
Már délelőtt ízelítőt kaphattak váro-
sunk lakói a II. Gödöllői Fúvószene-
kari Fesztivál programjából, amikor
11-12 óra között 3 helyszínen, a vá-
rosháza előtt, a kastély bejáratánál és
a Tesco előtt adtak térzenét, a délu-
tán és este színpadra lépő zenekarok.
A délután kezdődő rendezvényen a
házigazda Gödöllői Városi Fúvósze-
nekar mellett a Dányi Fúvószenekar,
a Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Má-
tyásföldi Fúvószenekar, a Szentes
Városi Fúvószenekar, a Solti György
Rézfúvós Együttes és a Szigeti Fiúk
szórakoztatták a szép számú közönsé-
get. Nagy sikert aratott a zenekarok
felvonulása is, amit a Gödöllői Ma-
zsorett Csoport, és a budaörsi Vivace
Mazsorett Csoport tagjainak bemuta-
tója színesített. A program sikerét jel-
zi, hogy a közönség egészen a zá-
rásig, azaz éjfélig kitartott.

A fesztivált 2006-ban rendezték
meg először, kapcsolódva a Gödöllő,

a 40 éves város pro-
gramsorozathoz.
Mint megtudtuk, a
szervezők szeret-
nék, ha kétévente
sor kerülhetne rá, s
terveik között sze-
repel, hogy ne csak
a térségi és hazai
zenekarok mutat-
kozzanak be, ha-
nem testvérvárosa-
inkból is fogadhas-
sák a fellépőket.

Persze nem min-
denkit a zene csábí-
tott a belvárosba szombaton este. A
Múzeumok Éjszakájának eseménye-
ire hat órától várták a látogatókat a
Városi Múzeumba, ahol a kicsik és a
nagyok egyaránt megtalálták a szá-
mukra érdekes elfoglaltságot. Míg a
legifjabbakat kézműves foglalkozás
és mese várta, a felnőtteket Őriné

Nagy Cecília kalauzolta végig a To-
roczkai Wigand Ede életét és mun-
kásságát ismertető kiállításon. De
nem csak ez, hanem valamennyi tár-
lat vonzotta az érdeklődőket, akik in-
nen kisvonattal mehettek tovább a
többi helyszínre. Az első megálló a
Petőfi Sándor Művelődési Központ

volt, ahol késő este Szekeres Erzsé-
bet, a Hűség Varrottasai című kiállítá-
sáról Lábadi Károly tartott előadást,
majd a királyi kastély előtt állt meg a
szerelvény, ami félóránként ingyene-
sen szállította a programba bekapcso-
lódni szándékozókat.

(folytatás a 6. oldalon)
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Óriási érdeklődés minden helyszínen

Fesztiválok napja
Hangulatos estét tölthettek el városunk lakói
szombaton éjjel, bármely rendezvényt is vették
célba a számtalan színes program közül. A főtéren
fúvószenekarok és mazsorettek szórakoztatták a
közönséget, a városi múzeumban, a királyi kas-
télyban és a művelődési központban pedig a Mú-
zeumok Éjszakája programjai kínáltak gazdag lát-
nivalókat az érdeklődőknek.

Kényelmesebben

Adomány
Ismét Chemnitzből kapott adományt
az Egyesített Szociális Intézmény. Ez
alkalommal párnákat és paplanokat
vásároltak a németországi Samaritá-
nus Idősek Otthonától érkezett támo-
gatásból.

Ismét 1000 eurós ajándék érkezett
az Ady Endre sétányon található szo-
ciális intézménybe. A németországi
Chemnitzből háromfős delegáció lá-
togatott el városunkba, hogy tanulmá-
nyozza az itt folyó munkát, ezen belül
is a fogyatékosok, és az idősek nap-
pali ellátását. A küldöttség tagjai,
Heike Weißbach, Anne-Katrin Erler
és Rita Lange kiváló munkájuk elis-
meréseként kapták a gödöllői utazás
lehetőségét, s egyben ők hozták el azt
az 1000 eurót is, amiből az intézmény
gondozottjai részére párnákat, papla-
nokat vásároltak.

(folytatás a 2. oldalon)
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– Ön hogyan oldja meg a nyári
szünetben, hogy gyermeke
megfelelő módon töltse el a
szabadidejét?

„…Nagy szerencsém, hogy a nagy-
szülők vállalják a gyermekek fel-
ügyeletét. Nem tudom, mit csinál az
a család, ahol nincs aki nyáron vi-
gyázzon rájuk. Persze, mi is ilyenkor
vesszük ki a szabadságunkat, hogy
egy kicsit együtt tudjunk lenni
velük…“

(Sarkadi P.)

„…Szerencsére elég széles az érdek-
lődési körük, így ennek megfelelően
választjuk ki, hogy hová mennek tá-
borozni. Egy-egy hét tábor, aztán a
nagyszülők vigyáznak rájuk amíg mi
nem megyünk el szabadságra. Ha
nem  tudunk elutazni, akkor is szer-
vezünk olyan közös programokat,
ahol mindannyian jól érezzük ma-
gunkat…”

(Kocsis V.)

„…Mivel egyedül nevelem a fiamat,
elég nehéz megoldani a nyári hóna-
pokat. Igaz, mindig úgy ütemezem a
szabadságomat, hogy együtt tudjunk
tölteni néhány napot még akkor is,
ha nem utazunk el. Nagy segítség a
blahai nyári tábor, nem egyszer vet-
tük már igénybe. Nagyon sok kö-
szönet illeti azokat a pedagóguso-
kat, akik vállalják ennek a megszer-
vezését…”

(Szilassy Anna)

„…Beosztják ők az idejüket maguk-
nak. Ha meleg van, irány a strand,
ami szerencsére még kifizethető áron
van, ha rossz az idő, olvasnak,
számítógépeznek, tévéznek. Sok szü-
lővel ellentétben én nagyon örülök,
amikkor felhozzák a barátaikat, még
akkor is, ha ez zajjal és rendetlen-
séggel jár, mert így legalább vala-
mennyire ellenőrizhető, hogy mit
csinálnak…”

(K. A.)

A hét kérdése: 

– Ön melyik városi beruházást
tartja a legfontosabbnak?

A hét kérdése

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a Gödöllő Városi Polgár-
mesteri Hivatalban  

2008. JÚLIUS 1-JÉN (KEDDEN) 
NEM LESZ 

ÜGYFÉLFOGADÁS,
A HIVATAL ZÁRVA TART.

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

dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

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

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a 
Gödöllői Szolgálat július 1-jét követően, a nyári időszakban az alábbi 

időpontokban jelenik meg: 

JÚLIUS 3-ÁN, JÚLIUS 17-ÉN, JÚLIUS 31-ÉN, AUGUSZTUS 14-ÉN, 

MAJD EZT KÖVETŐEN ISMÉT HETI RENDSZERESSÉGGEL.

FELHÍVÁS – A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSE

Ismét csak két napig maradt a helyén
valamennyi, a Szabadság úti aluljá-
rót biztonságosabbá tevő korlát. A
forgalomlassító eszközök közül
ugyanis többet ismeretlenek eltávolí-
tottak. A berendezéseket azért he-
lyezték el, mert egyre többször ala-
kult ki balesetveszélyes helyzet a
száguldozó kerékpárosok miatt, akik
az utóbbi időben már nem csak a
lejáróról, hanem a lépcsőről is teljes

sebességgel
hajtottak be
az átjáróba. A
k o r l á t o k a t
úgy helyez-
ték el, hogy
azok nem te-

szik lehetetlenné az
áthaladást sem ke-
rékpárral, sem baba-
kocsival vagy kere-
kesszékkel, viszont
lassításra kényszerí-
tik a nem gyalogosan érkezőket.
Mint megtudtuk, a megmaradt korlá-
tok mellé most a szakemberek olyan
lassító eszközök beépítését tervezik,
amiket nem tudnak majd eltávolítani

a rongálók. Ezek azonban jóval töb-
be kerülnek, mint az eredetileg ter-
vezett megoldás.
Megkezdődött a munka a Dózsa
György úti temetőben is. Itt jelenleg
mérési munkálatok zajlanak, majd az
utakat teszik rendbe. Első lépésként
a Ravatalozóhoz vezető út újul meg,
majd a főbb, nagyobb forgalmat bo-
nyolító utakra kerül sor.
Kedden délelőtt gépjárművek lepték
el a városháza előtti területet. Ennek
oka azonban nem a megnövekedett
forgalom volt, hanem egy bemutató,
amelynek keretében olyan Multicar
gépjárműveket vonultattak fel a szer-
vezők, amilyenekkel a VÜSZI is dol-
gozik. A bemutatott járművek egy

európai road show keretében érkez-
tek hazánkba, ahol két helyszínen,
Hajdúszoboszlón és Gödöllőn ismer-
hették meg őket az érdeklődők.

Kép és szöveg: jk

A héten megkapja az aszfaltburkolatot a Dózsa György úti pos-
ta mellett megépített parkoló, ami július elsejétől fizetőssé vá-
lik épp úgy, mint a Petőfi Sándor Művelődési Központnál lévő,
amit eddig ingyenesen vehettek igénybe a gépkocsival érke-
zők. Míg a posta mellett a városi parkolási díj megfizetése –
azaz 180 Ft/óra – ellenében lehet ott hagyni az autót, addig a
művelődési központnál az első másfél óra 10 forintba kerül, ezt
követően pedig itt is óránként 180 Ft-ot kell bedobni a parko-
lóórába. Erre mindkét helyszínen tábla is figyelmezteti majd az
autósokat.

Készülnek a parkolók és az utak

A jövő héttől fizetni kell 

(folytatás az 1. oldalról)

A chemnitzi Samaritánus Idő-
sek Otthona már régóta támo-
gatja a városunkban működő
Egyesített Szociális Intéz-

ményt. A múlt évben is jelentős
adománnyal segítették az itt
folyó munkát, igaz, akkor első-
sorban a dolgozók munkakö-
rülményeinek javítására fordí-
tották azt, és elektromos kerék-

párokat vá-
sároltak be-
lőle, amit
azok a mun-
k a t á r s a i k
használnak,
akik a házi el-
l á t á s b a n
vesznek te-
v é k e n y e n
részt. 
Az idén az
E g y e s í t e t t
Szociális In-

tézmény vezetése úgy határo-
zott, hogy  a bentlakók kényel-
mét szolgálják majd a korszerű
ágyneműkkel.     Kép és szöveg: kj

Percek alatt eloltottak egy kert végében
álló vendégházban keletkező tüzet a
helyszínre érkező egységek Gödöllőn, a
könnyűszerkezetes nyári épület azon-
ban így is porig égett – közölték a ka-
tasztrófavédők.

A szomszédok délelőtt telefonáltak, hogy 30
méter magas lángok csapnak fel az ég felé. Két
egység azonnal a helyszínre érkezett – mint ki-
derült, egy családi ház nagy kertjének végében
állt az a vendégfogadásra használt épület, amely-
nek a nádból épített teteje lángra kapott – mondta a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság
ügyeletese.

Fecskendőkkel láttak hozzá a lángok meg-
fékezéséhez, és a környéket is vízzel locsolták,
nehogy a környező épületekre átterjedjen a tűz.
Rövid időn belül eloltották a lángokat, személyi
sérülés nem történt.           Forrás: www.index.hu

Kényelmesebben

Adomány
Porig égett egy
vendégház Gödöllőn

Még tavaly novemberben dön-
tött úgy a képviselő-testület,
hogy pályázatot nyújt be a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont komplex akadálymentesí-
tésére. A döntésre június ele-
jéig kellett várni, azonban meg-
érte. A 28 milliós projekthez
ugyanis 25 millió forintot nyert
az önkormányzat.

Az átalakítás során az épület megkö-
zelítésére 3 új lépcső készül a főbejá-
ratnál, a bőrgyógyászati bejáratnál,
valamint a gyógyszertár bejáratánál.
A lépcsőket egy külső közlekedő kap-
csolja össze, melyhez csatlakozik az
épület előtt elhelyezett mozgássérültek
részére tervezett rámpa.

Könnyebb lesz a bejutás az épület-
be, mivel a bejárati portálszerkezetek
kétszárnyú ajtaját aszimmetrikus két-

szárnyú ajtóra cserélik, a gyógyszer-
tári bejárat oldalán pedig új automata
tolóajtót építenek be. Az épületen
belül tájékozódást segítő jelek kerül-
nek kihelyezésre. A regisztráció köze-
lében szintenkénti áttekintő alapraj-
zokkal információs tábla, az informá-
ciós pultnál Braille írásos nyomtatott
lapok, a rendelők mellett egységes fel-
iratok fogják tájékoztatni a betegeket.

A belső átalakítás folya-
mán szintenként akadály-
mentes WC-ket alakíta-
nak ki. 
A meglévő szinteket ösz-
szekötő lépcsők kétoldali
dupla korlátot kapnak, s
megújul a padlóburkolat
is, amelyen eltérő színű és
felületű vezetősávokat
alakítanak ki a gyengén-
látók számára. 

Szerencsére az intézmény nyílás-
záróinak nagy többsége az akadály-
mentes közlekedéshez szükséges 85
cm-es szabad nyílásméretet teljesíti,
így csak néhány szorul majd cse-
rére. 

A munkálatok a tervek szerint
még a nyár folyamán megkezdőd-
nek, és várhatóan jövő év májusá-
nak végéig tartanak.

Kép és szöveg: jb

Akadálymentessé válik az egészségügyi központ

Eredményes pályázat

A Gödöllői Rendőrkapitányság
Felderítő Osztálya nyomozást
folytat a TEVA Gyógyszertár Zrt.
feljelentése alapján ismeretlen
tettes ellen, aki még márciusban
a TEVA Zrt. zárt telephelyéről 1
db Stilmas gyártmányú gőzgene-
rátor belső henger alakú szerke-
zeti egységét szakszerűen kisze-
relte és azt eltulajdonította.
A kiszerelt szerkezeti egység egy 260

cm magas, kb. 70 cm átmérőjű henger
alakú saválló acél tartály, ami mellett –
azzal összekötve – egy kisebb henger
alakú saválló tartály van.  Az ellopott 
szerkezet súlya kb. 400 kg. A generátor
típusa: PSG 500 DTS gőzgenerátor,
gyártmánya Stilmas s.p.a., gyári száma:
4405, gyártási idő: 1990. tárgyi eszköz-
száma: 6612110008.

A szerkezet mozgatásához szükséges
volt valamilyen emelő eszközre, targon-
cára vagy darura.
A sértett jutalmat ajánlott fel annak, aki
a cselekmény elkövetőjével, az eltulaj-
donítás körülményeivel kapcsolatban
vagy az ellopott szerkezeti egység jelen-
legi tárolási, beépítési helyével kapcso-
latban érdemi információval segíti az
eredményes felderítést. A díjkitűzés ösz-
szege: 500 ezer forint, időtartama: 2008.
június 17-július 17.
Az ügyben adatot szolgáltató személyek
kilétét, adatait a rendőrség zártan kezeli.
A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki az üggyel kapcsolatban infor-
mációval rendelkezik az jelentkezzen
személyesen a Gödöllő, Petőfi S. u. 6-
10. sz. alatt, vagy telefonon: 06/28-514-
655/77 , illetve 06/70-382-8246.

