a virágzás kezdetén meg kell kezde-
ni, Későbbi betakarításnál az illóolaj-
tartalom csökkenésével és a virágok
pergésével kell számolni. A helyes
vágási magasságra ügyeljünk. A le-
vendulavirágot szárával együtt, köz-
vetlenül a virágzat alatti első levél-
párral kell vágni. A bokron maradó
virágszárak a következő évi virág-
képződést károsan befolyásolják,
míg a túl mély vágás a bekerülő leve-
lek miatt az illóolaj minőségét rontja
és fokozza a fagyérzékenységet. Vi-
rágdrog készítéséhez a levágott vi-
rágzatot legfeljebb 400°C-on, azon-
nal árnyékos helyen szárítjuk és ha-
sonló körülmények között tároljuk.
Így a következő évi betakarításig lesz
elegendő drogunk a fürdővizünkbe,
ajándékba készíthető álom-és illat-
párnába, sőt molyriasztóként a szek-
rényünkbe is. Míg idáig eljutunk, ad-
dig is szívet-lelket nyugtató illatos le-
vendula-ültetvényben gyönyörköd-
hetünk.

Az állatok okozhatnak aller-
giát, de meg is óvhatnak a be-
tegségtől, állítják a kutatók.
Sőt, még az is előfordulhat,
hogy állatunk lesz ránk aller-
giás...

Manapság egyre több gyerek születik
asztmásan vagy allergiára való haj-
lammal. Allergiát okozhat a pollen,
különféle táplálékok, de házi-
állataink szőre is. Irritációt, il-
letve túlérzékenységet válthat
ki továbbá a környezetbe ke-
rülő lehámlott állati bőrfosz-
lány vagy a macskák tisztál-
kodáskor a szőrre került nyál
is. Az allergének finom (szinte
észrevehetetlen) por formájá-
ban kerülnek a levegőbe, ame-
lyek belégzése és bőrre jutása
váltja ki az allergiás reakció-
kat (mint például hirtelen je-
lentkező nátha, csöpögő orr, könnye-
ző szemek, viszkető bőr).

Sajnos ilyenkor az állat eltávolí-
tása az egyetlen gyógyír. Persze az is
előfordulhat, hogy a gyerek nagyko-
rára kinövi az allergiát, sőt a tünetek
bármelyik életkorban megszűnhet-
nek.

De vajon miért alakult ki ez a nagy
fokú érzékenység bennünk? Lehet,

hogy a túlságosan steril környezetbe
való burkolózás okozza a vesztünket?
Mindentől óvjuk csemetéinket, leg-
többször állat közelébe sem engedjük
őket, amíg el nem érnek egy bizonyos
kort...

Pedig azoknál a gyerekeknél, akik
kutya vagy macska mellett nőnek fel,
jelentősen csökken a későbbi allergia
kialakulásának kockázata. Kutatók

több éven keresztül
vizsgáltak állattal és ál-
lat nélkül felnövő gye-
rekeket, illetve azok al-
lergiára való hajlamát.

Az eredmény megdöbbentő volt: a
háziállat nélküli gyermekek 15,5 szá-
zalékánál alakult ki macskaszőr-al-
lergia, míg ez az arány csak 11,6 szá-
zalék az egyetlen kutyával vagy
macskával élők, és csupán 7,7 száza-
lék a két állattal egy fedél alatt élők
között.

Tehát megdőlni látszik az az állí-
tás, miszerint egészséges gyerek csak

akkor nevelhető fel, ha állatot legfel-
jebb fényképen lát. „Hiszen mi is tör-
ténik akkor, amikor egy gyermek a
kutyájával, macskájával játszik? Az
állat megnyalogatja, ezzel baktériu-
mokat ad át, mely a gyermek immun-
rendszerének reakcióváltozását ered-
ményezi, ami az allergia elleni véde-
kezésként hat“ – mondja Dennis R.
Ownby. Érdemes tehát legalább el-

gondolkodnunk, mielőtt el-
utasítjuk a gyereket, ha négy-
lábút szeretne kapni...

De nem csak mi lehetünk
allergiásak háziállatainkra,
hanem ők is ránk, illetve az
általunk teremtett nem meg-
felelő környezetre. Az Edin-
burghi Egyetem kutatói meg-
figyelték, hogy egy ún. My-
coplasma baktérium szerepet
játszhat a macska asztmás be-
tegségében, melynek tüneteit

súlyosbíthatják bizonyos háztartási
körülmények. Így allergén lehet a rit-
kán takarított lakásban megülő por, a
cigarettafüst, az emberi fejbőrről
származó korpa és a pollen. A macs-
kát védhetjük úgy is, mint az allergiás
gyereket az állattól: azaz eltávolít-
hatjuk magunkat a házból és máris
jobban lesz, vagy kitakarítjuk a lakást
és mindenki boldog lesz.

Állati dolgok

Ki allergiás kire?

Kertünk lakói

A denevér

Talált palotapincsi
1-2 év körüli nagyon barátságos
világos barna színű fiú pincsit
találtam Gödöllőn a Szent János
utcában. Régi vagy új gazda je-
lentkezését várjuk sürgősen
mert a kutyust nem tudjuk befo-
gadni! Tel.: 28/412-934.

Nem csak kertészeknek

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

Június 15-22-ig:Medicina, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410-251. 
Június 22-29-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. út
1/a. Tel.: 416-551.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

LOMTALANÍTÁS

Június 23. hétfő: Szántó Kovács J. köz, Köz-
társaság u. – Al-kony u. sarok, Köztársaság u. –
Levendula sarok, Köztársaság u. – Rómer F. u.
sarok, Király u. – Vadász u. sarok, Köztársaság
u. – Bessenyei u. sarok, Simon I. u. 14. sz. elé,
Simon I u. 48. sz. elé, Béri B. Á. u. – Levendu-
la u. sarok, Alma u. – Kert u. sarok, Őz u. kö-
zepe, Jászóvár u. eleje.
Június 25. szerda: Jászóvár u. közepe, Jászó-
vár u. vége, Kikerics u. – Búzavirág sarok,
Ipolyság u. – Kassa u. sarok, Ipolyság u. - Le-
lesz u. sarok, Ottlik Gé-za u. közepe, Búzavi-
rág u. közepe, Pipacs u. közepe, Rónay György
közepe, Marika-telep, Rekettye-Domboldal.

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

Napi 3 fogásos menüajánlat:
1000 Ft/fő. 

Hétvégenként büféajánlat: 3000 Ft/fő. 

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

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

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor ticket utalványát!

Szeretettel várjuk újonnan megnyílt teraszunkon a belső udvarban. 

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

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

info@erzsebetkiralynehotel.hu
MUNKAERŐFELVÉTEL: NYELVISMERETTEL RENDELKEZŐ GYAKORLOTT 

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

A NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
kirándulást szervez  Kárpátaljára 

2008. AUGUSZTUS 11-14-ÉN.

Megbeszélés a Petőfi Sándor Művelődési
Központban június 20-án 16 órakor. 

Útlevél szükséges! 
Szatmáry Béláné:  28/418-315

Házvevezető-Takarító munkakörbe fel-
veszünk bejelentéssel (heti 40 órás munka-
hétre) egy fő leinformálható, nem dohányzó,
rendezett körülmények között élő, önmagára
és a környezetére igényes női munkaerőt
családi házba.
Feltételek: háztartásvezetésben szerzett
tapasztalat (esetleg ajánlólevél); pontosság,
precizitás, megbízhatóság, szavahihetőség;
feladatok önálló megtalálása és elvégzése;
ügyintézési képesség, határozottság; diszk-
réció; állatszeretet.
Személyes elbeszélgetésre jelentkezés
a 06/20-433-8993-as telefonon munkaidő-
ben. Bérezés megegyezés szerint, a munka-
kör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány kivál-
tása szükséges.

Kertész-Gondnok munkakörbe felveszünk bejelen-
téssel (heti 40 órás munkahétre) leinformálható, nem
dohányzó, rendezett körülmények között élő férfi
munkaerőt.  
Feltételek: B kategóriás jogosítvány; kertfenntartói
alapismeretek (permetezés, metszés, ápolás); alapvető
szerelési jártasság kisebb kerti és háztartási eszközök-
ben („ezermesterség” előnyt élvez); igényesség, kreati-
vitás, szépérzék, munkaszeretet; állatszeretet.
Személyes elbeszélgetésre jelentkezés a 06/20-433-
8993-as telefonon munkaidőben. Bérezés megegyezés
szerint, a munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány
kiváltása szükséges.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Tár-
saság 2007. évéről
Nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
13-14-000085, 
Adószám: 20609474-2-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)
Eszközök: A. Befektetett eszközök 67.168; B. Forgóeszközök
87.246; C. Aktív időbeli elhatárolások 783. Eszközök össze-
sen: 155.197
Források: D. Saját tőke 45.521; E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 67.676; G. Passzív időbeli elhatárolások
42.000. Források összesen: 155.197
1. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB ki-
fizetőhely, így a TB alapoktól 43eFt. költségtérítést kapott,
melyet a társaság a céljainak megfelelően használ fel.
A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és fel-
használásuk: a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alapte-
vékenység keretében ellátott gyermek- (218.812eFt.) és fel-
nőtt étkeztetéshez (4.295eFt.) összesen 223.107eFt. támo-

gatást kapott.; b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljai-
nak megfelelően használta fel maradéktalanul a támogatást.
1. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000.03.10.) 3.000 e Ft
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 4.210 e Ft
Tárgyi eszköz vásárlás 20.265 e Ft
1. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalaptól, egyén helyi önkormányzattól,
önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől támogatást
nem kapott. 
2. A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás: az ügyvezető a
2007. évben 5% -os munkabér emelé-sen kívül a prémium
feltételek maradéktalan telje-sítéséért 6 havi prémiumban
részesült. 
3. Közhasznú tevékenység rövid értékelése: A társaság
közhasznú tevékenysége figyelemmel a TEÁOR szám változás-
ra: 56.29’08 TEÁOR számú Egyéb vendéglátás. A társaság a
közhasznú tevékenységét az elvárt színvonalon látta el, a tá-
mogatási összegeket saját forrásokkal kiegészítve jelentős 
fejlesztéseket hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biz-
tonságát.

