
Szentbeszéde bevezetőjében a bíbo-
ros atya Jordánszky Elek kanonok
1836-os leírását olvasta fel a kegy-
szobor csodás előkerüléséről. Aki haj-
dan a saját intim vallásos élményeinek
hatására elkészíttette ezt a méreteiben
kicsiny tárgyat, nyilván nem is gon-
dolta, hogy milyen nagy közösségi
vallásos élmények forrása lesz majd. 

– A régen összetört szentélyek da-
rabjainak váratlan, csodálatos megta-
lálása, mint ennek a XIV. századi ele-
fántcsont szobrocskának az előkerü-
lése is, több kegyhely történetének
kezdete – emlékeztetett homíliájában
a bíboros. – A szentet, az igazat, a

kulturális értéket
sokszor barbárság
és gyűlölet pusztít-
ja. Sokszor gyalá-
zat és pusztítás fedi
be azokat az em-
bereket, azokat a
közösségeket is,
amelyek ezeket a szent dolgokat vagy
értékeket őrizték. De az isteni gond-
viselés a szomorú pusztulás évtizedei
vagy évszázadai után sem hagyja ma-
gára az embereket, nem engedi, hogy
a végső szó a gonoszságé legyen, ha-
nem időről-időre már most, ezen a vi-
lágon is felcsillantja a remény jeleit.

Szinte biztatásként érzékelteti velünk,
hogy nem hagy minket magunkra és
hogy folyamatosan, a legkilátástala-
nabbnak látszó időben is gondja van
ránk. Ennek a bizalomnak, ennek a
homályon is átragyogó örömnek és
reménynek a kegyhelye Máriabesnyő
egész magyar népünk számára.

Erdő Péter rámutatott: Szűz Mária
életében szintén megtaláljuk a homá-
lyon, a kilátástalanságon átragyogó
isteni terv erejét és magabiztosságát.
Az evangélium pedig arra tanít, hogy
az emberi közösségnek az Isten aka-
rata iránti elkötelezettség az alapja.

(folytatás a 8.oldalon)
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Több ezren vettek részt a bíborosi szentmisén Máriabesnyőn

Kisboldogasszony búcsú
Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét
Kisboldogasszony búcsúnapján, szeptember 6-án a
máriabesnyői bazilikában. Az esemény része volt a
kegyszobor megtalálásának 250. évfordulójára
meghirdetett jubileumi év programjának. A szent-
mise kezdetén Gáspár István atya, a bazilika eddigi
plébánosa köszöntötte a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnökét és kérte fel a szentmise celeb-
rálására. A szentmise végén pedig Turai János, a plé-
bániát szeptember 5-től vezető atya köszönte meg
Erdő Péter szolgálatát. Az eseményen több ezren
vettek részt az egész országból. A Magyar Posta is
kitelepült: az évforduló alkalmából megjelent bélye-
gekkel és máriabesnyői képeslapokkal, alkalmi bé-
lyegzéssel tette emlékezetesebbé az eseményt.

Felfüggesztette tagságát a hét önkor-
mányzati érdekszövetség a Kormány-
Önkormányzatok Egyeztető Fórumá-
ban, amíg a kormány nem hajlandó ko-
molyan venni őket, és konkrétumokról
tárgyalni a szervezetekkel a jövő évi
költségvetés kapcsán – ezt dr. Gémesi
György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének (MÖSZ) elnöke jelen-
tette be pénteken, miután megszakítot-
ták a KÖEF ülését, amin ezúttal Bajnai
Gordon miniszterelnök is részt vett. 

A lépést azzal indokolták, hogy a szö-
vetségek csak másfél napja kapták meg
a jövő évi elvonásokról szóló, mind-
össze ötoldalas munkaanyagot, ami rá-
adásul nem tartalmazott konkrét számo-
kat sem. Az érdekszövetségek egyúttal
jelezték, nem vesznek részt a kormány
által szeptember 30-ra, az Önkormány-
zatok Napjára tervezett nemzetközi
konferencián sem, ebből az alkalomból
külön tanácskozást szerveznek.

(folytatás a 2. oldalon)
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Érdemi tárgyalásokat!
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(folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György, aki egyben a

KÖEF társelnöke, még július 30-án le-
velet intézett a miniszterelnökhöz,
amelyben egyeztetést kért a jövő évi,
tervek szerint 120 milliárdos elvonást
tartalmazó költségvetésről, Varga
Zoltán önkormányzati minisztertől
pedig még június közepén kérték a
fórum rendkívüli ülésének összehívá-
sát, ám azt a miniszter akkor „nem tar-

totta aktuálisnak“. A Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének elnöke
méltatlannak nevezte, hogy az ülés
előtt csupán másfél nappal kaptak egy
pár oldalas munkaanyagot az őket
érintő elvonás terveiről. Azt is elmond-
ta, hogy számításaik szerint a 120 mil-
liárdos mínusz valójában jóval több
lenne: jövőre legalább tizenöt száza-
lékkal kevesebb lesz ugyanis az ipar-
űzési adó, ráadásul folyamatosan, év
közben is jelentkeznek újabb terhek,
mint például most az ÁFA-növek-
mény.

Bár a mostani találkozón a minisz-
terelnök többször is hangoztatta, nyi-
tott az önkormányzatok javaslataira, a
szövetségek ezek után kijelentették,
hiteltelennek tartják a miniszterelnök
szavait, miután kormányzati részről
többször is elhangzott: az önkormány-
zatokat érintő 120 milliárdos elvonás
„kőbe van vésve”. 

Mint azt a tanácskozáson kiderült, a
kormány tervei szerint jövőre 37 mil-
liárdot kívánnak elvonni a közoktatás-
tól, 12,3 milliárdot pedig szociális
programoktól. 3 milliárddal jut keve-
sebb kultúrára, 17 milliárddal sport- és
üdülési támogatásokra. 50 milliárddal
csökkennek a hazai forrásból finanszí-
rozott fejlesztési támogatások. Amire
több pénzt szán a kormány, az a köz-
biztonság fejlesztése, az Út a munká-
hoz program és a gyermekfelügyelet
fejlesztése. A kormányfő jelezte, jö-
vőre több feladatot is visszavennének
az önkormányzatoktól, s nagyobb
mozgásteret biztosítanának részükre a
források közötti átcsoportosítás terén
is. 

Az önkormányzati szervezetek ve-
zetői kifejtették, véleményük szerint
nem a kormány által meghatározott te-
rületekről kellene elvonni, több, kevés-
bé érzékeny területen, jelentős megta-
karításokat lehetne elérni, ráadásul je-
lentősen csökkenthetnék a bürokráciát.
Kósa Lajos, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének elnöke elmondta, ilyen
javaslatokat már többször is letettek a
kormány elé, de azokat félresöpörték.

Búzás Péter, a Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövetségének
vezetője szerint sem képzelhető el meg-
szorítás az oktatás, valamint a szociális
szféra területén, mert azok már így is
csaknem szétesnek. 

A KÖEF tagság felfüggesztésével
valamennyi érdekszövetség vezetője
egyetértett, Molnár Gyula, a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöke, Újbuda szocialista
polgármestere például úgy nyilatko-
zott: fontos, hogy a többi ágazathoz
képest az önkormányzatok ne vállal-
janak nagyobb terhet a válságkezelés-
ben, és az elvonás ne a működésüket
érintse, hanem az átmenetileg halaszt-
ható ügyeket.

A tanácskozást követő sajtótájé-
koztatón Gémesi György bejelentette,
hogy szeptember 30-ára, az Önkor-
mányzatok Napjára a hét önkormány-
zati szövetség közös programot szer-
vez minden olyan parlamenti képvi-
selőnek, akik az önkormányzati szfé-
rában is dolgoznak – itt értékelnék a
helyzetet a jövő évi büdzsével kap-
csolatban. Abban bíznak ugyanis,
hogy több eredményt érnek el, amikor
a költségvetést már a parlamentben
tárgyalják majd – tette hozzá.

Egyben kijelentette, továbbra is part-
neri együttműködést szeretnének a kor-
mánnyal, ezért döntöttek a KÖEF-ben
folytatott tevékenység felfüggesztése,
és nem a szervezetből való kilépés mel-
lett. Amennyiben úgy értékelik, hogy a
kormány hajlandó komolyan venni az
önkormányzati szövetségeket, és ér-
demben tárgyalni velük, tovább folytat-
hatják a munkát. (k.j.)

Befejeződtek a városi útprog-
ramhoz tartozó utak főpályái-
nak aszfaltozási munkálatai,
így már csak a járulékos mun-
kák vannak hátra. A járdaépí-
tés és a csatornázási munkák
még zajlanak. 

Ebben az évben hét nagyobb út fel-
újítását tűzte ki feladatként az önkor-
mányzat. Így a Bem József, a Holló, a
Jászóvár, a Kelemen László, a Kné-
zich Károly, a Szabó Pál és a Zengő
utcában végezték el a szükséges mun-
kákat. A főpályák már elkészültek, ez
azonban nem jelenti a teljes befeje-
zést, most kezdik ugyanis a kapubejá-
rók kialakítását és aszfaltozását, vala-
mint a padkázást. 

A héten még folynak a szórt tech-
nológiás burkolat javítások a már
meglévő utakon, de a jövő héttől az
ebben a munkában részt vevő gépko-
csit átállítják úttisztításra, s megkez-
dik a városi utakon a szegély melletti
sárfelszedést. Ez egyben az őszi
nagytakarítás kezdetét is jelenti. Ez
azonban nem jelent automatikusan út-
lezárást, azonban fokozott figyelmet

követel a gépko-
csival közleke-
dőktől.

Nem csak az út-
testek, a járdák fel-
újításán is dolgo-
zik a VÜSZI ta-
vasztól őszig. A
munkák már több
helyen befejeződ-
tek, jelenleg az Őz
utcában dolgoz-
nak, és Máriabes-
nyőn, ahol a szer-
vízút mellett bizto-
sítanak megfelelő közlekedési helyet
a gyalogosok számára. Itt a héten vár-
hatóan már végeznek. A Szent János
utcában viszont a jövő héten kezdő-
dik a felújítás. Itt a gázvezetékcserét
követően kerül sor a felújításra. 

Tartanak még a csatornázási mun-
kák is, a Batthyány utcában dolgoz-
nak zárt csatorna kialakítását. Ehhez
kapcsolódóan a hét elején a Damja-
nich utcai kereszteződésben gázkivál-
tásra kerül sor, de ez a lakossági fo-
gyasztókat – a tervek szerint – nem
érinti.

A munka nagyját már elvégezték

Kezdődnek az őszi munkák

Az eredetileg tervezettnél to-
vább tartanak a forgalomkorlá-
tozások a Dózsa György úti, a
Blaháné úti és a Röges utcai fe-
lüljárónál. Eredetileg szeptem-
ber végére tervezték, hogy va-
lamennyi munkaterületet átad-
ják, de várhatóan csak egy hó-
nappal később állhat helyre a
végleges forgalmi rend.

A Hídépítő Zrt. várhatóan október 5-
én adja át valamennyi felüljárót a Co-
las Hungária Zrt. részére, ekkortól
kezdődhetnek meg az útépítések. A
Dózsa György úton ez várhatóan két
hétig tartó útszűkítéssel jár majd. 

Jelentős munkák lesznek a Blaháné
úti felüljárónál is. Itt szeptember 21-
én, hétfőn teljes útlezárás lesz a Bla-
háné út-Rét utca-Fecske utca közötti
szakaszon, előreláthatólag reggel 9-
től 18 óráig. Ekkor kerül sor ugyanis
a Blaháné úti híd gerendáinak beeme-
lésére. A biztonságos munkavégzés
érdekében szükség van a híd környe-
zetében lévő elektromos vezeték fe-

szültségmentesítésére is. Ez azt jelen-
ti, hogy szeptember 21-én a teljes bla-
hai városrészt kikapcsolják az elekt-
romos hálózatból, azaz reggel 8 órától
várhatóan 17 óráig szünetelni fog az
áram szolgáltatás. 

*
Az M3-as autópályán nem csak a

gödöllői csomópontban zajlanak
munkák, a héten több helyen is bur-
kolat felújítást
kezdődött meg.
Hétfőtől a 18-21.,
illetve a 96-99.
kilométerszelvé-
nyek között kell
terelésekre és
sávszűkítésekre
számítani. Mind-
két esetben irá-
nyonként két-két
forgalmi sávot
haszná lha tnak
majd az autósok.
Szeptember 7-én
a délelőtti órák-
ban a forgalom-

terelés kiépítésével kezdődtek meg az
M3-as autópálya 18-21. kilométer-
szelvénye közötti szakaszának burko-
lat-felújítási munkálatai Mogyoród
térségében, a Budapest felé tartó ol-
dalon. Nem csak a pályarész kap új
aszfaltréteget, hanem a 20. és a 21.
kilométerszelvénynél található hidak
rekonstrukciója is elkezdődött. A
főbb munkálatok várhatóan október
20-ig tartanak. Addig a Budapest felé
tartó két sáv közül az egyiket a szem-
be jövő oldalra terelik, míg a másik
sáv forgalma közvetlenül az építési
terület mellett halad majd.

Megkezdődött a Kossuth Lajos
utca Dózsa György úttól a Petőfi
térig terjedő szakaszának felújí-
tása, így erre a területre tilos
gépkocsival behajtani.

A forgalmi rend változásra táblák fi-
gyelmeztetik a gépjárművel közleke-
dőket. A Kossuth Lajos utcai bölcsőde
is csak gyalogosan közelíthető meg. A
munkák ideje alatt a Volánbuszok is te-
relőúton közlekednek. Erről a megál-
lókban és a buszokon a Volánbusz Zrt.
szórólapokon tájékoztatja az utasokat. 

Jelenleg a zárt rendszerű csapadék-
vízelvezető csatorna kialakítását vég-
zik el, majd a többi közmű kiváltása is
megtörténik. Ezt követőn új pályaszer-
kezetet építenek, megújul a járda és az
úttal párhuzamosan parkolókat alakí-
tanak ki, valamint felújítják a járdát is.

A teljes felújítás a tervek szerint no-
vember végéig tart, s ez idő alatt végig

érvényben marad a az érintett utcarész-
ben a behajtási tilalom, és mindvégig
tilos a parkolás is. Akik ennek ellenére
itt várakoznak, azok néhány napig még

figyelmeztetésre, rövidesen azonban
büntetésre számíthatnak. A munkákról
és az esetleges változásokról lapunk fo-
lyamatosan tájékoztatást nyújt.

Készül a zárt csatornarendszer

Kossuth Lajos utcai munkák

Forgalomkorlátozás és áramszünet

Tovább tartanak a munkák

Érdemi tárgyalásokat!
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Fo
tó

: T
at

ár
 A

tti
la

Közel harminc köbméter víz
folyt ki az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskolában, miután a múlt
héten péntekről szombatra vir-
radóra eltörött a tanári szoba
egyik mosdójához csatlakozó
cső.

A kárfelmérést és a hiba elhárítását a
szakemberek azonnal megkezdték,
így hétfő reggel már biztonságban
megkezdődhetett a tanítás az intéz-
ményben.

A fő problémát az jelentette, hogy a
kifolyt víz elárasztotta a folyosót, be-
szivárgott a földszinti födémbe, és hi-
bát okozott az elektromos rendszer-

ben. A hiba észlelése után azonnal
áramtalanították az épületet, és elvé-
gezték a statikai vizsgálatokat, vala-
mint az elektromos hálózat átvizsgá-
lását. Megállapították, hogy a föld-
szinti technika teremben keletkezett
jelentősebb kár, itt cserére szorulnak
a lámpatestek, a falban lévő vezeté-
kek, és ezt követően újra kell festeni a
termet.

Bár a hiba a tanári szobában kelet-
kezett, ott nem okozott komolyabb
gondot, mivel a víz hamar elszivár-
gott. A keletkezett kárról még nincse-
nek pontos adatok, de az előzetes fel-
mérések szerint megközelítik a 300
ezer forintot.

A tanulók nem voltak veszélyben

Csőtörés az Erkel iskolában
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– Meglepődött, amikor kiderült,
hogy Ön nyerte el az igazgatói
posztot?

– Nem a meglepődés a legtalálóbb
szó erre, inkább hihetetlenül jólesett,
hogy 93 százalékos többséggel sza-
vaztak bizalmat nekem és pályáza-
tomnak a kollégák, ami egy külső pá-
lyázó esetében nagyon ritka dolog.
Számomra ez azt jelentette, hogy az
itt dolgozók nyitottak az újra, és az ál-
talam felvázolt és ismertetett elkép-
zelések, tervek, célkitűzések pedig
egybeesnek az ő elképzeléseikkel. A
Petőfi Sándor Általános Iskola mel-
lett elnyertem egy másik intézmény
igazgatói állását is, de az a bizalom és
szeretet, ahogy itt az iskolában fogad-
tak, pillanatok alatt eldöntötte, melyik
iskolát válasszam. Emellett Gödöllő
Város Önkormányzata is nagyon jól
fogadta a terveimet, támogató együtt-
működés jellemzi a kapcsolatunkat.

– Korábban merre dolgozott?
– Hűséges típus vagyok, 32 évet

töltöttem eddig pedagógusként, Bu-
dapesten. Pályakezdőként először
minden tantárgyat tanítottam alsó ta-
gozaton, majd 10 év múlva egy új
lakótelepi nagyiskola beindításához
hívtak igazgatóhelyettesnek, később
itt voltam intézményvezető, mindad-
dig, míg az iskola két éve áldozatául
nem esett az iskola összevonási, meg-
szüntetési hullámnak. Az elmúlt 20
év alatt tevékenyen részt vettem 
mindazon programok, módszerek be-
vezetésében, megismerésében, me-
lyek az utóbbi évtizedekben megje-
lentek a magyar közoktatásban.

– Pályázat útján bekerült az in-
tézmény – egyedüli gödöllőiként –
az ÖKO iskola-hálózatába. Ez az
elnevezés mit takar pontosan?

– Ma az emberiség egyik legna-
gyobb kihívása a környezeti válság.
Az ÖKO iskolákban, így most már
nálunk is beépül és erőteljesen megje-
lenik a környezetvédelem a tanórák-
ban és a tanórán kívüli tevékenysé-
gekben egyaránt. 

A napokban az RTL Klub is ké-
szített riportot velünk e témakörben,
és hitetlenkedve kérdezte a riporter,
ezt miként valósítjuk meg matemati-
ka órán? Nagyon egyszerűen, vála-
szoltam, például a szöveges feladat a
hulladékgyűjtésről szól. 

A környezettudatos nevelés szer-
ves része, hogy odafigyelünk a víz-és
villanyhasználatra, most keressük a
szponzort ahhoz, hogy a jövőben ta-
karékos vízcsapokat tudjunk felsze-
reltetni, illetve a tantermekbe szelek-
tív hulladékgyűjtőket elhelyezni. Ter-
mészetesen a büfében is egészséges
termékekből választhatnak a gyere-
kek, de még arra is odafigyelünk,
hogy a takarítás során használt szerek
is környezetkímélők legyenek. 

– Ebbe a rendszerbe beletartozik
magának az iskola épületének, ud-
varának stb. környezettudatos áta-
lakítása is, ami a nyár végén tör-
tént?

– Természetesen, ez egy tudatos te-
vékenység volt, már a pályázatomban
megfogalmaztam egy Arculatterv
szükségességét, melynek alapján a
későbbi beruházások, felújítások egy
egységes szemlélet szerint történnek.
Kollegáimmal el is készítettük, s
meghatároztuk, hogy milyen színeket
és formákat, illetve, hogy elsősorban

a természetes anyagokat és a fát fog-
juk előnyben részesíteni. Ennek szel-
lemében tevékenykedtünk augusztus-
ban heteken át. Szinte minden kollé-
gám megfeszített munkával, a két ke-
zével segített újjávarázsolni az épü-
letet és az udvart. Egységes design
kialakítására törekedtünk: elsősorban
a föld színeit, a sárgát és a barnát
használtuk és használjuk a jövőben is.
Osztálytermeket festettünk ki, egye-
divé varázsoltuk a mosdók előterét, a
folyosófalakat, linóleumot fektettünk,
padokat cseréltünk le, olyan dekorá-
ciós megoldásokat alkalmaztunk,
melyek barátságos környezetet te-
remtettek, ahová szívesen jönnek a
gyerekek. Már a kapuban egyedi „bi-

ciklis virágtartó”fogadja a hozzánk
érkezőket és az egész épületben ér-
ződik a vidámság, mindenkit jókedv-
re derít a csengőnk dallama is.

– Ez a fajta változás mennyiben
érintette a Mátyás király úti iskola
épületét?

– Ők sem maradtak ki ebből,
hiszen ugyanarról az iskoláról van
szó, csak a helyszín más. Ezt az épü-
letet is ugyanilyen szellemben festet-
tük és rendeztük be. Továbbá sikerült
egy tornaszobát is kialakítanunk, ami
a korábbiakban nem állt a kisdiákok
rendelkezésére. 