Targonca vagy daru kellett a lopáshoz

Magas jutalom
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Talán nem is történelmi jelen-
tőségű, de a közeli és távoli
jövőt egyformán komolyan
meghatározó fejlesztések
előtt áll Gödöllő. Ebben az
esztendőben számos olyan
városképi, gazdasági beruhá-
zásokról kell dönteni, ami ala-
posan átformálhatja váro-
sunkról kialakított képet –
mind a helybéliek, mind a tá-
volabbról ideérkezők fejében.
Ezekről kérdeztük dr. Gémesi
György polgármestert, akihez
mérve csak kevesen tudják jól
átlátni, Gödöllő milyen válto-
zásokon ment keresztül a
rendszerváltoztatás óta.

– Mik azok az alapelvek, melyek-
hez a városvezetési és fejlesztési
döntéseknél tartja magát?

– A két évvel ezelőtti választási
programunkban a fő irányelvek vilá-
gosan le voltak fektetve, hogy mi-
lyen város- és gazdaságfejlesztése-
ket tervezünk, amelyekhez óriási
erőket kell mozgósítani, hogy a for-
rásokat előteremtsük. Lesznek olyan
fejlesztések, melyeket saját erőből,
befektetői tőke bevonásával, illetve
pályázati pénzből valósulnak meg.
Munkánk látványos része azonban
csak most kezdődik, mivel most in-
dultak be azok a lehetőségek, ame-
lyekkel az európai uniós pénzekre
pályázhatunk. A fejlesztési elképze-
lések fő vonulata az értékmegőrzés,
az értékvédelem, a városfejlesztés.

A múlt emlékeinek, hagyomá-
nyainak megőrzése gazdasági elő-

nyökkel is járhat, hiszen megfelelő
programokkal kiegészítve egy-egy
építészeti emlék köré jelentős ven-
dégforgalom is szervezhető, ami
munkahelyeket teremt, élővé, élhe-
tővé, vonzóvá tesz egy várost, egy
községet, egy falut. Nem csak saját
lakói számára válik vonzóvá, hanem
szívesen választják mások is lakóhe-
lyükként. Megállítható az elvándor-
lás, versenyképessé válik a telepü-
lés.

– Nagy erőfeszítéseket igényel-
hetett mindaz, hogy Gödöllő ilyen
fejlettségi szintre eljusson…

– A rendszerváltoztatás idején sok
munkahely megszűnt, ekkor 12 szá-
zalékos volt a munkanélküliség. Ak-
koriban az volt a legfontosabb, hogy
az embereknek legyen munkájuk, és
a szociális feszültségek ne növeked-
jenek. Ehhez az egyik leghatéko-
nyabb eszköz az új, csúcstechnoló-
giájú és környezetkímélő ipar tele-
pítése volt. Többek között idejött az
UTAH, mai nevén Lear Corpora-
tion, a Sony és a Caterpillar. Az egy-
re szaporodó közoktatási, közigaz-
gatási, kulturális feladatok, valamint
a környezetvédelmi kérdések mel-
lett mindig szem előtt tartottuk a vá-
ros meglévő szellemi és anyagi érté-
keinek megóvását. Ezek mellett az

infrastruktúra fejlesztésére is nagy
gondot kellett fordítani.

– Az önkormányzatok terhei
egyre nőnek, miközben a forráso-
kat egyre szűkíti az állam. Hogyan
áll ma a város költségvetése, anya-
gi helyzete?

– Gödöllő költségvetése és gaz-
dálkodása megnyugtatóan stabil, an-
nak ellenére, hogy az elmúlt 4-5 esz-
tendőben folyamatosan csökkent az
állami finanszírozás. Az a pénz,
amit az államtól kapunk a kötelező

feladatokra, csak 50 százalékban
elegendő, ezért azt saját bevételek-
kel kell kiegészíteni. Az ipar telepí-
tésének köszönhetően nőtt a munka-
helyek száma, és több adóbevételt
eredményezett.

– Mit tesz a város azért, hogy a
kategóriájában hazai és nemzet-
közi szinten is fejlett Gödöllőnek
igazán barátságos, kisvárosias jel-
lege legyen?

– A történelem folyamán Gödöl-
lőnek soha nem volt igazi központja.
Valljuk meg, ma sincsen igazán. Az-
zal, hogy felújítottuk a Hamvay-kú-
riát, majd 2000-ben átadtuk az új pi-
ac épületét, már komoly fejlesztést
végeztünk el. Ebből elindult egy új
központ kialakulása. Az elmúlt kö-
zel húsz évben több milliárd forint
került Gödöllőn beépítésre, ezek
nagy része épületek, munkahelyek
képében látható, de nagyon jelentős
az a rész is, ami az infrastruktúrára
lett fordítva. Idén került átadásra a
régi Húszas épülete, melyben ma
már az Erzsébet királyné Szálloda
működik. Szükséges lenne továbbá
a városháza átalakítására, nem be-
szélve a 2. számú rendelő, azaz a ko-
rábbi pártház épületéről, és az áru-
házról. Keveredik itt ugyanis a sze-
cesszió, a szocreál, és a régi gödöl-

lői stílus, amit a Hamvay-kúria kép-
visel. A szűkös anyagi lehetőségek
miatt pályázati forrásokat kell felku-
tatnunk a fejlesztésekhez, amiknek
nagyon szigorú előírásai vannak.

– Nem esett szó a Rézgombos
épületéről, amely ugyan nem tar-
tozik szorosan a városközponthoz,
de sokaknak szemet szúr annak
állapota…

– Az egykori Rézgombos épülete
rendkívül leromlott állapotban van,
valamit kezdeni kell vele. A Vác–

Isaszeg és a Bu-
dapest–Miskolc
útvonal levá-
lasztotta a szo-
rosan vett bel-
városi részről, s
bekerült tíz-
emeletesek ár-
nyékába. Ugyan
a teret egy picit
jobb helyzetbe
hozta, hogy a
Mária-oszlop fel
lett újítva, és a
környéke szépen
parkosítva lett,
de egyes véle-
mények szerint a
Rézgombost le
kellene bontani,
és a helyét par-

kosítani. Ez nagyon szép lenne, de
csak a bontáshoz 20-30 millió fo-
rintra lenne szükség. Ezért a terüle-
tet a város inkább újra szeretné
hasznosítani befektetői tőke bevoná-
sával, ami további munkahelyeket
teremt.

– Egy civil csoport népszavazást
kezdeményezett arról, hogy mi le-
gyen a Rézgombos, a főtér alá ter-
vezett mélygarázs megépítésének
és a balatonlellei üdülő eladásá-
nak a sorsa…

– Erről a város
képviselő-testülete
fog dönteni. Én
azonban nem támo-
gatom azt a fajta kez-
deményezést, ami
mögött nincsen alá-
írásgyűjtés, s csak
egy szűk csoport ér-
dekéről van szó. Ter-
mészetesen, ha ösz-
szegyűjtik a szüksé-
ges 4500 aláírást, ak-
kor ki lehet írni a
népszavazást. Így
működik a demokrá-
cia. A helyi civil tár-
sadalom 95 százalék-
ban jó dolgokat csi-
nál, komoly segítsé-
get ad a városnak,
számos esetben tá-
maszkodunk is rájuk.
Az említett három
kérdés közül a Réz-
gombos ügyében már
régen megszületett a
döntés, illetve a főtér

alatti mélygarázs egyelőre nincs
tervbe véve. Ami pedig a balaton-
lellei üdülő kérdését illeti, a lénye-
ge ennek az ingatlanhasznosításnak
az, hogy a bevétel kizárólag a gö-
döllői fiatalok érdekét és a sportot
szolgálja, pl. egy városi sportcsar-
nok felépítésével. Eljutottunk odáig,
hogy a város nem bírja fenntartani
az üdülőt, ami 90 százalékos kihasz-
náltsággal működik, és az ott nyara-
ló gyerekeknek több mint a fele nem
gödöllői. A város fejenként 30 ezer
forinttal támogat minden ott nya-
ralót.

– Mi lesz a város két fő útvona-
lának helyzetével? Kelet-nyugati,
illetve észak-déli irányban csúcs-
időben elviselhetetlen a forgalom.
Van-e valós esélye annak, hogy el-
készül végre az elkerülőút?

– Ez bizony sziszifuszi küzdelem.
A Szabadság út, a Dózsa György út
és az Isasegi út nem önkormányzati
tulajdon. Először igazán az autópá-
lyadíj bevezetése növelte meg ko-
molyabban a belváros gépkocsifor-
galmát, de ma már Gödöllőn is 18
ezer gépjármű van. Mi már 12 évvel
ezelőtt letettük az asztalra megol-
dási javaslatunkat, hogy a 3-as szá-
mú főútról, a mostani körforgalom-
tól déli irányban az isaszegi úti ta-
vak felé menjen az út, s a várost dél-
ről megkerülve lyukadjon ki Mária-
besnyőn. Még az Orbán-kormány
idején volt is ígéret az első 400 mil-
lió forintról, ami a körforgalom ki-
alakítását szolgálta volna. A 2002-es
kormányváltás után ez az összeg ki-
került a költségvetésből. Az ipari
park segítségével aztán nagy nehe-
zen mégis megépült a körforgalom.
Most olyan információim vannak,
hogy az 3-as főutat és az Isaszegi
utat összekötő első szakasz megépí-
téséhez szükséges 2,7 milliárd meg-

van… Ami viszont örvendetes, bár
szintén csúszik az átadása, az az
M31-es megépítése. Ez a szakasz az
M0-st és az M3-as autópályát fogja
összekötni úgy, hogy az M31-es Pé-
cel magasságában leválik az M0-
sról, s Gödöllőnél becsatlakozik az
M3-asba. Ez 2010 végére elkészül-
het.

– A városfejlesztési koncepció-
ban az ökováros gondolatát jelöl-
ték meg mint az egyik követendő
példát…

– Többek közöt a hulladékgaz-
dálkodási projektben, az energiaha-
tékony beruházások alkalmazásá-
ban, a geotermikus energia haszno-
sításában. Amiben még tudunk lép-
ni, az a város zöldterüleinek karban-
tartása és felújítása. Ide tartozik az
Alsópark, az Erzsébet-park, és az
úgynevezett Grassalkovich-filagória
felújítása, áthelyezése a máriabes-
nyői kegytemplom mellé. Gödöllő
területének 40 százaléka zöldterület,
ezt óvnunk kell! Például a hulladék-
lerakó egyik korábbi területének ki-
váltása érdekében erdőtelepítést fo-
gunk végezni. Megemlíthetném an-
nak az óvodának a tervét is, mely-
nek megépítésén dolgozunk; annak
a pályázata is az ökováros szellemi-
ségében lett kialakítva. Megkezdő-
dött a Rákos-patak rehabilitációja is,
amit Isaszeggel és Pécellel közösen
végzünk. Mi ehhez azzal is hozzá
szeretnénk járulni, hogy moderni-
záljuk a szennyvíztisztító telepet.
Ehhez is benyújtottunk már pályáza-
tot.

– A zöldterületeket, nevezetesen
az Alsóparkot is érinti a buszpá-
lyaudvar kérdése…

– A városfejlesztési koncepcióban
vannak olyan tételek, amelyek be-
fektetői tőke igénybevételével való-
sulnának meg. Ilyen a buszpályaud-
var és környékének rendezése. Ha-
sonlóan az Erzsébet királyné Szállo-
da épületének felújításához, a busz-
pályaudvar is így lesz felújítva, azaz
a városnak nem kell egy forintot
sem erre költenie. Ezt nem lehet már
tovább halogatni, mert az épület,
ahol naponta 10 ezer ember fordul
meg, nagyon rossz állapotban van.
Az új pályaudvar fölötti szinten ke-
reskedelmi központot alakítanak
majd ki, de lesz ott egy 250 férőhe-
lyes parkoló is, amire szintén égető
szüksége van a városnak.

– Hogyan jellemezné a mai Gö-
döllőt?

– Ma Gödöllő egy dinamikusan
fejlődő város, amely biztos anyagi
alapokon áll, színes kulturális élet-
tel, megfelelő szintű közszolgáltatá-
sokkal. Az emberek szeretnek Gö-
döllőn élni. Mindezt nem lehet csak
a kedvező földrajzi helyzettel ma-
gyarázni, hozzá kellett tenni kezde-
ményező készséget, sok-sok mun-
kát, becsületet és tisztességet. A le-
hetőségeket a befektetők is meglát-
ták.

ifj. Bárdy Péter, Guba András

(A teljes interjú a Gödöllői Vá-
rosi Televízió műsorában te-
kinthető meg.)

„Az emberek szeretnek Gödöllőn élni“

Városfejlesztés értékvédelemmel
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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.

Használt autómat kereskedőnél vá-
sároltam. Az autóról két hónap
után kiderült, hogy korábban össze
volt törve. Nekem ezt a kereskedő
nem mondta el, ha tudtam volna a
sérülésről, nem adtam volna ennyi
pénzt az autóért, vagy meg se vásá-
rolom. Mit tehetek így utólag?
Használtautó értékesítése során a ke-
reskedőnek jogszabály alapján tájé-
koztatnia kell az autó állapotáról a
vevőt. Ez nem az értékesítés időpont-
jában meglévő állapotot jelenti, me-
lyet a kereskedők a legtöbb esetben
az adásvételi szerződés megkötésével
egyidejűleg kiállított Gépjármű álla-
potlapon „sérülésmentesként” rögzí-
tik, hiszen ettől még előfordulhat az,
hogy az autó korábban sérült volt.
Ezeket a korábbi sérüléseket valahol
már „korábbi káreseményként” fel-
tüntetik az állapotlapon, de sajnos
nem ez a jellemző. Amennyiben a ke-
reskedő a tájékoztatási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, úgy nem men-
tesülhet a szavatossági (kártérítési)
felelősség alól, ugyanis erre csak
akkor lenne lehetősége, ha a vevő a
szerződéskötés időpontjában az autó
hibáit ismerte, vagy ismernie kellett
volna, illetve ha a vevőtől elvárható,
hogy a hibákat felismerje. 

Lényeges, hogy a törvény szerint a
hiba felfedezése után a körülmények
által lehetővé tett legrövidebb időn
belül közölni kell a kereskedővel a
kifogást, hiszen a szavatossági jogo-
kat az adásvételi szerződés, a teljesí-
tés időpontjától számított hat hóna-
pon belül lehet csak érvényesíteni.
Előfordul, hogy az autó hibájáról csak
később szerez valaki tudomást, ebben
az esetben a törvényi határidő a telje-
sítéstől számított egy év. Ha ezek a
határidők már elteltek, – a kártérítés
általános szabályai szerint – a vevő az
általános 5 éves elévülési időn belül
kártérítési igénnyel léphet fel az autó
eladójával szemben.
Adott esetben természetesen kizárt az
autó kijavítása illetve kicserélése,
mint szavatossági igény, így vevő-
ként kérhet árleszállítást, vagy el-
állhat az autó adásvételétől. Ezt
minden esetben tanácsos írásban is
közölni a gépjármű kereskedővel.
Amennyiben a kereskedő nem telje-
síti szavatossági igényeit Ön bíró-
sághoz fordulhat. A bírósági eljárás
elején lényeges tisztázni, hogy a ke-
reskedő bizományosként, vagy meg-
bízottként értékesítette a személygép-
kocsit. Ha bizományosként járt el,
akkor a polgári per kizárólag a keres-
kedővel szemben indítható meg. A
polgári perben igazságügyi szakértő
kirendelésére is sor kerülhet, aki meg-
állapítja, hogy voltak-e az autónak
korábban sérülései, és ezek milyen
mértékben csökkentik az értékét,
mely értékcsökkenés lesz irányadó az
árleszállítás vonatkozásában. 
A polgári per megindítása előtt aján-
latos ügyvédhez fordulni, mert mind
a szavatossági mind a kártérítési
igény érvényesítése során eltérő bizo-
nyítási teher terheli a feleket.

Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda

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

Új kezdeményezést indí-
tanak a napokban a gö-
döllői védőnői szolgálat
munkatársai. Alig néhány
hónappal azt követően,
hogy a városunkban mű-
ködő védőnők kismama
klubbot indítottak el,
most egy új célcsoportot
kívánnak megcélozni.
Ezért kísérleti jelleggel
két napon át a gödöllői
strandon szűrővizsgála-
tokkal és felvilágosítással
várják a hozzájuk fordu-
lókat. 

Mint megtudtuk, az ötletet egy
szakmai konferencián kapták,
ahol egy ilyen program kedve-
ző tapasztalatairól számoltak
be olyan egészségügyi szakem-
berek, akik már évek óta vé-
geznek ilyen munkát. Az első
két alkalomra a napokban kerül
sor, amikor is a védőnői szol-
gálat munkatársai vérnyomás-,
vércukor- és testsúly mérést

végeznek azokon, akik igény-
lik, valamint felvilágosítást vé-
geznek olyan egészségügyi té-
mákban, mint a dohányzás, az
egészséges táplálkozás, a szexu-
ális úton terjedő betegségek.
A program résztvevői úgy gon-
dolják, ebben az időszakban
sokan – elsősorban fiatalok –
fordulnak meg a strandon, akik
a fenti, az egész társadalmat
érintő problémákban érintettek.
A szakemberek úgy gondolják,
hogy így, kötetlen formában
eredményesebb lehet a kapcso-
latfelvétel ezzel a korosztállyal,
de arra számítanak, hogy az itt
megfordulók minél szélesebb
köre keresi majd fel a szolgála-
tot teljesítő védőnőket. 
A jelenlét most még csak két
napra korlátozódik, s ennek a
tapasztalataitól függ, hogy a jö-
vőben gyakrabban is szervez-
zenek hasonlót. A szolgálat
munkatársai örömmel vállal-
ják a feladatot.

bj

Felvilágosítás – fiataloknak

Védőnők a strandon

Tisztelt Szerkesztőség!

Sokunk számára jelentett érdekes ol-
vasmányt a múlt héten megjelentetett
összefoglaló a városfejlesztésről. A
laikusok számára érdekes, hogy ezek
a látványtervek sokáig csak papíron
léteznek, csak beszélnek róluk, és lát-
szatra nem történik semmi, azután
pedig egyszer csak néhány hónap
alatt megvalósul egy-egy szép el-
képzelés. Nagyon jó ötlet volt ez az
összefoglaló, hiszen az itt bemutatott
tervekről nagyon sok különböző in-
formáció kering a lakosság köré-
ben. Jó lenne, ha rendszeresen vissza-
térnének az ebben említett témákra,
hiszen sokakat érdekelnek. Tudom,
hogy mindenkinek más fontos abból,
ami a tervek között szerepel és még
sok vita lesz miattuk. De bízom ab-
ban, hogy végül is lesz egy szép főte-
rünk és egy rendbe tett Alsóparkunk.
Emlékszem, milyen sokan kételked-
tünk abban, hogy a volt járási hiva-
talt meg lehet menteni, most pedig
egy szép szálloda lett belőle. Remé-

lem, most sem adják majd fel azok,
akik ezeken a programokon dolgoz-
nak. 

Kocsis Márta

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„...Az elmúlt hónapokban nagyon
sok csőtörés volt a városban, hol itt,
hol ott zárták el e miatt a vizet. Sze-
retném tudni, hogy mi  ennek az oka,
mert nagyon bosszantó, hogy egyre
gyakrabban vannak ilyen problé-
mák...” V. T.

Kedves olvasónk!

Valóban, sajnos egyre gyakrabban
számolunk be csőtörésről, ami na-
gyon sok bosszúságot okoz városunk
lakóinak. Mint azt a javításokat vég-
ző szakemberektől megtudtuk, a fő
probléma az,  hogy a föld alatti cső-
rendszer rendkívül rossz állapotban
van, s egyre nehezebben bírja a ter-
helést. Ráadásul egyre gyakrabban
fordulnak elő néhány másodperces
áramkimaradások, amik a rendszer
leállásához vezetnek. Az újraindu-
láskor azután jelentős terhelés éri a

hálózatot, ami rendszerint csőtörés-
hez vezet.

Tisztelt Szerkesztőség!

Megdöbbentett, milyen hamar tönk-
retették az újonnan lerakott korláto-
kat a Szabadság téren, a HÉV aluljá-
rójánál. Igaz, én is nem egyszer me-
gyek arra kerékpárral, de azok közé
tartozom (mert ilyenek is vannak),
akik a lejtőhöz érve inkább leszállok,
és áttolom a biciklimet. Inkább így,
mint, hogy balesetet okozzak. Volt
már olyan, hogy hiába nem mentem
gyorsan, majdnem elütöttem egy kis-
gyereket, aki szemből jött a kis tricik-
lijével. Nem csodálom, hogy itt már
tragédia is történt. Sokszor látok
még mostanában is mécsest, virágot
ott, ahol azt a fiatalembert elütötték.
Éppen ezért döbbent meg, hogy né-
hány felelőtlen ember miatt nem le-
het ezt az állapotot megszüntetni.
Nagyon szigorúan büntetném azokat,
akik ezeket a korlátokat leszedték,
nem csak rongálásért vonnám őket
felelősségre, hanem balesetveszély
okozásáért is!

Szekeresné Annamária

Olvasóink írták

Sok szülőnek okoz fejtörést,
hogyan is töltik el szabadide-
jüket a mai kamaszok. Ez főleg
a nyári időszakban válik ko-
moly problémává, amikor az
éppen nem nyaraló, táborozó
ifjak ki tudja hol csellengenek
napközben.  

Nekik, a sok szabadidővel rendelkező
fiataloknak kíván alternatívát nyúj-
tani a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat gödöllői szervezete, akik június
elején indították el a Fogadó Café ne-
vű programukat. Ennek keretében he-
ti két alkalommal, hétfőn 16-tól 21-ig,
valamint pénteken 14-től 21 óráig
várják a szóban forgó korosztályt,
akik a Palotakert 2/a alatt található
helyiségükben  pingpongozással, tol-

laslabdázás-
sal, csocsó-
zással, vi-
d e ó z á s s a l ,
internetezés-
sel, vagy egy
kellemes be-
szélgetéssel
tölthetik el
az időt.  Az épületben és a hozzá tarto-
zó kert árnyas fái alatt akár 15-20 fő is
jól érezheti  magát úgy, hogy közben
hasznosan, kellemes környezetben
kapcsolódik ki, s közben új barátokat
is szerezhet. 

A Máltai Szeretetszolgálat azonban
nem csak ezt az egy programot indí-
totta útjára az elmúlt hetekben. Ösz-
szefogva az Együtt Élünk Alapítvány-
nyal nemrégiben megkezdte működé-

sét egy zeneterápiás csoport, amelyet
szeretnének tovább bővíteni. Ebbe
továbbra is várják olyan mozgáskor-
látozottak jelentkezését, akik szívesen
részt vennének művészeti tevékeny-
ségekben. E mellett szeretnének be-
indítani egy olyan önsegítő csoporto-
ta szenvedélybetegek részére, amely-
be az érintettek családtagjai is bekap-
csolódnának.

A nyitott, mindenkit szeretettel fo-
gadó intézményben egyébként is sok
program várja a betérőket: kedden-
ként Fazekas György atya lelki be-
szélgetésre várja őket, szerdánként
önismereti csoport foglalkozáson ve-
hetnek részt, csütörtökönként gyógy-
masszázsra nyílik lehetőség, és beje-
lentkezés alapján lehetőség van több-
féle kézimunkázási mód elsajátítására
is. De fordulhatnak a szervezethez
azok is, akik gyógyászati segédesz-
közt szeretnének kölcsönözni, vagy
élelmiszer és ruhaadományra szorul-
nak. -jb-

Várja a fiatalokat a Máltai Szeretetszolgálat

Kamaszos programok
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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!

80 éve hunyt el Ferenczy Ida, Erzsébet királyné felolvasónője
„A kis Ferenczy Ida, ez az éppenséggel nem csinos, de kedves, szerény, fi-
nom leány…” – írta gróf Corti az 1930-as években megjelent Erzsébet című könyvében. 1864-ben, amikor Bécsbe
érkezett, a császári udvarét nem, viszont leendője úrnője szimpátiáját azonnal megnyerte a Kecskemétről érkezett
ifjú hölgy. Az Erzsébetnél két évvel fiatalabb Ida dobogó szívvel tűrte a „mustrát”, csak akkor könnyebbült meg,
amikor a császárné magyarul szólt hozzá: „Nagyon tetszik nekem, sokat leszünk együtt.”
Hivatalosan Erzsébet felolvasónője, és szinte első perctől legfőbb bizalmasa lett. A felolvasás művészetét – abban az
időben így emlegették – egyébként még otthon megtanulta. A népszerű kortárs írónő, Karlovszky Gusztávné Miticz-
ky Ida olvasta fel neki a Hölgyfutárban, a Fővárosi Lapokban és a Képes Családi Lapokban megjelent írásait. Erzsé-
bet szigorú és kíváncsi főudvarmesternője egyértelműen közölte Idával, mindent tudni akar őfelségéről. Az udvar
hideg és elutasító volt, Ida pedig állhatatos. Hallgatott, élete végéig.
Ilyen körülmények között kezdődött Erzsébet és felolvasónője barátsága. Ida volt az egyedüli, akit családtagjain kí-
vül a királyné tegezett. Magyarul leveleztek: „Most Isten veled édes Idám, ne menj férjhez ezen idő alatt sem Kál-
mánodhoz, sem másikhoz, hanem maradj hű legjobb barátnédhoz. E.” – írta úrnője jelezvén: csak akkor maradhat
mellette, ha nemet mond kérőjének. A rokonság emlékezete szerint Szentkirályi Kálmánról volt szó, Ida első és
egyetlen szerelméről, akire még túl a nyolcvanadik életévén is könnyes szemmel emlékezett.
A felolvasónő nem csak a magyar nyelvre, hanem az ország történelmére is megtanította a császárnét. Még otthon,
apja kecskeméti birtokán Deák-párti barátaiktól hallotta, mi is lenne hasznára a nemzetnek. Erről őszintén beszélt
Erzsébetnek, és „a szép akasztottról” is, akibe minden asszony beleszeretett. Ida dicsőítette Andrássyt, akit még tá-
vollétében jelképesen felakasztottak, mert korábban Kossuth konstantinápolyi követe volt, és a szabadságharc ide-
jén, a schwechati csatában harcolt a császáriak ellen…

Erzsébet, lévén a férjénél sokkal gyorsabb észjárású, rájött, a magyarok-
kal ki kell egyezni. Gyűlölettel nem lehet összetartani egy birodalmat –
vélekedett. Ha Magyarország elválna Ausztriától, mit örököl majd egyet-
len fia, Rudolf? Bécsben közben nyilvánvalóvá vált, hogy a porosz-oszt-
rák háborúba kényszerült Ferenc József csak Magyarországra menekít-
heti családját és a kincstárat. A helyezet olyan súlyosra fordult, hogy csá-
szári koronát is Budán rejtették el. Erzsébet gyermekeivel a Zugligetben,
a Kochmeister-villában talált menedéket. A háborút elvesztő császár –
édesanyja nagy bánatára, neje őszinte örömére – kiegyezett a magyarok-
kal. 1867 februárjában évek óta várt hírt halottak a honatyák: az uralko-
dó magyar miniszterelnökké nevezi ki Andrássy Gyulát, visszaállítja Ma-
gyarország írott alkotmányát. Létrejött az új állam, Ausztria-Magyaror-
szág, Bécs és Pest-Buda fővárosokkal, természetesen külön-külön or-
szággyűléssel.
Andrássy gróf társaságában, 1866 augusztusában lovagolt Erzsébet elő-
ször Gödöllőre. A Grassalkovich kastély hadikórházzá átalakított lovar-
dájában látogatta meg a porosz-osztrák háború magyar sebesültjeit, akik-
kel akkor már – köszönhetően Idának – anyanyelvükön beszélgetett. Ak-
kor tetszett meg neki a barokk palota. Kérte férjét, vegyék meg, azonban a
tetemes háborús kiadások miatt – vélhetően életében először – nemet
mondott feleségének Ferenc József. A magyar államkincstár sem volt

gazdag, de a kiegyezés örömére megvette a kastélyt, ami azóta is állami tulajdon.
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter kérte meg Ferenczy Idát, a királyi család óhajának megfelelően „polgáriasan”
meleg otthont varázsoljon a felségeknek. A felolvasónő tudta, hogy úrnőjének nincs szüksége hatalmas, baldachinos
ágyra. A Mária Teréziának épített, márvánnyal borított hálószoba egyik falára, szemben az ablakkal helyzeték el a
királyné egyszerű ágyát, és fölé a falra az aranyozott magyar koronát.
Kevésbé ismert, hogy valójában Ida leleményességének köszönhető, hogy vil-
lanyfény gyúlt ki a kastélyban. Erzsébet királyné sokat szenvedett az olajlámpás
füstjétől és szagától. Ferenczy Ida „szövetkezett” Ybl Lajossal. A várkapitány
akkumulátorokat kért kölcsön a MÁV-tól. A berendezések éppen akkor érkeztek
meg, amikor Erzsébet Gödöllőn tartózkodott, és a megszokott fejfájás gyötörte.
Panaszát ki mással oszthatta meg, mint az ő kedves Idájával. Aki egyenesen
megkérdezte: Őfelsége mit szólna hozzá, ha ezentúl villannyal világítanánk. A
királyné először aggodalmaskodott: és honnan kapnának áramot? Ida, akit sokat
gyötört a lábfájás, válasz helyett felajánlotta úrnőjének elkíséri reggeli sétájára.
A királyné annyira megörült a közös sétának, hogy meg is feledkezett Ida gond-
járól. Miközben a felolvasónő fájdalmát eltitkolva órákig sétált a máriabesnyői
erdőben a királynéval, a kastélyban szorgos munka folyt, és Erzsébet lakosztá-
lyában felragyogott a villanyvilágítás. Hazatérve a királyné nem akarta elhinni,
nincs olajszag, füst, és mégis világít a lámpa. Rögtön tudta, hogy ezt a varázsla-
tot csakis felolvasónőjének köszönheti, és akkor értette meg Ida nagy hirtelen
támadt sétálás utáni vágyát. (Dr. Steindl Ambrus visszaemlékezése alapján.)
Kecskeméti rokonaitól Ida gyakran kapott finom falatokat, ezek nagyon ízlettek a királynénak is, s jóváhagyta, hogy
Gödöllőn, a következő szűk körű ebédnél a hurka-kolbászból tálaljanak. „Ferenczy asszony jóvoltából ma kitűnően
étkeztünk”– simogatta elégedetten bajuszát, szakállát Ferenc József a jól sikerült kecskeméti kóstoló után.
Ida az 1870-es évektől mind kevesebbet tudott úrnőjével utazni. Sem a szíve, sem a lába nem bírta a királynéja által
diktált gyors és hosszú sétákat. Soha nem bocsátotta meg magának, hogy 1898-ban (éppen 110 éve), amikor Genfben
meggyilkolták Erzsébetet, nem lehetett vele.
Imádott úrnője halála után még több mint három évtizedet élt. Meggyászolta Ferenc Józsefet, Mária Valériát, az ud-
varhölgyek közül Festetics Máriát, Mailáth Saroltát. Idős korában kifejezetten sovány volt, bár a nyers almát is cuk-
rozva ette. Ennek ellenére, mint az szürke hályog műtétekor kiderült, minden foga épen megmaradt. Fekete ruhát

hordott, szépséges, hófehér csipkegallérokkal, ujjain sok-sok gyűrű csillo-
gott. Szívós természettel és hosszú élettel áldotta meg a sors. Nyolcvan év-
vel ezelőtti temetésén, Kecskeméten, megkondultak a város összes harang-
jai. A helyszíni tudósításában a hírlapíró csak ámuldozott: „A Bécsben el-
hunyt Ferenczy Ida szülőföldjére tért meg életének 89. esztendejében. A csa-
ládi kriptát elborító koszorúk szalagjairól kiderült, hogy a népes rokonságé
mellett, a megemlékezés virágai között a magyar kormány és természetesen
szülővárosa is búcsúzott Ferenczy Idától. Erzsébet királyné gyermekei közül
csak a még élő Gizella lánya, Auguszta küldött koszorút.” 
Egy másik koszorút nem vett észre a tudósító. Mária Valéria családja nevé-
ben az akkor már özvegy Ferenc Szalvátor emlékezett virággal anyósa hűsé-
ges barátnőjére. Vélhetően Kornisné Vécsey Mária, a gödöllői királykisasz-
szony: Mária Valéria, korábbi nevelője majd főudvarmesternője ösztönzé-
sére. Szabó Margit

GÖDÖLLÕ ANNO
Őszentsége XVI. Benedek pá-
pa az Istentiszteleti és Szent-
ségi Kongregáció 2008. május
2-án kelt határozatával a
Máriabesnyői Kegytemplomot
Basilica Minor rangra emelte.
Az ünnepélyes kihirdetésre
2008. szeptember 7-én, vasár-
nap, Kisboldogasszony ünne-
pén kerül sor. A kihirdetést és
az ünnepi szentmisét, melyen
Beer Miklós Váci megyéspüs-
pök mondja majd a szentbe-
szédet, XVI. Benedek pápa
képviseletében Julius Janus
nuncius fogja végezni.