Csatlakozzon Ön is a gödöllői
TESCO csapatához!

Az alábbi munkakörökbe keresünk 
kollégákat:
- Munkaügyi előadó
- Éjszakai árufeltöltő (szárazáru)
- Nappali árufeltöltő (frissáru, szárazáru) 
- Pék dagasztó, kemencés, táblás 
- Részmunkaidôs pénztáros 20/25 óra
Jelentkezés: Személyesen: Áruházunk recepcióján, az ott
található munkavállalási ürlap kitöltésével. 
Levél formájában: Önéletrajz beküldésével az alábbi címre:
2100 Gödöllő Thegze Lajos út 2.



ÁLLÁS
* Gödöllői piac zöldség boltjába gyakorlattal rendelkező fiatalos
munkaerőt keresünk. Nem dohányzók előnyben. Tel.: 30/9492-228,
30/2301-953
* Gödöllői nyílászárókat gyártó cég keres gépészmérnöki végzettséggel
AUTOCAD ismerettel rendelkező munkatársat műszaki előkészítő
munkakörbe. Önéletrajzokat a femszer@femszerkft.axelero.net e-mail
címre, valamint a 28/420-649 faxszámra kérjük.
* Oroszul beszélő eladót keresünk benzinkúti üzletünkbe. Munkavégzés
helye: M3-as gödöllői lehajtó, Jet kút. Tel: 30/206-4618, 30/747-7363
* IRODÁK, LAKÁSOK FESTÉSE, TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSA
SZÁMLÁVAL. Tel: 06-30/659-2144
* Gödöllői munkahelyre porszóró és lakatos munkakörbe nem dohányzó
férfi munkatársat keresünk. Tel: 20/802-1287
* Gödöllői Királyi Kastély Kht. üzemeltetési vezetőt keres azonnali
belépéssel. Feltétel: felsőfokú műszaki végzettség, 10 év szakmai, 5 év
vezetői tapasztalat. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a kastély
titkárságán Vámosi Ritánál, vagy emailen a:
vamosi.rita@kiralyikastely.hu. Tel: 28-420-331,
* Gödöllői Királyi Kastély Kht olyan cégek vagy vállalkozások jelen-
tkezését várja, melyek el tudják vállalni a Közhasznú Társaságunk
számítógép hálózatainak működtetésével járó rendszergazdai felada-
tokat. Jelentkezést írásban a 2100 Gödöllő, Pf 406. címre, telefonon
28/420-331 várjuk.
* Melegkonyhás étterem gyakorlott felszolgálót keres azonnali kezdés-
sel. Érdeklődni 10:00 h után. Tel: 20/9716-272
* Gyakorlott, megbízható fiatal lány esténként és hétvégén állandó
takarítást vállal. Tel: 70/401-0044
* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET keresek
azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* Budapesti munkahelyre keresünk vastaganyag hegesztésben jártas
gyakorlott CO hegesztőket ill. lakatosokat. Kiemelt bérezés, szállás biz-
tosított. Tel: 20/938-7789
* Kft keres Budapesti munkahelyre CNC gépkezelőket, hagyományos
forgácsolókat, lakatosokat ill. csiszolókat. Kiemelt bérezés, szállás biz-
tosított. Tel: 20/236-9797
* Saválló ill. szénacél anyagok hegesztésében jártas CO-2 hegesztőket
keresünk és hagyományos marósokat. Kiemelt bérezés, szállás biztosí-
tott. Tel. 20/348-6695
* Veresegyházon az Árnyas Óvoda most induló új 4. csoportjához óvónő
munkatársat, valamint délutános dajkát keresünk. Érd: 20/9323-756

* Takarítást vállal megbízható 50-es nő. Tel: 28/407-659 (17 óra után)
* Óvónőként dolgozó 23 éves diplomás pedagógus esténként és hétvégén
gyermekfelügyeletet vállal. (Saját lakáson is.) Tel: 70/401-0044
* TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Heti rendszerességgel, illetve alkalmanként
is. Tel: 20/410-1012
* WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel felvesz jogosítván-
nyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő elektromos targoncaszerelőt és 1
fő termikus targoncaszerelőt. Kiemelt kereseti lehetőség! Tel:
20/9410-071, 28/416-630
* Marketing asszisztens munkakörbe, gödöllői irodába gyakorlattal ren-
delkező munkatársat keresünk. Elvárások: angol nyelvtudás, számítógépes
ismeretek. Önéletrajzokat az agrosol@invitel.hu e-mail címre várjuk. 
* Segédmunkást felveszek változatos munkára. Érd: 20/935-4687
* Gödöllői sörözőbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet
felveszünk. Érd: 20/342-9412
* Büfénkbe konyhai kisegítőt keresünk Gödöllőn, a Szabadság téren.
Érd: 30/240-4075
* Megbízható, becsületes sofőrt keresel? Megtaláltad. Harmincéves
gyakorlattal B-C-E kategóriákkal, gépipari végzettséggel állást keresek
Gödöllőn v. közelében. Tel: 30/857-5605
* GYÖRE Épületgépészeti bolt víz-gáz-fűtésszerelési eladót keres!
Érdeklődni munkanapokon 8:00-17:00-ig 20/498-7600 telefonszámon.
* Óvónői végzettségű gödöllői hölgy házvezetőnői vagy babysitteri
állást vállal Gödöllőn és környékén. Mindkét szakmában gyakorlattal
rendelkezem. Tel.: 30-338-8811
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- munkatársak jelen-
tkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk. 

INGATLAN
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára
nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodá-
nak ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon
megkímélt állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház.
Nappali, étkező, 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs
780-an telkkel. Tel.: 20/9-805-765
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában eladó Iár
16,8 MFt 20-772-2428
* Sürgősen eladó 2 szobás részben felújított, panorámás lakás
Gödöllőn központban! Iár 9,3 Mft 20 772-2429
* Eladó 2 szoba+nappalis, erkélyes, felújított lakás a Kossuth L.u.-
ban csendes helyen. Jó vétel! I.ár:13,8 MFt  20-772-2429  
* Eladó 44 nm-es II.em-i lakás a Palotakerten, egyedi mérő
bevezetve.I.ár:8,9MFt 20-772-2429
* Eladó János u-i lakás 2 szobás I emeleti konvektoros Iár11,9 Mft
20-772-2429
* Kertvárosban 2 szobás, lakható ház Iár 16,3 Mft 20-772-2429
* Eladó a Kazinczyn 2 szobás, III. em. téglalakás Iár 10,4 Mft 20-772-2429
* Eladó 2 szobás II-ik emeleti lakás Kossuth L. utcában Iár 9,8 Mft
20-804-2102
* Eladó 3 szobás téglaház Alvégben, nagy telekkel Iár 22 Mft 20-
772-2429 Sápi Balázs

* Új építésű családi ház a Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár:
33 Mft 20-772-2429
* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár 23
Mft 20-772-2429
* Eladó Palotakerten 2 szobás egyedi fűtésmérős lakás Iár 10,45 Mft.
20-7722428
* Szadán 1440 nm-es, panorámás építési telek eladó 6,3 MFt-ért 20-
772-2429 Gödöllő Ingatlanközpont  Szada és Gödöllő legnagyobb
telekválasztéka! www.godolloihaz.hu
* Kertvárosban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba + nappalis ikerház eladó Iár
27,5Mft Új építésű ikerházak házak nagy választékban irodánkban!
Gödöllő Ingatlanközpont 20-7722429 www.godolloihaz.hu
* Eladó családi ház Gödöllőn, Harasztban. 170m2, 4 szoba + nappali Iár
27,5mft. 20-7722429
* Árzuhanás! Gödöllőn Csanakban 2+3 félszobás családi ház 1200 m2
telekkel eladó. Iár 32 MFt www.godolloihaz.hu. 20-7722429
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT
LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-
7722429 / 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Eladó ház Hévízgyörkön! 70m2-es, lakható 2 szobás konvektoros I ár
7,2 mft.20-772-2429

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

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

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.
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-Szadán nappali + 3 szobás családi ház
1216m2 telekkel 17,5 MFt.
-Szadán  épülő 114m2 lakóház 700m2
telekkel  kulcsrakészen 27,5 MFt.
-Báthori u 2 szobás lakóház +35m2 fűthető
helyiség 320m2 telek 15,5MFt
-Szarvas u 569m2 telken 2 szobás családi
ház nagy terasz 21,5 MFt
-Belvárosi ciró fűtéses nappali +2szobás
földszinti lakás 18,8 MFt.
-Veresegyház rózsadombján épülő családi
ház 799m2 telken 16,5MFt.
-Blahán egyszintes 100m2 új lakóház
500m2 telekkel 28 MFt.
-Rögesben nappali+3szoba új ház garázs
kis telekkel 28,5MFt.
-Kiadó Fácán soron 1 szobás lakás 45eFt/hó
-Kiadó Szabadka utcában 2 szobás erké-
lyes lakás 60ezer Ft/hó
-Keresünk eladó lakást első vagy második
emeleten.