Októberben tervezünk egy szü-
lőkkel közös szombat délelőttöt,
melynek programja egyrészt az
egészségmegőrzésről szól, másrészt
ekkor szeretnénk a kisudvart a gyer-
mekek által még jobban használható-
vá tenni. 

– Az ÖKO iskolává válás révén
indítottak speciális osztályt?

– Indítottunk egy környezetvédel-
mi első osztályt, ami attól speciális,
hogy iskolai életüket – s reméljük ké-
sőbb nemcsak azt –, áthatja a tudatos
környezetvédelem. Gondosan össze-
állított terv szerint gyarapítják tudá-
sukat, szabadidejükben madáretetőt
építenek, virágot ültetnek, szépítik a
környezetüket, kirándulnak, ismer-
kednek a város múltjával, nevezetes-
ségeivel. Több szülő sajnálkozva
mondta a napokban, hogy nem is tu-
dott erről a lehetőségről, mert ha hall
róla, akkor biztosan ide íratja be a 
gyerekét. Örülünk a kedvező fogadta-
tásnak, így biztos, hogy jövőre is in-
dítunk ilyen osztályt.

– ÖKO iskolaként milyen újdon-
ságok lesznek még ebben az évben?

– A fentieken kívül nagyon fontos
számunkra, hogy pezsgő, élményt
adó diákélet jellemezze a tanévet, en-
nek jegyében elindítottunk pénteken
egy egész éves keretjátékot. A nap-
közis tábor területén rendezett 3 órás
akadályversenyen, sok év után több
mint 600 diákunk újra együtt töltött el

egy nagyon vidám, mulatságos és
egyben közösségformáló délutánt. Az
idei keretjátékban minden egyes osz-
tály egy hajót jelképez, ami a tenge-
reken vándorolva bizonyos időkö-
zönként kiköt egy szigeten, ahol a
diákoknak különböző feladatokat kell
megoldaniuk. Erre fűztük fel az isko-
la hagyományos programjait, a jeles
napokat és számtalan meglepetés fe-
ladatot is. Mindkét tagozaton a nyer-
tes osztály egy plusz kirándulási na-
pot nyer, s a buszt az iskola alapít-
ványa biztosítja. Meggyőződésem,
hogy az iskolai élet minden területére
pozitívan hat ki, ha sikerül a diák-
életet megújítanunk, s sokkal több
tanulónk vesz majd részt jövőre a ne-
kik szervezett sí- kaland és vándor-
táborokon illetve az erdei iskolai prog-
ramokon. 

– A kompetencia alapú oktatás
mennyiben változtatja meg az ed-
dig alkalmazott módszereket?

– Megváltoztatja a tanulásszer-
vezési módokat, a tanulók többet dol-
goznak csoportban, sokszor kapnak
egyéni képességeiknek megfelelő fe-
ladatokat. Nem minden tanulónak

kell ugyanannyi idő
alatt, ugyanazt a felada-
tot elvégezni, mert a
tanórákon az a célunk,
hogy mindenkit a saját
adottságai, tudása sze-
rint oktassunk. Ez az
egyénre szabott oktatás
segíti a tanulási kudar-
cok elkerülését és hoz-
zájárul ahhoz, hogy
mindenkit az egyéni ké-
pességeinek a csúcsá-
hoz tudjunk közelíteni.
A sokoldalú személyi-

ségfejlesztést elősegíti a jelentősen
kibővített szakköri kínálat, és a tehet-
ségfejlesztési, felzárkóztatási lehető-
ségek gazdag választéka.

– A szülők mit szóltak ezekhez a
változásokhoz?

– A szülők most kezdik megismer-
ni az újdonságokat, és hihetetlenül
pozitív a hozzáállásuk. Igyekszem
minél hamarabb megismerni a di-
ákokat, ezért, ha tehetem, az iskola
kapujában fogadom reggelente a ta-
nulókat, s így a szülőkkel is találko-
zom, nemcsak majd a szülői értekez-
leteken. 

Nagyon jó érzés számomra, hogy
nincs olyan nap, hogy többen is támo-
gatásukról ne biztosítanának, gratu-
lálnak az eddigiekhez és ajánlják fel
segítségüket. Az egyik anyuka révén
például a GSK-Bio cég igen sok bú-
tort adott nekünk. Ez ékes bizonyíté-
ka annak, hogy jó úton indultunk el. S
én valóban számítok a véleményükre,
kéréseikre, hiszen fontos számomra,
hogy elégedettek legyenek és elfo-
gadják azokat az újításokat, melyeket
a színvonalasabb és eredményesebb
oktató-nevelőmunkánk érdekében ve-
zettünk be. Most készül a szülői
igényfelmérő, véleménykérő adatlap,
melynek segítségével a következő
tanévben ki tudjuk bővíteni iskolánk
jelenlegi profilját, s mely egyben hi-
ányt pótol a városban és jól illesz-
kedik Gödöllő oktatási palettájába.
Az idei tanévtől az iskolaotthonos na-
pirendet felváltja ugyan a napközis
rendszer, de igyekszünk a korábbi jól
bevált gyakorlatból átmenteni min-
dent, ami jó volt, illetve az újdonság-
ként bevezetésre kerülő klub napkö-
zis foglalkozásokból minden kistanu-
lónk számára délutánonként biztosí-
tunk hasznos és tartalmas időtöltési
lehetőségeket. 

– Elégedett az eddigiekkel?
– Igen, nagyon boldoggá tesz, hogy

a visszajelzések szerint ilyen sok mo-
solygó diák és pedagógus régen nem
volt már a Petőfiben. 

Petőfi Sándor Általános Iskola – beszélgetés Gubáné Csánki Ágnessel

Petőfi iskola: a megújulás útján
Ebben a tanévben jelentős változások következtek be a Petőfi
Sándor Általános iskola életében. Egyrészt augusztus 1-jétől Gu-
báné Csánki Ágnes személyében új igazgató került az intézmény
élére, másrészt pedig az iskola – sikeres pályázat útján – csatla-
kozott az ÖKO iskolák hálózatához, melynek pedagógiai mód-
szere a környezettudatosabb életvitelre és az egészségmegőr-
zésre helyezi a hangsúlyt. Továbbá több tantárgyban és egy első
és ötödik osztályban elkezdődik a kompetencia alapú oktatás.
Ezekről és az elmúlt néhány hónap változásairól beszélgettünk
az újonnan kinevezett igazgatóval.

Szeptember 3-án tizedik alka-
lommal rendezték meg a
Szent István Egyetem baráti
fogathajtó és főzőversenyét
Gödöllőn. A fogathajtás mind
népesebb és felkészültebb me-
zőnyében az idén a férfiak kö-
zött Sótonyi Péter államtitkár
lett az első, Pintér Tamás
Oroszlán kaszkadőr a máso-
dik és Gyenesei István volt
miniszter a harmadik. A női verseny sorrendje: 1. Bogó Ágnes, 2. Velkeiné Tóth
Ágnes. A harmadik helyezett gödöllői Nagy Judit különdíjban részesül. Fotó: it

A Szent István Egyetem hat vá-
rosában 3600 elsőéves kezdte
meg tanulmányait, hangzott el
a szeptember 7-i tanévnyitó
ünnepségen a gödöllői aulá-
ban. Az eseményen Csépe Va-
léria, a Magyar Tudományos
Akadémia főtitkárhelyettese
köszöntötte a gólyákat, majd
Solti László rektor mondott
tanévnyitó beszédet. Az ün-
nepségen részt vett Krassay
László alpolgármester, Peter
Weiss, a Szlovák Köztársaság
és Mangasi Sihombing, az In-
donéz Köztársaság nagykö-
vete.  

Az egyetem felvételi adatai arra utal-
nak, hogy vonzereje képes magára
irányítani az érettségizők érdeklődé-
sét, emelte ki beszédében Solti Lász-
ló, hiszen ebben a tanévben több je-
lentkező volt, mint tavaly, és tavaly
több, mint tavalyelőtt. De ugyanezt
támasztja alá az is, hogy a társintéz-
mények keresik vele az együttműkö-
dést, sőt adott esetben a mindkét fél
részére előnyös fúziót, ami az élesedő
versenyben erőt, védelmet adhat. Ez
is megtörtént, hiszen a most belépett
elsőévesek az elsők, akik immár egy
tízkarú egyetem polgárai lesznek.

– Mégis nagyot tévedne, aki szé-
kében kényelmesen hátradőlve úgy
érezné, hogy 18 ezres diáklétszá-
munk, karaink szinte fél országot át-
ölelő hálózata, a hozzánk jelentkezők
száma, vagy tradícióink megkímél-
hetnek bennünket az erőfeszítésektől
– folytatta a rektor. – Erről sajnos szó
sincs, hiszen a magyar felsőoktatás, a
permanens forradalom lázában ég.
Még ki sem heverte a törvény erejé-
vel létrehozott integrációt, amikor
máris hozzá kellett kezdenie a bolog-
nai rendszer bevezetéséhez, melynek
első alapszakosai épp mostanában
lépnek ki az iskolapadból az egyre
szűkülő munkaerőpiacra, vagy a mes-
terképzésre. Még meg sem száradt a
tinta az oklevelükön, de máris ko-
moly vitákat okoznak arról a kérdés-
ről, vajon bölcs döntés volt-e a felső-
oktatásban tanulók számát közel négy-
szeresére emelni. A SZIE már korábban
eldöntötte, hogy a tömegképzés he-
lyett a minőségre helyezze a hang-

súlyt. Nem volt ez könnyű döntés egy
olyan környezetben, amelyben az in-
tézmények finanszírozása fejkvóta
alapon, elsősorban a diákok létszáma
szerint történik. És nem volt könnyű
azért sem, mert a választ, a minőségre
összpontosuló stratégia megfogalma-
zását belül is meg kellett harcolni. 

A tanévnyitó ünnepségen esküt tet-
tek az első éves hallgatók és a tanul-
mányaikat kezdő doktoranduszok,
majd átadták a Köztársasági ösztöndí-
jakat.  

Címzetes egyetemi tanári címet
vett át Weihs Philipp, a bécsi Agrár-
tudományi Egyetem docense. A SZIE
Kiváló Sportolója kitüntető címet
Bontovics Babett negyedéves agrár-
mérnök hallgató kapta, aki 10 éve
taekwondózik, négyszeres országos
bajnok. Az idén az Év sportolója 2.
helyezés elismerésben részesült Gö-
döllőn. Az októberi világbajnokságon
az MKK Hallgatói Önkormányzat és
a MAG alapítvány támogatásával in-
dul. A Manager Képzés Alapítvány
Harsányi István kutatási ösztöndíját
nyerte el Szélerőmű park tervezése
Aszód térségében című pályázatával
Koncz Annamária hallgató. 

Az ünnepségen Ujj Ágnes bejelen-
tette, hogy a köztársasági elnök
egyetemi tanárnak nevezte ki a GÉK
Mechanika és Géptani Intézetébe 
Szabó Istvánt. A miniszterelnök fő-
iskolai tanárrá nevezte ki Borszéki
Évát a GTK Pénzügyi és Számviteli
Intézetébe, Szilágyi Klárát a GTK
Pályatervezési és Tanárképző Intéze-
tébe. Kép és szöveg: it

A minőségre összpontosít a SZIE stratégiája

3600 elsős az egyetemen

SZIE – Fogathajtó és főzőverseny 

10 éves jubileum

Mindkét kormánypárt képviselői
megtalálhatók annak a törvényjavas-
latnak a benyújtói között, ami szerint
hetedik osztályig természetismeretet,
nyelvismeretet és hasonló, az alap-
készségeket fejlesztő, műveltségi te-
rületeket  oktathatnának a gyerekek-
nek azok nyolc és tizenkét évfo-
lyamos iskolák, melyek együttmű-
ködnek valamelyik középiskolával. A
Magyar Bálint volt oktatási minisz-
ter nevével fémjelzett programot má-

jusban már a parlament elé terjesztet-
ték, de akkor visszavonásra került. A
múlt héten azonban ismét előkerült.
A beterjesztők azzal érvelnek, hogy a
politikai, társadalmi elit gyerekei már
most is ilyen rendszerben működő is-
kolákba járnak. A rendszerváltás után
kialakultak azok az alternatív tanter-
vű iskolák, ahol hasonló rendszerben
oktatnak, de ezek a kezdeményezések
elszigeteltek maradtak.

-jb-

Ismét beterjesztették a javaslatot

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

Az elmúlt időszakban több olvasó
is azzal a problémával fordult hoz-
zánk, hogy Társasházban lakik és
szeretne leválni a TÁVHŐ-ről, és
egyedi fűtésrendszerrel helyettesí-
teni azt. E heti cikkünkben az erre
vonatkozó jogi szabályozást kíván-
juk röviden bemutatni, hogy egy-
általán van e rá lehetőség.

Az elmúlt időszakban, a médiában is
nagy port kavart, hogy a főváros ren-
deletben tiltotta meg, hogy a felhasz-
náló a TÁVHŐ szolgáltatóval a köz-
üzemi szerződését felmondja. Az Al-
kotmánybíróság májusban hozott ha-
tározatában semmisítette meg a fenti
rendeleti intézkedést, így a továbbiak-
ban már Budapesten – és amennyiben
van olyan települési önkormányzat,
ahol szintén bevezettek hasonló tilal-
makat, ott is – elhárult az akadálya,
hogy a fogyasztók bármilyen más
műszakilag elfogadott fűtési rendszerre
térjenek át, amennyiben az alábbi fel-
tételeket teljesítik.
A Társasházak vonatkozásában
amennyiben az egész Társasház 
szeretne leválni a meglévő rendszer-
ről, úgy első lépésben a távhőszolgál-
tatóval határozatlan időre kötött köz-
üzemi szerződést kell felmondania. A
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

XVIII. törvény értelmében a meg-
szűnés feltétele, hogy a társasház tel-
jesítsen meghatározott jogszabályi
feltételeket. Elsődlegesen a tulajdo-
nostársak legalább 4/5-ének a hozzá-
járulása, amelyet közgyűlési határo-
zatba foglalnak. A szerződés felmon-
dása nem okozhat jelentős kárt más
számára, nem korlátozhatja mások tu-
lajdonosi, használói bérlői jogait. Ter-
mészetesen a Társasháznak kell visel-
nie azokat a költségeket, amelyek a
felhasználói berendezéseknek a mű-
szaki átalakításával merülnek fel.
Továbbá a szerződés felmondását a
meglévő rendszer műszaki megoldá-
sának lehetővé kell tennie, és a fel-
mondás nem ütközhet egyéb jogsza-
bályba. Ezeknek a feltételeknek a
fennállásáról a Társasháznak írásban
kell nyilatkoznia a szolgáltató felé. 
Eltérő esetet képez, amikor nem az
egész Társasház, hanem csak az épü-
let valamely része kíván kilépni a
közüzemi szolgáltatásból. Erre csak
úgy van lehetőség, ha nem a közüze-
mi szerződés megszüntetését, hanem
a módosítását kezdeményezik a szol-
gáltatónál. 
Kezdeményezni a Társasháznak és az
épületrész tulajdonosának együttesen
kell, és itt nem elég a tulajdonostár-
sak 4/5-ének a hozzájárulása, a tulaj-
donosok 100 %-ának kell hozzájárul-
nia, ráadásul az új fűtési rendszernek
a már meglévő felhasználói berende-
zésektől függetlenül üzemeltethető-
nek kell lennie. 
Emellett a szolgáltatás épületrészi
megszüntetése itt sem okozhat jelen-
tős kárt az épület többi tulajdonosa
számára. 
Összefoglalva a fentieket, jogszabá-
lyilag nincs akadálya a TÁVHŐ-ről
történő leválásnak.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

– Ön odafigyel arra, hogy par-
lagfűmentes legyen a kertje és
a háza környéke? – tettük fel a
kérdést kedves olvasóinknak
a múlt héten. Íme, néhány a
beérkezett válaszok közül.

„Mindig is gondozott kertünk volt.
Sem a veteményesben, sem a virá-
goskertben nem voltak gyomok soha,
és nincs most sem. Így parlagfű
sincs. Azt azonban szomorúan látom,
hogy sokan vannak, akik megcsinál-
ják a kerítést jó magasra, hogy a
kertbe be sem lehet látni, de a kapu-
juktól fél méterre már nem húznak ki
egy fűszálat sem. Ezek nagyon bosz-
szantó dolgok.” 

Cs. Péter

„Nagyon sokféle magyarázatot hal-
lottam már arról, hogy mi az oka a
parlagfű elterjedésének. Szerintem
egyszerűen az, hogy ma már az em-

berek nem gondozzák annyira a te-
rületüket, mint régen. Nem emlék-
szem arra, hogy gyermekkoromban
lett volna olyan ház, aminek a portá-
ja ne lett volna rendben. Senki sem
várta, hogy majd a város lekaszáltat-
ja előtte a füvet, majd kitakaríttatják
az árkot. Természetes volt, hogy az
emberek rendet tartottak maguk kö-
rül. Persze van, ahol most is odafi-
gyelnek, főleg az idősebb telektulaj-
donosok. De érdekes körülnézni a
gödöllői lakótelepeken is. Van, ahol
naponta metszegetik a bokrokat, lo-
csolják a virágokat az ott lakók, de
van, ahol arra nem képesek, hogy
egy szál gazt kihúzzanak.”

V. Károlyné

„Persze, nagyon fontos, hogy a la-
kosság odafigyeljen, én is mindig
rendbe teszem a házunk környékét,
de hiába csinálom meg, ha tőlem
párszáz méterre, kint a határban mé-
teresre nő a parlagfű. Ezekre a terü-
letekre kellene jobban odafigyelni,
ezeknek a tulajdonosait kellene meg-

büntetni, akár hetente is! Az akciók
nagyon jók, de szerintem fontos len-
ne, hogy ne azért végezzék el a men-
tesítést, hogy kapjanak valamit, ha-
nem azért, hogy egészségesebb le-
gyen a környezet. Nem ajándékok
kellenek, hanem szemléletváltás!” 

Szabó Erika

„Két évvel ezelőtt csúnyán össze-
vesztem az utcánkban lakó egyik há-
zaspárral, mert szóltam nekik, hogy
irtsák ki a parlagfüvet, amivel tele
volt a kertjük. Persze nem tetszett ne-
kik, jöttek, hogy mi közöm hozzá, mi
van nekik a kerítésen belül. A múlt év
nyarán az ott lakó férfi és a kisgyerek
is allergiás lett. Augusztus közepétől
szenvednek a parlagfűtől, nyelik a
gyógyszereket. Érdekes módon, most
már le tudják kaszálni a gazt.” 

E. T.

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a csa-
ládi pótlék adóalapba voná-
sáról? 

A hét kérdése

Szeptember elsejétől növeli az
adóalapot a családi pótlék, de
a rá jutó adót nem kell befi-
zetni. A munkavállalóknak nyi-
latkozniuk kell erről a jövedel-
mükről a kifizetőjüknek. Ha
úgy látják jónak, elhallgathat-
ják, hogy mennyi pénzre szá-
mítanak még idén ezen a jogcí-
men, ám lesz, aki ebben az 
esetben pórul jár.

Csaknem 1,3 millió családra ró nyi-
latkozattételi kötelezettséget az új
rendelkezés, ami szerint a családi pót-
lék szeptembertől adóterhet nem vise-
lő járandóságnak minősül. Ettől az
időponttól a családi pótlék összegé-
nek 50 százalékát kell figyelembe
venni az adóalap megállapítása során
– a jogalkotó annyi könnyebbséget
adott, hogy az erre jutó
adót nem kell befizetni. Az
éves adóalapot azonban a
magasabb személyi jöve-
delemadó-sávba lökheti a
családtámogatási rendszer-
ből származó kifizetés,
vagyis a költségvetés be-
vételei nőhetnek ettől az
intézkedéstől.

Nincs ugyan kötelezően
előírt formanyomtatvány a
nyilatkozat megtételére, de
az APEH honlapján ki-
nyomtatható a dokumen-
tum egy javasolt formája
(a nyitóoldalon az adózási
információk között, a személyi jöve-
delemadóra kattintva található meg a
nyilatkozat, „Az adóterhet nem viselő
járandóságok figyelembevételéről
szóló adóelőleg-nyilatkozat javasolt
formája 2009. évre“ cím alatt). E nyi-
latkozatban a családi pótlékban része-
sülőknek (vagyis a házaspár, illetve
az élettársak mindkét tagjának) elő-
ször arról kell bejelentést tenniük a
kifizető felé, hogy a 2009-es évből
még hátralévő hónapok közül me-
lyekben jutnak családi pótlékhoz. A
második pontban pedig az adóelőleg
megállapításához ad támpontot a nyi-
latkozat azzal, hogy szerepelteti a
rendszeres és a nem rendszeres, adó-
terhet nem viselő járandóságokat. Ezt
követően névvel, adóazonosítóval és
lakcímmel kell még – az adóhatóság
ajánlása szerint – ellátni az iratot,
amit természetesen alá is kell írni.