Az egyházmegye templomai közötti
első hely és a legnagyobb méltóság a
székesegyházat illeti, majd ezután kö-
vetkeznek a plébániatemplomok, és a
kegyhelyek, vannak azonban, amely-
nek különleges jelentősége van a li-
turgikus és lelkipásztori élet szem-
pontjából, ezeket a pápa a „basilica
minor” címmel tüntetheti ki, amely-
ben kifejeződik a római
egyházzal és a pápával va-
ló különleges köteléke.

A „basilica minor”-ra
vonatkozó normák a II. va-
tikáni zsinat után, a Szent
Rítuskongregáció 1968.
június 6-án kihirdetett
„Domus Dei” határozatá-
ban kerültek megállapítás-
ra, amihez több feltételnek
is meg kell felelni. Így pél-
dául, hogy liturgikus szer-
tartással legyen Istennek
felszentelve, és legyen
központja az egyházme-
gyei liturgikus és lelki-
pásztori tevékenységek-
nek. A templomnak meg-
felelő nagysággal és a
szentélynek elegendő tá-
gassággal kell rendelkez-
nie. A templom az egész
egyházmegyében örvend-

jen bizonyos ismertségnek. Meg kell
vizsgálni a templom értékét, jobban
mondva történelmi fontosságát és
művészeti szépségét. Szükséges,
hogy megfelelő legyen azon papok
száma, akik ennek a templomnak li-
turgikus és lelkipásztori ellátásában,
és főleg az Eukarisztia és a bűnbánat
szentségének ünneplésében közremű-
ködnek, szükség van elegendő számú
szolgálattevőre és egy megfelelő kó-
rusra, hogy zenével és szent énekek-
kel is segítsék a hívők részvételét.

Ezzel az átminősítéssel egyben
meg is növekednek a templom köte-
lességei és feladatai. Fontos, hogy li-

turgikus feladattal megbí-
zott csoportok, ismeretter-
jesztő speciális kurzusok,
találkozósorozatok és más
ilyen típusú kezdeménye-
zések által mozdítsák elő a
hívők liturgikus képzését.
A bazilika kezdeményezé-
sei között kapjon kiemel-
kedő helyet a pápa és a
Szentszék dokumentumai-
nak tanulmányozása és
népszerűsítése, főként azo-
ké, amelyek a szent litur-
giára vonatkoznak. Nagy
gondot fordítsanak a litur-
gikus év szertartásainak
előkészítésére és lebonyo-
lítására, különösen az ad-
venti, karácsonyi, nagy-
böjti és húsvéti időben.
Hogy a közösség különle-
ges kötelékét hangsúlyoz-
zák, ami egyesíti a „basili-
ca minor”-t Péter római

katedrájával, minden évben különle-
ges gonddal ünnepeljék meg: Szent
Péter székfoglalásának ünnepét (feb-
ruár 22.), Szent Péter és Szent Pál
apostolok főünnepét (június 29.) és a
Pápa megválasztásának vagy legfőbb
pásztori szolgálata kezdetének évfor-
dulóját.

(ny.f.)

Máriabesnyő: kegytemplomból bazilika

Basilica Minor
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Nem tudom, létezik-e még in-
tőkönyv? Lehet, hogy inkább
üzenőfüzet van, de ez csak fel-
tételezés részemről, egy érzés,
hogy ma már nem szabad meg-
inteni a gyereket, inkább csak
üzenetek által kommunikálni a
szüleivel. 

Bächer Iván Intőkönyv című új köte-
tében őszinte elismeréssel, sőt, rajon-
gással ír a „poroszos iskoláról”, ahol
pedig el-elcsattantak pofonok, kop-
pant a fejeken a „koki”, s még a „kör-
mös” sem volt ismeretlen. 

1963-ban lépte át először hatéves
kisdiákként az iskola kapuját, s mint
könyve borítóján megfogalmazza,
hőse, alteregója, Gold Jenő tanúja le-
hetett: „mint lesz a poroszos, tekintély-
elvű, ám hatékony iskola szépen, foko-
zatosan nyugati típusú, liberális, s
egyben hatástalan intézménnyé,
amelyben elébb a nevelés tűnik el tel-
jesen, majd megszűnik a tanítás is.
Olyan iskolában kezdte, amelyben a
tanár verte a gyereket, és olyanban
végezte, amelyben a gyerek verte a
tanárt.”

Fentiek talán túl sarkos, túl kate-
gorikus megállapítások. Szerintem
minden azon múlik, hogy a tanár
egyéniség-e avagy nem. Szerintem
akad tanár, akit még a legzabolátla-
nabb gyerek sem bántana meg soha
egy szóval se. Akinek a „kedvéért”
csöndben marad, mi több, tanul. Aki-
nek egyszer csak azt mondja: „maga
rendes…”

Mert az iskolában még nem igazán
érezzük, hogy az „életnek tanulunk”.
Inkább azt, hogy valamiféle szíves-
séget teszünk, ha figyelünk, ha felké-
szülünk, egyáltalán, odamegyünk,
ahová mennünk kell, ahelyett, hogy
iskolakerüléssel töltenénk a nap-
jainkat. De hát, lehet vitatkozni.

Bächer Iván színes, eleven portré-
kat fest tanárokról: kit miért szeret-
hettek avagy utálhattak a rábízott gye-
rekek?

Tanórák, kirándulások, táborozá-
sok. Dalok. „Élesebb legyél a késnél,
harcosabb a szenvedésnél…” És ter-
mészetesen szerelmek. Annál inkább,
mert hősünk már a koedukált, fiúk,
lányok által egyaránt látogatott iskola
áldásait élvezhette. Hogy mennyire

áldás a koedukáció, láthatjuk aztán
mikor Gold Jenőt a tizenegy hónapos
katonai kiképzésére is elkísérjük: ha
csak hímnemű - de ugyanígy ha csak
nőnemű – egyedeket zárnak össze, el-
szabadul a pokol.

Szerencsére a katonaság letelik
egyszer, s Gold  Jenő felkeresheti
megint kedvenc tanárnőjét, hogy
ófrancia nyelvű verseket olvassanak
szokásuk szerint: „Je cognois bien
mouches en let…”
(Bächer Iván: Intőkönyv)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A kedvenc tanár

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

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

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

Ismét örömmel számolunk be
az egyesület csoportjainak te-
vékenységéről. Az Ad Hoc
Színház fergeteges sikerrel
mutatta be G.Feydeau:
Bolha a fülbe című igen
pikáns vígjátékát április
27-én a Petőfi Sándor
Művelődési Központban.
Gödöllőn – sokak ké-
résére – október 11-én is-
mét színre viszik e fel-
hőtlen szórakozást nyúj-
tó darabot. Az ősz folya-
mán még két előadást
terveznek: Őrbottyánban
és Mátyásföldön.

2009. április 3-án Dunaszerda-
hely fogadja  immár második alka-
lommal a társulatot, ahol bérletes
előadás keretében tervezik a tehet-
séges szereplők bemutatkozását. A

Cavaletta Nőikar májusban két emlé-
kezetes koncertet adott városunkban:
május 24-én a Dózsa György úti szo-
ciális otthonban, 31-én pedig a Szent-
háromság-templomban. 

Meghívott vendégként szólót éne-
kelt: Gémesi Réka, verset mondott
Módy Csenge, a református líceum
diákja. Mindkét alkalommal Soós

Gabriella látta el a zongorakíséretet.
A nőikar meghívásoknak eleget té-
ve, július 4-én 10 napos európai kon-
certútra indul majd el. Münchenben

négy napig a Harmónikazenekar,
majd július 7-11. között a luxembur-
gi Grevenmacher kisváros kórusának
lesznek a vendégei.
Július 9-én Metzben adnak koncertet

a város híres középkori katedrá-
lisában.
Legnagyobb örömükre, testvérváro-
sunk, Aichach ismét meghívta a női-
kart, ahol nemcsak hangversenyt ad-
nak, de részesei lesznek a városka
egyik legnagyobb népünnepélyének:
egy kirakodóvásárral, felvonulással,
művészeti csoportok fellépésével

egybekötött szabadtéri bajor-kaval-
kádnak.
Haza július 13-án a késő esti órákban
érkeznek, azzal a reménnyel, hogy a

magas színvonalú
hangversenyeik-
kel nemcsak or-
szágunkat, de el-
sősorban Gödöl-
lőt fogják méltó-
képpen képvisel-
ni.
A Cavaletta Női-
kar köszönetet
mond Gödöllő
Város Önkor-
mányzatának és a
Tesco áruház ve-

zetőinek a koncertút megvalósu-
lásában nyújtott erkölcsi és anyagi
segítségért.

Márton Danku István 
művészeti vezető

Cavaletta Művészeti Egyesület

Bemutatók után és előtt

G.Feydeau: Bolha a fülbe-zárókép. Szereplők balról jobbra: Guba András, Balikó Csilla, Hajnal Atti-
la, Gombos Viktor, Cs. Bíró Ildikó, Hatolkai Szaniszló, Wolf Krisztina, Kósa István, Bárdy Péter,
Csapó Tamás, Szilágyi Vera, Gémesi Gergő, Dudás Erzsébet, Lőrinc József

A Cavaletta Nőikar fellépés előtt – Szentháromság-templom – Gödöllő

(folytatás az 1. oldalról)

A kastélyban még tíz óra után is óriási
érdeklődés mellett zajlottak a prog-

ramok. A díszteremben
Brigitte Hamann, Rudolf
trónörökös történetírója
tartott előadást, a díszud-
varon pedig zenei pro-
dukciók szórakoztatták
az ide látogatókat. Sok
embert vonzott a né-
hány hete megnyílt Ru-
dolf kiállítás, amelyen F.
Dózsa Katalin történész
kalauzolta végig az ér-
deklődőket. Erre az esté-
re a kastély „személyzete” is ünnepi
ruhát öltött. Valamennyien korhű öl-

tözékben fogadták azokat, akik itt kap-
csolódtak be az eseményekbe, amelyek-
nek köszönhetőem erre az estére mozivá
alakult a barokk színház. Beilleszkedve

a Rudolf év programjá-
ba, a Rudolf – Sisi egyet-
len fia című filmdrámát
tekinthették meg az ér-
deklődők. 
A Múzeumok Éjszakája
öt évvel ezelőtt egy affé-
le próba-fesztiválként
indult el hazánkban,
könnyű, nyári kulturális
kalandnak szánták a szer-
vezők az év egyik legkü-

lönlegesebb éjszakájának, a Szent
Iván éjnek apropóján.   Kép és szöveg:bj

Óriási érdeklődés minden helyszínen

Fesztiválok napja
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Gödöllői Új
Művészet 

Közalapítvány

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 25-től július 2-ig
Zene- és társművészetek tábor

SZECESSZIÓS TÚRA

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

Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete
Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek alkotóháza

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

Ára : 650 Ft/fő
Jelentkezés:Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 5. Tel.: 28/421-997, 06/20-330-6155 (Tóbiás
Csaba programfelelős), e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Gödöllői Városi Múzeum
HÉVÍZGYÖRKI NYÁR 

2008

A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Barokk Kastélynapokon 
korhű jelmezbe öltözött komédiások és igényes portékáikat kínáló
vásárosok forgataga mellett, színes gyermekprogramok, látványos 

produkciók, foglalkoztatók, lacikonyha várja a látogatókat.
A „Kastélyok utcájában” megismerkedhetnek hazánk kiemelkedő 

műemlékeinek programajánlataival.
A napközben zajló programok ingyenesen tekinthetők meg.

Este nagyszabású Musical Gála a Kastély Díszudvarán, melyre 
jegyek már igényelhetők a Kastély jegypénztárában.

Információ: telefon: (28) 410-124, (28) 420-588.
www.kiralyikastely.hu

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI KASTÉLYBAN 

2008. JÚNIUS 5 – SZEPTEMBER 28.

A magyarok Rezső királyfijára, Rudolf trónörökösre születése
150. évfordulója alkalmából kiállítással emlékezik a Gödöllői
Királyi Kastély. Erzsébet királyné egyetlen fia kitűnő író volt és
még kitűnőbb ornitológus. Liberális gondolkodása miatt azon-
ban nem volt politikai befolyása a Monarchiában. A mayerlingi
tragédiával egy ígéretesen induló életpálya tört ketté.

A tárlat mintegy 20 magyar és külföldi gyűjtő, illetve, múzeum
által kölcsönzött, több mint 250 műtárgyat mutat be, melyek je-
lentős részét még nem láthatta a nagyközönség!

RUDOLF – A 

REMÉNYVESZTETT IMÁDÓ

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY

BAROKK KASTÉLYNAPOK

2008. AUGUSZTUS 9-10.



Hazánk egyik legszínpompásabb mada-
ra a gyurgyalag. Tollazata a napfényben
ragyogó színeket szór: hasa kékeszöld,
dolmánya, feje gesztenyebarna, vállfolt-
ja és torka aranysárga. Szemsávja, to-
rokszalagja fekete. Hosszú, fekete csőre
hegyes és enyhén hajlított. Európába
májusban érkezik, augusztus végén,
szeptember elején indul útnak Észak-
Afrikába és Nyugat-Ázsiába. Többnyire
kisebb-nagyobb szitakötőkkel, lepkék-
kel és sáskákkal táplálkoznak. Népi ne-
vük méhfaló, ugyanis darazsakat és mé-
heket is fogyasztanak, némileg ellenál-
lóak a szúrásukra, de kitépik a fullánk-
jukat, mielőtt lenyelnék őket. A gyur-
gyalagot a méhészek valószínűleg kiir-
tanák, de távolról sem fogyasztanak an-
nyi méhet, mint azt sokan gondolnák.
Legfeljebb az esős napok jelenthetnek
kivételt, vagy ha a kaptárakat a telep
közvetlen közelében helyezik el, szinte

felkínálva a
méheket. A me-
redek lösz vagy
homokfalban
telepesen fész-
kel. A partol-
dalba ássa 1,5-
2 m hosszú ala-
gútját, melynek
végén található
a költőüreg. Általában 5-6 gömb alakú
fehér tojást rak.