* Eladó ház Aszódon nappali + 2 és fél szobás felújított Iár 16,2 MFt.
20-804-2102
* Eladó magasfszt, azonnal költözhető, felújított, tégla, 35 nm-es kon-
vektoros lakás Aszódon, központban. 35m2, burkolatok, ablakok
cserélve, új konyhabútor. Iár: 8,3 MFt.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
Eladó családi ház Szadán, csendes, nyugodt helyen, 1200m2-es telken
90m2-es. Iár: 16.5MFt. Gödöllői 1+2 félszobás lakásbeszámítása lehet-
séges GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT (20) 772-2429
* Gödöllőn a Blahán kétlakásos társasházban 50 nm-es 1 szobás, felújí-
tott lakás 11,5 mFt-ért eladó közös telekhasználattal. 20/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában I. emeleti, felújított 57 nm-es, 2 szobás
lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Boncsokban, 972 nm-es panorámás telken, 3 éve épült, 80
nm lakóterű, nappali + 3 hálószobás, téglaépítésű ház tágas terasszal.
Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben 95 nm
alapterületű, 3 szobás, egyedi fűtésű, belül felújított erkélyes lakás, 270
nm-es saját telekrésszel. Iá: 24,3 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 2007-ben felújított és átalakított
nappali + 3 szobás, színvonalas belső kialakítású, alápincézett családi
ház 900 nm-es telekkel. Iá: 37 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a városközpontban, 2003-ban épült, színvonalas belső
kialakítású, nappali + másfél szobás, társasházi öröklakás kis
kertrésszel eladó. Iá: 18,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2 generáció részére is alkalmas, 2 külön lak-
résszel (2 és 3 szobás) rendelkező családi ház 540 nm-es telekkel, me-
dencével, üvegházzal, melléképülettel. Iá: 37,9 mFt. FŐNIX INGATLAN-
IRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban teljesenkörűen felújított, 44 nm-es, másfél
szobás lakás. Iá: 11,3 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a János utcában 58 nm-es, 2 szobás részben felújított, erké-
lyes lakás. Egyedi fűtésű, téglaépítésű. Iá: 12 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Mogyoródon, zárt lakóparkban, 2002-ben épült, 140 nm alapterületű,
nappali + 2 szobás, extrákkal felszerelt luxus színvonalú családi ház
1042 nm-es feng shui szerint kialakított parkosított telekkel. Iá: 79
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllő Belvárosában téglaépítésű háztömbben I. emeleti, 77 nm-es,
3 szobás, erkélyes, egyedi fűtésű lakás. Iá: 19,8 mFt. Érd: 20/9194-870
* Gödöllő központjában, téglaépítésű háztömbben 58 nm-es, 2 + fél
szobás, teljes körűen felújított erkélyes lakás (új nyílászárók, burkola-
tok, új beépített és gépesített konyhabútor), saját pincerésszel. Iá: 14,8
mFt. Érdekl.:28/411-086

* Gödöllőn a Blahán 860 nm-es, gyönyörűen parkosított, örökzöldekkel
beültetett panorámás saroktelken, hangulatos kialakítású, 3 szintes
hétvégi ház, borospincével. Iá: 16,9 mFt. Telefon: 20/9194-870
* Veresegyházon ALKALMI ÁRON eladó 126 nm lakóterű, amerikai
konyhás nappali + 2 és fél szobás, újszerű állapotú kétszintes családi
ház 744 nm-es telekkel. Iá: 31 mFt.érd:20-9194-870 
* Gödöllőn az Antalhegyi részen, 770 nm-es, belterületi telek. Víz, vil-
lany, gáz a telken. Iá: 9,9 mFt. Tel. 20-919-4870
* Igényes, felújított családi ház eladó Bagon 940m2 parkosított telken:
3szoba+nappali konyha, fürdő, WC, 70m2 szuterén +melléképületek,
pince. Iár: 23,7MFt. T: 30/659-0381
* GARÁZS! a Kossuth-Remsey mélygarázsban 22 m2-es garázs 3,3 M-
ért, a János utcában 22 m2-es garázs 3 M-ért eladó. Tel: 20/446-7727
* MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 külterület szép helyen
eladó. 70/508-8727
* SZADÁN Aranyhegy utcában panorámás, összközműves, 2679 m2-
es, bekerített 2 utcára nyíló osztható TELEK áron alul SÜRGŐSEN eladó.
(60m2 szuterén, gyümölcsfák, ásott kút.) Tel: 20/985-3659
* Pécelen a Napsugár utcában összközműves, panorámás, 1000m2-es
építési telkek eladók. Tömegközlekedéstől 5 percre, a város szélén. Iár:
9,55 M Ft. Érd: 70/360-2769
* Gödöllőn, Antalhegyen 760 m2 belterületi üdülőtelek (15 %-a beépí-
thető), csendes részen eladó. Aszfaltos utca, teljes közmű. Ár: 7,8MFt.
Érd: 20/329-9694
* CSALÁDI HÁZAT VAGY LAKÁST KERESEK GÖDÖLLŐN ÉS
KÖRNYÉKÉN. Takács 06-30-640-1180
* Gödöllő központjában, Szabadság téren 59 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás eladó. Iár: 11,7 MFt. Érd: 20/945-0404, 30/377-1940
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek
faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
* Kossuth L. utcában 4. emeleti jó állapotban lévő 2 szobás loggiás 63
m2-es panorámás lakás eladó. Iár: 12MFt. Érd: 20/9704-328
* Gödöllőn csúcspanorámás 250 m2-es dupla komfortos családi ház
200 nöl saroktelken eladó. Iár: 29,9MFt. Tel: 30/445-6159
* Gödöllőn, a Szabadság téren (OTP fölött) eladó egy 44 m2-es 1,5
szoba –konyhás felújított lakás. Azonnal költözhető. Iá: 11,5 M Ft.
Érd: 20/210-4725
* CSALÁDI OKOK MIATT SÜRGŐSEN ELADÓ! Szt. János utcában
egyedi fűtéses, Digi tévés lakás korlátlan Internet hozzáféréssel. Érd:
20/8080-677
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű
3. em. napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, kony-
ha) műanyag ablakokkal. Iár: 14,8M. T: 70/315-4111
* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás (amik külön bejáratúak), erké-
lyes, NAGYON ALACSONY REZSIJŰ lakás eladó! Kombinált cirkó fűtés
(lapradiátorok), külön víz-, gáz-, villanyóra. Szt. János u. 30./b 3. em.
Iár: 14,5MFt. Tel: 30/461-4308
* Eladó Aszód központjában, csendes helyen felújításra szoruló 347
m2 alapterületű ingatlanon lévő 2+1szobás, konvektoros családi ház.
Iár: 12,5MFt. Tel: 28/401-618
* Eladó tulajdonostól Gödöllőn a Dózsa György úton, liftes házban, 44
m2-es, 1,5 szobás 2. emeleti lakás. Iár: 11,3MFt. Tel. 28/412-479
* Eladó lakás! Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás, 34 m2-es,
távfűtéses, parkra néző, egyedi vízórás 3. em. Tel. és kábeltévé
előkészítve, szolgáltatás szünetel. 20/9138-221
* Eladó Gödöllőn, Blahán 3 szobás családi ház (teljes közmű, ipari áram,
ásott kút) 2044 m2-es telken. Iár: 24MFt. Érd: 20/224-0976
* Valkón 3 szobás, alápincézett összkomfortos családi ház óvodától 2,
központtól 5 percre eladó. Iár: 12,8MFt. Tel: 30/202-8559
* Gödöllőn az Ibolya utcában eladó 56 m2-es, felújított 1+2 félszobás,
erkélyes, gázfűtéses lakás bekerített telken álló tégla társasházban. Iár:
13,8MFt. Érd: 28/414-899 (18h után)
* AKCIÓ! Júniusi szerződéskötés esetén 11,5MFt-ért eladó tulajdonos-
tól egy gyönyörűen felújított 2 szobás konvektoros János utcai lakás.
Tel: 30/399-4849
* Gödöllőn, téglaépületben eladó 1. em. 1 szoba összkomfortos lakás
10 M Ft-ért. Érd: 30/566-8635