Fontos, hogy nem kötelező közölni
az adóterhet nem viselő járandóság
adóévi várható összegét. Az APEH
legalábbis ezt állítja, azonban ha ezt
az adatot nem tartalmazza a nyilat-
kozat, a kifizető (vagyis a munkál-
tató) a bevételből levonandó adóelő-

leget az adótábla legmagasabb kulcsa
szerint állapítja meg. Ez azoknál a
családoknál jelenthet problémát, ahol
az éves jövedelem a pótlékkal együtt
sem éri el a július óta 1,9 millió forintra
emelt, de visszamenőlegesen januártól
érvényes jövedelemhatárt. Ők csak
jövő tavasszal, a 2009. évről szóló
SZJA-bevallásuk beadását követően
juthatnak hozzá ebben az esetben az
adóvisszatérítéshez.

Nem vonatkozik az előírás azokra,
akiknek a családi pótlék mellett nincs
más jövedelmük, vagy az egyéb jö-
vedelmük adómentes, illetve ha más
forrásból származó jövedelmük szin-
tén adóterhet nem viselő járandóság-
nak minősül (azaz beleszámít az adó-
alapba, de a rá eső adót nem kell meg-
fizetni) – ilyen például a nyugdíj, az
ápolási díj. A többieknek viszont min-

den egyes alkalommal új nyilatkoza-
tot kell kitölteniük, ha bármelyik adat
változik a leadott nyilatkozathoz
képest.  

Lesz még feladat a jövőre esedékes
SZJA-bevallásban is. Az érintettek-
nek a családi pótlék 50-50 százalékos
megosztásával kapcsolatban itt kell
szerepeltetniük a házastárs vagy élet-
társ adatait. Ugyanez érvényes a
munkáltatói adómegállapítást válasz-
tókra is, csak ők a munkaadónak tesz-
nek nyilatkozatot.

Speciális esetnek számít, ha elvál-
tak a szülők: ilyenkor csak a családi
pótlékra jogosult szülőnél kell a csa-
ládi pótlék 50 százalékát figyelembe
venni az adóalap megállapítása során.

Nézzük, mit jelent mindez pon-
tosan. A kétkulcsos személyi jövede-
lemadó táblában a felsősáv 1,9 millió
forintnál kezdődik. Ez havi bruttó
158.333 forint jövedelemnek felel
meg. Akinek a havi adóelőleg alapja a
családi pótlék összegével meghaladja
a 158.333 forintot, a ráeső (50 száza-
lék) családi pótlék összegének 18
százalékával több adóelőleget fognak
fizetni.

Például egy kétgyermekes család 
esetében havonta 13.300 forint csalá-
di pótlékkal növekszik a szülők jö-
vedelme fejenként. Ez esetben
(13.300 forint 18 százaléka) 2394
forinttal több SZJA előleget fizetnek.
Ennyivel csökken fejenként a nettó
jövedelem, azaz havonta 4788 forint-
tal kevesebb marad a családi kasz-
szában. Így éves szinten 57.456 forin-
tot vesz ki az állam a családok zse-
béből. Ráadásul, ha valaki nem jelzi a
munkáltatónak, hogy mennyi családi
pótlékot kap akár 200.000 forint bír-
ságot is kiszabhat rá az APEH.

Szintén szeptember elsejétől a 
jegyző dönt arról, ki kapja a családi
pótlék felét természetben. A változ-
tatást azért vezetik be, mert sok eset-
ben a szülők nem a gyerekre költik a
támogatást. A természetbeni juttatás

lehet ruha, gyógyszer,
élelmiszer.

A jegyző a gyer-
mekvédelemtől, a vé-
dőnőtől vagy akár az
óvodától, iskolától is
kaphat jelzést arról,
hol lehet szükség az
új szabály alkalma-
zására. 
Amennyiben a jegyző
úgy dönt, hogy alkal-
mazza az új jogsza-
bályt, eseti gondnokot
rendel ki a család
mellé. Az ő feladata
lesz például a be-

vásárlás. A pótlék fele a különböző
családok esetében 6 és 11 ezer forint
között lehet, ennyit költhet a gondok
például tanszerre, élelmiszerre, ru-
hára, gyógyszerre vagy éppen kész-
ségfejlesztő eszközökre. A jegyzők a
többletfeladathoz sem pénzt, sem
újabb munkaerőt nem kaptak.

Szeptember hetedikétől van
nyitva  a Közép-magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár kistérségi ügyfélszol-
gálata a Dózsa György úton. Így
a városunkban, illetve a térség-
ben élőknek ezentúl nem kell a
fővárosba utazni, hétfőn és 
szerdán Gödöllőn is elintézhe-
tik egészségbiztosítással kap-
csolatos ügyeiket. 

Az iroda megnyitása nagy előrelépés
a térségben élőknek, hiszen a közpon-
ti régióhoz tartozó kerületekben és te-
lepüléseken élők eddig csak a Közép-
magyarországi Regionális Egészség-
biztosítási Pénztár Teve utcai központ-
jában tudták ügyeiket intézni.

Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárról szóló kormányrendelet 
szerint idén januártól hét regionális
egészségbiztosítási pénztár kezdte
meg működését a korábbi 19 megyei
pénztár helyett. 

A regionális központokhoz tartozó
kistérségi ügyfélszolgálati irodák ki-
alakítását is megkezdték, így a koráb-
bi megyeszékhelyi és 16 kirendelt-
séggel szemben, szeptemberben már
80 helyszínen van lehetőség az egész-
ségbiztosítással kapcsolatos ügyeket
intézni. 
(A  Közép-magyarországi Regioná-
lis Egészségbiztosítási Pénztár kis-
térségi ügyfélszolgálata tájékoztatóját
a 10. oldalon olvashatják.)

-bj-

Havonta több ezer forinttal marad kevesebb a családoknál

Változások a családi pótlék terén

A hatályos szabályok szerint az
egygyermekes családok 12.200
forintot kapnak havonta, ez
egyedülálló szülő esetében
13.700 forintot jelent. 

Két gyermek után gyerme-
kenként 13.300 forintot kapnak
a családok,  az egyedülállók pe-
dig 14.800 forintot.  

A három és több gyermeket ne-
velők gyermekenként 16.000 fo-
rintban részesülnek, ebben az
esetben, 17.000 forintot kap az,
aki egyedül neveli gyermekét. 

Akinek tartósan beteg, illetve fo-
gyatékos gyermeke van, az ha-
vonta 23.300 forintra jogosult. 

Egészségbiztosítási Pénztár Gödöllőn

Nem kell Pestre menni 

Akik gyakran járnak búcsúba, kegyhe-
lyekre, tudják, az ilyen helyeken nem
jellemző, hogy fokozottan kellene fi-
gyelni az értékeinkre. A hétvége azon-
ban meglepő módon cáfolta ezt a
tapasztalatot. A máriabesnyői baziliká-
hoz több ezer zarándok érkezett a hét
végi búcsúra, ezért mobil wc-ket he-
lyeztek ki a területre. Péntekről szom-
batra virradóra azonban az egyik ilyen
létesítményt ismeretlen tettesek elszállí-
tották, amivel közel 200 ezer forintos
kárt okoztak.  Az ügyben az ön-
kormányzat feljelentést tett. 

***
Két sérüléses baleset adott mun-
kát a rendőröknek a múlt héten.
A Peres utcában egy zsámboki
férfi motorkerékpárjával a hely-
telenül megválasztott sebesség
következtében áttért a menet-
irányt tekintve bal oldali forgalmi

sávba, majd az útárokba
borult. A baleset során a mo-
torkerékpár utasa előrelát-
hatólag 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.

***
Szeptember 5-én 9.30-kor a József
Attila utca és a Szabadság út ke-
reszteződésében két gépkocsi ütkö-
zött össze. Egy gödöllői férfi az általa
vezetett Ford típusú tehergépkocsival
nem biztosított elsőbbséget a neki
jobbról érkező Toyota típusú sze-
mélyautónak, ez vezetett az ütközés-
hez, aminek következtében  a Toyotát
vezető hölgy könnyű sérülésekkel ke-
rült kórházba.

A szent hely sem szent

Rendőrségi hírek
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Tisztelt Szerkesztőség!

Sokat írnak arról, hogy az önkormány-
zat milyen nagy gondot fordít arra,
hogy rendben legyen a város, szépek
legyenek az utcák. Az írásokban nem
egyszer arra is kitérnek, hogy ehhez a
maguk módján, hozzá kellene járulni a
lakóknak is, ők is megtehetik, hogy
összesöprik az utcát, lenyírják a füvet a
házuk előtt stb.  Ebben igazuk is van, de
nem tudom, mennyiben tartozik hozzá
a rendezett városképhez, hogy az így
összegyűjtött zöldhulladék azután hete-
ken át „díszíti” az utcát. Nem tudom,
mi a helyzet a város többi részén, de
Máriabesnyőn egy hónapja gyűlnek a
kikészített zsákok, senki sem viszi el
azokat. Tarthatatlan az állapot, lassan
nem lesz hová kitenni az újabb zöldhul-
ladékot. Lassan úgy néznek ki az utcák,
mint egy hulladékgyűjtő telep. Ezek

után ne csodálkozzanak, ha az emberek
megunják a gyűjtögetést, és egyszerű-
en elégetik a leveleket, ágakat. 

Név és cím a szerkesztőségben

Kedves Olvasónk!

Az elmúlt napokban több jelzés is ér-
kezett szerkesztőségünkbe a zöldhulla-
dék szállítással kapcsolatosan. Megke-
restük Köles Krisztiánt, a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjét,
aki lapunkat arról tájékoztatta, hogy a
fennakadást a hulladékszállító jármű
meghibásodása okozta. Mint mondta, a
jármű a múlt héten ismét munkába állt,
így bíznak benne, hogy a folyamatos
menetrend visszaállítása mellett el tud-
ják végezni az elmaradt szállításokat is.
Amennyiben a szállítással kapcsolatos
észrevételét a Kft. felé jelezni kívánja,
úgy megteheti azt személyesen a Dó-
zsa György u. 69. sz. alatt vagy  tele-
fonon: (28) 418-601, (28) 418-603.

Olvasóink írták

A Gödöllői Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Kis-
térségi Társulása a kistérség
valamennyi települése számá-
ra egy-egy Egészségnapot 
szervez a lakosság egészség-
védelme érdekében. Gödöllő
Város Önkormányzata nagy
örömmel csatlakozott az el-
képzeléshez és a központilag
megrendelt vizsgálatok mellett
saját költségén további szűrő-
vizsgálatokkal is bővítette az
egészségmegőrzési progra-
mot. A szűrővizsgálatok – a ko-
rábbi gyakorlathoz hasonlóan
– a SörFesztivál idején zaj-
lanak. Időpont: 2009. szeptem-
ber 12., szombat, 9-13 óra.

Helyszín: Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllő, Petőfi S. út 12.   

• Kardiológia - EKG vizsgálat
• Rizikószűrés - koleszterin és vércu-
korszint mérés (éhgyomorral célszerű
jönni!)
• Testzsír-arány és vérnyomásmérés 
• Onkológiai vizsgálat 
• Ortopédiai vizsgálat (gyerekeknek
és idősebbeknek egyaránt)
• Szemészeti vizsgálat
• Bőrgyógyászati szűrés
• Csontsűrűség vizsgálat: nem kezelt
betegeknek
• Fej- nyak és szájüregi daganatok
szűrése
• Hallásvizsgálat

A vizsgálatok  a Gödöllőn állandóra
bejelentett lakosok számára ingyene-
sek. Az ingyenességre jogosító sze-
mélyazonossági igazolványt/lakcím-
kártyát kérjük, a vizsgálatokra hozzák
magukkal, azonban TB kártyát vagy
más igazolást a szűréseken nem kér-
nek. 
A vizsgálatok eredményeit ott a hely-
színen azonnal kézbe kapják a részt-
vevők.
Csontritkulás vizsgálatra korlátozott

számban (kb. 30-35 fő), a megjelenés
sorrendjében tudjuk elfogadni a jelent-
kezőket. 

Az Egészségnap ideje alatt az iskola
épületében több, az egészségmegőr-
zéshez kapcsolódó tanácsadás és be-
mutató várja az érdeklődőket!

• Biotej- tejtermék kóstoló és vásár
• Életmódjavítás táplálék kiegészítők-
kel (tanácsadás és vásár)
• Láb állapotának számítógépes vizs-
gálata: ingyenes
• Vitamin-antioxidáns mérés-orvosi
tanácsadás: minimális térítéssel

A szervezők mindenkit szeretettel
várnak a vizsgálatokra és javasolják,
hogy aki csak teheti, éljen ezzel az
egészségvédelmi lehetőséggel. 

Tájékoztató a koleszterin- és
a vércukor szűrő-
vizsgálathoz 

Koleszterin szintmérés
ajánlott mindazoknak,
akik: 
• elmúltak 35 évesek 
• túlsúlyosak
• magas a vérnyomásuk 
• cukorbetegek
• családjukban gyakori a
koleszterinszint emelke-
dés

A szűrővizsgálat célja: a
kezelést igénylő emelke-
dett koleszterin szint ki-
szűrése. 

Vércukormérés 
Ajánlott mindazoknak,
akik:
• elmúltak 30 évesek 
• túlsúlyosak
• családjukban halmozot-
tan jelen van a cukorbe-
tegség

FIGYELEM!
A VÉRCUKOR SZINTMÉRÉS
NEM VÉGEZHETŐ EL CSAK ÉH-
GYOMORRA, VAGY ÉTKEZÉS
UTÁN 2 ÓRÁVAL!

Szűrővizsgálat célja: a cukorbetegség
vagy az arra való hajlam korai felis-
merése.
A szűrések után tájékoztatjuk az ered-
ményekről és kérjük, hogy jelentkez-
zen családorvosánál!

Tájékoztató a csontritkulás
méréshez 

A mérésre elsősorban azoknak a aján-
lott jelentkezni, akik:
• legalább 1 éve nem menstruálnak 
• keveset mozognak 
• indokolatlan csonttörésük volt

Szűrővizsgálat célja: a kezelést
igénylő csontritkulás kiszűrése és a
további teendők megbeszélése.

Egészségnap Gödöllőn
FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
A VÁROSI PIACON 2009. OKTÓBER 3-ÁN SZOMBATON

Várjuk olyan vállalkozó kedvű személyek jelentkezését, akik úgy gon-
dolják, hogy szívesen vállalják a megmérettetést, illetve közkincsé
kívánják tenni főzési tudományukat. 

Ha ön ezek közé tartozik,  akkor csak hívnia kell a 06-30-503-0777- es
telefonszámot, és mi lehetővé tesszük, hogy bizonyíthasson. 

Gödöllői Piac Kft. 

Szeptember 3-án a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ adott helyet a Regina
fejlesztési alapítvány által ren-
dezett „Munka-helyben” prog-
ram műhelytalálkozójának.  A
rendezvény célja elsősorban a
tapasztalatcsere és a program
ismertetése volt, valamint,
hogy segítsék a munkaadók és
a munkavállalók egymásra ta-
lálását. A tanácskozás egy hét
állomásból álló műhelytalál-
kozó első állomása volt. 

A találkozó résztvevői megismeked-
hettek a munka-helyben programmal,
és áttekinthették azokat a lehetősége-
ket, amik a munkavállalók rendelke-
zésére állnak Gödöllőn. 

A rendezvényen részt vett Gémesi
György polgármester, aki a Gödöllőn
letelepedett cégek és a város együtt-
működéséről, a helyben lévő munka-
lehetőségekről és a közeljövő fejlesz-
téseiről tájékoztatta a résztvevőket.
Örömmel számolt be arról, hogy a
Gödöllőn jelen lévő vállalatokkal jó
kapcsolatokat ápol az önkormányzat.
Elmondta, köztudott, hogy városunk-
ban az országos átlagnál alacsonyabb
a munkanélküliek aránya, s a folya-
matban lévő fejlesztéseknek köszön-
hetően a jövőben tovább bővülnek a
lehetőségek mind a munkahely, mind
a tanulás terén. Ez nagyban annak
köszönhető, hogy a város vezetése
nem rövidtávon gondolkodik, hanem
5-10 éves távlatokban jelöli ki a fej-
lesztési irányokat. Cél, hogy az itt
élők biztonságban érezzék magukat,

és megtalálják a városban a szükséges
szolgáltatásokat. 

Mint mondta, három éve indult el a
Városfejlesztés – Gazdaságfejlesztés
– Értékteremtés program, ami egyre
inkább érezteti hatását, erősíti a helyi
gazdaságot. A folyamatosan zajló, va-
lamint a rövidesen meginduló fej-
lesztések akkor is pozitívan hatnak a
helyi vállalkozói szférára, ha az ab-
ban résztvevő fővállalkozók nem
minden eset-
ben gödöl-
lőiek. 
A gazdasági
válságról szól-
va a polgár-
mester el-
mondta, jó hír,
hogy az itt
megtelepedett
cégek egyiké-
nél sem volt
bezárás, s bár
voltak elbo-
csátások, most
ismét keresik
a szabad mun-
kaerőt. Fejlesztések indultak meg a
TEVA-nál, a Glaxo-nál és az Ipari
Parknál, de új munkahelyeket teremt
az idegenforgalom és a kereskedelem
is. Beszélt a legnagyobb, a Magyar
Posta által megkezdett fejlesztésről
is, aminek során 700 új munkahely
teremtődik a következő hónapokban,
de már ezt megelőzően is kínálnak
munkát, hiszen az itt megvalósuló lo-
gisztikai központ építésén résztvevő
alvállalkozók 20-25 százaléka is gö-
döllői.

Változott azonban az álláskeresők
összetétele az elmúlt hónapokban. Er-
ről Horváth Terézia, a Pest Megyei
Munkaügyi Központ gödöllői kiren-
deltségének vezetője tartott tájékoz-
tatást. Mint azt elmondta, nőtt a kvali-
fikált munkaerő aránya a piacon,
ugyanakkor a nyolc általános alatti
végzettségűek száma nem csökkent,
ráadásul köztük nagyon sok a fiatal. 
A központvezető asszony beszélt a

pályázati lehetőségekről, melyek se-
gítenek a munkavállalóknak állást ta-
lálni vagy szakmát tanulni, valamint
azokról, amik a munkaadóknak nyúj-
tanak támogatást a foglalkoztatáshoz.
Mint az elhangzott, olyan támogatási
lehetőséget is tudnak nyújtani, ami a
vállalkozóvá válást segíti. 

A munka-helyben programról bő-
vebben a  Regina honlapján, a
www.reginakozpont.hu címen tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Kép és szöveg: jk 

Munka- helyben a Regina segítségével

Lehetőségek az álláskeresőknek Október 2-ka Mahatma Gand-
hi születésnapja, és e napot
az ENSZ 2007-ben az Erőszak-
mentesség Világnapjának nyil-
vánította. Ezen a napon Új-Zé-
landról indul a Világbéke me-
nete, ami november 4-én ér-
kezik Budapestre.

Október 2-án este hat órától csatla-
kozzon Ön is az Erőszakmentesség
Világnapjához Gödöllőn a Világbé-
ke-gong mellett tartandó rendez-
vényen, ahol ismert művészek, dip-
lomaták, iskolások és civilek a műsor
után együtt szólaltatják meg a Világ-
béke-gongot és gyújtják meg a béke
lángjait.
A rendezvényről bővebben a világ-

béke menet képviselőitől tájékozód-
hatnak szeptember 12-én a Civil utca
során.
Bővebb információ:
www.vilagbekemenet.hu

Csatlakozzon Ön is a Világbéke menethez!
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Az olvasó, ahogy egyre inkább
elmélyed Karen Joy Fowler A
Jane Austen könyvklub című
regényében, érezni kezdi,
majd bizonyossá válik benne a
gondolat: így, csakis így lenne
érdemes barátkozni.

Egy hajdani író köré szövetkezve.
Egy olyan író köré például, mint a
XVIII. század végén, XIX. század
elején alkotó Jane Austen, hogy
szembesüljünk értelemmel és érze-
lemmel, büszkeséggel és balítélettel,
vagyis a regényei címében szereplő
fogalmakkal. Meg persze még sok
minden mással.

Napjainkban, valahol Kaliforniá-
ban egy hattagú társaság gyűlik össze
hónapról hónapra. Hatuk közül min-
dig más látja vendégül a többieket az
otthonában, s minden alkalomra egy
bizonyos Austen regény „a lecke”,
amit majd megvitatnak.