Sokszor a homokkitermelés teremti
meg számára az alkalmas fészkelőhe-
lyeket. Másrészt a költési időben vég-
zett homokbányászat gyakran elpusztít-
ja a tojásokat vagy fiókákat.

Sajnos csak ritkán kerül az ember
szeme elé, de ha valaki ismeri jelleg-
zetes hangját, akkor az égen megláthat-
ja ezeket a gyönyörű madarakat.

Magyarországon védett!
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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 28-29.:

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

Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

8 hónapos keverék szuka

2 éves keverék kan

Kertjeink kiemelkedően szép
elemei lehetnek a rózsaágyá-
sok, melyek forma- és színgaz-
dagságukkal elkápráztatják a
szemlélőket. Nézzünk hát utá-
na, mit is érdemes tudni ezek-
ről a szemrevaló növényekről!

A rózsák a legrégebben termesztett
növények közé tartoznak, már 5000
évvel ezelőtt is díszítették a kerteket,
nem is akárkiét, hanem a kínai csá-
szárét. Ennek ellenére hozzánk, Eu-
rópába csak az 1700-as években ke-

rült el, ám olyan közkedvelt lett,
hogy nagyon hamar elterjedt és a ne-
mesítés is fellendült. Ez tart azóta is,
melynek eredménye képpen a fajták
száma ma már 30.000-re tehető. Cso-
portosításuk sokféleképpen történ-
het, de talán a legegyszerűbb a fel-
használás szerint, így ágyás-, nemes-,
bokor-, futó-, törpe- és talajtakaró ró-
zsákról beszélhetünk. Régen csupán
olyan fajták léteztek, melyek egyszer
virágoztak egy évben, ma már azon-
ban rendelkezésre állnak olyan ró-
zsák, melyek akár háromszor is virá-
got onthatnak. Ezek a növények
igénylik a törődést, ám cserébe kü-
lönleges látvánnyal szolgálnak hosz-
szú időn keresztül. Hogyan is kezd-
jünk neki a betelepítésnek? Először is
Ügyeljünk a megfelelő hely kiválasz-
tására. Napos, szellős helyet igyekez-
zünk kijelölni nekik, ebből a szem-
pontból az előkert teljesen megfelelő.
A talaj legyen laza, mély termőré-
tegű, enyhén meszes. Kúszórózsák
mellé ne felejtsük el a pergolákat,
vagy kerítés mellé telepítsünk. Be-
szerezhetünk többféle ültetési anya-
got. A legegyszerűbb és legolcsóbb
változat a szabadgyökeres növény,
melyet megvételkor azonnal el kell
ültetni, vagy el kell vermelni, nehogy
kiszáradjon a gyökérzete. A követke-
ző a burkolt gyökerű rózsatő, ami

már egy fokkal jobb védelmet
jelent a gyökérzet számára, de
hosszú ideig ez sem tárolható. A
legjobb és legbiztonságosabb
megoldás a konténeres növény,

melynek fejlett gyökérzete van és
bármikor kiültethető. Miután elhe-
lyeztük őket, kezdődhet a rózsák ne-
velése, gondozása. Mivel mélyen
gyökereznek, nem kell gyakran ön-
töznünk, csupán a hosszan tartó szá-
razság és a különlegesen meleg na-
pok indokolhatják a vízutánpótlást.
Ügyeljünk arra, hogy csak a növény
tövét öntözzük, ellenkező esetben a
felhevült növény sokkot kaphat a hi-
deg víztől. A tapasztalatok szerint au-
gusztus közepétől érdemes beszün-
tetni az öntözést, így hamarabb ké-

szülhet fel a nö-
vény a télre, van
ideje a hajtások-
nak megfásodni,
ami által könnyeb-
ben viselik el a te-
let. Mint minden
más növényfaj, a
rózsa is igényli a
t á p a n y a g o k a t ,
amiket szerves-
vagy szervetlen
formában pótolha-
tunk a talajban, kis
adagokban, a nyár
folyamán három-
szor. Nagy gondot
kell fordítanunk a
metszésre. A mód-

szer fajtánként eltérő, így a gyengén
növő tearózsákat erősen vissza kell
vágni, le kell szedni az elhalt, beteg,
túl öreg részeket, viszont a bokorró-
zsák esetében csupán ritkítást vég-
zünk, valamint az elöregedett része-
ket vágjuk le. A futórózsáról csak az
idős részeket távolítjuk el annak ér-
dekében, hogy
helyet adjunk a
fiatal hajtások-
nak. Az ápolás
következő moz-
zanata a növény-
védelem. Legel-
terjedtebb káro-
sítója a levélte-
tű, ami szívoga-
tásával károsítja
a friss leveleket
és hajtásokat,
amik ettől be-
sodródnak, tor-
zulnak és csöke-
vényesek ma-
radnak. Ezen kí-
vül még közvet-
ve is károsíta-
nak, hiszen az általuk termelt méz-
harmaton telepszik meg a korompe-
nész. Amennyiben a vegyszeres vé-
dekezést választjuk, tartsuk be azt a
szabályt, hogy mindig váltogassuk a
szereket, mert rezisztenssé válhatnak

a tetvek. Egy másik kártevő a takács-
atka, mely sárga foltokat képez a le-
vél erezete mentén, és szövedéket ké-
szít. Betegségei közül érdemes meg-
említeni a lisztharmatot, ami csapa-
dékos, nagy hőingadozású időben
várható. A hajtásrészeken fehéres be-
vonat látszik. Ez a gomba a rügyek-
ben telel át, onnan fertőz. Igyekez-
zünk inkább megelőzni a bajt, hiszen
erre a betegségre teljesen igaz, hogy
könnyebb megelőzni, mint kikezelni.
Ezen kívül jelentős betegség még a
rozsdagomba, ami felismerhető arról,
hogy a levél fonákán sok apró sárga
pötty jelenik meg, majd a levél elsár-
gul, és lehull. Főként nedves nyara-
kon okozhat problémát, nyugalmi
időszakban, illetve kora tavasszal vé-
dekezhetünk ellene.

Ezek után szembe tűnhet, hogy a
rózsák mennyire igényes növények,
ám mégis érdemes venni a fáradsá-

got, hiszen nem véletlenül hívják
őket a „virágok királynőjének”.

A következő részben elkalando-
zunk a rózsák fajtái között, hogy a jö-
vőbeni választás kicsit könnyebb le-
gyen.

A cicamama két hónappal a nász után
hozza világra kicsinyeit. Onnan tudhat-
juk, hogy eljött a nagy nap: a macska
nem jelenik meg az etetőjénél. Ilyenkor
elbújik egy sötét helyre, ahol életet ad
kicsinyeinek. A macska szülés alatt nem
kíván társaságot. Ez persze nem azt je-
lenti, hogy hagyjuk rá a dolgot, csak azt,
hogy semmi esetre se zavarjuk, de le-
gyünk résen, és ha baj van, akkor
azonnal hívjuk az állatorvost!
Egy alomban 3-5 kiscica szüle-
tik, akikre az anya nagyon vi-
gyáz. A cicamama nem véletle-
nül építi a szülőszobát oda, aho-
va. Nyugalomra vágyik, és a
rendszeres zaklatás miatt, még
ha jóindulatból történik is, eset-
leg úgy elrejti a kölyköket, hogy
legközelebb már csak kamasz-
korukban látjuk viszont. Az első
pár hétben a mama ritkán hagyja
magára a kölykeit, hiszen azok 3 hetes
korukig kizárólag anyatejen élnek. Néz-
zük, hogyan könnyíthetjük meg a cica-
mama életét!

Folyamatosan ellenőrizzük a kölykö-
ket, mert betegség esetén a gyors felis-
merés és a cselekvés életmenő lehet! Ha
valamelyik kölyök nem gyarapszik, il-
letve nem nő úgy, mint testvérei, akkor
jobb, ha megmutatjuk egy állatorvos-
nak.

Az újszülött cicák életük első pár het-
ében egy csomó mindenhez nem érte-
nek még, például a testhőmérsékletük
szabályozásához sem. Persze erről azért
a természet a maga módján gondosko-
dott azzal, hogy az összebújt kicsik me-
legítik egymást, de hidegebb és csapa-
dékosabb időben ez nem biztos, hogy
elég. Mivel a kölykök számára a kelle-
mes hőmérséklet 25-27°C között van és
a párzás nem csak nyáron történhet, ha-
nem januártól szeptemberig folyama-
tosan, ezért a megfelelő klíma kialakí-
tása nem minden időszakban könnyű. A
hideg hónapokban remek megoldás, ha
egy pamut takarót elhelyezünk az alom
közelében.

A macska alaphelyzetben is idegesí-
tően sok időt tölt tisztálkodással, ez a
család gyarapodása esetén fokozottá vá-
lik. Mi is besegíthetünk a mamának, ha
az alomként használt rongyokat tisztán-
tartjuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy

vásároljuk fel egy turkáló ruhakész-
letét, csak annyit, hogy rendszeresen
mossuk és cseréljük az alomnak szánt
ruhadarabokat. Annak ellenére in-
dokolt a tisztántartás, hogy a kölyök-

macskák ürülékét eleinte anyjuk lenyal-
dossa, pontosabban ő készteti ürítésre
őket azáltal, hogy nyalogatja a nemi
szervüket és a végbelüket.

A kiscicák szeme 6-12 napos koruk
között, általában 8 napos korban nyílik
ki. Ekkor kezdenek el érdeklődni a
külvilág iránt. Attól függően, hogy mi-
lyen erőben vannak és, hogy mennyire

van kézhez szoktatva az anyjuk, las-
sacskán botladozva elkezdenek közle-
kedni.

Négy hetes korukra már egészen jól
tudnak járni, bár persze a koordináció-
val és a helyzetfelismerő képességgel
még lehetnek gondok. Ekkor már meg-
kínálhatjuk őket valamilyen pépes étel-
lel is, ez lehet cicatejbe (boltban kapha-
tó, cicák számára készített, tápanyag-
dús, laktózmentes tej) áztatott száraztáp,
vagy junior konzerv. Az ilyen próbál-
kozások eredménye általában az, hogy a
bolyhos szőrgombolyagok nyakig ma-
szatosak lesznek és a helyük is úszik az
ételtől, amit kevésbé szerencsés esetben
még szét is hordanak a méregdrága per-
zsaszőnyegen. Már csak ezért is fontos,
hogy ezeket a maradékokat mindig fel-
takarítsuk.

Ha a cicák elérik a négyhetes kort és
már egész ügyesen eszegetnek, akkor
jön el az első féreghajtás ideje. Ezt 12
hetes korukig 2 hetente kell ismétel-
nünk. Két hónapos korukig még bőszen
szopiznak a macskakölykök, de ekkor
már szilárd kaját is egyre mohóbban íz-
lelgetik. Így két hónaposan el lehet vá-
lasztani őket az anyjuktól, és el lehet
kezdeni az oltási programjukat.

A kiscicákat 7-8 hetes korban aján-
dékozzuk el, de ekkor már figyeljünk a
mama cicára, ugyanis előfordul, hogy
már a következő alom fejlődik a szíve

Állati dolgok

Cica születik

Nyári vendégek

A gyurgyalag

Nem csak kertészeknek

A rózsák (1.)



2008. június 26. Gödöllői Szolgálat 9 Mozaik

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

Június 22-29-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. út
1/a. Tel.: 416-551.
Június 29-július 6-ig: Kígyó, Gábor. Á. u. 3.
Tel.: 430-069.

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

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.

Házvevezető-Takarító munkakörbe felve-
szünk bejelentéssel (heti 40 órás munkahét-
re) egy fő leinformálható, nem dohányzó, ren-
dezett körülmények között élő, önmagára és a
környezetére igényes női munkaerőt családi
házba.
Feltételek: háztartásvezetésben szerzett ta-
pasztalat (esetleg ajánlólevél); pontosság, pre-
cizitás, megbízhatóság, szavahihetőség; fela-
datok önálló megtalálása és elvégzése; ügyin-
tézési képesség, határozottság; diszkréció; ál-
latszeretet.
Személyes elbeszélgetésre jelentkezés a
06/20-433-8993-as telefonon munkaidőben.
Bérezés megegyezés szerint, a munkakör be-
töltéséhez erkölcsi bizonyítvány kiváltása
szükséges.

Kertész-Gondnok munkakörbe felveszünk bejelentéssel (heti 40 órás
munkahétre) leinformálható, nem dohányzó, rendezett körülmények között
élő férfi munkaerőt.  
Feltételek: B kategóriás jogosítvány; kertfenntartói alapismeretek (perme-
tezés, metszés, ápolás); alapvető szerelési jártasság kisebb kerti és ház-
tartási eszközökben („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.

A VÜSZI KHT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A társaság 224/2000. (XII. 18.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti éves mérlege az

alábbiak szerint alakult (adatok e Ft-ban)
Eszközök (aktívák) Előző év Tárgy év

2006 2007
A. Befektetett eszközök 234 101 235 066
I.   Immateriális javak 4 687 2 308
II. Tárgyi eszközök 228 808 232 327 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 607 430
IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
B. Forgóeszközök 654 351 574 592
I. Készletek 15 242 13 198
II. Követelések 38 875 35 973
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 600 234 525 420
C.  Aktív időbeli elhatárolások 22 532 33 958
Eszközök összesen 910 983 843 615
Források (Passzívák)
D.  Saját tőke 386 177 496 595
I. Induló tőke/Jegyzett tőke 200 000 200 000
II. Tőkeváltozás/Eredmény 94 348 185 575
III. Tőke tartalék 603 603
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) 84 272 101 361
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 6 954 9 056
E. Céltartalékok 122 586 126 222
F. Kötelezettségek 356 151 179 905
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 356 151 179 905
G. Passzív időbeli elhatárolások 46 068 40 893
Források összesen 910 983 843 615

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet a Gödöllőn, a Petőfi tér 4-6. szám
alatt fekvő városközponti építési telek tulajdonjogá-
nak megszerzésére.

Az ingatlan ismertetése: A 384 helyrajzi számú, 1132 m2 területű, központi
vegyes terület megnevezésű építési övezetbe sorolt telek a Petőfi téren, a Kos-
suth Lajos utca és a Gábor Áron utca sarkán található. Az ingatlan minden
közművel ellátott területen fekszik, de a közművek a telekre nincsenek bekötve.
Az ingatlan irányára: 33.333.333 Ft+20% általános forgalmi adó
(6.666.667 Ft), azaz bruttó 40.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: A vételi ajánlatnak a pályázati
tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át. Az érdeklődők részére
részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyi-
ség). Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Sza-
badság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Ka-
talin főmunkatársnak, 2008. szeptember 1-je, 16 óráig

FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

(Gödöllő, Ganz Á. u. 7. sz.)

Jogsegélyszolgálat minden
második hétfőn 15 – 17 óráig:

ingyenes jogi tanácsadás,
beadványok szerkesztése, 

ügyintézéshez segítségnyújtás. 

Legközelebbi időpontjai:
június 30., július 14., július 28.