* Gödöllő központjában egyedi fűtésű, teljesen felújított 37 m2-es föld-
szinti lakás azonnali költözéssel eladó. Iár: 10,65MFt. Érd: 20/9604-298
* Palotakerten eladó 1+3 félszobás, erkélyes, redőnyös, kábeltévés,
felújított lakás. Érd: 20/221-4408, 20/334-9670
* Gödöllőn, máriabesnyői templomhoz közel, domboldalon, befejezés
előtt álló parasztjellegű 85 m2 hasznos lakterű fszt + tetőteres családi
ház 2400 m2-es telken eladó. Iár: 23,4MFt. Érd: 30/210-5283
* Gödöllőn a Szőlő u. 24 sz. magasföldszinti 37 m2-es felújított lakás
11 M Ft irányáron eladó. Tel: 20/945-2774
* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen 2 szobás összkomfortos
erkélyes 4. emeleti lakás. Iár: 13,5MFt. Tel: 30/336-3680
* SZADÁN 2004-ben épült 110m2 hangulatos családi ház 1520m2
telekkel 38,6MFt eladó. 3+félszoba, 2fürdő, tetőtér beépíthető. Extrák,
infó, képek:www.ingatlanok.hu 20/399-8105
* Nagyfenyvesben, Király utcában eladó 5 szobás, 3 fürdős 170 m2-es
sorházi ingatlan 320 m2 telekkel. Garázs és tárolók még 100 m2. Ár:
35,9 M Ft. Érd: 70/422-4170
* Valkó központjában 2 szobás összkomfortos családi ház eladó. Szép,
rendezett udvar és kert termő gyümölcsfákkal, melléképületekkel. Iár:
6,2 M Ft. érd: 20/510-2480
* Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen 2 szobás, 60 m2-es, 3. emeleti erké-
lyes lakás eladó. Érd: 30/439-0474
* Eladó Gödöllőn, Erzsébet krt-on 2 szobás 55 m2-es felújított (radiá-
tor, ablak, redőny, csempe, járólap stb.) légkondis, alacsony rezsijű lakás
közös helyiséghasználattal. Ár: 13MFt Tel: 30/490-8516
* Gödöllő-Máriabesnyőn 980 m2-es telken 2001-ben felújított két szoba
+étkezős 80 m2-es családi ház eladó. Iár: 21 millió. Tel: 20/669-2655
* Palotakerten felújított 63m2 nappali+2félszobás lakás eladó. Víz-
és elektromos vezetékek kicserélve, új burkolatok, szaniterek,
szobákban laminált padló, többi helyiségben kőburkolat. Lift
gépészetileg felújított. Ár: 11,99MFt. 20/569-6081
* Eladó Kazinczy lakótelepen 54 m2-es 1. emeleti konvektoros lakás.
Új nyílászárók, beépített konyhabútor, jó közlekedés. Iár: 13,2 mill.
Érd: 70/208-2566, 30/401-8482
*Kossuth L. utcában 62 m2-es, 1+2 félszobás, erkélyes, márványburkolatos,
igényesen felújított 3. emeleti lakás eladó. Iár: 13,8 M Ft. Tel: 30/201-4769
* Gödöllő városközpontban régi építésű földszinti 90 m2-es polgári
lakás saját udvarrésszel eladó! Iár: 21,8 M Ft. Tel: 20/3238-106
* Bp-től 40 km-re Aszódon 60 m2-es könnyűszerkezetes, rendezett,
új építésű családi ház alacsony rezsivel, tetőtér beépítési lehetőséggel
eladó. Érd: 30/386-6136
* Eladó lakás Gödöllő központjában, Remsey körúton: 3. em., 79 m2,
2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2 WC, távfűtés 18,6 M Ft-ért.
Pinceparkoló 2 M Ft. Tel: 30/343-7934
* Aszódon Falujárók lakótelepen felújított 1szoba konyhás (fürdőszo-
ba, külön WC, beépített konyhabútor, új nyílászáró) gázkonvektoros
lakás eladó. Iár: 7,3MFt. Tel: 30/498-0098
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár:
14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz
közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Eladó a Remsey körúton 3. em. 64 m2-es lakás kiváló állapotban
igényeseknek. Internettel, kábeltévével, légkondicionálóval. Érd:
30/409-5926, 70/2717-214
* Gödöllő központjában, kastélyra néző, panorámás, 4.emeleti vízórás
másfélszobás, 44 m2-es lakás, liftes házban azonnal beköltözhetően
eladó. Tel: 70/316-5381
* Sürgősen eladó Zsámbokon a Deák utcában, egy 100nm-es, 3
szobás, konvektoros, világos, déli tájolású, igény szerint felújítandó
családi ház, 958nm-es telken. Ár: 7,5 MFt. Érd.: 30-415-3997
* Családi okból, sürgősen, áron alul eladó Zsámbok központjában,
csendes mellékutcában 85nm-es, téglaépítésű, világos családi ház,
392nm-es telken. Ár: 9,8 MFt. Érd: 30-415-3997
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INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken
160 nm-es, nappali + 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Beépített
konyhabútor, dupla garázs,
mosókonyha, szauna. Iár: 32,5 mFt.
*A Harasztban 693 nm-es, két
utcára nyíló telken, régi építésű,
felújított ház eladó. Gondozott
kert, boros pince. Iá: 23 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (sokféle vállal-
kozásra alkalmas) eladó. Iár: 52 mFt. 
*Királytelepen, 820 nm-es telken,
200 nm-es, nappali+ 4 szobás csalá-
di ház eladó. A telken még egy
különálló 1 szobás ház is van.
Irányár: 31 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújí-
tott családi ház melléképületekkel
eladó. Irányár: 23 mFt.
*VÁCSZENTLÁSZLÓN 1200 nm-
es telken 3 szobás, konvektoros
fűtésű családi ház mellék-
épületekkel eladó.  Iá: 13 mFt.
*ZSÁMBOKON1500 nm-es telken
egy régi parasztház egy 2004-ben
hozzáépített amerikai konyhás
házrésszel eladó.  Iá: 10,5 mFt.
*BAGON 140 nm-es, 3 szobás, telje-
sen felújított családi ház 935 nm-es
parkosított telken eladó. Iár: 24,5 mFt.
*ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
ÚJ LAKÁSOK:
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 33
nm-es, tetőtéri, egyedi fűtésű lakás,
kocsi beállóval 10,9 mFt akciós áron
SÜRGŐSEN eladó. 
*A Kossuth L. utcában, új építésű, 47
nm-es, amerikai konyhás, tetőtéri,
egyedi fűtésű lakás kocsi beállóval
SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 14,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Iár: 29,5 mFt.

*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nm-
es telken most épülő, 136 nm-es, nap-
pali+ 4 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szeptemberi átadással leköthetők.
Szoc. pol. felvehető. Iár: 29,5 mFt.
TELKEK:
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
1400 nm-es közművesített, panorá-
más építési telek eladó. Iá: 8,2 mFt.
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában
2960 nm-es közművesített, pano-
rámás, két utcára nyíló, építési
telek eladó. Iá: 21mFt.
*GÖDÖLLŐN a Berente István
utcában 637 nm-es közművesített
építési telek eladó beépíthetőség:
30 %. Iá: 10,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
770 nm-es közművesített telek 40
nm-es faházzal eladó. 15%-os
beépíthetőség. Iá: 8,5mFt.
*GÖDÖLLŐN az Erdőszél utcában
840 nm-es közművesített telek 45
nm-es szuterénnal, építési en-
gedéllyel eladó. 15% -os beépít-
hetőség. Iá: 9,6 mFt.



* Eladó Gödöllőn, (Batthyány L. u.) 125nm, 3szoba nappalis, földsz-
intes, 2002-es építésű, cirkófűtéses, szép állapotú családi ház,
1426nm-es telken. Ár: 28 MFt. Érd: 30-415-3997
* Gödöllőn, a Királytelepen eladó egy 268nm-es, két generációs, kétsz-
intes családi ház, 100nm tetőtér-beépítési lehetőséggel, 731nm-es
telken. Ár: 32.9 MFt Érd.: 30-415-3997
* Eladó Erdőkertesen, csodaszép fenyves-erdő szomszédságában, egy
100nm-es, 3 szoba nappalis, amerikai konyhás, 2 szintes, cirkófűtéses
családi ház, 607nm-es telken. Ár: 18.9 MFt. Érd.: 30-415-3997
* Gödöllő keresett részén eladó egy 55nm-es, 4 éve részlegesen felújított,
2 szoba összkomfortos magasföldszinti lakás. A komplett újnak mondható
konyhai berendezés az árban foglaltatik. Ár: 11.5 MFt. Érd.: 30-415-3997
* Gödöllőn, Kör u. eladó 69 m2-es 1+2félszobás, egyedi fűtésű, 3 éve tel-
jesen felújított (padlók, tapéta, fürdő, wc, újracsövezett víz, nyílászárók,
rolós szúnyogháló, amerikai konyha), nagy erkélyes 4. em. lakás,
gyönyörű kilátással, külön tárolóval. 15,55MFt. Érd: 20/369-3545
* Gödöllőn a belvárosban eladó 2 szoba összkomfortos 1. emeleti lakás.
Csere is érdekel kertes házra, értékegyeztetéssel. Érd: 28/412-116
(17h után), 20/255-3925
* Palotakerti lakótelepen 64 m2-es parkra néző, átalakított első
emeleti lakás eladó. Iár: 13 M Ft. Tel. 20/383-0296
* Eladó Gödöllő központjában 2 szobás, 55 m2-es, jó állapotban lévő
magasföldszinti lakás 12 M Ft-ért. Tel: 28/414-572
* Palotakerten zöld övezetre néző magasföldszinti 59 m2-es 2 szobás
redőnyös újszerű lakás tárolóval eladó Költségkímélő fűtésrendszer
kialakítása folyamatban. Tel: 20/3328-342
* Gödöllőn, Blahán, zöldövezetben családi ház tetőtéri, külön följárós,
80 m2-es bútorozott lakása kiadó. Panorámás, teraszos, kandallós, 2
kocsibeállóval. Tel: 70/556-8381
* Gödöllő Kertvárosban 884m2 telken 2szoba összkomfortos 130m2
lakterű kertes ház 2 autóbejáróval, aknás garázzsal, nagy műhellyel,
ipari árammal, szép kerttel eladó. Iá: 22MFt. Érd: 20/446-1941
* GARÁZS ELADÓ! Kossuth-Szt. Imre utca sarkánál! Ár: 2,5M és
1,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLETEK, IRODÁK kiadók 12 m2 – 160 m2-ig a Központ-
ban. INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET BEFEKTETÉSNEK! Központban 68 m2-es
üzlethelyiség eladó bérlővel. Ár:305.000 Ft/m2+Áfa INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* ÜZLETHELYISÉG ELADÓ Remsey körúton 54 m2-es üzlethelyiség eladó.
Ár: 305.000 Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KOSSUTH L. U-BAN ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Kitűnő állapotú, irodának is
alkalmas 3. emeleti, 95m2-es lakás kiadó. Ár: 100.000
Ft/m2+Áfa+rezsi INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* GÁBOR Á. U-BAN ÜZLET ELADÓ Szuterénben lévő, 60 m2-es,
szervíznek kitűnően alkalmas helyiség. Ár: 100.000 Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálós-
zobás, kocsibeállós, előkerttel, azonnal beköltözhetően. 320.000
Ft/m2 INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér,
iroda, áruátvevő, öltöző. Ár:335.000 Ft/m2+Áfa INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100

* KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, világos, 60m2-es, egyedi-mérős, 2 szobás,
teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár: 80.000  Ft/Hó.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházi lakás a Remsey körúton. 54 m2, nappali,
1+1/2 szoba, saját belsőudvar Ár:18,5M Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 06704562100
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban 1.emeleti, 82m2-es, nappali,
2szoba +2 félszobás, teraszos, tárolós. Ár: 19,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* KOSSUTH L.U.-ÚJ LAKÁS liftes házban, 63m2-es 2szobás, nagy-
teraszos, egyedi fűtésű, minőségi, beköltözhető állapotú. Ár: 18,8MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉS a Királytelepen. 700m2-es telken, 100m2-es, nappali,
3hálószobás, tárolós, kocsibeállós ikerházak. Ár: 24,7M Ft INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* NAGYFENYVESBEN 630m2-es gondozott telken, kitűnő állapotú,
azonnal költözhető, 183m2-es családi ház. Nappali, 4szoba, garázs,
terasz. Ár: 35MFt INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* 1. EMELETI LAKÁS. Központban jó állapotú, 56m2-es, amerikai-konyhás,
nappali, 2szobás lakás eladó. Ár: 13,9 MFt. INGATLANBANK 06704562103 
* TÉGLA ÉPÍTÉS, EGYEDI FŰTÉS! Központban teljesen felújított, földsz-
inti, 35m2-es, 1 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10 MFt.
INGATLANBANK 06704562103 
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁS Központban 2006os építésű, 2.emeleti 43m2-es,
1 szobás cirkó fűtésű, gardróbos, légkondis lakás eladó. Ár: 13,5MFt.
INGATLANBANK 06704562103 
* ÚJSZERŰ, EGYEDI MÉRŐS Központban igényesen felújított lakás. Új
nyílászárók és burkolatok, 1.emelet, 55m2, 2szoba, klíma, riasztó. Ár:
13MFt. INGATLANBANK 06704562103 
* NAGYFENYVESBEN 44 m2-es téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás
2szoba, pince kocsibeállóval. Ár:12,5MFt INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű házban 3.emeleti,
50m2-es, 2szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* FELÚJÍTANDÓ LAKÁS! Palotakerten 2.emeleti, 44m2-es, egyedi
mérőórás távfűtéses egyszobás lakás eladó. Ár: 9,4 MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* FÖLDSZINTI LAKÁS Palotakerten. 58m2-es, egyedi mérőórás
távfűtéses kétszobás lakás eladó. Ár: 10,55 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* KÉTGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZ Besnyőn. Alsó szinten nappali, 2szo-
ba, felújítandó, tetőtérben 2szoba, igényes kialakítás, garázs, 486m2-
es telek. Ár:25,8MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* CSANAKBAN 330m2 telken felújítandó 60 m2-es, nappali és 2
szobás családi ház eladó. Ár: 18,63 MFt. INGATLANBANK Mátrai
Zsuzsa 06704562104
* SZADÁN CSALÁDI HÁZ szerkezetkész állapotban, tájvédelmi terület
mellett 1011m2-es panorámás, összközműves telken áron alul eladó.
Ár:18,6MFt. INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
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ALBÉRLET
* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es,
3 szobás felújított erkélyes lakás. Tel: 28/411-086
* Palotakerten egyszobás lakás júliustól KIADÓ, Zombor utcában
GARÁZS ELADÓ. Tel: 70/618-3530
* Központban 1,5 szobás lakás hosszútávra kiadó. Tel: 20/336-4068
* Városközpontban 2,5 szobás 64 m2-es, 2. emeleti, részben bútoro-
zott, csendes helyen lévő lakás hosszútávra kiadó. Két hónap kaució.
Érd: 20/3303-396
* Kiadó János utcában 2 szobás, konvektoros bútorozott lakás hossz-
abb távra kiadó. (1 havi kaució.) Tel: 30/311-8214
* Kiadó a Szt. János utcában 1,5 szobás földszintes konvektoros
bútorozatlan alacsony rezsijű lakás júl. 1.-től hosszútávra. 50.000 Ft/hó
+ 1havi kaució. Tel: 20/771-3387
* Fiatal férfi dolgozó részére olcsó albérlet kiadó. Tel: 06-20-7713-387
* Gödöllőn 2 szobás jó állapotú 2. emeleti erkélyes lakás bútorozva vagy
üresen kiadó július közepétől. Tel: 70/213-8499 Hagyjon üzenetet! 
* Kiadó kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotakerti
panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló személynek! Tel:
70/250-3276
* 2,5 szobás, bútorozott, konvektoros lakás hosszútávra igényesnek
Gödöllő belvárosában kiadó. Tel: 20/212-1350
* Kiadó két szoba összkomfortos lakás berendezve. 55.000 Ft/hó + 2
havi kaució. Tel: 06-20-418-8801
* Szt. János u. 23/c alatti összkomfortos, berendezett lakás saját
fogyasztásmérőkkel hosszútávon kiadó. Tel: 28/416-809
* Kiadó a János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás.
Alacsony rezsi. 52 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70/517-1370
* 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
* Szőlő utcában 69 nm-es, 3 szobás, erkélyes, felújított 3. emeleti
lakás igényes, nem dohányzónak augusztus 1-jétől hosszú távra kiadó.
Tel.: (20) 212-6315.
* Társbérletként kiadó egy 44 m2-es bútorozott, kábeltévés Gödöllő
központjában lévő lakás kisebb szobája. Tel: 20/824-4664
* Gödöllőn a központban, Petőfi téren egy szobás légkondicionált, egye-
di fűtésű tetőtéri lakás egyedülálló hölgynek kiadó. 40.000 Ft +
rezsi/hó. Érd: 20/3433-930
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583

KIADÓ

* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.:
0630/9509-396
* 86 m2-es ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn a REMSEY körúton (Fibernet
mellett) ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 70/295-6693
* MŰVELŐDÉSI HÁZBAN BÜFÉ BÉRLETI JOGA LELÉPÉSSEL ÁTADÓ.
Érd: 20/447-9399, 30/897-4342
* Tágas (42 m2) garázs fele a Szőlő utcában hosszútávra egy meg-
bízható autótulajdonosnak július 1.-től kiadó. Érd: 28/412-068,
20/3682-240
* Gödöllő városközpontban 50 m2-es helyiség kiadó kozmetikus,
fodrász, manikűr, pedikűr céljára. Érd: 20/454-8451
* Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Tel: 30/490-8516
* Gödöllő Szent János út üzletsoron KIADÓ 44 m2-es üzlethelyiség,
irodának is alkalmas! Tel: 20/483-3712
* Garázs, üzlethelyiség, raktár kiadó. Tel.:20/9455-583