Igaza volt-e vagy nem ennek vagy
annak az Austen által megteremtett
szereplőnek, rokonszenves-e avagy
ellenszenves, és ha ez vagy az, hát
miért? 
Ha nem ismerjük a feladványul szol-

gáló műveket, nem
baj. Hiszen úgyis pil-
lanatok alatt a
könyvklub tagjainak
életére, gondjaira,
örömeire terelődik a
szó. Arra, hogy a maguk életében mű-
ködnek-e az austen-i megoldások?
Felfedezhetjük, mennyire változatla-
nok érzelmi gubancaink, sorsunk sze-
rencsés, illetve szerencsétlen fordula-
tai századok óta.

Lehetőség adódik az azonosulásra
mindannyiukkal, akik a klubba jár-
nak. S szinte elképesztőnek találhat-
juk, hogy hat ennyire különböző em-
ber összekapcsolódhat, csak azért,
mert ugyanazt olvassa. 

Hatalmas az irodalom ereje tehát,
állapíthatjuk meg, s azt is, milyen kár,
ha manapság nem, vagy alig élünk
ezzel az erővel. Eszünkbe juthatnak a
múltból az előkelő társaság irodalmi
szalonjai és a falusi olvasókörök egy-
aránt. 

Csoda lenne, ha nem nyernék el ju-
talmukat a könyvklub lelkes, jóravaló
tagjai. Végül mindegyikük boldog
révbe ér. Aki magányos volt, párra ta-
lál, akit elhagyott a férje, döntés elé

kerül, visszafogadja-e vagy ne, mert
az visszakéredzkedik hozzá. 

A könyv zárásaként függelékek
követik egymást. Ismertetik a Jane
Austen művek – micsoda véletlen,
éppen hat mű – tartalmát, azt, hogyan
értékelték őket a kortársak, hogyan
vélekedik róluk az utókor. Még
egyszer visszatérhetünk a klub-
tagokhoz, összefoglalást olvasha-
tunk, kinek-kinek mik is voltak azok
az égetően fontos kérdései, melyekre
választ várt az összejövetelek során.
(Karen Joy Fowler: A Jane Austen
könyvklub) - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sorsfordító könyvklub

Sok színes programot hoz az
ősz azok számára, akik rendsze-
res látogatói a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Köz-
pontnak. Kiállítások, író-olvasó
találkozók színesítik a gödöllői
kulturális életben egyre jobban
jelenlévő  intézmény kínálatát. 

Az elmúlt évek már igazolták, a föld-
szinti olvasó- és a mellette lévő kon-
ferenciaterem kiváló helyszín a kü-
lönböző kiállításokhoz. Az őszi sze-
zon ezekből többet is kínál.

Itt nyílik meg szeptember 11-én
Kresz Albert fotóművész életmű-ki-
állításának első része is. Ez a tárlat,
hasonlóan Szekeres Erzsébet koráb-
bi kiállításához, több helyszínen kerül
bemutatásra. Az első anyagnak ad ott-
hont a könyvtár. A 2006 és 2008 kö-
zött készült, a tanyákat bemutató fo-
tókiállítást dr. Lábadi Károly néprajz-
kutató nyitja meg. Az életmű-kiállítás
további anyagait a későbbiekben a ki-
rályi kastélyban és a zeneiskolában
tekinthetik majd meg az érdeklődők.

Bizonyára sokakat vonz majd a
Gödöllői Városi Múzeum program-
jához kapcsolódó, a cserkészbélyege-
ket bemutató kiállítás. A múzeumban
október huszadikától látható a jövő-

ben az állandó kiállítás részét képező
cserkészgyűjtemény. Ehhez kapcso-
lódóan tekinthetők majd meg a bé-
lyegkülönlegességek, szintén október
20-tól. 

Mint arról korábban már beszámol-
tunk, a cserkészkönyvtár és a levéltári
dokumentumok tavasszal a gödöllői
városi könyvtárba kerültek. A könyv-
tár anyagának feldolgozása jelenleg is
tart, s rövidesen – igaz, nem kiköl-
csönözhetően – mindenki számára
hozzáférhető lesz. Mint azt  Fülöp
Attiláné igazgató-helyettestől meg-
tudtuk, a levéltári anyag már most is
kutatható. 

Minden évben nagy sikerrel rende-
zik meg az őszi könyvtári napokat. Az
országos programsorozat az idén el-
sősorban az idősebb korosztályt cé-
lozza meg, ugyanis „Országos Nagyi-
napok” lesznek Gödöllőn is. Az októ-
ber 5-én kezdődő programsorozatban
többek között verses délután, interne-
tes tanfolyam, teadélután, hangos-
könyv hallgatás és rendhagyó rajzóra
várja az érdeklődőket.  De lesz be-
szélgetés Radnóti Lászlóval rádiós
sportriporterrel, és könyvbemutató,
ugyanis a városunkban élő Zsóka La-
jos e rendezvénysorozat keretében
mutatja majd be legújabb könyvét. 

Az őszi könyvtári napokhoz hason-
lóan rendkívül népszerű a „Könyves
vasárnap” is, amikor egész nap nyitva
áll a könyvtár, s a kölcsönzés mellett
író-olvasó találkozóra is sor kerül.  

A könyvtár munkatársai természe-
tesen nem feledkeztek meg a  gyere-
kekről sem. Az idei tanévben is ren-
deznek részükre olvasóvetélkedőt,
melynek során három megadott mű
alapos ismeretéről kell majd számot
adniuk. Dumas: Három testőr, Lamb:
Shakespeare mesék és Scott: Orosz-
lánszívű Richard című alkotásaiból
kell majd felkészülniük a diákoknak. 

Az idei év újdonsága az első alka-
lommal október 22-én megrendezésre
kerülő „A mi városunk Gödöllő – fil-
mes szemmel”  filmklub lesz.  A soro-
zat első előadásában Fuszenecker
Ferenc ’56-os filmjét tűzik műsorra. 

Sok színes, tartalmas programot kí-
nál tehát a gödöllőieknek a városi
könyvtár a következő hónapokban.
És, hogy szolgáltatásaik minél na-
gyobb közönség számára hozzáfér-
hetőek legyenek, a hét végén az intéz-
mény a sörfesztivál civil utcájába is
kiköltözik. Első alkalommal vállal-
koznak arra, hogy a rendezvényen sa-
ját standdal képviseltetik magukat,
ahol  az olvasókat a  „könyvtárkom-
mandósok ” segítik majd, az ő segít-
ségükkel kölcsönözhetnek, vissza-
hozhatnak könyvet vagy kaphatnak
információt az intézménnyel kapcso-
latos eseményekről, programokról.

Hagyományos és új programok a könyvtárban

Közelebb az olvasókhoz 

A Gödöllői Városi Múzeum azzal a céllal alakította ki a Rak-
tárgalériát az intézmény első emeleti folyosóján, hogy olyan
használati tárgyakat mutathassanak be, amik csak ritkán kerül-
nek a reflektorfénybe, általában a múzeumok raktáraiban po-
rosodnak.  
Év eleje óta két vitrinben tekinthetik meg az így kiválogatott
anyagokat a látogatók. Az első összeállításban régi vasalókat
és korsókat csodálhattak meg. Ezek szeptember elején olyan
régi lámpáknak és kávédarálóknak adták át a helyüket, amik
talán nélkülözhetetlen kellékei voltak nagyszüleink, dédszü-
leink konyhájának. A polcokon egyaránt találunk szépen díszí-
tett és egyszerű darabokat. Kép és szöveg: bj

Mindennapos apróságok

Raktárgaléria

Szeptember 5-én este a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar
nyárbúcsúztató koncertre in-
vitálta a zenebarátokat a ki-
rályi kastély díszudvarára,
ahol a kissé hüvős idő elle-
nére is sokan gyűltek össze.
A mára hagyományossá vált
hangverseny két részből te-
vődött össze. Az elsőben ko-
molyzenei művek csendültek
fel, a szünet után pedig po-
pulárisabb, kommerszebb da-
lok szólaltak meg a zenekar
interpretálásában.

Kép: hc

A hétvégén mutatta be a
Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete az Anconai 
Szerelmesek című színda-
rabot a Művészetek Háza
színháztermében. Az Ad-
ria-parti kisvárosban ját-
szódó romantikus történet
a „boldog békeidőkbe” re-
pítette vissza a közönséget.
A romantikus történetet
olyan fülbemászó olasz
slágerek fűszerezték, mint
a Ciao Bambina, az Egy könnycsepp az arcon, a Volare, a Huszonnégyezer-
csók, a Felicita és a L'Italiano. Az előadást Horváth Zoltán rendezte. 

Anconai szerelmesek a Művészetek Házában

Nyárbúcsúztató muzsika a kastélyban

Fotó: Biszkup Miklós
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MEGVÍHÓ 

A Gödöllői Városi Múzeum 
meghívja Önt

A gödöllői szőnyeg 100 éve
Tanulmányok a XX. századi 

magyar textilművészet
történetéhez

című kötet bemutatójára

2009. szeptember 17-én 
csütörtökön 16 órára

a Gödöllői Városi Múzeumba

A konferenciakötetet bemutatja: 
Révész Emese PhD
művészettörténész

2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 5.

Telefon: 06-28-422-003, 

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

M E D I T Á C I Ó S  T É R CÍMŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
2009. SZEPTEMBER 12-ÉN (SZOMBAT) 17 ÓRAKOR A GIM-HÁZ 

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN
A „Mesterek, műhelyek” sorozat keretében a jelenlegi magyar képzőművészet

kiemelkedő, elismert alkotóinak, Bikácsi Daniela és Molnár Péter Munkácsy-díjas
festőművészeknek, és Bakos Ildikó valamint Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas szob-

rászművészeknek műveit mutatjuk be. A Meditációs tér című kiállításon a
művészek filozofikus tartalmakat és meditatív üzeneteket megfogalmazó

alkotásait láthatjuk. 
Köszöntőt mond: PINTÉR ZOLTÁN, Gödöllő város alpolgármestere

Megnyitja: SZEIFERT JUDIT, művészettörténész 
Bemutatásra kerül BALI JÁNOS zeneszerző erre az alkalomra komponált műve.

Furulyán előadja KIS DORKA
Kiállító művészek: 

BAKOS ILDIKÓ szobrászművész, BIKÁCSI DANIELA festőművész, MOLNÁR
PÉTER festő- és grafikusművész, ZSEMLYE ILDIKÓ szobrászművész

Megtekinthető: 2009. október 25-ig, szombat és vasárnap 14-18 óráig, ill.
előzetes bejelentkezés alapján más napokon is

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

tel./fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
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Az ágyúöntő székely Gábor Áron öccsének, Gábor Im-
rének az unokája. Az író Kaposváron született, mert édes-
apját, Gábor Mátyást fiatal bíróként ebbe a városba he-
lyezték. Az édesapa 1920-ban nyugdíjba ment, és ekkor a
főváros közeli Gödöllőn, pontosabban Máriabesnyőn vá-
sárolt házat a Damjanich utca 19. szám alatt. A négyszo-
bás háznak fából faragott tornáca és oromfala is volt, mint
az erdélyi házaknak. A család az édesanya berettyóújfalui
200 hold földjének a jövedelméből és az édesapa nyug-

díjából élt meg-
lehetős jómód-
ban. A rokon-
ságban neves
emberek talál-
hatóak, akikkel
tartották a kap-
csolatot: a Pető-
fi-kutató Dienes
András, a Sta-
tisztikai hivatalt
alapító Fényes
Elek. 

Gábor Áron a
legkisebb gyer-
mek volt a csa-
ládban. Az ele-
mi iskolát még
K a p o s v á r o n
kezdte, majd

Gödöllőn folytatta, ahol a Minorita Gimnáziumban ta-
nult. Jó eredménnyel végezte iskolai tanulmányait, mel-
lette sportolt, futballozott és teniszezett. Gyakran minist-
rált a máriabesnyői templomban. Testvérei, Ernő külföl-
dön élt, Párizsban, majd Velencében, Karola nővére Bra-
zíliába vándorolt ki, Lívia nővére itthon ment férjhez, és
haláláig a máriabesnyői házban lakott. 

1929-ben érettségizett, majd apja példáját követve a jo-
gi karra iratkozott be a Pázmány Péter Tudományegyete-
men. Az egyetem elvégzése után újságíró lett. A 8 órai új-
ságnál és a Reggelnél dolgozott. Sostay Tekla Etel szob-
rász, grafikus volt az első felesége. A háború alatt az
orosz fronton haditudósítói szolgálatot látott el. Az ott
szerzett tapasztalatai alapján született meg Túl a Sztálin
vonalon című könyve amely 1941-ben jelent meg. Ebben
kendőzetlenül, s noha az oroszokkal hadban álltunk, még
azt is mondhatni: elfogultság nélkül, tárgyilagosan mutat-
ta be, milyen az élet a Szovjetunióban.

1944-ben itthon tette kockára az életét, zsidókat bújta-
tott a gödöllői házában. Még ez év decemberében a debre-
ceni ideiglenes kormánynak ajánlotta fel a szolgálatait.
Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök a Magyar Vöröske-
reszt főtitkárává nevezte ki. Ebben a tisztségében köve-
telte a magyar hadifoglyok azonnali hazaszállítását a
Szovjetunióból. Hivatalosan ezért a követeléséért, illetve
azért, mert a szovjet hadifogolytáborok helyzetéről szóló
jelentését eljuttatta a Nemzetközi Vöröskeresztnek, a
szovjet hadbíróság Balatonfüreden halálra ítélte. A legen-
da szerint azonban az ítélet hátterében az állt, hogy 1941-
ben megjelent könyvének híre Sztálinhoz is eljutott, s a
kommunista diktátor az abban leírtak miatt a fejét köve-
telte. Nem számított az sem, hogy számtalan cikket írt a
nácizmus ellen, s az sem, hogy zsidókat mentett meg a
biztos haláltól. 

1945. augusztus 7-én a Szovjetunióba vitték, ahol az
ítéletet a moszkvai bírák végül életfogytig tartó kényszer-
munkára és száműzetésre változtatták. Az ítélet után Szi-

bériába szállítot-
ták, ahol 5 évet
töltött büntető lá-
gerben. Ezután
egy bizonyos körzetben szabadon mozoghatott, de a ki-
jelölt területet nem hagyhatta el. Fogsága alatt az utána
érdeklődőknek olyan értesítést küldtek, hogy ő már nincs
az élők sorában. 

Gábor Áron alkalmazkodott a szibériai élethez, testi
erejének, szívósságának köszönhetően túlélte a kínkeser-
ves és nehéz megpróbáltatásokkal járó tizenöt évet, s Szi-
bériában házasságot kötött egy orosz özvegyasszonnyal,
Valentyina Mihajlovnával. Kiváló fizikai munkájáért még
szovjet kitüntetésben is részesült. Valószínűleg ezzel ér-
demelte ki, hogy – orosz feleséggel az oldalán – 1960-ban
végre hazatérhetett Magyarországra. A politikai vezetés
bízott benne, hogy az író a megkövetelt és elvárt „javu-
lása“ révén a szovjet-magyar kapcsolatok értékes propan-
gandistájává válik. Kapott egy lakótelepi lakást a főváros-
ban és állást az Ország-Világ című képes hetilapnál. Gá-
bor Áron azonban a szovjet valóságot, a szovjet embere-
ket még akkor sem akarta úgy ábrázolni, ahogy a propa-
ganda szerette volna. Az orosz asszony három év múlva
vissza költözött a Szovjetunióba. Elváltak, majd Gábor
Áron állása megszűnt a lapnál. Ezek után az Országos
Erdészeti Főigazgatóságnál sajtófőnök lett, majd trakto-
ros a visegrádi erdőgazdaságnál, de ott is fölmondtak ne-
ki. Ekkor úgy döntött, hogy elhagyja az országot. 1965-
ben házasságot kötött Müller Emmyvel, s együtt nyugatra
szöktek. Münchenben telepedtek le, ahol politikai mene-
dékjogot kaptak. Az író itt élt egészen 1982. december
28-án, Saarbrückenben bekövetkezett haláláig.

Németországban írta meg regényeit, rendszeresen pub-
likált az emigráns sajtó – Új Látóhatár, Irodalmi Újság,
Kanadai Magyarság, Új Világ – hasábjain. Könyvei né-
metül, angolul, spanyolul és portugálul is megjelentek.

Kezdetben egy gyárban raktári munkás volt, ez volt a
fix állása, délelőtt fizikai munkásként dolgozott, délután
írt. Műveiben
(Az embertől
keletre, Szögle-
tes szabadság,
Évszázados em-
berek, Ázsia pe-
remén) példát-
lan érzékletes-
séggel rajzolta
meg a kommu-
nista rendszer
lélektani szer-
kezetét, s vilá-
gított rá a szov-
jet társadalom
gyógyíthatatlan
fekélyeire. Va-
lós célja azon-
ban a polgári és
a kommunista
életszemlélet áthidalhatatlan és összebékíthetetlen ellen-
téteinek bemutatása volt hiteles és szánandó emberi sor-
sokon keresztül. Szibériai trilógiája a magyar olvasó szá-
mára érthetőbb, s ennél fogva talán megrázóbb élmény-
beszámoló, mint Szolzsenyicin Gulágja.

Könyvei saját kiadásában jelentek meg, barátok, isme-
rősök megelőlegezték rá a pénzt, aztán irodalmi esteken
népszerűsítette, árulta a könyvet, s az eladásból szárma-

zó bevételekből fizette vissza a kölcsönöket.
Külföldi felolvasó utakat tett Ausztriában,
Svájcban, Franciaországban, Belgiumban, Svéd-
országban, Kanadában (a torontói előadást Wass
Albert konferálta be), az Egyesült Államokban.
1978-ban jelent meg Túlélés című könyve, ami a
Kádár-korszak értelmiségének szatirikus ábrá-
zolása az 1960-1965 közötti időszakban. 

Disszidálását követően 1982 őszén látogatott
haza, amikor az időközben megüresedett szülői
ház további sorsáról kellett döntenie. Megrázó
élmény volt számára 17 év után újra látni a szülői
házat. Azt tervezte, felújítja, de erre már nem ke-
rült sor, mert 1982. december 28-án 71 éves ko-
rában meghalt. Sírja a máriabesnyői temetőben
található. Források:

G. Merva Mária: Írók és múzsák Gödöllőn
Bányai Tamás: Gondolatok Gábor Áron irodalmáról

Csóka Jenő: Emlékezés Gábor Áron halálának 
10. évfordulóján (1993)

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Gábor Áron (1911. április 20. – 1982. december 28.)
író, újságíró

(folytatás az 1.oldalról)
A bizalom hozza el a zarándokok

tömegeit erre a helyre, ehhez a
kegyszoborhoz. A bizalom abban,
hogy a szent, a tiszta, az érték előbb-
utóbb és mindig átragyog a homály-
on, fénnyel árasztja el mindazokat,
akik a közelébe kerülnek – mondta a
bíboros.

A Szent Családról beszélt ezután
Erdő Péter, arról, amelyik otthont
adott Isten emberré született fiának.
Szent Józsefről, aki vállalta a neve-
lőapai felelősséget, s végül a mi
közbenjárónkról, szószólónkól,
mennyei édesanyánkról, Máriáról,
akinek a születésnapját ünnepeljük. 

– Akkor tudunk mi a szent család
mintájára igazi szeretetközösséggé
válni, ha mindegyikünk külön-külön
elfogadja az Isten tervét, amit az ő
számára sajátosan az üdvösség törté-

netében megrajzol. Így tudunk a kö-
zös isteni akaratban együttműködve
egyetlen nagy családdá válni. Ehhez
adja nekünk a tisztánlátást, ehhez adja
a szeretet melegét a mi üdvözítőnk

édesanyja közbenjárására, akinek
születését a mai napon ünnepeljük.

„Mert ma Szűzmária, mint a leg-
szebb rózsa, bimbójából kinyíla…” –

hangzott fel az ének.
Majd jóval később, a

szentmiseáldozat, az ál-
dozás, a vége-hossza
nem volt körmenet után,
mikor a Mária-lányok
csoportjai búcsúztak el
egymástól – most hét
Mária-lány csoport jött,
az utóbbi évek legnépe-
sebb ilyen összejövetele
volt ez –, a Nagykátáról
érkezett zenekartól fel-
csendült a következő,

ritkán hallható dal is: „Ó, Nagyasz-
szony, nemzetünk reménye, rád emel-
jük könnytelt szemeink, veszni indult
István öröksége, szép kertedben ős
erényeink…” N. A., B.G.

Több ezren vettek részt a bíborosi szentmisén

Kisboldogasszony búcsúja

Gábor Áron háza Máriabesnyőn



Minden kutya – fajtától függet-
lenül – ugyanazt a nyelvet be-
széli. Gazdi és kutyája valószí-
nűleg komoly fejtörés nélkül is
jól megérti egymást. De mi van
akkor, ha kutyánk viselkedése
hirtelen megváltozik, ha új ku-
tya csatlakozik a családhoz, ha
számunkra ismeretlen kutyá-
val találkozunk? Segítünk
megfejteni a kutyák testbe-
szédének jelzéseit!