T i sz te l t  Gödö l l ő i  Po lgá rok !
Gödöllő Város Önkormányzata  „Gödöllő Vál-
lalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztar-
tozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak,
társas vállalkozások személyesen közreműködő
tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek,
akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szol-
gáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város
gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartó-
san kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, il-
letve jelentős eredményeket értek el a város fejlő-
dését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalko-
zási tevékenységeikkel. „Gödöllő Vállalkozója” Díj
évente két személynek adományozható. Kérem,
hogy javaslatával segítse a döntéshozókat. Indok-
lással alátámasztott javaslatát 2008. július
13-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.

Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke

FELHÍVÁS

Várjuk mindazon gödöllői fiatalok jelentkezését, akik
választott szakmájukban országosan és az ország
határain túl kimagasló eredményeket értek el.
Szeretnénk személyes találkozást biztosí-
tani Gödöllő vál lalkozóival a „Gödöllő Vál-
lalkozója” dí játadó ünnepségén.
Jelentkezés: személyesen a Közoktatási, Művelő-
dési és Sport Irodán II. emelet, Gödöllő Városháza,
Szabadság tér 7. Telefon: 28/ 529-192



ÁLLÁS
* Gödöllői piac zöldség boltjába gyakorlattal rendelkező fiatalos
munkaerőt keresünk. Nem dohányzók előnyben. Tel.: 30/9492-228,
30/2301-953
* Gödöllői idényjellegű munkára, büfébe eladót keresünk, kis angol-német
nyelvtudás szükséges. Érd.: 30/223-98-01
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakács jelen-
tkezését várjuk. Tel.: 28/416-207,  30/913-8769.
* 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
* Gödöllői munkahelyre porszóró és lakatos munkakörbe nem dohányzó
férfi munkatársat keresünk. Tel: 20/802-1287
* FODRÁSZT keresek igényes ÁGI szépségszalonba. Nem váltótársnak,
vendégkörrel. Működik: kozmetika, manikűr pedikűr, műköröm. Csak komoly,
igényes jelentkezőket várok! Gödöllő, Ibolya u. 68/a. Zabó Ági 06-30-2682-084
* 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
* Központban működő étterem szakácsot keres. Tel: 20/3550-008
* Önállóan dolgozni tudó, JÓL HEGESZTŐ CSŐSZERELŐKET keresek
azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-2043, 20/919-6250
* Budapesti munkahelyre keresünk vastaganyag hegesztésben jár-
tas gyakorlott CO hegesztőket ill. lakatosokat. Kiemelt bérezés, szál-
lás biztosított. Tel: 20/938-7789
* Kft keres Budapesti munkahelyre CNC gépkezelőket, hagyományos
forgácsolókat, lakatosokat ill. csiszolókat. Kiemelt bérezés, szállás
biztosított. Tel: 20/236-9797
* Saválló ill. szénacél anyagok hegesztésében jártas CO-2
hegesztőket keresünk és hagyományos marósokat. Kiemelt bérezés,
szállás biztosított. Tel. 20/348-6695
* Olaszországi munkára keresünk tartálygyártásban jártas, gyakor-
lott lakatosokat és elektródás ill. fedőporos hegesztőket. Tel: 06-16
óráig 00-39-04-32-9188-28 (magyarul beszélünk)
* CNC ill. hagyományos forgácsolókat és mechanikai műszerészeket
keresünk tatabányai munkahelyre. Kiemelt bérezés. Szállás biztosí-
tott. Tel: 20/9387-789
* 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
* Óvónői végzettségű gödöllői hölgy házvezetőnői vagy babysitteri állást
vállal Gödöllőn és környékén. Mindkét szakmában gyakorlattal ren-
delkezem. Tel.: 30-338-8811
* Óvodapedagógus hallgató gyermekfelügyeletet vállal. Érd: 30/457-4194
* 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
* GYÖRE Épületgépészeti bolt víz-gáz-fűtésszerelési eladót keres! Érdek-
lődni munkanapokon 8:00-17:00-ig 20/498-7600 telefonszámon.
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ- munkatársak jelen-
tkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk. 
* Derűs, fiatal babysitter hölgy gyermekfelügyeletet vállal! –Akár a nap
24 órájában– Tel: 20/216-9391
* Betanított munkásokat keresek. Jelentkezni lehet: délelőtt 9:00 –
12:00 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. fszt. 4. ajtó. 
* Gödöllői telephelyre értékesítési munkakörbe (eladó) férfi kollégát
keresünk. Mezőgazdasági és kertészeti gyakorlat előny. Tel: 20/579-5729
* Gödöllői étterem FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT FELSZOLGÁLÓNŐT 30 éves
korig FELVESZ. Gödöllő és környékiek jelentkezését várom. Tel: 20/9148-885
* Gödöllői Arzenál áruházba raktárost – raktári dolgozót, segédmunkást
felveszünk. Gödöllő, Dózsa György u. 96.
* Parképítő és Fenntartó cég keres kertépítésben jártas szak- és
betanított munkásokat budapesti munkahelyre. Utaztatás megoldott.
Érd: 20/9210-865
* Gödöllői TESCO áruházba takarítókat keresünk. Tel: 06-30-482-2490
* Gödöllői áruházba takarításban, gépezésben jártas csoportvezetőt
keresünk. Tel: 20/329-9954
* Gödöllői Ipari Parkban lévő cég munkatársat keres 4 órás
munkaidőbe, adminisztratív munkára. Tel: 28/417-930
* Talpraesett, megbízható, mosolygós, türelmes munkatársat eladónak
hosszútávra keresünk teljes munkaidőre, Gödöllőre. Nem dohányzók
előnyben. Kézzel írott, fényképes önéletrajzokat 2100 Gödöllő Petőfi tér
16. 1.számú postaládába kérjük leadni. T: 20/404-8203
* 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.

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, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn Fenyvesben (egyetem mögött) eladó egy nagyon megkímélt
állapotú 160m2-es, 2 szintes, alápincézett családi ház. Nappali, étkező, 3
szoba, 2 fürdőszoba, 2 WC, kamra, gardrob, garázs 780-an telkkel. Tel.:
20/9-805-765

* Eladó Gödöllő Kossuth L. Utcában egy földszinti, erkély nélküli, 55 m2-
es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújított, panel-
lakás. Akár irodának is! Irányár: 12,9 millió Ft. Tel.: 06/20-3527445.
* Gödöllőn 670 nm-es építési telek ELADÓ Iár 10,5 MFt 20-7722428
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes utcában sürgősen eladó
Iár 16,8 MFt 20-7722428
* Konvektoros lakás János u-ban ELADÓ Iár 9,7 Mft. 20-7722428
* Sürgősen eladó 2 szobás részben felújított, panorámás lakás Gödöllőn
központban! Iár 8,95 Mft 20 7722429
* Eladó 2 szoba+nappalis, erkélyes, felújított lakás a Kossuth L.u.-ban csendes
helyen.Jó vétel! I.ár:13,8 MFt  20-8042102 
* Eladó 44 nm-es II.em-i lakás a Palotakerten, egyedi mérő
bevezetve.I.ár:8 MFt 20-7722429
* János u 2 szobás I emeleti konvektoros lakás ELADÓ Iár11,9 Mft
20-7722428
* Kertvárosban 2 szoba + nappalis, jó állapotú ház eladó Iár 19,2 Mft
20-8042102
* Eladó a Kazinczyn 2 szobás, III. em. téglalakás Iár 10,4 Mft 20-7722429
* Eladó 1 szobás lakás Palotakerten Iár 7,7 Mft 20-8042102
* Eladó 3 szobás téglaház Alvégben, nagy telekkel Iár 22 Mft 20-7722429 
* Új építésű családi ház Fenyvesben 3 szoba+nappali kulcsrakész ár:
33 Mft 20-7722429
* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 3szoba nappali, emeltszintű ár
23 Mft 20-7722429
* Szadán 1440 nm-es, panorámás ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ 6,3 MFt-ért
20-7722428 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 www.godolloihaz.hu
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT
LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-
7722428 / 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Eladó magasfszti, azonnal költözhető, felújított, tégla, 35 nm-es kon-
vektoros lakás  Aszódon, központban. 35m2, burkolatok, ablakok
cserélve. Iár: 8,3 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429  

HH I R D E T É S F E LV É T E LI R D E T É S F E LV É T E L !!
Hirdetési  e lérhetőségek:Hirdetési  e lérhetőségek:

20/525-536620/525-5366
e-mail: szolgalat@vella.hu

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

(a Petőfi térnél)

Nyitvatartás:H: 8.30 – 13-ig, KEDDEN
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS, Sz-cs: 8.30-

15.30-ig, P: 8.30-12-ig

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.
-Báthori u 2 szobás lakóház +35m2
fűthető helyiség 320m2 telek 15,5MFt
-Szarvas u 569m2 telken 2 szobás családi
ház nagy terasz 21,5 MFt
-Szadán 936m2 telken N+4szobás
alápincézett csház 25,5 MFt.
-Belvárosi ciró fűtéses nappali +2szobás
földszinti lakás 18,8 MFt.
-Veresegyház rózsadombján épülő családi
ház 799m2 telken 16,5MFt.
-Egyszintes 100m2 új lakóház 500m2
telekkel kulcsrakészen 27,5 MFt.
-Rögesben nappali+3szoba új ház garázs
kis telekkel 28,5MFt.
-Antalhegy 720m2 telken N+3 szobás
csház alápincézett 39,8MFt.
-Nagy u 720m2 telken N+3 szobás csház
aláápincézett 38,7 MFt.
-Keresünk eladó lakást első vagy második
emeleten.
-Keresünk kiadó bútorozott lakásokat
augusztustól 2 évre.



* Eladó családi ház Szadán csendes nyugodt helyen 1200m2-es telken
90m2-es. Iár: 16.5MFt. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Eladó ház Bagon! 1100 m2-es telken 110 m2-es téglaház, vállalkozás-
ra alkalmas műhellyel eladó Iár 15 MFt  20-7722429
* Palotakerten jó állapotú lakás sürgősen eladó Iár 9,3 MFt 20-7722428
* 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, 57 nm-es, felújított 2 szobás
lakások. Iá: 12,7 és 13 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Boncsokban, 972 nm-es panorámás telken, 3 éve épült, 80
nm lakóterű, nappali + 3 hálószobás, téglaépítésű ház tágas terasszal. Iá:
19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn (Fenyvesben) 510 nm-es összközműves telken, 1998-ban
épült, 65 nm lakóterű, 1 + 2 x fél szobás kétszintes családi ház. Iá: 23,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
* Gödöllőn a Kertvárosban 4 lakásos, téglaépítésű háztömbben 95 nm
alapterületű, 3 szobás, egyedi fűtésű, belül felújított erkélyes lakás, 270
nm-es saját telekrésszel. Iá: 24,3 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
* SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllőn a Blahai-domb legkeresettebb utcájában,
2000 nm-es örökpanorámás telken, 75 nm lakóterű, hangulatos belső
kialakítású kétszintes családi ház, déli fekvésű nagy terasszal, gyönyörű
kilátással a városra. Iá: 36 mFt helyett 31 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
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 téglaépítésű háztömbben, magasföldszinti, 1 szobás erkélyes,
egyedi fűtésű, felújított lakás. Iá: 11 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a központban teljesen felújított, 44 nm-es, másfél szobás
lakás. Iá: 11,3 mFt. FŐNIX 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, burkolatok,
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 kony-
hás nappali + 2 és fél szobás, újszerű állapotú kétszintes családi ház 744
nm-es telekkel. Iá: 31 mFt. érd:20-9194-870 
* Gödöllőn az Antalhegyen, 770 nm-es, belterületi telek. Víz, villany, gáz a
telken. Iá: 9,9 mFt. Tel.20/919-4870
* MARIKATELEPEN CSÁRDA után kb. 750 m2 külterület szép helyen
eladó. 70/508-8727
* 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
* 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
* Domonyvölgyben II. tónál közvetlen tóparti telek eladó. Területe: 3525
m2. Érdeklődni: 30/9524-349

* Pécelen a Napsugár utcában összközműves, panorámás, 1000m2-es
építési telkek eladók. Tömegközlekedéstől 5 percre, a város szélén. Iár:
9,55 M Ft. Érd: 70/360-2769
* Gödöllőn csúcspanorámás 250 m2-es dupla komfortos családi ház 200
nöl saroktelken eladó. Iár: 29,9MFt. Tel: 30/445-6159
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek
faházzal, 12 m2-es boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: 70/534-7803
* 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
* Gödöllő belvárosában eladó 2,5 szobás, konvektoros, téglaépítésű 3.
em. napfényes öröklakás (új: burkolatok, víz, villanyvezeték, konyha)
műanyag ablakokkal. Iár: 14,8M. T: 70/315-4111
* Bővíthető családi ház a Blahán eladó, nagy, panorámás telken.
Iár: 28 millió. 30/670-2487
* NEM PANEL! 64,5 m2-es, 2,5 szobás (amik külön bejáratúak), erkélyes,
NAGYON ALACSONY REZSIJŰ lakás eladó! Kombinált cirkó fűtés
(lapradiátorok), külön víz-, gáz-, villanyóra. Szt. János u. 30./b 3. em. Iár:
14,5MFt. Tel: 30/461-4308
* Gödöllőn a Palotakertben eladó egy 67nm.es, 2 szoba hallos, 2000-ben
felújított jó állapotú 1. emeleti erkélyes lakás. Új beépített konyhabútor
benne van az árban. Tel.:30/828-6311
* 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 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)
* 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
* 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, márvány-
burkolatos, igényesen felújított 3. emeleti lakás eladó. Iár: 13,8 M Ft.
Tel: 30/201-4769
* Gödöllő keresett részén eladó egy 55nm-es, 4 éve részlegesen
felújított, 2 szobás magasföldszinti lakás. A komplett újnak mond-
ható konyhai berendezés az árban van. tel:30/828-6311
* 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
* Aszódon Falujárók lakótelepen felújított 1szoba konyhás (fürdős-
zoba, külön WC, beépített konyhabútor, új nyílászáró) gázkonvektoros
lakás eladó. Iár: 7,3MFt. Tel: 30/498-0098
* Eladó a Remsey körúton 3. em. 64 m2-es lakás kiváló állapotban
igényeseknek. Internettel, kábeltévével, légkondicionálóval. Érd:
30/409-5926, 70/2717-214
* 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
* Palotakerten zöld övezetre néző magasföldszinti 59 m2-es 2 szobás
redőnyös újszerű lakás tárolóval eladó Költségkímélő fűtésrendszer
kialakítása folyamatban. Tel: 20/3328-342