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgoza-
tok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.: 30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanysz-
erelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gép-
parkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.:
70/247-9072, 20/9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi
mérés jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozások-
nak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL SZOBAFESTÉST-
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST,
DÍSZÍTŐFESTÉST. T: 28/415-581, 20/9361-233.
* HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN
SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* Házhoz megyek! Gödöllő és Pécel környékén hajápolást, vágást,
festést, alkalmi frizurakészítést, valamint idős és otthonukból
kimozdulni képtelen emberek segítését, ügyeik intézését vállalom.
Érd: 20/2068-745
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkar-
ton 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
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456
* 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
* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK,
KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak! GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhe-
ly, szárítógép stb. javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
* Újra nyitva a fodrászat a Kőrösfői utcában. Női hajvágás: 1500,-
férfi hajvágás 800,- gyermek hajvágás 500,- Szeretettel várom a
kedves vendégeket: H-P: 9-20-ig. 70/280-2276
* Megbízható ács brigád vállalja tetőszerkezetek kivitelezését,
javítását, könnyűszerkezetes faházak, előtetők, szaletnik-építését,
gipszkarton szerelést, tetőtér kiépítést referenciával. Ingyenes
felméréssel. Tel: 20-3658-779
* Kedves, ápolt, szakképzett masszőrhölgyek várják vendégeiket
Gödöllő Belvárosában a következő masszázsokra: svéd frissítő,
lazító, relaxáló, talp és lábszár masszázs, izom-izületi gyógy-
masszázs. Bejelentkezés: 9-18-ig 70/601-3484, 70/601-2501
* Vállalkozása részére kötelezően előírt munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatait bízza ránk. Hívjon bizalommal! Főnix 2002
Bt. www.fonix2002bt.hu Tel: 20/444-7203, 30-2215-203
*FŰKASZÁLÁS ÉS PARLAGFŰ VÁGÁS. KEDVEZŐ ÁRON. Tel: 70/313-9221
* Vállaljuk udvarok teljes körű takarítását sitt, szemét elszállításá-
val; házak bontását, teljes tereprendezését, fák kivágását. Hívjon
bizalommal, ár megegyezés szerint. Tel: 30/481-4005

OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol és német intenzív középfokú nyelvvizsgára felkészítő
60 órás tanfolyamok angol: jún 23-júl.18-ig: hétfő-szerda-péntek
16.00-20.00-ig, német jún.23-júl.4-ig és júl. 28-aug. 8-ig 15.00-18.45-
ig. További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63. 
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H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig



* TOP-TAN: Korrepetálás, pótvizsgára, pótérettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból.
További érdeklődés: 28-423-744, 30-908-4130.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797,
28/542-275
* Zongoratanárnő július – augusztusban korrepetálást,
gyermekfelügyeletet, orosz nyelv társalgás órát vállal
Gödöllőn és környékén. Tel: 20/477-1688
* Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon Június 12-től
szeptemberi nyelvvizsgával. Részletfizetési lehetőség van.
Tel: 30/273-9479, 30/504-1222
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál, minden szinten, min-
den korosztálynak. Nyári intenzív középfokú írásbeli és
szóbeli nyelvvizsgára felkészítő 40+40 órás tanfolyamok
indulnak (csak 4fő esetén). Telc: júl.7.-aug.8. (heti 2×4ó)
Origó: júl.21.-aug.22. (heti 2×4ó). Érd: Kollarics Katalin
28/418-537, 30/611-0036
* Matematikából, fizikából különórákat, ill. érettségire,
pótvizsgára felkészítést vállalok középiskolai szinten. Tel:
20/440-2843
* ANGOLOKTATÁS július 7.-18. között 20 órás intenzív,
beszédcentrikus tanfolyam. Egyéni és kiscsoportos angol
oktatás kezdőtől felsőfokig. Üzleti angol. 414-297,
30/9909-346
* Augusztus 4.-től intenzív 60 órás kiscsoportos német vizs-
gatréning indul az őszi középfokú nyelvvizsgákra; szint-
felmérő. Érd: 30/4877-396, nemetnyelvoktatas@gmail.com 

ADÁS~VÉTEL
* EREDETI NÉMET GYÁRTMÁNYÚ, 5 FILTERES OZMÓZIS
VÍZSZŰRŐ AKCIÓS ÁRON 89.000 FT HELYETT 75.000 Ft-
ért ELADÓ. TEL: 70/930-8682
* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: 28/412-230
* Négylángos gáztűzhely és kombi hűtőgép eladó. Érd:
20/340-4861
* Cheesterfield vadonatúj bőrgarnitúra eladó. Alvásra is
alkalmas. 70/508-8727
* Alig használt lakótelepi konyhabútor (alsó, felső sor)
(180 cm) kombinált tűzhellyel eladó. Tel: 30/490-8516
* Eladó emeltes ágy újszerű állapotban. Ár: 12 e. Ft.
Nagyméretű kutyaház 5 e. Ft-ért. Tel: 30/473-5721,
70/3299-300
* 1,5 m vajszínű leánderbokor 10.000 Ft-ért, 1,5 m pálma
7.000 Ft-ért eladó. Érd: 20/983-9945
* Új 3+2+1 szövet ülőgarnitúra eladó. Ággyá nyitható,
ágynemű-tartós, világos bézs színben. Ár: megegyezés
szerint. Érd: 20/828-9905

* BRAMAC cserép 10.000 db, új egyszemélyes ágynemű-
tartós ágy 2 db fél áron, 16 kW aggregátor eladó. Tel:
20/935-4687
* BÚZA ELADÓ. Érd: 28/416-809
* Boroshordók sürgősen eladók. Tölgy. 100, 200, 300
literesek. Érd: 70/527-7920
* Eladó Suzuki Swift ’96. bontott alkatrészei (önindító,
generátor, kormánykapcsoló). Ár megegyezés szerint. Uitt
eladó Pentium 4-es számítógép. 50.000 Ft iáron. Tel:
30/853-2948

ÜDÜLÉS
* LOVASTÁBOR A SZELLŐ-TANYÁN Domonyvölgyben festői
környezetben nyári kézműves és lovastábor indul a
szünidőben heti turnusokban. H-P: lovas gyermektábort
szervezünk napközis ill. bentlakásos formában. Szeretettel
várunk minden 6-15 éves gyermeket. Ár: napközis: 25.000,-
Ft/hét/gyermek, bentlakásos: 30.000,- Ft/hét/gyermek,
testvérek esetén: 3.000,- Ft kedvezmény gyermekekként.
Jelentkezés: Tóth Tünde 20/544-4914
* ÜDÜLJÖN OLCSÓN ZALAKAROS GYÓGY- ÉS
TERMÁLFÜRDŐN teljes felszerelésű 2-3 ágyas apartmanok-
ban, 2200 Ft fő/éj. Tel: 93/318-488, 20/398-9914
* Üdülés Balatonföldváron jól felszerelt, 3szobás, 6fekvőhe-
lyes, strandközeli nyaraló udvarral, terasszal, gépkocsi beál-
lással kedvező áron kiadó. Tel: 28/421-135

EGYÉB
* Kedves egyedülállók! Szeretne kapcsolatban élni társként
valaki mellett, akivel megoszthatná gondolatait v. együtt
közös élményekben részt venni? Segítek őszinte, bizalomra
alapuló közvetítésemmel minden korosztálynak! 30/228-
4096, 70/546-2484
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű méz 1060 Ft/kg +
üveg. Napraforgó, repceméz 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* Egy fekete színű fajtiszta vadászvizsla 5 hónapos ajándék-
ba elvihető. Tel: 28/414-709
* MEGHÍVÓ Lakossági fórumra! Az Új Forrás Polgári Kör
szeretettel hív minden érdeklődőt 2008. június 23-án 18
órára a Művelődési Ház Galga termébe. Egyesületünk az aláb-
bi kérdésekben helyi népszavazás kiírását kezdeményezte: 1,
Egyetért-e Ön azzal, hogy Gödöllő város képviselő-testülete
ne építhessen a város főtere alá mélygarázst? 2, Egyetért-e
Ön azzal, hogy Gödöllő város képviselő-testülete ne adja el a
város tulajdonát képező Rézgombos épületét, a teniszpályát
és a hozzá tartozó öltözőket? 3, Egyetért-e Ön azzal, hogy
Gödöllő város képviselő-testülete ne adja el a város tulajdonát
képező Balatonlellei gyermeküdülőt? A népszavazás
kiírásáról a képviselő-testület június 25.-i ülésén minősített
többséggel dönteni fog. A fórum célja, hogy tájékoztassuk az
érdeklődőket, a felvetődő kérdésekre – lehetőségek szerint –
válaszoljunk és a tisztelt képviselőknek is alkalmat adjunk a
véleménynyilvánításra. 
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Utazni jó!
Görögország - Kréta