Ha kutyánkkal valamilyen oknál
fogva egyszer csak a világ másik vé-
gén kötnénk ki, és találkoznánk egy
helyi lakossal, aki szintén kutyájával
sétál, a két kutya pár perc leforgása
alatt tökéletesen megértené egymást.
Mi viszont igen csak gondban len-
nénk. A kutyáknál nem léteznek bo-
nyolult illemszabályok: a falkavezér
az első mindenben.

Bár a kutyáknak nincs kezük és uj-
jaik, amivel az emberekéhez hasonló
gesztusokat tudnának kifejezni, s be-
szélni sem tudnak, megfigyelhetjük
alapvető jelzéseiket, melyekkel érzé-
seiket és környezetükre
adott reakcióikat fejezik
ki. 

A kutyák arcizmai nem
olyan kifinomultak, mint
az embereké, de még ők is
tudják például ráncolni a
homlokukat, ha zavarodot-
tak, vagy felhúzzák „sze-
möldöküket“, tágra nyitják
a szemüket, és félrehajtott
fejjel, várakozóan néznek
ránk, ha utasításra várnak.

A kutyának csillog a
szeme, ha olyan élőlény-
nyel találkozik, akit barátságosnak
ítél meg, vagy ha játszani szeretne.
Ha fél, pupillája kitágul és kilátszik a
„szeme fehérje“. Félrenéz, ha el akar-
ja kerülni a konfrontációt. Ha mérges,
vagy kész megvédeni magát, akkor
szeme összeszűkül és követi „ellensé-
ge“ minden mozdulatát. Ilyenkor na-
gyon fontos, hogy ne nézzünk köz-
vetlenül a szemébe, mert azt kihívó-
nak, provokálónak tekinti, s azt gon-
dolja, meg kell védenie magát vala-
mitől.

A nyelvlógatásnak nem minden
esetben van jelentősége: a nyugodt
kutyák is csinálják. De ha kutyánk
akar tőlünk valamit, pl. játszani sze-
retne, vagy csak egyszerűen jó kedve
van, akkor hátrahúzhatja ajkát, ami
mosolygásnak tűnik: még a fogai is
kilátszanak. Ezt az arckifejezést a ku-
tya csak emberek felé mutatja, más
kutyák felé nem. Ha azonban a kutya

kivillantja a szemfogait, és közben az
orrát ráncolja, az támadási szándékot
jelent.

A kutya hallása sokkal jobb, mint
az emberé. Még a lógó fülű kutyák is
képesek forgatni a fülüket, így követ-
ve a hangokat. Ha a kutya „felemeli“
fülét, az nyugodtságra, élénk figye-
lemre vagy elfogadó magatartásra
utal. A hátracsapott fül belenyugvást,
engedelmességet,vagy félelmet je-
lent.

A faroknak igen jelentős
szerepe van a kommunikáció-
ban. Farokcsóválással jelzi,
ha jó kedve van vagy játszani
szeretne. A faroktartás igen jól
kifejezi a kutya energiaszint-
jét. Ha behúzza a farkát, az a
behódolás vagy a félelem jele.
Ha a kutya magasan, mozdu-
latlanul tartja farkát, az azt je-
lenti, hogy ugrásra kész: a far-
kát ugyanis egyensúlyozásra
használja. A kutya vokális ál-
lat. Csahol, ugat, morog, nyü-
szög, dörmög. A hangszín és a
hangerő egyenes arányban áll

az érzelmek intenzitásával. Az ugatás
egyaránt lehet játékos vagy agresszív.
A testbeszédtől eltérően, az egyes
hangadások mögötti jelentés kutyán-
ként eltérhet.

Amikor két kutya találkozik, akkor
– ha gazdáik nem rántják el a pórázt –
egy komplett cselekvés-sorozatnak
lehetünk tanúi, ami egy táncelőadásra
emlékeztet. Megfeszített testtel, ma-
gas faroktartással köröznek egymás
körül, megszimatolják egymást: ez
egy csendes összejövetel, amely való-
jában információcsere, de bármikor
készek megvédeni magukat, ha szük-

séges. Hátracsapják fülüket és hátu-
kon felállhat a szőr. Általában kerülik
a szemkontaktust: méregetik egy-
mást, hogy eldöntsék, melyikük az
erősebb, hogy megállapítsák egymás
nemét, s azt, hogy a másik barátsá-
gos-e vagy ellenséges. Az egyik kutya
esetleg ráteszi fejét a másik nyakára:
ez a dominancia jele. Ha összecsapás
lehetősége áll fenn, a „gyengébb“ ku-
tya gyakorta lefekszik, így jelzi behó-
dolását. Szétváláskor rendszerint
mindkét fél elvégzi „kisdolgát“. Ek-
korra már kölcsönös egyetértésben
megszületik döntésük az egymás köz-
ti rangsort illetően.

A kiskutyák anyjuktól tanulják
meg a testjelzéseket életük első 8 he-
tében, s a kommunikáció ezen formáit
alomtestvéreiken gyakorolják. Ha
egy kutya életéből kimarad ez a tanu-
lási szakasz, egész életében problé-
mái lesznek a többi kutyával való

kommunikációval.
Akinek kutyája van

könnyen megtanulja
ezeket a jelzéseket és
így megtanul kedvencé-
vel „beszélgetni”. De
azoknak sem árt figyelni
ezeket a jeleket, akik
csak egy simogatást sze-
retnének, mivel megtud-
hatják mikor lehet nyu-
godtan közeledni, vagy
mikor érdemes inkább
távolban maradni.

Sajnos sokszor még a kerttu-
lajdonosok is egyszerűen a
szemétbe dobják azt, amit a
kertben újra lehetne hasznosí-
tani. Pedig a kerti komposz-
tálás az egyik leghatékonyabb
módja annak, hogy személye-
sen is tegyünk valamit boly-
gónkért és gyermekeink szebb
jövőjéért!

Éves szinten egy család körülbelül
300 kg hulladékot termel, és ebből
kb. 100 kg hulladék az, amit kertje-
inkben újra tudnánk hasznosítani. A
komposztálás nem csak azért hasz-
nos, mert kevesebb szemetet terme-
lünk, hanem azért is, mert a talaj mi-
nőségét a komposzttal rendkívüli
mértékben javíthatjuk.

Sokan úgy gondolják a komposz-
tálás valami nagyon bonyolult tevé-
kenység, holott ennél egyszerűbben
nem is tudnánk jó minőségű szerves
talajjavítót előállítani. Mindössze egy
komposztálóra van szükség, amit
megvásárolhatunk, vagy mi magunk
is előállíthatunk. A többi pedig adott.
Kerti hulladék, háztartási szerves hul-
ladék, és nedvesség kell hozzá. A töb-
bit bízzuk a melegre, na és persze a
gilisztákra. Fontos, hogy a komposz-
tálónknak ne legyen alja, így a gilisz-
ták könnyen hozzá tudnak férni. Ha
esetleg olyan komposztálónk van,
ami alul is zárt akkor mindössze any-
nyival nehezebb a dolgunk, hogy egy
két földigilisztát kell bele tegyünk.
De, hogy pontosan hogyan is készül a
jó komposzt, azt most leírjuk:

1./ Gyűjtsünk össze annyi barna
(száraz, kemény, magas széntartalmú
anyagok, mint pl. gallyak, száraz le-
velek vagy más hasonló növények) és
zöld (friss, lágy, nedvdús, nitrogén-
ben gazdag anyagok, mint pl a frissen
vágott fű, konyhai hulladékok is)
hozzávalót, amennyit csak tud. Minél
nagyobb a halom, annál jobban tartja
a nedvességet, és annál gyorsabban
bomlik le a tartalma. A túlságosan

nedves halom rossz sza-
gú – erre vigyázzunk,
hogy ne következzen be!

2./ Az alapanyagok ki-
sebb darabokban gyor-
sabban lebomlanak, ezért
a nagyobb ágakat, növé-
nyi szárakat aprítsuk fel!
Ezt a műveletet végezhetjük elektro-
mos aprítógépekkel, de sokszor elég
egy metszőolló is. A már említett
gallynyesedék, fűkaszálék, növényi
részek, konyhai hulladék, falevél, stb.
mind-mind belekerülhet, rétegesen.
Száraz időjárás esetén időnként meg
is öntözhetjük a halmot és a folyamat
további gyorsítása érdekében a réte-
geket megkeverhetjük, hogy a nehe-
zebben bomló részek is levegőhöz
jussanak. A felaprított anyagok a nyá-
ri melegben 3-4 hónap alatt megér-
nek, a nagyobb darabokat tartalmazó
kazalnak egy évre is szüksége lehet. 

3./ A már kész, érett, felhasználásra
alkalmas komposzt összeesik, barna
színű és szagtalan. A végtermék így
könnyen lapátolható, porhanyós (ide-
ális esetben nem túl száraz), földszerű
anyag lesz.

4./ A kész komposztanyagot terít-
sük szét a talajon kb. 1 cm vastagon,
majd óvatosan dolgozzuk be. Ugye
milyen egyszerű?

A jó minőségű, előre gyártott kom-
posztáló szerkezetek újra
feldolgozott műanyagból
készülnek és optimálisan
kialakított légnyílásokkal
kerülnek forgalomba, ezzel
biztosítva a komposzt meg-
felelő levegőzését. Szemben
a fa komposztálókkal, hosz-
szú ideig használhatóak, hi-
szen jobban ellenállnak az
időjárás viszontagságainak,
illetve könnyebben üríthe-
tőek. Szintén óriási előnyük,
hogy alsó és oldalfali nyílá-
saik nem engedik bejutni pockot,
egeret, de nem akadályozzák az elen-
gedhetetlen hangyák és giliszták be-
jutását. Egy nagy kapacítású fa kom-
posztáló elég nagy helyet foglalhat
kertünkben, míg a műanyag kom-
posztálókat, kisebb alappal és maga-
sabb falakkal gyártják, biztosítva ez-
zel azok helytakarékosságát. A nyu-
gati országokban és a tengerentúlon is

a zárt, műanyag komposztálók váltak
a legkedveltebbé, hiszen ezek eszté-
tikus, rendezett és zárt rendszerek.
Mivel zárt, jobban tartja a hőt és az
oxigént, ezzel biztosítja a komposzt
érlelésének ideális körülményeit. Fe-
dele felemelésekor és az alján keresz-
tül, a föld felől is kap levegőztetést.

A talajnak pontosan arra van szük-
sége, amit a komposztálás biztosít:
kis adagokban, fokozatosan, és hosz-
szú időn keresztül nyújt tápanyagot
ellentétben a műtrágyával, ami hirte-
len adagokban biztosítja a táplálékot
a növény gyökereinek, miközben
megakasztja a gyökerek fejlődését,
míg a komposzttal gazdagított föld az
egészséges és gazdag gyökérfejlődést
stimulálja. Egy komposzthalom mik-
rooganizmusai felszabadítják a növé-
nyek egészséges és ellenálló fejlődé-
séhez szükséges tápanyagokat.

A komposztot, főleg ősszel, a ter-
mő- és díszfák töve köré, facsopor-
tok, bokrok alá, a veteményes felszí-
nére teríthetjük. Ez megfelelő vastag-

ságban talajtakaróként is funkcionál.
A veteményeskertben be is áshatjuk,
ezzel elősegíti az összekeveredést, le-
bomlást. Ha átrostáljuk a komposztot,
a le nem bomlott részeket dobja
vissza a készülőben levő új kom-
poszthalomba. A finom, földszerű
rostált anyag ideális közeg lesz szo-
banövényeink számára is.

Szeptember 12-13.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30/953-1241

Szada, Ipari Park

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Gödöllői Szolgálat 92009. szeptember 9. Élő–Világ

Állati dolgok

A beszélő kutya
Nem csak kertészeknek

Komposztáljunk!

A Rézgombos alól mentett árva
cicakölykök gazdát keresnek.
Tel.: 20/954-7249
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FELHÍVÁS
Felhívom a Tisztelt 30 év fe-
letti lakosság figyelmét, hogy
az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regio-
nális Intézetének Tisztifőorvosa 1567-8/2009.
számú határozatában a Közép-magyarországi Ré-
gió területén élő, illetve állandó, vagy ideiglenes
bejelentéssel ott lakó, a Régió területén huzamos
jelleggel tartózkodó 30 év feletti lakosság körében 

kötelező tüdőszűrést rendelt el!

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

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

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

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

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

Szeptember 7-14-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Szeptember 14-21-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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

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

ÉGETÉSE TILOS!

HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányza-
ta (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
értékesíti a Gödöllőn, a nagy-
fenyvesi városrészben levő
4427/4, 4427/6 és 4427/8
helyrajzi számú földrészletek-
ből álló, ún. Meggyes ingatlan-
együttest és a 4844/7 helyraj-
zi számú ingatlant.

I. Az ingatlan-együttes ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a
Fenyvesi nagyút, a Boróka utcai te-
leksor és az Alma utcai teleksor által
határolt területen található. Az ingat-
lan-együttest alkotó földrészletek
egymás mellett helyezkednek el,
kertvárosias lakóterület besorolású-
ak, közművel ellátatlanok. A közmű-
tervek rendelkezésre állnak. 
1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2

területű, beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlan. 
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2

területű, beépítetlen terület megne-
vezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2

területű, beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlan.
Az ingatlanok jelenleg nem minő-
sülnek építési telkeknek. Építési te-
lekké válásukhoz a 4427/5 és 4427/7
helyrajzi számú területeken a helyi
közutak megépítése, közforgalomba
helyezése, ekként való ingatlannyil-
vántartásban való átvezetése is szük-

séges. A vételi
ajánlat mindhá-
rom ingatlanra
együtt, illetve kü-
lön-külön is be-
nyújtható.
Az ingatlanok
irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA

I. A 4844/7 helyrajzi számú ingatlan
ismertetése:
A beépítetlen terület megnevezésű, 1
ha 7037 m2 területű ingatlan az
Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán
található, közművel ellátatlan, tele-
pülésközponti vegyes területbe so-
rolt építési telek.
Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA
A vételi ajánlatok folyamatosan
nyújthatók be. A vételi ajánlatoknak
a tájékoztatóban előírtakat kell tar-
talmaznia! Az írásos tájékoztatók a
Városháza II. emelet 233. számú he-
lyiségében vehetők át.
Az érdeklődők részére részletes tájé-
koztatást ad: Tolnai Katalin (Város-
háza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253
E-mail: tolnai@godollo.hu
A vételi ajánlatok benyújtásának he-
lye: Gödöllő, Városháza (Szabadság
tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda,
233. számú helyiségben, Tolnai Ka-
talin főmunkatársnak.

Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
Jogsegélyszolgálat:  két hetente hétfőn 15 – 17 óráig, 

előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges, időpont a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki számára nyitott: havi rendszerességgel,

pontos időpontról információ kérhető a  családgondozóktól.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7. 

Tel: 28/513-605, 606. Fax: 28/430-423,
e-mail: forras.segito@vnet.hu

Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18
csütörtök 8 – 18, péntek zárva 

Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szó-
ló 2008. évi XLVI. törvény értelmében minden föld-
használó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntar-
tani. A védekezési kötelezettség ellenőrzését belte-
rületen a települési jegyző, külterületen a körzeti
földhivatal végzi. Amennyiben a földhasználó a par-
lagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy parlagfű elleni közérdekű védekezést
kell elrendelni.  Belterületen a közérdekű védeke-

zést a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal területi szerve rendeli el. A köz-
érdekű védekezés költsége a földhasználót terheli.
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában mega-
lapozza a növényvédelmi bírság kiszabását. A bírsá-
got a 2008. szeptemberi jogszabályváltozásokat
követően mind belterületen, mind pedig külterüle-
ten a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogo-
sult kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke
15.000.-5.000.000.-Ft között határozható meg, s is-
mételten kiszabható.

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és Tüze-
léstechnikai Kft. Ceglédi Kirendeltségének vezetője közleménye alapján a
Kft. dolgozói Gödöllő város közigazgatási határain belül 2009. augusztus
28-tól 2009. szeptember 30-ig terjedő időszakban végzik el a kötelező
kéményseprő–ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, vala-mint a
díjszedést. 

Gödöllő, 2009. augusztus 19.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási
Pénztár 2009. szeptember 7-ével megnyitja kistérségi 

ügyfélszolgálatát  Gödöllőn a 
Dózsa György út 13. I. emelet 110. alatt.

Az újonnan megnyíló kistérségi ügyfélszolgálat munkatársai a következő
ügytípusokban állnak az ügyfelek rendelkezésére.
– Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
– Eu-s nyomtatványok iránti igények átvétele
– TAJ kártya kiadása
– Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének átvétel
– Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás igazolás) kiadása
– Jogviszonyrendezés
– Pénzbeli ellátási igények átvétele

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8-15 óráig

szerda: 8 – 15 óráig

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATOT HIRDET A 
GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL

RENDELKEZŐ CSALÁDOK 
TÁMOGATÁSÁRA.

A PÁLYÁZATI LAPOT A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN

LEHET IGÉNYELNI.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 
2009. OKTÓBER 20.

FELHÍVÁS PARLAGFŰMENTESÍTÉSRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) PÁLYÁZATOT HIR-
DET ADÓHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE.

A munkakörbe tartozó feladatok: köztartozá-
sok behajtása, fizetésletiltások, ingó- és ingat-
lan foglalások, helyszínelések, ellenőrzések.

Az állás betöltetésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- középiskolai végzettség és közgazdasági szak-
képzettség vagy pénzügyi-számviteli szak-
képesítés, középiskolai végzettség és az OKJ 
szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai
ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástech-
nikai szoftverüzemeltetői szakképesítés a
9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben előírtak sze-
rint.
- kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesí-
tése.
Közigazgatási szervnél adóhatósági
munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével –
határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb jut

tatások megállapítása a  köz-
tisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény ál-
talános szabályai szerint tör-
ténik. 
A pályázathoz mellékelni kell:
- képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizo-
nyítványok),
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt,
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot
A pályázat benyújtásának határideje: a pályá-
zati kiírás megjelenését követő 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyúj-
tási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az állás a pá-
lyázatok elbírálását követően a munkakörre
vonatkozó feltételek teljesítésével azonnal be-
tölthető. A pályázat benyújtását és a pályázat
tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat ered-
ményéről a pályázók az elbírálást követően ér-
tesítést kapnak. 
A pályázatot – lezárt borítékban „adóhatósági
ügyintézői pályázat” megjelöléssel - személye-
sen, vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő
város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére -
címezve (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja!

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

FELHÍVÁS
Kérem mindazon betegeimet, akik két éven belül nem jártak a rende-
lőmben, egészségmegőrzésük érdekében jelentkezzenek vizsgálatra a

430-655/211-s telefonon. Bejelentkezés után nem kell várakozni. 

Köszönettel: Dr. Németh Julianna háziorvos

Tisztelt Gödöllőiek!

Wageningenből, hollandiai testvérvárosunkból érkezik
küldöttség Gödöllőre. A vendégek részére keresünk 

szállásadó családokat, olyan vendéglátókat akik szívesen
alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.

A wageningeni delegáció 2009. október 1-4-ig tartózkodik
Gödöllőn (csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap

délelőtti távozással).
A szállás, a reggeli, esetenként vacsora biztosítását 
kérjük, továbbá a hollandok reggeli elszállítását a 
szervezett programokra és esti hazaszállításukat.

További részletes információ és jelentkezés: 
Fülöp Attiláné, Gödöllői Városi Könyvtár 

és Információs Központ
Tel.: 28/515-280/105; e-mail: fulopm@gvkik.hu

Gloserné Szabó Györgyi, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke
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HARMÓNIA
FÖLDÖN-ÉGEN

Czigány Ildikó,
az első magyar pilótanő életmódklubja.

Szeretettel várunk minden 12-92 évest
egészségmegőrző hétvégénkre
2009. szeptember 19-20-án

Balatonberényben, illetve a Tisza-parti Nagykörün.

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

„Tanácsot adni könnyű. Megvalósítani őket könnyebb együtt!“

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

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

GÖRÖG EST
a szálloda éttermében.

2009. október 3-án este 19 órakor!
Belépődíj: 500 Ft. Jegyek a helyszínen kaphatók!

BORHÉTVÉGE
a szálloda udvarán.