* Gödöllőn, Szt. János u. 38.-ban 54 m2-es, 4. emeleti, felújított(!), 2
szobás lakás tulajdonostól sürgősen eladó! Iár: 11,5 M Ft. Tel: 20/216-9391
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A. 135 m2-es sorházi téglalakás, +40 m2
beépített tetőtér, kétállásos garázs, kert, cirkófűtés, beépített bútor, riasztó
szép állapotban, tulajdonostól eladó. Iár: 27,9 M Ft. T: 30/645-4273
* Gödöllő, Palotakerti lakótelepen eladó, egy 63nm-es, tel-
jeskörűen felújított kettő szobás lakás. A loggia hő és
hangszigetelő technológiával be van építve. Tel.:30/828-6311
* Gödöllőn, Palotakerten 4em. házban, felújított (járólap, parketta,
redőny. stb) nagy erkélyes, 2szobás 62 m2-es lakás tárolóval, kiváló
közlekedéssel eladó. Iár: 11,5MFt Érd: 06/20-4912-567 
* Eladó Gödöllőn 46 m2-es 9. emeleti nagykonyhás (ablakkal), 1,5 szobás
lakás részben felújítva 10,5 M-ért. Érd: 30/416-6622
* KARTALON a központhoz közel 552 m2-es telken 90 m2-es hosszú
komfort nélküli parasztház eladó. Tel: 20/213-7054
* Palotakerten felújított, jó állapotú, 2 szobás, erkélyes lakás
(gyönyörű kilátással) eladó! Kábeltévé, NET, telefon van.
Folyosón kis tárolóval. Érd: 70/366-8026
* 4 éve felújított, szigetelt családi ikerház fele Gödöllőn, gyönyörű zöld
övezetben eladó. 2 szoba, 2 félszoba, nagy nappali teljes felszerelésű
konyhával (gáztűzhely, sütő, mosogatógép, konyhabútor), fürdő, 2WC,
mosóhelyiség, garázs, raktárhelyiségek. Cím: Gödöllő, Antalhegyi u. 64/b.
Tel: 30/9222-158, 28/415-071. Iár: 25 millió Ft.
* Gödöllőn családi ház (80m2) 2utcáról megközelíthető nagy kerttel
(1850m2), panorámával eladó v. elcserélhető 2 szobás –viszonylag új
építésű- társasházi öröklakásra. T: 28/416-445
* Sürgősen eladó Palotakerten 10. emeleti teljesen felújított 57 m2-es lakás
(új nyílászárók, beépített bútorok, gépek). Iár: 12,6 M Ft. Érd: 20/549-0230
* Antalhegyi úton háromszobás, dupla komfortos ház 1050 m2-es
parkosított kerttel eladó. Tel: 20/9516-786
* Palotakerten liftes házban, 44 m2-es gyönyörű, világos, parkra néző lakás
eladó. 3. em. költözhető azonnal. 8,7 M Ft. 30/977-6665, 28/545-065
* Építési telek rendkívül csendes helyen, buszhoz közel, 1200 m2-es, széles.
Beépíthető 30%, ikerháznak is. 16,5 M Ft. 30/629-0190, 28/545-065
* Szadán 2022 m2-es, körbekerített, szabályos alakú, panorámás,
összközműves, megosztható telek eladó. 30/667-4812
* 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 okokból, sürgősen, áron alul eladó Zsámbok központjában,
csendes mellékutcában egy 85nm-es, téglaépítésű, világos családi ház,
392nm-es telken. Ár: 9,8 MFt. Érd.: 30-415-3997
* Eladó Gödöllőn, a Batthyány Lajos u.-ban egy 125nm-es, 3 szoba nap-
palis, földszintes, 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
*AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Gödöllőn 37m2-es, erkélyes, 1 szobás, felújított, kon-
vektoros, magasföldszinti lakás, sürgősen eladó! Ár: 11 MFt Érd.: 30-415-3997
* SÜRGŐSEN eladó Gödöllőn, a János utca környékén egy 44m2-es, másfél-szo-
bás, 2 emeleti, felújítandó, egyedi fűtéses lakás. Ár: 10.9 MFt Érd.: 30-415-3997
* Aszódon, zöldövezetben a lakótelepen 60 m2 igényesen felújított mag-
asföldszinti lakás felújított garázzsal eladó. Alacsony rezsi, alacsony
közös költség. A szobák külön nyílnak. Új, fából készült nyílászárók.
Beépített konyha, fürdőszoba. Iár: 14,8 millió Tel: 20/9726-782
* Családi ház 3 szoba, nagy konyha, hosszú folyosó, 2 fürdőszoba, 120
m2 kettéosztható, 4 éve felújított 150 nöl telekkel. 75 m2 műhellyel,
3fázisú ipari árammal, szerelő aknával, telep engedéllyel eladó. Gödöllő,
Lovarda u. 2. Ára: 21M Ft. Kastély mellett. Tel: 30/410-1079
* Szadán 3db egymás melletti építési telek egyben vagy külön-külön is
eladó. Ipari áram, víz, csatorna, fúrt kút a telken, gáz a telek előtt. tel:
28/415-664, 20/536-3368
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INGATLANOK FORGAL-
MAZÁSA, FELSŐSZINTŰ

INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
*A Fenyvesben, 1080 nm-es, ősfás,
körpanorámás telken, 114 nm-es,
nappali+ 3 szobás, 3 szintes családi
ház (gondozott kert, garázs) eladó.
Irányár: 26,8 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 32,5 mFt.
*Máriabesnyőn 1057 nm-es,
közművesített telken, 58 nm-es, 2+ fél
szobás lakóház eladó (ásott kút, mel-
léképületek). Irányár: 14,5 mFt.
*A Fenyvesben 670 nm-es telken nap-
pali + 3 szobás, 140 nm-es, új építésű
családi ház eladó. Irányár: 38 mFt.    
*A Királytelepen, 700 nm-es telken,
nappali+4 szobás, 150 nm-es, 3 szintes
családi ház eladó. Iár: 36 mFt

*Az Antalhegyen 981 nm-es telken 133
nm lakóterületű, 2000-ben épült, nap-
pali + 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 35 mFt.
*A Királytelepen 820 nm-es parkosított
telken két lakóház eladó: egy 200 nm-
es, nappali+ szobás és egy 50 nm-es, 1
szobás (melléképületekkel, garázzsal).
Iá.: 31 mFt.
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998- ban
épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3
szobás klimatizált családi ház (parkosí-
tott telek, medence, dupla garázs, pince,
öntöző rendszer) eladó. Iár: 38 mFt.
*A Blahán, 1270 nm-es telken, 1999-
ban épült, nm-es, nappali+ 5 szobás
igényes családi ház (parkosított telek,
kis tó a kertben, dupla garázs, pince)
eladó. Irányár: 45 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*JÁSZÁROKSZÁLLÁSON a ter-
málfürdőtől nem messze kis
parasztházak eladók aszfaltos
utcában, csendes, falusi környezetben
2,6mFt-tól 5,2m Ft-ig.
*ASZÓDON a központhoz közel jó
állapotú, 57 nm-es, 1 szobás paraszt-
ház, 360 nm-es telken eladó. Iár: 8,3 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.

*VÁCSZENTLÁSZLÓN 1200 nm-es
telken 3 szobás, konvektoros fűtésű
családi ház melléképületekkel eladó.

Irányár: 13 mFt.

*ZSÁMBOKON1500 nm-es telken egy
régi parasztház egy 2004-ben hoz-
záépített amerikai konyhás házrésszel
eladó.  Iá: 10,5 mFt.
*ZSÁMBOKON, 7070 nm-es telken, 80
nm-es lakóház, vállalkozásra is alka-
lmas 85 nm-es melléképülettel eladó,
vagy gödöllői lakásra cserélhető.
Irányár: 13 mFt
*ZSÁMBOKON 1080 nm-es telken 4
szobás családi ház eladó, csereként
Gödöllőn családi ház, lakás, telek
beszámítható.  Irányár: 11 mFt. 
*ERDŐKERTESEN panorámás dom-
boldalon 768 nm-es telken 58 nm-es
régi lakóház, 106 nm-es, új építésű
borozóval eladó. Irányár: 15,5 m Ft.
TELKEK:
*SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2960
nm-es közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá: 21mFt.
*GÖDÖLLŐN a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nm-
es terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
770 nm-es közművesített telek 40
nm-es faházzal eladó. 15% -os beépí-
thetőség. Irányár: 8,5 mFt.



* 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
* 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
* 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, 66 m2-es,
szerviznek kitűnően alkalmas helyiség. Ár:100.000,-Ft/m2+Áfa INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ sorházak a Harasztban. 73 m2-es, nappali, 2hálószobás,
kocsibeállós, előkerttel, azonnal beköltözhetően. 320.000,-Ft/m2 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 06704562100
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en eladótér, iroda, áruátvevő,
öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 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
* 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, azon-
nal költözhető, 183m2-es családi ház. Nappali, 4szoba, garázs, terasz.
Ár:35MFt INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* 1. EMELETI LAKÁS. Központban jó állapotú, 56m2-es, amerikai-kony-
hás, nappali, 2szobás lakás eladó. Ár: 13,9 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  
* KÉTLAKÁSOS IKERHÁZ a Fenyvesben. Külön-külön vagy egyben eladó.
100m2, nappali, 3szoba, 2fürdő, konyhabútor, garázs, lakásonként
560m2-es telek. Ár:35MFt. INGATLANBANK 06704562103  
* NAGYFENYVESBEN 44 m2-es téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás 2szoba,
pince kocsibeállóval. Ár:12,5MFt INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa
06704562104
* EGYEDI FŰTÉSŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű házban
3.emeleti, 50m2-es, 2szobás, erkélyes. Ár: 11,4 MFt. INGAT-
LANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104
* FELÚJÍTOTT LAKÁS! Központban 7.emeleti, 44m2-es, 2 szobás lakás,
beépített fenyő bútorokkal, külön tárolóval. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104

* FELÚJÍTANDÓ LAKÁS! Palotakerten 2.emeleti, 44m2-es, egyedi
mérőórás távfűtéses egyszobás lakás eladó. Ár: 9,4 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* FÖLDSZINTI LAKÁS Palotakerten. 58m2-es, egyedi mérőórás
távfűtéses kétszobás lakás eladó. Ár: 10,55 MFt. INGATLANBANK
Mátrai Zsuzsa 06704562104
* KIADÓ LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT KERESÜNK ÜGYFELEINK SZÁMÁRA
INGATLANBANK Mátrai Zsuzsa 06704562104

ALBÉRLET
* Társbérlet megbízható személy részére. Kultúrált albérlet a központ-
ban, olcsó rezsivel. Érd.: 30/222-7736
* Gödöllőn a központban KIADÓ téglaépítésű, egyedi fűtésű, 69 nm-es, 3
szobás felújított, erkélyes lakás (bútorozatlan). Tel: 28/411-086
* Városközpontban 2,5 szobás 64 m2-es, 2. emeleti, részben bútorozott,
csendes helyen lévő lakás hosszútávra kiadó. Két hónap kaució. Érd:
20/3303-396
* Palotakerten egyszobás lakás júliustól KIADÓ, Zombor utcában
GARÁZS ELADÓ. Tel: 70/618-3530
* Kiadó János utcában 2 szobás, konvektoros bútorozott lakás hosszabb
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
* 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
* Társbérletként kiadó egy 44 m2-es bútorozott, kábeltévés Gödöllő
központjában lévő lakás kisebb szobája. Tel: 20/824-4664
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen, földszinti egy szoba összkomfortos
kis lakás berendezve bérbeadó. Tel: 30/272-8158
* Családi ház kiadó augusztus 1.-től Gödöllőn a Thököly utcában. 2 szoba
+ nappali, konyha berendezve. Fűtés konvektoros. Szép kert, igényes
környék. Tel: 20/314-1725
* Kiadó János utcában 1,5 szobás konvektoros bútorozott lakás
hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Augusztusi költözéssel. Tel. 20/289-
4854, 20/362-5540
* Gödöllő központjában másfélszobás konvektoros, vízórás lakás részben
bútorozva, vagy anélkül hosszabb távra kiadó. Tel: 28/421-619
* Központban, 3. emeleten 2 szobás, étkezős, szép napfényes bútorozatlan
lakás kiadó. Távfűtéses. Bérleti díj: 40.000 Ft + rezsi. Tel: 20/333-0526
* Szt. János utcai, 47 m2-es, 2 szobás, konvektoros, 3. emeleti lakás
kiadó. 50 E Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 28/418-353 este
* Gödöllő központjában 2 és félszobás lakás bútorozottan hosszabb távra
kiadó. 55 E Ft/hó, 110 E Ft kaució és rezsi. Tel: 20/543-1199, 20/911-5451
* Gödöllő, János utcában 1,5 szobás bútorozott, 57 m2-es, redőnyös 4.
emeleti lakás saját fogyasztásmérőkkel kiadó. 50E Ft/hó + rezsi + 2havi
kaució. Tel: 30/9411-780
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használat-
tal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
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* 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.

KIADÓ
* Gödöllő központjában 47 m2-es üzlethelység kiadó. Érd.: 0630/9509-396
* Gödöllőn, jól bevezetett ABC bérleti joga teljes felszereléssel és árúkés-
zlettel +kamera és riasztórendszer hütőkamra + hütők, grillsütő, fagyizó
reális áron eladó. Érd.:20/9414-638
* 86 m2-es ÜZLETHELYISÉG Gödöllőn a REMSEY körúton (Fibernet mel-
lett) 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 megbízható
autótulajdonosnak július 1.-től kiadó. Érd: 28/412-068, 20/3682-240
* Gödöllő Szent János út üzletsoron KIADÓ 44 m2-es üzlethelyiség,
irodának is alkalmas! Tel: 20/483-3712
* Garázs kiadó az Erzsébet királyné körúton. Tel. 20/591-9050
* Kiadó üzlethelyiség Gödöllőn a központban gimnázium melletti
üzletházban. 24 m2 és hosszútávra keresünk bérlőt: 20/404-8203

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok
gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* Megnyílt a Fogadó Café, ahol pingpongozhatsz, Internetezhetsz,
filmeket nézhetsz, beszélgethetsz a barátaiddal, vagy új ismerősöket
szerezhetsz. Várunk hétfőnként 16-21h, péntekenként 14-21h között.
„Fogadó” Pszichoszociális és Támogató Szolgálat: 2100 Gödöllő,
Palotakert 2/a. Tel: 28/416-567, godollo@maltai.hu 
* Önismereti (problémafeltáró) csoport indul szenvedély betegek és hozzá-
tartozóik számára. Jelentkezni lehet: MMSZ Egyesület Gödöllő, Palotakert
2/a. 28/416-567, godollo@maltai.hu A csoporton való részvétel ingyenes.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50 
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-
ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200. www.hutogepszereles.hu 
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.: 70/247-9072,
20/9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu 
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622. www.csoszereles.hu 
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás. Nyaralók,
családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel.: 70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajc-
sapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása
0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Internetes adóbevallások készítése. Tel.: 28/407-122.

* 20% ÁRENGEDMÉNNYEL FESTŐMESTER VÁLLAL
SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
GIPSZKARTONSZERELÉST, DRYVITOLÁST, DÍSZÍTŐFESTÉST. T:
28/415-581, 20/9361-233.
* 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
* Tegye rendbe területét!  FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS,
GYEPÁPOLÁS! Tel: 30/260-4459 * Vállalom lakások felújítását
(kőműves munkák, burkolás, gipszkarton 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
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK MŰSZAKI
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: 20/9361-233.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* 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 elszál-
lításával; házak bontását, teljes tereprendezését, fák kivágását.
Hívjon bizalommal, ár megegyezés szerint. Tel: 30/481-4005
* Adóbevallás, könyvelés társaságok, vállalkozások, magán-
személyek részére Gödöllő központjában. Teljes körű bérszámfe-
jtés, Internetes bevallások. Tel: 28/418-593
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473
Köszönjük bizalmát!