Európa legdélibb csücske, gazdag
történelme több ezer éves múltra tekint vis-
sza. A Krétai- és a Líbiai-tenger mossa
partjait, májustól októberig garantált a nap-
sütés. Itt minden megfér egymás mellett –
olajfa- és szőlő-ligetek, termékeny földek,
virágos kertek, vad sziklazátonyok, roman-
tikus és érintetlen öblök. Ami látogatóit
igazán rabul ejti, az a sziget sajátos
varázsa, Dél-Kréta például még olyan hely,
amelyet nem árasztott el a  tömegturizmus!
Különleges szépsége, vad tájai, magas
hegyei, 1400 kilométernyi változatos
tengerpartja, a több ezer éves történelmi
emlékek, a rengeteg érdekesség és látni-
való a turisták ezreit vonzza a szigetre évek
óta. A mínoszi kultúra nyomait ma is meg-
találhatjuk itt, egész napos kirándulás során
alkalmunk nyílik megtekinteni a knossosi
palota maradványait, valamint az
Archeológiai Múzeumot. Aki pedig
olthatatlan vágyat érez arra, hogy
felfedezze a görög szigetvilág
gyöngyszemét, a nászutasok kedvelt
uticélját, Santorinit, az kb. négy órányi
hajókázás után léphet erre a csodálatos
tájra. És ha visszatértünk Krétára, ne
mulasszuk el a Samaria szurdokot sem
felkeresni, amely kirándulás egész biztosan
életre szóló élményt fog nyújtani. Ha
tehetik, akkor a sziget bejárására igazán
érdemes legalább két hetet szánni. (GT)
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Az elmúlt heti számunkban a Gö-
döllői Sport Klub futsal csapatá-
nak évértékelését és jövőképét ol-
vashatták olvasóink, és a sorokat
böngészve reménykedhettek a
gödöllői futsal rajongók a sikere-
sebb jövőben. Időközben az egyik
országos sportlapban megjelent
cikk kapcsán, miszerint kettőmil-
lió forintra büntették a Gödöllőt,
bizonyára többen felkapták a fe-
jüket, azt kérdezve: mi lesz így a
futsal csapattal?
Megkerestük Pecze Dániel klubel-
nököt, hogy számoljon be a bün-
tetés miértjéről.
– Az egyesületünk honlapján

(www.gbulls.hu) reagáltunk a saj-
tóban megjelent cikkre és meg-
nyugtathatok mindenkit, a jövő
szezonban is lesz futsal Gödöllőn!
A büntetés még a tavaly ősszel
megrendezett UEFA Futsal Kupa
megrendezéséből fakad, ugyanis
az MLSZ hozzájárult a rendezési
költségekhez, de egy félreértés
következtében elhúzódott a fize-
tés. Ezt az összeget most fizetjük
vissza a szövetségnek, s így rende-
ződik az ügy. A „büntetés” egyéb-
ként is csak akkor lépne életbe,
ha a fenti összeg nem kerülne idő-
ben átutalásra a szövetség szám-
lájára. -tt-

Az elmúlt vasárnap Délegyhá-
zán játszotta a 2007/2008-as
megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság záró mérkőzését a
Gödöllői SK csapata. A tavasz-
szal remekül teljesítő együtte-
sünk sikeresen zárta az évet,
hiszen 2–1-re nyerni tudott a
bentmaradást jelentő rang-
adón idegenben, így az elmúlt
évek legjobb szezonját zárva,
a 11. helyen felyezte be a baj-
nokságot Nagy Dániel alakulata.

Rangadó volt a javából a délegyházi
kirándulás, hiszen kettő pont válasz-
totta el a tabellán a két csapatot (a
GSK javára). A mieinknek a döntet-
len is elég lett volna a kitűzött cél, a
biztos bentmaradás érdekében, míg a
házigazdák csak győzelemmel mene-
kűlhettek volna meg. Ennek fényé-
ben nagy lendülettel kezdett a Dél-
egyháza. Többnyire felívelések után
veszélyeztettek, és egy ilyen szituá-
ció után meg is szerezték a vezetést a
vendéglátók a játékrész közepén.
Nem adta fel a Gödöllő és a félidő le-
fújása előtt sikerült az egyenlítés, így
lélektani előnnyel vonulhattak a
mieink pihenőre. A második félidő-
ben többnyire a védekezéssel volt el-
foglalva csapatunk, amiben jelesre
vizsgázott és a meccs vége előtt öt
perccel egy sikeresen végigvitt kontra-
támadást követően megszereztük a
győztes találatot, ezzel megpecsétel-
ve a hazaiak sorsát. Összességében
megérdemelten nyert Nagy Dániel
csapata és a remek tavaszi szezonnak
köszönhetően a 11. helyen végzett a
tabellán (39 pontot gyűjtött a csapat).
Az őszihez képest mindössze egy he-
lyet lépett ugyan csak előre a Gödöl-
lő de, hogy mennyi különbség volt az
első 15 és a második 15 meccs között
arra szolgáljon néhány adat.
Az őszi szezon után a 12. helyről, 14
ponttal (3 győzelem, 5 döntetlen, 7
vereség, 27-40-es gólarány) várta a
folytatást városunk csapata. Tavasz-

szal 25 pontot gyűjtöttek Tóth Gyu-
láék, ennek köszönhetően a második
15 meccs alapján stabil középcsapat-
tá léptek elő (csak a tavaszi eredmé-
nyeket figyelembe véve a 6. lett a
csapat). Hétszer nyert a GSK, 4 dön-
tetlen mellett mindössze 4-szer ka-
pott ki. 26 rúgott gól mellett mind-
össze 16-szor tudtak túljárni a véde-
lem eszén és, ha ehhez hozzávesz-
szük, hogy ebből a bajnok Dunaha-
raszti ellen 6 gólt kapott a csapat,
akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy
remek tavaszt zártak a Gödöllői
Sport Klub felnőtt labdarúgói.

Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Délegyháza – Gödöllői SK 1–2 (1–1)
Gólszerzők: Lauda Zoltán, Nyári 
András.

U19 – Bronzra cserélt arany

A GSK ifjúsági csapata a záró játék-
napon mindössze 4–4-es döntetlent
tudott csak elérni Délegyházán, ez
pedig azt jelentette, hogy a tavalyi
bajnoki címet követően az idén a do-
bogó legalsó fokával kell megeléged-
niük Száraz Szabolcséknak. Ennek
ellenére minden dícséretet megérde-
mel az U19-es csapat és, hogy meny-
nyivel kiegyensúlyozottabb volt az
idei bajnokág azt mi sem jelzi job-
ban, hogy a tavalyi bajnoki aranyat
69 ponttal nyerték meg a gödöllői fia-
talok, míg az idén 74 ponttal és 193

rúgott góllal a 3. helyen tudtak csak
végezni.
Délegyháza – Gödöllői SK 4–4 (2–2)
Gólszerzők: Száraz Szabolcs (2),
Czuczor Attila, Kecskés Gergő.

Old Boys bajnokság – Itt is
első a GLK

A Gödöllői LK a körzeti öregfiúk baj-
noki cím mellé a Budapest bajnokság
II. osztályának Old Boys kiírását is
megnyerte, ezzel minden frontot rév-
be ért az idén. A már nem olyan fiatal
(45 éven felüliek) öregfiúk játéko-
sokból összeállított csapat idén első
ízben indult el a BLSZ II. osztályá-
ban és megelőzve olyan csapatokat
mint az FTC, az MTK, a Vasas, vagy
éppen a REAC aranyérmet szerzett.

A bajnoki cím egyébként a feljutást
jelenti, így az ősztől az I. osztályban
szerepelhet a GLK Old Boys. A gól-
király Vojna Gábor lett 38 találattal.
Az aranyérmes keret: Budai Lász-
ló, Pálinkás Zoltán, Pataki József,
Rab Péter, Kiss Csaba, Dobes Attila,
Lába Csaba, Sas Béla, Juhász József,
Gedei Sándor, Gohér János, Gémesi
György, Szabad István, Bánhegyi
Béla, Vojna Gábor, Rácz József, Sza-
badi Csaba, Epres György, Delea
István. Gazdasági vezető: Bara Lász-
ló, technikai vezető: Rosszman
György.

-ll-

Az elmúlt héten, június 11-14. között
Balatonlellén városunk üdülőtáborában
rendezték meg a hagyományos Balaton
Kupát. A kispályás focitornát a Jobbak
csapata nyerte, megelőzve a Szilz II. és
az Extrém nevű formációt. Különdíjakat
is osztottak a szervezők. A gólkirály
Nagy Roland (Fortuna), legjobb kapus
Fodor Péter (Műszertechnika), míg a
legjobb játékos Bobnár Csaba (Job-
bak) lett.

Női és férfi torna a Táncsics Mihá-
ly úton – Ezüstérmes GSK lányok

Az elmúlt vasárnap a Táncsics Mihály

utcai sporttelepen női és férfi kispá-
lyás focitornát szervezett a Gödöllői
Sport Klub. 
A női tornán öt, míg a férfiaknál négy
csapat vett részt az eseményen. A
nőknél a Kartal lett az első, míg a má-
sodik helyen a Gödöllői SK végzett.
A további sorrend: 3. Kerepes, 4. Mo-
gyoród, 5. UniCredit Bank. A legjobb
játékos Skultéti Barbara (GSK), míg
a legjobb hazai játékos Orbán Csilla
lett. A férfiaknál az 1. helyen az
Olimpic Lion végzett, megelőzve a
Ragazzik, a Lopakodók és az Unicum
FC csapatait. 

-li-

Gödöllőn első ízben kerülhetne
megrendezésre olyan sport-
esemény, amely a világ bármely
pontján nagy érdeklődésre és
biztos teltházra számíthat. A
Soother Fight Club a hazánk-
ban is egyre népszerűbb küz-
dősportok különböző ágazatai
közül az utcai harc szabályai
szerint rendezné meg Gödöl-
lőn a Viadalok Éjszakája Gála-
estet. Berki Imrét, a club ver-
senyzőjét és egyben a rendez-
vény egyik szervezőjét kérdez-
tük a tervekről. 