2009. október 9-10-11-én 14 órától!
Hangulatos programok, borkóstolás, sajt- és mézvásár!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Az elmúlt héten két mérkőzést is ját-
szott a Gödöllői SK labdarúgó csapa-
ta. Előbb szeptember 2-án, szerdán
Szendehelyen lépett pályára a csapat
az idei Pest megyei kupa 2. forduló-
jában, majd a hétvégén, bajnoki mér-
kőzésen fogadta a sereghajtó Pilist.
Összefoglalva a két találkozót: Lov-
rencsics Balázs a kupameccsen négy-
szer volt eredményes, ezzel nyert a
GSK 4–1-re, míg a bajnoki meccsen
két találatig jutott a csatár, aminek
köszönhetően 2–1-es győzelmet ara-
tott Szabados György együttese, ez-
zel első győzelmét aratta az idei ki-
írásban a gárda. A 18 éves támadó
nagy nyereség a klub számára, és ha
továbbra is ilyen hatékony lesz az el-
lenfelek kapuja előtt, a Pécs NB II-es
csapatában játszó bátyja, Gergely 
nyomdokaiba léphet. Az U19-es csa-
pat ezúttal sem bírt ellenfelével és
ugyan nagy csatában, de alulmarad-
tak a pilisi fiatalok ellenében.
Időközben sorsoltak a Pest megyei
kupasorozatban, ahol a következő el-
lenfél a Vác-Deákvár csapata lesz
szeptember 16-án, míg a következő
bajnoki meccsét Veresegyházán ját-
sza a Gödöllő szeptember 13-án.

Következik: Szeptember 13., vasár-
nap 16:30 (ifi: 14:30): Veresegyház
VSK – Gödöllői SK

Megyei III. osztály – Bealudt a
GSK II Kerepesen

Nem sikerült a pontszerzés a Gödöllő
kettőnek, akik Kerepesen vendégsze-
repeltek az elmúlt hétvégén. A GSK
II. gyenge napot fogott ki, így a kö-
zepes játékot produkáló hazaiak köny-
nyedén tartották otthon a három pontot.

Következik: Szeptember 12., szom-
bat 16:30 (Vácszentlászlón): Gödöl-
lői SK II – Vácszentlászló

Utánpótlás – Kettős siker a
Putnok ellen

Mind az U19-es, mind az U16-os csa-
patunk nyerni tudott a Putnok elleni
„hazai” mérkőzésen az NB III. Mátra
csoportjában. A Tura jogán induló gö-
döllői csapatok második bajnokijukat
játszották, ezúttal Turán, és mindkét
meccsükön nyerni tudtak eddig.
NB III, U19 Mátra csoport, 4. forduló
Tura-GSK – Putnok 5–2 (1–1)
Gól: Czuczor Attila (2), Veszeli Károly,
Czine Gábor, Géczi Krisztián
NB III, U16 Mátra csoport, 4. forduló
Tura-GSK – Putnok 5–2 (2–1)
Gól: Somogyi Levente, Keszég Vilmos,
Voina Erik, Papp Máté, Vörös Viktor.

Az elmúlt hétvégén kétnapos fel-
készülési tornán vett részt Mis-
kolcon a TEVA-Gödöllői RC csa-
pata. A hölgyek a házigazdák
mellett a Vasas, a Nyíregyháza és
egy angol egyetemi csapat, a
Leeds Metropolitan University
csapatai ellen mérhették össze
tudásukat. 

A bajnokság előtti utolsó felkészülési
tornán a mieink a negyedik helyet sze-
rezték meg. Deme Gábor már az előző
heti, gödöllői Ádám László emléktor-
nán elmondta, hogy még nem állt össze
az általa elképzelt kezdő hatos, ami be is
bizonyosodott, ugyanis, bár szoros
meccseket játszottak a mieink, mind-
össze az angolokat tudták legyőzni. Ter-
mészetesen ebből messzemenő követ-
keztetéseket nem lehet levonni, hiszen a
Vasas eleni meccset leszámítva több-
nyire a junior korú játékosok kaptak bi-

zonyítási lehetőséget a szakvezetőtől.
Szeptember 13-án már élesben kell bi-
zonyítani a lányoknak, ugyanis ekkor
kezdődik a bajnokság. A női extraliga
idei kiírásában az alábbi nyolc csapat el-
len küzdenek majd a minél jobb helye-
zésért a mieink: BSE-FCSM, Vasas,
Nyíregyháza, Miskolc, UTE-Volley,
MÁV-Előre SC, Békéscsaba, valamint a
gödöllői utánpótlásban is dolgozó Sza-
bados István vezette ifjúsági-váloga-
tott. Az első játéknapon az UTE Volley
együttesét fogadja majd a TEVA-GRC
az egyetemi csarnokban. A találkozó 17
órakor kezdődik. A teljes sorsolás meg-
található az hunvolley.hu oldalon.
Nemzetközi női felkészülési torna,
Miskolc (gödöllői eredmények):
TEVA-Gödöllői RC-Albrecht-Miskolci
VSC-MISI 1:3; TEVA-Gödöllői
RC–Vasas Duna Autó Óbuda 1:3; Leeds
Metropolitan University–TEVA-Gödöl-
lői RC 1:3; TEVA-Gödöllői

RC–Euroaszfalt-NRK-Nyíregyháza 2:3
A torna végeredménye: 1. Vasas Duna
Autó Óbuda, 2. Euroaszfalt-NRK-Nyír-
egyháza, 3. Albrecht-Miskolci VSC-
MISI, 4. TEVA-Gödöllői RC, 5. Leeds
Metropolitan University.

TEVA-GRC hazai bajnoki mérkőzé-
seinek időpontja (egyetemi csarnok):

Szeptember 13., 17.00: Gödöllő–UTE-
Volley
Október 4., 17.00: TEVA-GRC–MÁV
Előre 
Október 23., 17.00: Gödöllő–Nyíregy-
háza
Október 31., 17.00: Gödöllő–Miskolc
November 13., 18.00: Gödöllő–Békés-
csaba
November 29., 17.00: Gödöllő–BSE
December 13., 17.00: Gödöllő–Vasas
(az Ifjúsági-válogatott elleni mérkőzé-
seket minden csapat Dömsödön játsza).

A Guttman Dojo SE és a Gödöllői Con-
tact ITF Taekwon-do SE vezetői a több
mint egy évtizedes barátság és szakmai
egyetértés szellemében idén nyáron kö-
zös edzőtábort szerveztek. A tápiógyör-
gyei ifjúsági tábor adott otthont a két
egyesület közel negyvenfős csapatának,
augusztus 16-22. között. A Japánból
származó és főként a fizikai erőre épülő
Kyokushin Karate és a Koreában alapí-
tott Taekwon-do egymástól merőben el-
térő stílust és harcmodort képviselnek,
ettől függetlenül a csapatok teljes har-
móniában végezték munkájukat egymás
szomszédságában. A Guttman János
által vezetett Kyokushin karatésok és a

Kókai Zsolt által irányított taekwon-
dosok napi 3 alkalommal, néha az em-
beri tűrőképesség határait feszegető,
igen kemény edzésmunkát végeztek. A
tábor megkoronázásaképpen valameny-

nyi résztvevő övvizsgát tehetett,
melynek keretében a vizsgáztatók le-
mérhették tanítványaik felkészültségét.
A magas szintű fizikai és elméleti fel-

készítés mellett a csapatok
összekovácsolása is fontos
célkitűzést jelentett, továbbá
az edzőtábor kiváló erőpróba
is volt a közelgő rangos hazai
és külföldi versenyeket meg-
előzően.
Amennyiben érdeklődik a
harcművészetek iránt, szíve-
sen látja mindkét klub az ér-
deklődőket edzéseiken.
Kyokushin Karate edzés: he-

lyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola,
időpont: kedd és péntek 18–19:30
ITF Taekwon-do edzés: helyszín: Bio-
Fitt Center, Állomás út 1-2/a, időpont:
hétfő és szerda 17:30–19 óráig.             -li-

Szeptember 10-én, csütörtö-
kön indul útjának az első mű-
füves kispályás városi labda-
rúgó bajnokság. A Táncsics Mi-
hály utcai sportlétesítményben
megrendezésre kerülő egyko-
ros kiírásra 17 csapat nevezett.

A következő héttől már heti két nap-
ban küzdenek majd a csapatok egy-
mással 2x20 percben és minden játék-
napon nyolc mérkőzést láthatnak
majd a kilátogató nézők, amelyek két
pályán, párhuzamosan kerülnek majd
sorra. A bajnokság november 5-én ér
véget.
Az első játéknap párosítása (szep-
tember 10., csütörtök, párhuzamosan,
egy időben két mérkőzést rendeznek):
18:45: Caterpillar – Deko FC, vala-
mint Old Boys Seven – Fortuna

19:35: FC Hoz-Be – Fergetegeesh,
valamint Alma FC – Szilz.
20:25: Vitech 2000 – Energye, vala-
mint Barcelona – FC Denevér
21:15: Medián – Móres, valamint
Amatőr FC – Szaft. Szabadnapos:
Futstars

Teljes sorsolás: www.sevo.hu
Lokálptrióta Kupa a hónap
végén – Gyermek és felnőtt
tornák

Szeptember 20-án a gyermekeké, 26-
án pedig a felnőtt férfi és női csapa-
toké lesz a főszerep a műfüvön, ugyan-
is ebben a két időpontban rendezik a
Táncsics Mihály úti pályán a Lokál-
patrióta Kupát, amelyre még lehet
nevezni. A felnőtt tornákra a jelent-
kezés és további információ: 06/70-

A Gödöllői AKSE HUN-TER Íjász 
Szakosztály a Kerecsen Íjászbolt támo-
gatásával szeptember 12-én és 13-án
megrendezi az I. Kerecsen Íjász Napo-
kat Babatpusztán.
Az esemény keretében zajlik majd a 25
célos, I. Kerecsen Íjászverseny tradicio-
nális íjászok számára, valamint lesz éj-
szakai, távlövő és harci íjászverseny és
távlövés is hazai és külföldi résztve-
vőkkel. A versenyeken részt lehet venni
külön-külön, de lehetőség van összetett
versenyben és csapatversenyben is in-
dulni. A legjobb eredményt elérő csapat
jutalma a Gödény Kupa. A versenyek
mellett lesznek tradicionális íjászattal
kapcsolatos előadások is, hatásbemuta-
tók és egyéb szórakoztató programok,

valamint le-
hetőség lesz
az íjászat ki-
próbálására
minden kor-
osztály szá-
mára.
Minden gö-
döllői íjászt,
érdeklődőt és
családot sze-
retettel vár-
nak a szer-
vezők a két napos eseményre.
Az érdeklődők a részletes versenykiírást
a www.ijasz.airsoftkse.hu oldalon, az
eseményeink menüben találhatják meg.

-íj-

FELHÍVÁS – VÁROSI FUTÓVERSENY

2009. szeptember 12-én szombaton a városi futóverseny 
miatt 10:00-10:30-ig 

LEZÁRÁSRA KELL SZÁMÍTANI 
az alábbi útvonalon:

Petőfi tér (a szobor előtti terület) – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Szőlő utca – Bethlen Gábor utca – Lumniczer Sándor utcán

végig – Petőfi tér – Petőfi Sándor utca.
Megértésüket köszönjük!

Küzdősport – Taekwon-do edzőtábor

Közös karate program

Röplabda – Felkészülési torna, Miskolc

Egy győzelem, negyedik hely

Az elmúlt hétvégén az asztaliteniszezők
is megkezdték hosszú bajnoki soroza-
tukat, egyben felavatták a nemrég áta-
dott Damjanich János Általános Iskola
tornatermét. A sportág történetében elő-
ször állt asztalhoz NB I-es gödöllői asz-
talitanisz csapat és a csarnokavató a höl-
gyek szemszögéből nézve jól sikerült,
ugyanis a női NB I. keleti csoportjában
induló Gödöllői SK az első fordulóban a
Hatvani Lokomotív Econovum Akadé-
mia SE csapatát fogadta és verte meg
16:2-re. 
A férfi NB II-ben rajtoló GEAC I. a Szé-
csény együttesét látta vendégül. A
Klampár Tibor edzette vendégek jobb-
nak bizonyultak és nyertek 14:4-re, míg
az NB III-ban szereplő GEAC II. az 
Esztergomot fogadta és maradt alul a ta-

valyi NB II-es ezüstérmessel szemben
10:8 arányban. A Pest megyei csapatbaj-
nokság B csoportjában szereplő GEAC
V. férfi csapata a Tápiógyörgyével üt-
között, akik elvitték a két pontot Gödöl-
lőről (6:12), míg az északi A csoportban
induló GEAC III. a Boldogot, a déli cso-
portban induló GEAC IV. a Nagykőröst
fogadta az első játéknapon és verte 
könnyedén. Előbbit 15:3-ra, utóbbit
11:7-re. Az első gödöllői játéknap mér-
lege: 3 győzelem, 3 vereség.

Toborzó a fiataloknak – Új helyen
a pingpongosok

Az asztalitenisz csapat a tervek sze-
rint átköltözött a Damjanich János Álta-
lános Iskolába és menetrend szerint

megérkeztek az új, válogatott mérkőzé-
sek megrendezésére is alkalmas ver-
senyasztalok. Az új edzők is csatasorba
álltak, így továbbra is magas szinten
folytatódik a munka jövő reménységei-
vel. Az új környezetben kiváló körül-
mények között és több asztalon dolgoz-
hatnak a szakemberek, így lehetőség
van újabb csoport indítására.

Az egyesület szeretettel várja az asz-
talitenisz iránt érdeklődő 2003-ban
vagy korábban született gyermekek je-
lenkezését, akik szeretnének heti 2x2
órában megismerkedni a sportággal. A
foglalkozásokat képzett és tapasztalt
edzők vezetik (volt válogatott játéko-
sok, Európa-bajnok, BEK-győztes és
jelenleg is aktív versenyzők), akiket a
gödöllői felnőtt asztaliteniszezőknek is
segítenek.

Jelentkezni és érdeklődni lehet ked-
den és csütörtökön 16:30 és 18:30 kö-
zött a Damjanich iskola tornatermében
az edzéseken Monostori Péternél le-

A Gödöllői Egyetemi
Atlétikai Club 

nagymúltú és sikeres
vívószakosztálya

FELVÉTELT HIRDET
8-12 éves fiúk és lányok

részére

Jelentkezés:
Kedden és csütörtökön 

17.30-tól a Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium 
tornatermébenvagy a 

megadott elérhetőségeken.
Elérhetőségek:

Telefon: 06-20-4984867
Email: vivas@szie.hu

Továbbá vívásoktatás 
felnőtteknek is. 

Érdeklődni: Bokor Gergely:
06/20-204-1983.

KÖVETKEZIK:

Női Extraliga 1. forduló, szeptember
13., 17 óra egyetemi sportcsarnok:

TEVA-GRC – UTE Volley

Pest megyei III. osztály, gödöllői cso-
port, 2. forduló
Kerepes II. – Gödöllői SK II. 5–0
(2–0)

Asztalitenisz – Nagyüzem a Damjanichban

Sikeres NB I-es debütálás

I. Kerecsen Íjász Napok – Gödöllő, Babatpuszta

1 esemény, 2 nap, 3 verseny

Labdarúgás – Sikeres bajnoki és kupaszereplés

Lovrencsics hatos

Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK 2–1 (1-0)
Gólszerző: Lovrencsics Balázs (2)

Pest megyei kupa, 2. forduló
Szendehely – Gödöllői SK 1–4 (1–3)
Gól: Lovrencsics B. (4)

Pest megyei I. osztály U19, 4. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK 1–2
Gól: Eyssen Olivér

Kispályás foci – csütörtökön rajtol

Műfüves bajnokság: 17 csapat



GYÁSZ KÖZLEMÉNY
*„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit
szeretünk, azt nem feledjük el.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Budavári István életének 61. évében 2009. augusztus 27-én elhun-
yt. Hamvait szerető családja körében helyezzük végső nyugalomra.
Búcsúztatása szűk családi körben történik, ezért kérjük minda-
zokat, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy egy szál gyertya
meggyújtásával emlékezzenek meg róla. A gyászoló család.

INGATLAN
*Panorámás telek eladó Gödöllő frekventált helyén. Érdeklőni
lehet a 06-20-9-424-062 tf-számon.
*Garázs eladó (két autó beállásos) Gödöllő Kossuth L. u. 35. sz.
alatt. Iá.: 4,9M Ft Érdeklődni: 20 352 7445
*Gödöllőn 2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, vil-
lany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889
*Gödöllő Központban 2,5 szobás 76 nm-es teljesen felújított lakás
klímával, műanyag ablakokkal konyhabútorral eladó.  14,9 MFt
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba + nappalis
szuterénes cirkós családi ház 1600 nm-es telken  22 MFt ért 20-7722429 

*Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, tégla építésű családi ház eladó Iár
8,9 MFt  20-8042102
*Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított ,1,5
szobás II em  konvektoros lakás ,sarokkádas fürdő Iár 10.5 MFt
20-7722429 
*Szadán jó állapotú 2 szoba konyhás cirkófűtéses felújított ház
parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok érdemes
megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429
*Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek eladó! 10,6
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1 szintes
ház gyönyörű környezetben sürgősen eladó Iár 29,9 MFt  20-
7722429 
*Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1 szobás II emeleti
tégla építésű jó állapotú lakás konvektoros fűtéssel beépített
konyhabútorral Iár 7,5 MFt 20-7722429
*Gödöllő belvárosában rusztikus 3 szobás családi ház 620 nm-es
telekkel ősfás belső udvarral garázzsal pincével eladó Iár 43 MFt
20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllőn 3 szoba nappalis  új építésű ikerház eladó ár
szerkezetkészen 16 MFt, kulcsrakészen 22,5 MFt 20-7722429

*KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki lakásokat, kertes
házakat , telkeket regisztrált ügyfeleink részére nagy helyis-
merettel és többéves eladási tapasztalattal ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú lakás
Iár 13,9 MFT (20) 804-2102
*Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföldszin-
ti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102
*Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alacsony
közös költség  Iár 8.9 MFt 20-804-2102
*Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó teljesen felújí-
tott 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429   
*Jó vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű 2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es telekkel eladó Iár
20,5MFT 20-8042102
*JÓ BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örökpanorámás
építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102

*CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is alka-
lmas ikerház beépíthető tetőtérrel garázzsal újszerű állapotban
eladó Iár 29,5MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterénnel hob-
biszobával 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház gödöllőn
eladó Iár 30 MFt 20-8042102
*Jó vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes világos
parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rezsivel kul-
turált lakótömbben I.ár: 11,9 MFt 20 772-2429 
*Eladó 2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 14.7 MFt
20-804-2102
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-Gödöllőn új építésű családi ház 410 nm
telken 114 nm nappali + 4 szoba 29.8MFt.
-Gödöllőn új építésű egyszintes 78 nm
nappali + 3 szobás családi ház 340 nm
telken 24.5MFt.
-Gödöllőn az Újfenyvesben 565 nm
telken 100 nm nappali + 2 szobás csalá-
di ház 35MFt.
-Kiadó Egyetem téren 60m2-es lakás
hosszútávra 60eFt/hó+rezsi
-Gödöllőn 2. emeleti felújított 34 nm kon-
vektoros garzon lakás 8.9MFt.
-Szt. János utcában erkélyes 2. emeleti
másfél szobás felújított lakás 12.7MFt.
-Új lakás 1+2 fél szobás tégla cirkó nagy
telken 17,5 MFt.
-Veresegyházán modern új építésű 99 nm
nappali + 3 szobás családi ház 27.59MFt.
-Új lakás nappali +2szoba +gkcs beálló
+önálló tároló + 13m2 terasz kertkapcso-
lattal 17,4 MFt.
-Gödöllőn 986 nm 27 m széles HÜ
építési telek, víz a telken, villany gáz a
telek előtt 12.8MFt. 
-Fenyvesben ősfás környezetben 530 nm
építési telek minden közmű a telek előtt
10.6MFt.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: 

szolgalat@vella.hu
internet: 