OKTATÁS
* Gödöllőn 12 éve működő bölcsőde és óvoda jellegű CSALÁDI
NAPKÖZI várja a gyerkőcöket, kisebbeket és nagyobbakat 1,5
éves kortól. Családias környezet, kézműves foglalkozások,
játékos gyermektorna, iskola előkészítés, igény szerint játékos
angol, mérsékelt árak. Érd: 30/365-6901
* ANGOLOKTATÁS július 7.-18. között 20 órás intenzív, beszéd-
centrikus tanfolyam. Egyéni és kiscsoportos angol oktatás
kezdőtől felsőfokig. Üzleti angol. 414-297, 30/9909-346
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* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál, minden szinten, minden
korosztálynak. Nyári intenzív középfokú írásbeli és szóbeli
nyelvvizsgára felkészítő 40+40 órás tanfolyamok indulnak
(csak 4fő esetén). Telc: júl.7.-aug.8. (heti 2×4ó) Origó: júl.21.-
aug.22. (heti 2×4ó). Érd: Kollarics Katalin 28/418-537,
30/611-0036

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

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

ADÁS~VÉTEL

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

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

* 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, ágy-
nemű-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

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

* Rokkant 4 kerekes járóka (8ezer), parkett csiszoló
(20ezer), tányér antenna, különböző szőrme kabátok eladók.
Tel: 28/419-456

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

* Három égős gáztűzhely 12 ezer Ft-ért; alig használt rotá-
ciós kapa; LEANDER, teltvirágú: piros, fehér, sárga,
rózsaszínű, 1,5-2 méteres eladó. Tel: 30/484-9757

* Eladó konyhai ülőszett, harmónium kompresszorral,
négyütemű motor, Suzuki alufelni 13’. Érd: 70/250-3276

JÁRMŰ,  ALKATRÉSZ

* Eladó Suzuki Swift ’96. bontott alkatrészei (önindító, gen-
erátor, kormánykapcsoló). Ár megegyezés szerint. Uitt eladó
Pentium 4-es számítógép. 50.000 Ft iáron. Tel: 30/853-2948

* Eladó friss műszakival ETZ 251-es motorkerékpár szép
állapotban. Iár: 120 ezer Ft. Tel: 20/587-9386

TÁRSKERESŐ

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

* 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

EGYÉB

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

* 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
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A GEAC atlétája, Deák Nagy Mar-
cell nyerte az Európa Kupára kiírt 400
méteres síkfutás válogatóját, amelyet
az UTE pályáján rendeztek. A buda-
pesti válogatón, amelynek tétje az isz-
tambuli férfi felnőtt Európa Kupára
való kijutás volt, remek egyéni csúcs-
csal a felnőtt és junior mezőnyt meg-
előzve a 17 éves Deák Nagy Marcell
47,37 másodperces idővel bizonyult a
legjobbnak és biztosította helyét a Tö-
rökországba utazó keretben. 

Szint teljesítések a Junior világ-
bajnokságra – Hárman már
biztos vb résztvevők

A GEAC atlétikai műhelyének mi-
nőségi munkáját fémjelzi, hogy eddig
három gödöllői atléta teljesítette a jú-
lius 8-13. között Lengyelországban
megrendezésre kerülő junor világbaj-
nokságra a részvételi színtet. Magas-
ugrásban Fajoyomi Dávid 216 centi-
méterrel érte el a szintet, míg 400 mé-
teres síkfutásban Deák Nagy Marcell
47,37 másodperces idővel kvalifikálta

magát (a két eredmény az idei ab-
szolút legjobb hazai teljesítmény). A
harmadik GEAC-os résztvevő Vég-
vári Dóra lesz, aki női távolugrásban
616 centimétert ért el.

Serdülő egyesületi országos
csapatbajnokság – 8. lányok,
11. fiúk

A GEAC serdülő atlétái az egye-
sületi országos csapatbajnokságon
vettek részt és a lányok a 8., míg a
fiúk a 11. helyen végeztek. A három
évfolyamból a gödöllőiek nagy része
a legfiatalabb évfolyamból került ki,
így az elért helyezések bíztatóak a jö-
vőre nézve.

Országok közötti gyermek csa-
patbajnokság – Egy bronz
Varsóból

Nyolc ország részvételével, nagy-
szerű szevezéssel rendezték meg Var-
sóban az országok közötti gyermek
csapatbajnokságot, amelyen Gödöl-

lőről Pápai Márton és Tóth Attila is
remekül teljesítettek. Az 1995-ös szü-
letésű Pápai Márton 1000 méteren állt
rajthoz és kiváló, 2,56,8-as idővel a 3.
helyen végzett, míg a 97-eseknél Tóth
Attila 4. lett távolugrásban.

Eredmények a hazai verse-
nyekről – Egyéni ifi csúcsok,
remek gyerek eredmények

Egyéni csúcsok: Kovács László
(100 m: 10,97 mp., távol: 713 cm);
Hardovics Bálint (rúd: 380 cm);
Kisgergely Balázs (rúd: 360 cm);
Koós Barnabás (rúd: 340 cm); Fajoy-
omi Viktor (magas: 206 cm). 

Jobb gyerekeredmények: 100 m lá-
nyok: Szlatárovics Orsi (12,27 mp.),
Balogh Boglárka (12,34 mp.), Komi-
szár Kriszta (12,33 mp); 300 m: Ren-
dik Zsófia (43,2 mp.);800 m: Teleki
Julcsi (2,27,2 p.); 800 m fiú: Pápai
Gergő (2,06,38 p.); távol: Ambrus Ló-
ránd (562 cm); súlylökés: Szőke Péter
(13,06 cm)

-ll-

Atlétika – Eredmények, sikerek innen-onnan

Deák Nagy Marcell az Európa Kupán
Június 24-én adták át a Petőfi
Sándor Művelődési Központ
színháztermében a 2007/2008.
tanév Jó tanuló, jó sportoló ki-
tüntetéseket. A hagyományok-
nak megfelelően minden év-
ben díjazásban részesülnek
azok a fiatalok, akik kiváló ta-
nulmányi és sporteredmé-
nyeikkel tűntek ki tártsaik kö-
zül.

A 2007/2008-es tanévben is számos
kiemelkedő eredményt értek el az ál-
talános és a középiskolában tanuló di-
ákjaink. A 348 díjazott az ünnepség
előtt az aulában vehette át jutalmát
(városi címeres pólókat, sportév-
könyveket, vagy a VÜSZI Kht-je rés-
zéről felajánlott strandbérleteket). Az
iskolák javaslatai alapján a kiemel-

kedő tanulmányi és sporteredménye-
ket elért, valamint példamutató kö-
zösségi munkát végezett tanulók a „
Jó tanuló, jó sportoló”, a „ Zeneiskola
Legkiválóbb Növendéke”, valamint a
„Szakma Kiváló Tanulója” díjakat ve-
hették át  városi ünnepségen. A kitűn-
tetett diákokat következő számunk-
ban említjük majd meg.

Jó tanuló, jó sportoló díjátadó 

348 kitűntetett diák

Június 23-án, hétfőn rendezték a városi kispályás labda-
rúgó bajnokságok díjátadó ünnepségét a városházán. A
2007/2008-as salakos bajnokság első osztályának baj-
noka a BF. Vill lett, megelőzve a Móres FC és a Barce-
lona csapatait. 
A II. osztályban a Caterpillar együttese végzett az első
helyen, míg a képzeletbeli dobogó második fokára a
Deko FC, a harmadikra pedig az Alma FC gárdája áll-
hatott fel.            Kép és szöveg: li

Május elsejével egybeolvadt a
Gödöllői Sport Klub utánpót-
lás labdarúgó szakosztálya és
a Gödöllői Góliát DSE, így a jö-
vőben a Gödöllői SK keretein
belül folyik tovább a gyermek
labdarúgók nevelése és kép-
zése a városban.

Mint megtudtuk, az egy mederbe te-
relés megszervezése több mint más-
fél éve zajlott és az új szezon kezde-
tétől, augusztustól már az újonnan

kialakított csoportokkal kezdik meg
a munkát az edzők. Az új szakosz-

tályban 11 korcsoportban
közel 270 gyerekkel fog-
lalkoznak a szakemberek
és tanítják meg a labda-
rúgó palántákat a játék
alapjainak elsajátítására.
Az utánpótlás szakosztály
vezetői Deme István és
Tóth László lettek, míg a
Góliát megteremtőjét, a
leköszönő Csató Sándort

örökös tiszteletbeli elnökké válsztot-
ta az egyesület elnöksége.               -tt-

Utánpótlás labdarúgás – Egybeolvadt a két klub

Egy mederben a gödöllői utánpótlás

JÓTÉKONYSÁGI LABDARÚGÁS

Szeretettel meghívunk minden 
kedves érdeklődőt a 

MAGYAR POLGÁRMESTEREK
VÁLOGATOTTJA – KATOLIKUS

PAPOK VÁLOGATOTTJA 
jótékonysági labdarúgó mérkőzésre! 

Helyszín: 
Szent István Egyetem füves pályája

Időpont: 
2008. június 28, szombat 14 óra

A mérkőzésen befolyt adományokkal
moldvai csángó gyermekek gödöllői
táboroztatásához járulunk hozzá.  

MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE

Az idén bajnoki negyedik he-
lyig és Magyar Kupa bronzig
jutó TEVA-GRC csapata a ter-
vek szerint augusztus 4-én kez-
di majd meg a következő,
2008/2009-es bajnokságra va-
ló felkészülést.

A várhatóan szeptember második fe-
lében induló idényben csak hazai po-
rondon szerepelhet majd a csapat, ám
a ráhangolódási időszakban több, el-
sősorban külföldi torna (Franciaor-
szág, Szerbia) és edzőtábor (Romá-
nia) is segítheti a jövőben is a veze-
tőedzői teendőket ellátó Hollósy Lász-
lót a leghatékonyabb hadrend és takti-
ka kialakításában.  

A gödöllői együttes keretéből a kö-
vetkező évadban is a klub kötelékébe
tartozik majd Széles Petra (center),
Kötél Dóra (liberó), Csengeri Petra
(ütő) és Hajdú Bianka (feladó), vala-
mint a cseh légiós centert, Karolina
Bednarovát ugyancsak szerződés kö-
ti a TEVA-GRC-hez. A vezetőknek si-
került megegyezni Pesti Anikóval és
Vargáné Rácz Mártával, így ők is

maradnak a csapatnál, de kevesebb
edzésmunkát vállalnak a jövőben. Raj-
tuk kívül a kubai ütő Yenisley Nor-
alvis Aguilera Ferguson az (a feb-
ruár elején igazolt ütő még nem lép-
hetett tétmérkőzésen pályára), akivel
sikerült megállapodniuk az illetéke-
seknek az új idényre. Az idei végjá-
tékban bokasérüléssel bajlódó Mes-
ter Orsolya gödöllői jövője attól is
függ, hogy milyen ajánlatot kap a

klubvezetéstől. Némiképp
hasonló cipőben jár Vár-
hegyi Anikó is, aki előre-
láthatólag csak akkor tölti
ki a szerződésben vállalt
további egyéves időtarta-
mot, ha nem talál magá-
nak külhoni játéklehető-
séget.

A feladó-szerepkört az
elmúlt jó néhány évben el-
látó Gudmann Csilla a
BSE-nél folytatja pályafu-
tását. Nagy a valószí-
nűsége, hogy Szivós
Mária szolgálataira sem
tarthat igényt Hollósy,

hiszen a fiatal ütő a tengerentúlon
próbál szerencsét, valamint februárig
(egy németországi ösztöndíj-lehető-
ség elfogadása okán) Kránitz Lívia
is távol lesz csapattársaitól. Az eset-
leges érkezőkről még nincs pontos in-
formáció (zajlanak a tárgyalások), de
elsősorban fiatal hazai tehetségek
kerültek a klub irányítóinak látó-
körébe.
(forrás:grcvolley.hu)

Röplabda – Még képlékeny a jövő évi keret

Gudmann Csilla már távozott

Remekül szerepeltek a Gödöllői KC
csapatai a különböző osztályokban a
2007/2008-as bajnoki évben. A férfi
felnőtt csapat menyerte a Megyei Szu-
per csoportos kiírást, míg az ifisták az
ezüstéremig jutottak. A nők is remek
évet tudhatnak maguk mögött, hiszen
az NB II. déli csoportjában vitézkedő
hölgyek a 8. helyen végeztek, míg az
ifista lányok az előkelő 5. helyet sze-
rezték meg. Hajdú Zoltán technikai
vezető értékelte az évet.
– A nőknél a célkitűzés a 6-9. hely
megszerzése volt, amit teljesítettek is
a lányok. Az ősz egy kicsit gyengébb-
re sikeredett, de a tavaszi jobb teljesít-
ménynek köszönhetően teljesítették
Czétényi Attila edző tanítványai a
célkitűzést. A Farkas Balázs edzette
ifista lányok gerincét a Török Ignác
Gimnázium DSK csapata adta és a
kezdeti célkitűzés a tisztes helytállás
volt, amit az 5. helyükkel jócskán túl-
szárnyaltak. A jövő évi célkitűzés a
felnőtteknél a stabil középmezőny
megtartása, míg a fiataloknál a dobo-
gó körüli helyezés elérése.

– A férfiak parádásan szerepeltek.
Számított ilyen jó eredményre?
– A Bartos Gábor irányította felnőtt
csapatunkkal szemben nagy volt az el-
várás, hiszen a játékoskeret alapján
előzőleg is a bajnoki arany megszer-
zése volt a cél. Nem csalódtunk, hi-
szen 20 mérkőzésből 18 győzelem, 1
döntetlen és 1 vereség volt a mérleg,
ezzel aranyérmes lett a csapat. A kö-
vetkező idényt is itt folytatjuk, mivel a
magasabb osztályban való indulás túl
nagy pénzügyi teherrel járna. Tervünk
az, hogy az ifi csapatból 5-6 játékossal
kiegészítve a keretet nekivágunk újra
a megyei bajnoki küzdelmeknek. Az
ifisták elé a tisztes helytállás és a játé-
koskeret bővítése volt a cél. Mácsár
Gyula edző tanítványai olyan jól tel-
jesítették ezt a célkitűzést az ősszel,
hogy a tavaszi szezonra a dobogós he-
lyezés elérése volt a cél. Ez megvaló-
sult, hiszen remek évet zárva a csapat
a második helyen végzett a rájátszás-
ban. A jövőre vonatkozóan az elkép-
zelések itt is hasonlóak, mint az elmúlt
idényben. -li-

Kézilabda – Remek évet zártak a GKC csapatai

Férfi érmek, női helytállás

Kispályás foci – Díjátadó

BF. Vill és Caterpillar aranyérem
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Beküldési határidő: július 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Wágner Károlyné, Paál László köz 1., Nagy
Ottó, Kőrösfői u. 24.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Rab Ádám, Dessewffy
Arisztid u. 25., Szűcs Béláné, Palotakert 7.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Tóth Gáborné, József Attila u. 30.,
Pálinkás Benőné, Egyetem tér 3/a.

Recept
Meggyes krémes
HOZZÁVALÓK: A tésztához: 25 dkg vaj, 25 dkg cukor, 6 tojás, 35
dkg liszt, 1 cs. sütőpor, 2 ek. kakaópor. A krémhez: 1,5 vaníliás
pudingpor, 7,5 dl tej, 1 cs. vaníliás cukor, 7 dkg kristálycukor, 25
dkg margarin. 25 dkg meggy, csokidara vagy reszelék.
ELKÉSZÍTÉS: A vajat a cukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a to-
jásokat, a lisztet, a sütőport, és jól összekeverjük. Kibélelünk egy

36x27 cm-es tepsit sütőpapírral. Ezután a tészta felét egyenle-
tesen rákenjük. A másik felébe belekeverünk még 2 púpos evő-
kanál kakaóport, és rákenjük a világos tésztára, majd erre 25 dkg
meggyet (ízlés szerint lehet több, vagy kevesebb) szórunk. Elő-
melegített sütőben 200 fokon 28 perc alatt megsütjük. Az utolsó
3 percre papírral letakarjuk. Hagyjuk kihűlni. Krém: Közben a
vaníliás pudingport jó sűrűre főzünk a tejjel, a vaníliás cukorral,
és a kristálycukorral, majd kihűtjük. Végül a margarinnal habosra
keverjük. A krémet a kihűlt sütemény tetejére simítjuk, és meg-
szórjuk csokidarával.