– Mióta űzi est a sportágat?
– Hét éves korom óta küzdök és a

legnagyobb motivációm a nagybá-
tyám, Kátai Zsolt volt. Karatéval
kezdtem, több edzőnél is megfordul-
tam, akik közül meg kell említsem
Szűcs Tibor 5 danos shotokan karate
mester nevét, akinek sokat köszönhe-
tek, valamint Vidák Adolftól is sokat
tanultam. 2002-ben váltottam és a
Jiu-jiutsu-val kezdtem el foglalkozni
és azóta is ezt csinálom és párhoza-
mosan ezzel, a Muai-thai stílust kép-
viselem. Három nevet még megemlí-
tenék, akik sokban segítik a fejlődé-
semet. A jelenlegi edzőmét, Kolarik
Józsefét, aki háromszoros Európa-baj-
nok ketrecharcos (MMA), Szalai Balá-
zsét, aki a mentális felkészítésemben
segít sokat, valamint Bata Tamásét,
aki a Magyar Muai-Thai Szövetség
elnöke.

– Ki volt az ötletgazda és miért ép-
pen az utcai harcra esett a választás?

– Az egyesület és jómagam. Azért
az utcai harc, mert az egyesületünk-
ben ez a legfőbb irányzat.

– Több ágazata van a küzdős-
portnak. Az utcai harc népszerű-
ségben hova rangsorolható?

– A K1 után, talán ez az ágazat a
legnépszerűbb Magyarországon, de
Európában is egyre nagyobb teret hó-

dít, főleg Hollandiában, ahol köztu-
dottan a K1 viszi a prímet.

– Meséljen a szabályokról egy ki-
csit és hogy kik nevezhetnek a via-
dalra?

– Egyszer 15 perces küzdelmek
lesznek az utcai harc szabályai sze-
rint, ami földharcból és állóharcból
áll. Bárki nevezhet, aki kellő erőt és
bátorságot érez magában ahhoz, ter-
mészetesen saját felelősségre, hogy
ringbe szálljon. Jelenleg 30 fő neve-
zett már, és hazánkat több neves ver-
senyző képviseli majd, elég csak a

sportágban járatos rajongóknak Vilai
Sándor nevét említenem, de török,
szerb, azeri, holland, német és cseh
versenyzők is lesznek a mezőnyben.
Hozzá kell még tenni, hogy a nevezés
előtt van egy orvosi vizsgálat, ami
alapján fogadjuk csak el a nevezése-
ket.

– Milyen díjazásban részesül a
legjobb utcai harcos?

– A Max kategóriában, ami a 88
kiló fölöttieket érinti, a fődíj egymil-
lió forint lesz, míg a többi súlycso-
portban, 80 kiló alatt és 80 kiló fölött
pedig 600 ezer forintot nyerhet az el-
ső. A pénzdíjakat a clubunk fő támo-

gatója ajánlotta fel.
– Mikor lesz ponto-

san az esemény és meny-
nyiért tekinthetik meg az
érdeklődők?

– A helyszín szerve-
zése még folyamatban
van és az időpont lefik-
szálása is. Szeretnénk az
egyetemi sportcsarnok-
ban megrendezni az ese-
ményt, de visszajelzést
még nem kaptunk ezzel

kapcsolatban. Egy-két héten belül
kiderül, hogy hol és mikor lesz a gála.
A belépő összegéről sem tudok még
konkrétumokkal szolgálni, de körül-
belül 1000 forintra tervezzük a jegyek
árát.

– Ha jól tudom Ön mint gödöllői
is a mezőnyben lesz. Milyen ered-
ménnyel lenne elégedett, így látat-
lanban?

– A súlycsoportomban, ami a 80 ki-
ló fölött van jelenleg az első három
hely valamelyikével már elégedett
lennék. -ll-

Czeba Mihály 5. danos nemzetközi
taekwon-do instruktor és tanítványa,
Bontovics Babett 2. danos mester
június elején a horvátországi Porec
városában vett részt az I.T.F. Taek-

won-do Európa Bajnokságon. A 31
országból jött 610 részvevő közül
városunk egyesületének, a Taekwon-
do SE-nek a sportolója, Bontovics

Babett képviselte Magyarországot,
és nagy örömünkre a gödöllői ver-
senyzőnek a 3. helyet sikerült meg-
szerezni felnőtt női kategóriában.
A gödöllői Művelődési Központban

műkődő Taekwon-do SE
versenyzői már számos ran-
gos nemzetközi versenyen
bizonyították, hogy Czeba
Mihály edző vezetésével és
a sportolók kitartó munká-
jával évről-évre egyre mag-
asabb eredményt sikerül el-
érniük. 
Minden gyermeket és fel-
nőttet egyaránt szeretettel
vár az egyesület kedden és

csütörtökön 16.30 és 20 óra között az
edzéseken, ha szeretné kipróbálni ezt
koreai harcművészetet.

-bt-

Labdarúgás – Old Boys arany, ifi bronzérem

Győzelemmel zárt a Gödöllői SK

A bajnok öreg halak

Küzdősport – Rendhagyó kezdeményezés

Viadalok Éjszakája

Futsal – Büntetett az MLSZ

Fizethet a Gödöllő...

Kispályás foci – Balaton Kupa

Nyertek a Jobbak

Taekwon-do – Európa-bajnokság

Bontovics Babett: bronz

KIDS. Jelen esetben ez egy mozaikszó,
és a Katolikus Iskolák Diák Sportszö-
vetségét takarja, ami idén május 23. és
25. között immár 15. alkalommal ren-
dezte meg a Katolikus Iskolák Sportver-
senyét, amelyen általában 70-80 katoli-
kus általános és középiskola tanulói mé-
rik össze erejüket. Kilenc évvel ezelőtt
Gödöllő és a Premontrei Gimnázium
volt a házigazda. Az akkori viadalon
több mint 2000 diák vett részt – ez volt a
legnagyobb létszámú ilyen sporttalál-
kozó –, ezért a szervezők a későbbiek-
ben úgy döntöttek, hogy a nagy létszám-
ra való tekintettel korcsoportok szerint
kettébontják a versenyt I-III. és IV-VI.
korcsoportos kategóriákra. Így ebben az
évben is két város, Mohács és Nyíregy-
háza adott otthont a  sportolóknak. Az
előbbi helyszínen a kisebbek, az utób-
bin, Nyíregyházán a nagyobbak, a 13-
18 évesek mérték össze erejüket az at-
létikától kezdve a labdajátékokon át a
pingpongig, sokféle sportágban. A pre-

montreisek a hagyományoknak megfe-
lelően idén is jól szerepeltek. (Volt több
olyan esztendő is, hogy a legeredmé-
nyesebb csapatnak járó serleget is meg-
nyerték.) Idén a legtöbb sikert az atléták
érték el, akik 5 arany-, 4 ezüst- és 4
bronzérmet nyertek. A Katolikus Isko-
lák Sportversenyének bajnokai lettek:
Radnóti Eszter 100m-en, Koós Barna-
bás távolugrásban, a leány svédváltó
(Gedeon Rea, Szeghalmi Liliána, Jano-
sik Tamara, Radnóti Eszter), a 4x100m-
es fiú váltó (Koós Barnabás, Benyhe
Miklós, Szakáli János, Benyhe Pál) és
1500m-es síkfutásban Pápai Gergely.
Ezüstérmet szereztek: Radnóti Eszter
magasugrásban, Janosik Tamara 100 és
300m-en és Gedeon Rea távolugrásban.
Harmadik helyezést értek el: Gedeon
Rea 300m-en, Szakáli János magasug-
rásban, a 4x400m-es fiú váltó (Koós
Barnabás, Petrovics Péter, Szakáli Já-
nos, Benyhe Miklós) valamint Szeghal-
mi Liliána magasugrásban.

Katolikus iskolások versenye

Gödöllői bajnokok
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Recept

Parmezános grillezett padlizsán
HOZZÁVALÓK: 1 kg padlizsán, 40 dkg paradicsom (hámozott),
1 db mozzarellagolyó, 5 dkg parmezán sajt (reszelt), 1 kisebb
fej vöröshagyma, 1 csokor bazsalikom, olívaolaj, őrölt bors, só.
ELKÉSZÍTÉS: A padlizsánt megmossuk, majd hosszában fél
centis szeletekre vágjuk, és megsózzuk. A hagymát apróra vág-
juk és az olajban megdinszteljük. Szórjuk bele az összevágott
paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, és főzzük 10 percig. Ezután
a felaprított bazsalikomot belekeverjük. A padlizsánszeleteket
leöblítjük, és roston megsütjük. A szeletek felével béleljünk ki
négy kis formát. Tegyünk rájuk egy réteg paradicsomszószt,
szórjuk meg a felkockázott mozzarelával, aztán ismét egy ré-
teg padlizsánt, majd a szószt, a mozzarellát, végül fedjük le a
maradék padlizsánnal, és szórjuk meg a reszelt sajttal. Tegyük
180°C-ra előmelegített sütőbe, és süssük 30 percig. Amikor
kész, hagyjuk kihűlni, és a formából tányérra borítva, a mara-
dék szósszal kínáljuk.

Beküldési határidő:
2008. június 26.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Bárdos Mária,
Antalhegyi u. 64., Baróti
Miklós, Kazinczy krt. 21

A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Sas István, Nyárfa u.
3., Zachár Dorottya, Kőrösi
Csoma Sándor u. 17.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Gulyás
Judit, Peres u. 31., Kovácsné
dr. Bagyinka Éva, Vasvári Pál
u. 6.