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 57nm-
es lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102
*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3MFt 20-8042102
*Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén lakások eladók! 40-95m2 között már 9,9 MFt-tól! 20-
5391988 WWW.VERESIHAZ.HU
*Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások eladók! Ár
20,3Mft-tól Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-5391988
*Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás 3szobával
1.emeleten eladó! Iár 16.8 Mft 20-5391988
*Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás,víz,gáz,csatorna a telken! Iár 16.3Mft. 20-539-1988
*Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2-es
összközmű  zsákutca végén! Iár12.8Mft. 20-539-1988
*GÖDÖLLŐN ÉPÍTÉSI TELEK SŰRGŐSEN ELADÓ Iár9,5MFt 20-9447025
*Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ  86 nm-es 3
szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár 18,7
MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!
*REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron! Festés,
burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere. Családi-
ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon
bizalommal! 20-9447025
*Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820 nm-es, örökzöldekkel beül-
tetett gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nappali
konyhával + fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz bevezetve,
csatorna az utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870
*Gödöllőn (Antalhegyi dombon) 1000 m2-es 2 utcára nyíló
panorámás, osztható telken 2002-ben épült, 2 generáció részére is
alkalmas, összesen 160 m2 lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha,
2 fsz.) színvonalas külső és belső kialakítású családi ház, 2 beállá-
sos garázzsal. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban 2002-ben épült, 71 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2. emeleti társasházi
öröklakás. Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok, klíma. Iá:
19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Szt János utcában 43 nm-es, 1+fél szobás, gázkon-
vektor fűtésű, felújított, fr. erkélyes lakás. Iá: 10,9 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Palotakerten) 5. emeleti, 63 m2-es, 2 szobás erkélyes
lakás 9,7 mFt ir. áron eladó. Egyedileg szabályozható korsz-
erűsített fűtés!. Érd.: 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I. emeleti, felújított,
konvektoros fűtésű lakás teljes bútorzattal eladó. Iá: 8,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti, felújí-
tott, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn téglaépítésű háztömbben 53 nm-es, 2 szobás, cirkó
fűtéses földszinti lakás, saját pincével. Iá: 12 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn egyedi fűtésű, részben felújított (új fürdősz., új
nyílászárók, új burkolat), 55 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá:
11,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, mel-
léképülettel. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetőszerkezet, új
burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korszerűsített
fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti szé-
lesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség), rajta egy 12
m2-es faházzal. Iá: 10,6 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben 1000 nm-es (31 m utcafront), ikerház
építésére is alkalmas, összközműves építési telek, rajta kis faház-
zal. Iá: 15 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Bagon 1100 nm-es, örökzöldekkel és gyümölcsfákkal beültetett
panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha, fsz.)
épülettel. Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd: 20/9194-870
*Bagon 1300 m2-es, parkosított telken, 5 éve épült, nappali + 2
szobás, színvonalas külső és belső kialakítású, kétszintes
téglaépítésű lakóház, garázzsal, kis pincével. (Klíma, riasztó, elek-
tromos kapu). Iá: 11,9 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült,
nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes családi ház
1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Gödöllői lakás vagy hétvégi ház
beszámítás lehetséges. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Áron alul 160m2 Blahai családi ház 2007-es építés, kiváló
minőség, 1200m2-es telek, nappali+3+fél szoba, erkélyek, 24m2-
es terasz, pince. Ár: 38,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*Erzsébet parknál, Haraszt legkeresettebb utcájában felújított
családi ház eladó. 127m2-es lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő, terasz,
486m2-es parkosított kert, szuterén, garázs. Ár: 35MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, 40m2-es, 3. emeleti, 1 szobás,
erkélyes, Keleti fekvésű. Ár: 8,2 MFt Major Zoltán 0670/77-33-
222 www.perfektotthon.hu
*SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38m2-es, földsz-
inti, 2 fél szobás, Nyugati fekvésű, üres téglaépítésű lakás. Irányár:
6,7 MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. utcában emeleti, háromszobás, parkettás, egyedi
fűtéses, sarokkádas, kocsibeállós, egyszintes minőségi 2004
építésű, tégla lakás eladó. Irányár 26,5 MFT Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*ÚJ TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban. 1,5 MFt. Major Zoltán
0670/77-33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu
*35.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező ügyfelem részére kere-
sek minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos családi házat Gödöl-
lőn. Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*TULAJDONOSTÓL ÁRON ALUL ELADÓ HARASZTI CSALÁDI HÁZ
600m2-es saroktelek, 120m2-es ház, nappali, 2+1/2 szoba,
pince, tároló. Ár: 25,9 millió forint. Tel:70/315-8819 
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERFÉL GÖDÖLLŐN ELADÓ! HARASZTBAN 70 m2-
es, Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház 400 m2-es
telekkel eladó. IRÁNYÁR: 23.000.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu 
*ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ! KÖZPONTBAN, 58 m2-es, Nappali
+ 2 Hálószobás, cirkófűtéses, magasföldszinti téglalakás eladó.
IRÁNYÁR: 16.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám:
3359. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu 
*ELADÓ LAKÁS Gödöllőn! János utcában, 59 m2-es, 2 Szobás,
erkélyes, kiváló állapotú, egyedi fűtéses téglalakás eladó.
IRÁNYÁR: 11.900.000 Ft. Érdeklődni: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3669. 
*CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE. ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, helyi
valódi referenciákkal vállaljuk házának megépítését akár kulc-
srakész állapotig. Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ irodában.
Időben hívjon, és még 2009-ben átveheti: 06 (28) 513-210
www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN! 
*Eladó Gödöllőn frekventált helyen 1500 nm építési telek, amire
van egy jogerős 6 lakásos társasházra engedély. A telek teljesen
közműves. Iár: 22,5 M Ft. Tel: (30) 390-8261
*Építsen saját Lovardát! Gödöllőn, a Repülőtéri útról nyíló mezőgaz-
dasági besorolású ingatlan eladó. 46.020 nm terület, 3 %-s beépítési
lehetőség, nyugodt környezet! Iár: 1.000 Ft/nm. Tel: (20) 965-0066
*1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702
*Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
*Eladó Gödöllőn a Röges utca legvégén (Rét u. közelében) egy
1200 nm-es gondozott termő gyümölcsös, tartalék építési
övezetben. Tel: (70) 774-6825
*Gödöllő központi részén, csendes helyen (Kör. u.) eladó egy 2.
emeleti, 1+2 félszobás, 69 nm-es, egyedi fűtésű, étkezős, azonnal
költözhető lakás. Tel: (70) 774-6825
*Gödöllőn, vagy környékén KERESEK családi házat, lakást vagy
ingatlant. Farkas. Tel: (30) 719-9988
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*Gödöllőn, gyönyörű, 1400 nm- es telken 3 szintes, rafinált szintel-
tolásos, nappali + 3 szobás, galériás családi ház SÜRGŐSEN eladó.
Pince, garázs, kiszolgáló helyiségek. Ára: 25.9 M Ft. 30- 977-6665
*Gödöllőn, Erzsébet kir. körúton tehermenetes, 3. emeleti 62 nm-
es lakás azonnali költözéssel áron alul sürgősen eladó. Iár: 11,9 M
Ft Tel: (70) 329-3886
*Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára nyíló,
rendezett kertes családi ház (több szoba + garázs + pince). Iár:
megegyezés szerint. Tel: (28) 430-348
*Egyedi ajánlat!  Blahán, 3 lakásos társasházban 2 szobás, 60 nm-
es,  felújításra szoruló lakás eladó. Önálló kertkapcsolattal, kocsi-
beállóval, távol a város zajától. Irányár: 11 M Ft. 30- 977-6665
*GÖDÖLLŐN hatlakásos társasházban 2+1 félszobás, földszinti
lakás két garázzsal eladó. Iár: 29 millió Ft. Tel: (30) 415-1149
*GÖDÖLLŐN A KÖZPONTBAN ELADÓ 68 nm, galériás, teraszos,
napos, beépített konyhás, egyedi fűtésű lakás extrákkal felsz-
erelve, új építésű társasházban. Iár: 23 MFt. (30) 3318-172
*Központban, fiatalos, 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros,
57nm-es  lakás eladó. Rezsi nagyon alacsony, különbejáratú
szobákkal, azonnal költözhető.  Irányár: 11,7 M Ft. 30/977-6665
*1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás eladó.
Palotakert 10. fszt. Tel: (30) 9446-816
*Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben 2 és félszobás, 1.
emeleti, erkélyes, nagyon jó állapotú lakás tulajdonostól eladó. Iár:
13,9 M Ft. Tel: (30) 500-2432, (30) 509-7326
*Központhoz közel, kertvárosi részen, nappali + 3 szobás,
gyönyörűen felújított egyszintes családi ház eladó.  700 m2 telken,
garázs, nagy terasszal.  Alkalmi vétel:  24,500,000 Ft. 30/977-6665
*Kertvárosban három szobás családi ház gáz cirkóval és vegyes
tüzeléses kazánnal, 200 nöl kerttel eladó. Nagy konyha, előszoba,
fürdőszoba. Tel. (30) 268-5949
*Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla, konvek-
toros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701
*Nagyon jó fekvésű, építési SAROKTELEK a kertvárosban. Két
aszfaltos utcáról megközelíthető, víz és villany a telken belül.
IKERHÁZ, KÉTLAKÁSOS HÁZ is építhető, 30% a  beépíthetőség.
Irányár: 16,900,000 Ft     30/977-6665
*Eladó a Szilágyi E. utcában 300 nöles rendezett telken 3 szoba
nappalis családi ház. 80 nm-es garázs, kamra, pince, ásott kút. Tel:
(30) 402-7276, (28) 410-010
*Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt. Imre
utcában 128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben 500 m2-es
saját tulajdonú udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár:
12,5m. VALAMINT A LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes
lakás +garázs a garázssoron. Iár: 9,8m Ft. Hívjon, megegyezünk!
Tel: (20) 3532-516
*Gödöllő belvárosában (Petőfi tér) eladó 2.5 szobás, amerikai
konyhás, 70 nm-es lakás. Cirkó fűtés, egyedi belső kialakítás. Iár:
20,5 millió Ft. Tel: (30) 332-5597
*Gödöllőn (Paál L. köz) eladó 1.em. 1,5 szobás lakás megkímélt
állapotban, első tulajdonostól. Parkettás, új hőszigetelt ablakok,
redőny, konvektor. 43nm + tároló. Iár: 11M Ft. (30) 519-4397
*Budapesti, Keleti pályaudvarhoz közeli kétszobás, téglaépítésű,
polgári, 3. emeleti lakásomat ELADOM. Értéke: 11,2 M FT. ŐSZTŐL
KIADÓ: 60.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 383-6789
*Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981
*Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház mel-
léképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz,
csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a közpon-
thoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
*Eladó János utcai 52 nm-es, erkélyes, 2szobás, önálló tárolós, nap-
fényes, parkra néző, jó állapotú, téglaépítésű, konvektoros, vízórás lakás
alacsony rezsivel. Csendes, jó házban. Iár: 11,9m Ft. Tel: (20) 3311-373
*Kazinczy körúti, két szobás, teljesen felújított, erkélyes lakást
elcserélném másfélszobás erkélyes lakásra. Tel: (20) 455-4648

*Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es 2 szobás nagy erkélyes kasté-
lykertre néző lakás eladó. Iár: 10,8m Ft. Tel: (30) 293-1728
*ELADNÁM, vagy értékegyeztetéssel nagyobbra CSERÉLNÉM
(panel kizárva) János utcai 1,5 szobás amerikai konyhás nappalis
49 nm-es IV. em. lakásomat. Iár: 11,5 M Ft. Tel: (30) 9661-375
*Gödöllőn a Tűztorony házban csendes, belső udvarra néző 3
szobás, erkélyes, 66 nm-es lakás mélygarázsban kocsibeállóval
együtt eladó. Érd: (70) 42-00-000
*Palotakerten teljes körűen felújított (új burkolatok, festés) 63
nm-es lakás 10,95m Ft irányáron eladó. Tel: (20) 569-6081
*Gödöllő központjában (Kossuth L. u. 24-26. sz.) 100 nm-es és 70
nm-es lakás eladó. Tel: (30) 9-001-004, (30) 9-548-289
*Eladó Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában egy 2. em, 2,5
szobás, 65 nm-es, erkélyes lakás. Azonnal költözhető. Iár: 12,8 m
Ft. Tel: (70) 6088-206, (30) 410-8343
*Gödöllő központjában a Szent István téren eladó 2 szobás, erké-
lyes, felújított 2.em. lakás. Egyedileg szabályozható, korsz-
erűsített fűtéssel, valamint a Remsey körúti mélygarázsban lévő
kocsibeálló. Együtt ill. külön-külön is eladók. Tel: (28) 410-711
*Magánszemélytől Gödöllőn, a Kazinczy körúton 1. emeleti 2
szobás, erkélyes felújított lakás pincével és a lakás alatt garázzsal
eladó. Iár: 15,5m Ft. Garázs nélkül iár: 12,5m Ft. Tel: (30) 475-6060
*Gyógyfürdő műútja mellett tóalmási kétszintes modern beltelki
nyaralónkat eladjuk! Családi ház, ikerházrész csere is érdekel. Iár:
10m Ft. Tel: (20) 621-5111
*Gödöllő Központjában 1 szobás loggiás 1. emeleti, tehermenetes
lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított. Ingatlanosok kíméljenek.
Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324

*Gödöllőn a központban 44 nm-es, két szobás (+ saját tároló) egyedi
fűtésmérős lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó. Tel: (30) 975-9604
*Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, felújított, riasztós lakás. Új
gépesített konyhabútor, új gardróbszekrények, egyik szobában
beépített szekrénysor. Internet 2szobában. (20) 554-7022
*Családi ház Gödöllőn! Telek 780 nm, ház 135 nm. Folyamatos
felújítás alatt. Gáz, vegyes tüzelésű. Kábeltévés, riasztós. Kisebb
családi házat beszámítunk. Iár: 29m Ft. Tel: (70) 392-7694
*Örökpanorámás mediterrán kis ház 2000nm ősfás telken (szőlő)
eladó. (70) 978-7778
*VALKÓN eladó 3szobás +nappalis összkomfortos téglaépítésű
családi ház szuterénnal, melléképületekkel kb. 1000nm-es telken.
Fűtés: gázcirkó, vegyestüzelésű kazán. (20) 325-8411
*Sürgősen eladó Gödöllőn kétlakásos családi ház. Kiváló lehetőség
összeköltözésre, irodának, üzletnek. Lakások mérete: 75 és 150
nm külön bejárattal és közművekkel. Hívjon, megegyezünk! Iár:
24,8MFT. (30) 392-3635
*Gödöllő központjában, Szt. János utcában 2 szobás, 1. emeleti,
erkélyes, szép világos lakás tulajdonostól eladó. Tel: (70) 663-7610

ALBÉRLET KIADÓ
*Gödöllő belvárosában 2006-ban épült társasházban 86 nm-es,
nappali + 2 szobás, 2. emeleti luxuslakás liftes házban, terem-
garázzsal KIADÓ. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn felújított, I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2
szobás erkélyes, bútorozatlan lakás KIADÓ. 50
eFt+rezsi/hó. Tel: 28/411-086

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A Blahán, panorámás telken nappali+3
szobás különleges hangulatú luxus
kategóriájú (kerti medence, jakuzzi, szauna,
szolárium), 2003-ban épült családi ház
eladó. Iá.: 75 mFt.
*A Kertvárosban, csendes kis utcában, a
központtól néhány percre 794 nm-es sarok-
telken,120 nm-es, felújítandó, 4 szobás
családi ház sürgősen eladó. Iá.: 25 mFt.

IPARI TERÜLETEK, IPARI ÉPÜLETEK,
SZÁNTÓK:
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója mellett, a
Sony szomszédjában, 7495 nm-es ipari terület
eladó. Beépíthetőség: 40 %. Iár: 20 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú épület (13
iroda+ mellékhelyiségek) 2000 nm-es telken
eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 
*GÖDÖLLŐN, az Irtványosban 1062 nm-es
szántó eladó. Irányár: 1,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a valkói út mellett 11190 nm-
es szántó eladó. Iá: 7,9 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a vásártér mellett egy 6 hek-
táros szántó 1000Ft/nm áron és egy fél hek-
táros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti domb-
oldalon körpanorámás 11444 nm-es terület
eladó, jelenleg 3%-a építhető be, közmű
mellette. Iá: 3800 Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500 nm-es,
közművesített ipari terület eladó. Iá: 22,5mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Perőci oldalban 800nm-es
telkek (4 db) 500 ezer Ft/db áron eladók.
*A BAGI CSÁRDA mellett 3766 nm-es tele-
phely eladó. Irányár: 30 mFt.
*MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari terület
autópálya közelében eladó. Iá: 5000Ft/nm.
*KISTARCSÁN a főút mellett 310 nm-es
szolgáltató és kereskedelmi tevékenységre
alkalmas, kiváló állapotú ipari épület 1029
nm-es telken eladó. Irányár: 65 mFt.
ÜZLETEK:
*Gödöllőn, a Spar Bevásárló Központban
307, 196 és 191 nm-es üzlethelyiségek bér-
beadók. Bérleti díj: 15 euró/hó/nm + rezsi.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 17,5 mFt.
*A központhoz közel 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség eladó.
Iá: 22,5 mFt.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.

*A központhoz közel 43 nm-es üzlet-
helyiség hosszútávra bérbeadó. Iá: 70

ezer Ft/ hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél szobás,
8. emeleti, felújított lakás eladó. Egyedileg
szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás 3.
emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű
3. em., erkélyes lakás eladó. Iár: 17,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Azonnali költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Kertvárosban 90 nm-es, 3 és fél szobás,
háromszintes, felújított sorházi lakás 500
nm-es kertrésszel, kétállásos garázzsal
eladó. Vállalkozásra alkalmas! Iá: 25,3 mFt.



*Bútorozott 2 szobás lakásba ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek. Fürdős-
zoba, konyha használattal, kábel TV, telefon, internet szolgáltatás-
sal. Csak nem dohányzó személy jelentkezését várom! Egy havi
kaució szükséges. Azonnal költözhető. Tel.: 06-70/318-2127
*AZONNAL beköltözhető ÚJ LAKÁSOK. Új építésű, liftes házban
50 m2-es kétszobás fiatalos, gázfűtésű lakások kiadók 60-65e.
FT/hó Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, 1+két
félszobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses, redőnyös, külön
tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.: 70/568-5120.
*Azonnal beköltözhető, kastélyra néző, másfélszobás bútorozott
lakás liftes házban 1-2 személynek kiadó. 50 ezer Ft/hó + rezsi +
2 havi kaució. Tel. (70) 316-5381
*Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás, szabá-
lyozható fűtésű lakás ELADÓ vagy KIADÓ két fő egyetemista
részére. Tel: (70) 419-4563, (70) 365-1959
*Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett lakás
szept. 1-től kiadó (konvektoros). 60.000 Ft + rezsi + 1 havi kau-
ció. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816
*Budapesti, Keleti pályaudvarhoz közeli kétszobás, téglaépítésű,
polgári, 3. emeleti lakásomat ELADOM. Értéke: 11,2 M FT.
ŐSZTŐL KIADÓ: 60.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 383-6789
*Paál László közben 1+félszobás, konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó vagy eladó. Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó +rezsi.
2havi kaució szükséges. Tel: (20) 394-6722, (20) 224-9118
*Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
*Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-
es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
*Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben 59 m2-es 2
és félszobás bútorozott földszinti lakás egyéni fűtéssel, terasszal
és garázzsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd: (30) 488-8780 
*Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben bútorozva
kiadó. 2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848
*Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott lakás. Tel:
(30) 609-8707
*Gödöllő központjában 2 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó. Tel:
20/939-0797, 20/556-2653
*Szt. János utcában parkra néző 2 szobás konvektoros, felújított,
parkettás, egyedi mérőórás lakás frissen festve, mázolva, új kony-
habútorral kiadó. Tel: (30) 448-4538
*Gödöllőn kiadó 70 nm-es, 2 szobás bútorozott lakás csak nemdo-
hányzó, 2 fő részére. 70.000 Ft + rezsi/hó + kaució. Tel: (70) 635-6016
*Fiúknak kertes házban külön bejáratú mérőórákkal felszerelt
albérlet kiadó. Tel. (20) 771-3387
*Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel: (70) 427-1022
*János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

*Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es, 1,5 szobás, bútorozatlan,
korszerűsített fűtésű lakás kiadó! Bérleti díj 45e Ft/hó + rezsi.
Kaució szükséges. Tel: (20) 3-961-150
*Gödöllő, Palotakerten 2 szobás, távfűtéses (szabályozható,
mérős), felújított (műanyag ablakok) 1. em. erkély nélküli lakás
kiadó. Tel: (20) 9280-973
*CSALÁDI HÁZ KIADÓ a BONCSOK DŰLŐN. Tel: (20) 9-361-233,
(28) 415-581
*Királytelepen 2 szobás összkomfortos családi ház kiadó
hosszútávra. Garázs, kábeltévé, Internet van. 65 ezer + rezsi. Tel:
(20) 523-5077
*Azonnal beköltözhető, kastélyra néző, másfélszobás bútorozott
lakás 1-2 személynek kiadó. 50 ezer Ft/hó + rezsi + 2havi kaució.
Tel. (70) 316-5381
*Gödöllőn a János utcában 1. em., 2 szobás, bútorozott, felújított
egyedi fűtésű (cirkó), 55nm lakás hosszútávra kiadó. 55.000
Ft/hó + rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 422-2998.
Minden nap 13 óráig hívható. 
*Gödöllőn, az Egyetem téren 5. em., bútorozott, felújított konvek-
toros fűtésű, 2 szobás, 68 nm-es lakás hosszútávra kiadó. 60e
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 422-2998.
Mindennap 13 óráig hívható. 
*Gödöllőn főbérlő nélküli, bútorozott, gázfűtéses családi házban
albérlet kiadó. 45 ezer + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20)
55-48-607, (20) 433-1050
*Gödöllőn főbérlő nélküli, bútorozott, gázfűtéses családi házban
albérlet kiadó. 45 ezer + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20)
55-48-607, (20) 433-1050
*Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön bejáratú,
egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondicionált, részben
bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért kiadó. Tel: (30) 231-6448,
(30) 9617-621
*Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1 havi
kaució. Érd: 30/9079-322
*Palotakerten 2 szobás, parkra néző lakás kiadó. Egyedileg
szabályozható fűtés, fizetés fogyasztás alapján. Tel. (30) 9346-
769
*Gödöllő központjában (OTP épület), VII. em. 44 nm-es, 2 szobás,
csendes, a belső udvarra néző lakás teljesen felújítva, bútorozva,
gépesítve, klimatizálva hosszútávra kiadó. 60.000 HUF/hó, rezsi,
3 havi kaució szükséges. Dohányzás és kisállat kizárva. Tel: (70)
375-7500
*Kiadó Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi gázfűtéses,
félig bútorozott, alacsony rezsijű lakás hosszútávra. 50e Ft + rezsi
+ 1 havi kaució szükséges. Tel: (30) 212-6390
*2 szoba olcsón kiadó egyben és külön is, fürdőszoba és konyha
használattal. Tel: (30) 555-6794
*Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es lakás garázzsal
részben bútorozottan igényesnek kiadó. Tel: (30) 203-5912, (28)
514-906
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó egy 65 nm-es, 2,5 szobás
2. em. erkélyes, távfűtéses lakás akár irodának is. Tel: (30) 410-
8343, (28) 423-143
*Azonnal költözhetően 3 szoba összkomfortos kertes ház kiadó.
70.000 Ft + rezsi. Tel: (70) 3435-231
*Gödöllőn, csendes helyen albérlet kiadó 1-2-3 vagy 4 diáklány
részére az Erzsébet parki HÉV megállótól 5 percre. Tel: (30) 418-
7206, (70) 619-9079
*Másfélszobás, tiszta lakás a János utcában kiadó. Konvektoros,
vízórás, alacsony rezsi. Tel: (30) 270-7119
*Kiadó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, felújított lakás.
Azonnal beköltözhető! 50e Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (28)
413-830, (20) 517-7971
*Gödöllőn a szökőkútnál másfél szobás, bútorozott, háztartási
gépekkel felszerelt lakás kiadó ingyenes kábeltévével. 50 ezer Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Érd: 20/225-3066
*A Kazinczy körúton két szobás, első emeleti, felújított lakás félig
bútorozva, hosszútávra kiadó. 50.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució.
Tel: (28) 421-799
*Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben
magasföldszinti, 2 szobás, részben bútorozott lakás külön bejárat-
tal, azonnali költözéssel, magánszemélytől 50e + rezsi + kaució.
(20) 544-7532
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*Gödöllőn a centrumban 1,5 szobás lakás kiadó. Tel: (30) 975-
9604
*Gödöllő Palotakerten 2 szobás, szépen felújított lakás kiadó.
Beépített konyha, hőfokszabályozó, UPC TV, Internet van. Tel: (30)
550-7945
*Összkomfortos különálló kertes házrész okt. 1-től kiadó! Szoba,
konyha, fürdőszoba. Teljesen bútorozott, műszakilag felszerelt,
kábeltévés. Kaució nincs. Rezsivel együtt 50e. (20) 942-5487
*Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott, szabály-
ozható fűtésű lakás. 50.000 Ft + rezsi. (1 havi kaució szükséges.)
Tel: (70) 284-5656
*Kiadó családi háznál külön bejáratú összkomfortos kis lakás.
Bútorozott, fogyasztásmérők, autóbeálló külön, 36e Ft +rezsi/hó,
2 havi kaució. Tel: (20) 486-6682
*Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3 szoba +
étkezős, egyedi cirkó fűtésű, külön mérőórákkal, bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó. Cégnek, egyetemistáknak is. Tel: (30)
9344-525

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcai mélygarázsban. Érdek-
lődni lehet a  06-20-9-424-062 tf-számon.
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*LA VALETTE Salátabár kiadó, uitt. Gödöllőn, a Munkaügyi
Központ mellett, Szilhát utcában 90 nm-es iroda helyiség kiadó.
Tel: (20) 9325-415
*Kiadó Gödöllőn (Petőfi tér) 70 nm-es 2,5 szobás irodaként is
használható lakás. Tel: (30) 332-5597
*Gödöllőn 3 szobás kertes ház kiadó diákoknak vagy cégeknek,
irodának és lakásnak is. Tel: (20) 432-1572

*Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó. (Udvari,
30 nm.) Tel: (30) 346-5408
*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen
lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275
*Gödöllő központjában üzlet és iroda helyiségek kiadók. Parkolás
az udvarban. Tel: (20) 93-54-687
*Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alatt ingatlan kiadó
saját parkolóval. Tel: (70) 409-1540
*135 nm-es helyiség kiadó megosztva is kereskedelmi ill. egyéb
vállalkozás céljára. Gödöllő kertvárosi részén, családi házban. Ipari
áram, teljes közmű, kiváló parkolási lehetőség. Tel: (20) 968-4454
*Gödöllőn, szökőkútnál üzlethelyiség kiadó. Bérleti díj: 50.000 Ft
+ rezsi. Tel: (30) 500-7028
*Gödöllő központjában (Kossuth L. u. 13.) Tűztorony házban 60
nm-es üzlet eladó vagy kiadó. Tel: (30) 9-548-289, (30) 9-001-034
*Gödöllőn 43 nm-es utcafronti üzlethelyiség frekventált helyen
kiadó. Tel: (20) 913-9769
*Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Iár: 1,45 millió
Ft. Tel: (20) 466-0341
*Gödöllő központi részén, Kör utcában eladó egy 26,4 nm-es
GARÁZS. Tel: (70) 774-6825

ÁLLÁS

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ kollegákat keres:
fényező, autószerelő, karosszéria lakatos. Kiemelt kereseti
lehetőség, teljesítmény bérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal:
opelgaal@vnet.hu, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 67.

*Gödöllői étterembe gyakorlattal, vendéglátói végzettséggel ren-
delkező fiatal felszolgálólány és szakács jelentkezését várjuk. Érd.:
06 30/9138-769

*Elektronikai berendezések javításával és értékesítésével
foglalkozó partner cégünk keres munkatársat gödöllői
munkavégzésre az alábbi munkakörbe: ÉRTÉKESÍTŐI
ASSZISZTENS. Feladatok: külföldi partner cégekkel való kapc-
solattartás, piaci információk gyűjtése, a konkurencia
figyelése, pontos adminisztráció vezetése. Elvárás: főiskolai
végzettség, 22-30 év közötti életkor (férfi), tárgyalóképes
angol nyelvtudás (írásban és szóban), 1-2 év értékesítésben
szerzett tapasztalat elektronika területén előny, de nem felté-
tel, B kategóriás jogosítvány. Munkavégzés helye: Gödöllő.
Érdeklődni: 30-634-9959, perfectkereso@gmail.com

*Gödöllői gyógyszergyárba keresünk vegyésztechnikus
munkatársakat! Elvárások: vegyésztechnikusi végzettség,
számítástechnikai ismeretek (Word, Excel), 1-2 éves gyógyszer-
gyárban szerzett tapasztalat, 3 műszakos munkarendben való
munkavégzés, nyitott érdeklődő szemlélet, jó problémamegoldó
képesség. Amit kínálunk: kulturált munkakörülmények,
versenyképes jövedelem, cafeteria juttatás, stabil hosszú távú
munkalehetőség. Ha pályázatunk felkeltette érdeklődését, jelen-
tkezését, szakmai önéletrajzát a     perfectkereso@gmail.com     e-
mail címre várjuk. 06-30-634-9959

*(Diagnosztikai iparban 13 éves múltra visszatekintő cég)
Munkatársat keres KERESKEDELMI ASSZISZTENS pozíció
betöltésére gödöllői bázissal. FELADATKÖR: kongresszusszervezés,
részvétel, - reprezentációs anyagok elkészítése, - logisztikai feladatok
intézése, - vevőkkel való kapcsolattartás, - irodai feladatok elvégzése,
- áruforgalom bonyolítása, - pénzügyi tevékenység, - raktározási
feladatok. Ajánlani tudunk: versenyképes fizetés, fiatal, dinamikus,
összeszokott csapat, fejlődési lehetőség. Elvárásaink: min. középfokú
végzettség, - felsőfokú végzettség, előny, - angol aktív nyelvtudás!, -
B kat. gépjárművez. engedély (gyakorlott vezető!) – számítógépes
ismeretek (Microsoft Outlook, Word 2003 v. magasabb verziószámú,
Excel 2003 vagy magasabb verziószámú, NeroStartSmart,
AdobeAcrobat, képszerkesztő program pl: ACDSee, AdobePhotoshop).
Fényképpel ellátott önéletrajzát kérjük, küldje a következő e-mail
címre: hr@biomarker.hu Jelentkezési határidő: 2009. 09. 15.

*Waldorf óvónő gyermekek felügyeletét vállalja Szadán, kertes
házban Tel: (20) 9686-618

*Az „Év Ingatlanosa” Duna House gödöllői és veresegyházi irodájá-
ba keres környéken élő, lendületes munkatársakat. Fényképes
önéletrajzokat az olah.nikolett@dh.hu e-mail címre várjuk. 

*Gödöllői Szépségszalonba felveszek gyakorlott manikűr-
pedikűröst, masszőrt, testre tetoválót, pirszingest. Fodrászoknak
székbérlési lehetőség, vendégkörrel rendelkezzen. Szépségiparban
dolgozóknak helyiségek kiadók. Tel: (30) 247-6718

*Szobafestő-mázoló szakmunkást keresek azonnali kezdéssel.
Tel: (30) 9915-554

*MELLÉKÁLLÁS! Tisztességes munkáért tisztes bér. Érdeklődni:
Fowjhan Mónika 06 (70) 256-6212

*Gödöllőn szeptemberben megnyíló söröző – játékterembe kere-
sek fiatal pultos hölgyet. Érd: (20) 404-3144

*FODRÁSZT és KOZMETIKUST keresek jól menő szépség szalon-
ba. Tel: 06 (30) 846-8115

*Önállóan dolgozni tudó asztalost keresek 40 éves kortól, vagy
most nyugdíjazottat. Tel. (20) 440-1285, (20) 3576-256

*Pótmama, képesítésekkel gyermekfelügyeletet, úszásoktatást
vállal októbertől! Érd: szept. 24-től: (20) 446-6578 

*Bevezetett gödöllői üzletbe kozmetikus, pedikűrös műkörmös
kolléganőt keresek. Tel: (20) 9810-696

*Takarítást vagy gyermekfelügyeletet vállalok. Tel. (30) 571-
0360. Várom hívását.

*Szakképzett villanyszerelőt, szerkezeti lakatost és szobafestő-
mázolót keresünk gödöllői telephelyünkre. Feltétel: B kat.
jogosítvány, saját gépkocsi. Tel: (20) 9-737-676

*Gyakorlattal rendelkező, víg kedélyű nyugdíjas nő gyermekfelü-
gyeletet vállal, továbbá idős néni vagy bácsi napközbeni felü-
gyeletét. Tel: (20) 364-0056 egész nap

*Épületvillamossági szaküzletbe (Gödöllő) keresünk 1 fő alkalma-
zottat eladói munkakörbe. Bérezés megegyezés szerint. Lehet
pályakezdő is. Tel: (30) 9672-654

*Gödöllői sörözőbe pultos felszolgálót, pizzériába szakácsot
keresünk. Jelentkezni: (20) 3-553-675



*2 fő Rendészt felveszünk változó időbeosztásban.
Követelmények: 8. általános iskolai végzettség, személy – és
vagyonőr képesítés, B, kategóriás jogosítvány, 2 éves gépjár-
művezetői gyakorlat, PÁV II. alkalmassági kategória, általános
ápoló vagy általános asszisztens képzettség, ill. a PÁV II kategória
és az ápoló képzettség hiányában a képzés vállalása. Bérezés
megegyezés szerint. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 63/A Tel: (30)659-7869.

*Üzletkötők, kereskedők, területi képviselők figyelem!
Dinamikusan fejlődő cég gödöllői irodába keres összetett irodai
értékesítésre munkatársakat! (Nem ügynöki.) Versenyképes
jövedelem. Havi 800 . Tel: (20) 5628-400

SZOLGÁLTATÁS

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

*Lakások, házak teljes körű felújítását vállalom. Érd.: 0670-591-2776

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyako-
rlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu

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

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

*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

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

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

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

*KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS, SÓDER 0/4 – 0/8 – 0/16
– 0/24 TERMŐFÖLD ÉS GÉPI FÖLDMUNKA RENDELÉSE:
(20) 9537-537

*TETŐJAVÍTÁST, bádogozást, viharkár elhárítást vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 949-7007

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

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

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

*VANNAK ALLERGIÁS TÜNETEI? Egy új angol analízist ajánlunk
95% pontossággal, amely 240 ismert okozót elemez. 2 héten belül
eredmény. Ár: 9.000 Ft. Tel: (20) 576-5009

*KARCSÚSODÁS, jó közérzet! Testkezelés mozgással egybekötve,
pénztárca barát módon. Érdekelne? Hívj bizalommal! (70) 41-41-629

*Testmasszázs Gödöllőn, a Petőfi téren a Piramis
Napfényboltban. Szombatonként 13:30-tól 17:30-ig du. Ára:
3.000 Ft, ideje kb. 1,5 óra. Bejelentkezés: (30) 485-9309

*Fodrász házhoz megy! Kedvező ár, gyors, megbízható. Női
hajvágás: 1300 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft. Gyermek hajvágás: 500
Ft. Bejelentkezés: (70) 280-2276

*Masszírozásra várja kellemes környezetben régi és új vendégeit
Klári. Bejelentkezés: (30) 412-7338

*Új Slim Belly Training, napi 30-50 perc. 1 hét látványos! Info:
(70) 978-7778

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

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

*Víz-, gáz-, központi fűté szerelés, csatornázás, csatorna bekötés,
régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű épület-
gépészeti munkák. Tel: (20) 9527-289, (28) 476-229

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

OKTATÁS

*Angol oktatás minden korosztálynak! Korrepetálás, nyelvvizsga
felkészítés, szintentartás. Egyéni és csoportos foglalkozás
keretében. Tel.: 0670/411-5841
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A szőlő
… nekem az édes muskotályos ízt jelentette,
no meg a ruhámon kimoshatatlan foltot
hagyó, varázsos ízű Othellot. A bor, az más
dolog. Apám olyan bort készített, amibe min-
den fajta szőlő bekerült (ma ezt hívják szüreti
küvének). Nem értettem, miért rontja el azt a
finom mustot savanyú borrá, de arra is volt
gondja, hogy egy ballonba a mustot lefojtsa,
így karácsonykor is megvolt a gyerekek itala.
Többet ért, mint az ’Utas üdítő’…
A szüret nem volt könnyű, de izgalmas volt,
sok ember jött össze. Anyám hatalmas adag
gulyást, pörköltet főzött, jó sok buktát
sütött,s mindenki jókedvű volt. 
A szőlőtől lehet tanulni élni. A legvadabb
meleget is tűri, hiszen 8-10 méteres gyökerév-
el talál vizet, felkúszik a magas fák tetejére –
ha hagyják. Ha kivágják, kifagy, újra zöldül,
erjedt leve az embereket teszi vidámmá.
Régen víz helyett is bort ittak, hiszen a víz
sokszor fertőzés forrása volt.

Akkoriban a borok nem voltak magas alko-
holtartalmúak, 5-7 százalékot, ha elértek –
mint manapság a sör. Fontos termék volt, a
szőlőtelepítések jelentős adókedvezményeket
kaptak. Szomorú, hogy manapság azt díjaz-
zák, aki kivágja a szőlejét. Hallom, hogy míg
nálunk évente 1500 hektárt is kivágnak az
Eu-s bátorítás kapcsán, Franciaországban
eszükbe sincs megválni a szőlőtől.
Elképesztő, hányféle remek borral találkozni
manapság! Külön izgalom, megtalálni mind-
egyikhez a neki megfelelő ételt. 
Ám mivel most szüreti idő van, szőlővel
többféle ételt is készítünk. A hagyományos, a
nagy mennyiségben készíthető hús és
káposztás ételeken kívül most itt a helye a
mustban párolt rostélyosnak, malacsültnek, a
vörösboros báránycombnak. A borleves sem
csak karácsonyi bevezető, s említést érdemel
a töltike, amit a legtöbben Görög nyaralá-
sukról ismernek, a kicsit előfőzött
szőlőlevélbe csavart rizseshús, párolva, sütve.
Az egyidejűleg érő mandula, dió a mazso-
laszőlővel együtt remek tortakrémet ad, de a
pudingot is jó összhangban gazdagítják.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



*STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - SZEPTEMBER 28-IG MINDEN
LEGALÁBB 3 FŐS CSOPORTUNK ÁRÁBÓL 20% KEDVEZMÉNYT
ADUNK, ÍGY 24 200 FORINTÉRT IRATKOZHATSZ BE. IRATKOZZ
MOST! ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZS-
GÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉS-
ZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLEN-
BEN. WWW.STUDIOONLINE.HU

*Az AKINDA HASTÁNC STÚDIÓ órái Gödöllőn: Láng Fitness (Dózsa
Gy. út 35., emelet - a temető mellett) PÉNTEKenként 18.15-19h -
kezdőknek, 19.15-20h - haladóknak. Első óra: szept. 11.
www.akindahastanc.hu (fejlesztés alatt - kb. szept. 11.-től tekin-
tető meg!) 06 70 7789478 

*BABA-MAMA HASTÁNC órák a baba 8 hetes korától (felső
korhatár nincs) Gödöllőn: Láng Fitness (Dózsa Gy. út 35., emelet -
a temető mellett) CSÜTÖRTÖKönként 11-12h. Első óra: szept. 17.
AKINDA HASTÁNC STÚDIÓ www.akindahastanc.hu (fejlesztés
alatt - kb. szept. 11.-től tekintető meg!) 06 70 7789478

*TOP-TAN: Angol és német nyelvtanfolyamok indulnak szeptembertől
kezdőtől felsőfokú nyelvvizsga szintig, vizsga- és beszéd-centrikus. Max.
5 fős csoportok. Információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

*TOP-TAN: Korrepetálás, pótérettségire, magántanulók vizsgára
való felkészítése matematika, fizika, kémia 30-908-4130.” és
angol (30-372-20-26) és német tantárgyakból.
MAGÁNTANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak. További informá-
ciók: 28-423-744 

*SPANYOL, ANGOL ANYANYELVI OKTATÁS. Spanyol anyanyelvű
tanárként vállalok nyelvoktatást könnyen megközelíthető helyen,
saját lakásban, kezdőtől az anyanyelvi szintig! (30) 495-5585

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

*ANGOL nyelvoktatás egyéni és csoportos formában különböző
vizsgákra, érettségire felkészítés. www.bacsoenglish.hu Takárné
Bacsó Márta (28) 430-229, (30) 497-3066

*Lovári nyelvoktatás Gödöllőn és Vácon október 6.-tól. Részletfizetési
lehetőség van. www.jilokris.hu Tel: 30/273-9479, 30/504-1222

*ÉNEKTANÁRT KERESEK kislányom részére. Tel: (20) 2048-351

*NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Érd: (30) 611-
0036 Kollarics Katalin

*MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői tapasztalt tanár. Egyetemistáknak segítek! Tel. (20) 380-2268

*PROFI SMINKES TANFOLYAMOK indulnak szeptember 21-én
Gödöllőn, Szept. 24-én Budapesten. Érdeklődni lehet:
Sminkszalon, Gödöllő, Kossuth L. u. 2. (28) 423-174, (30) 280-
4149, prokopkata@t-email.hu, www.smink-oktatas.hu 

*ANGOL NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ. 48 órás felkészítő tan-
folyam indul angol alap- és középfokú nyelvvizsgákra heti 2×2
órában. Beiratkozásról, ingyenes szintfelmérésről érdeklődjön a
06 (30) 488-3895-s telefonszámon.

*Kezdjük együtt az új tanévet! Gyakorló angoltanár vállal kor-
repetálást és tehetséggondozást angol nyelvből minden korosztá-
ly számára. Tel: (30) 482-5088

*ANGOL nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés kic-
siknek, nagyoknak! 60 perces órák! Kedvező áron. Hívjon bizalom-
mal! (70) 249-6739

*Diplomás angol nyelvtanár korrepetálást, nyelvvizsgára
felkészítést vállal minden szinten. Szükség szerint mobilis vagyok.
Tel: (20) 344-4357

*Angol korrepetálást szeretnék tizedikes gyermekem mellé
(főiskolást vagy egyetemistát). Tel: (30) 646-7029, (28) 416-072

*Beszédközpontú angoloktatás egyénre szabottan, vagy kiscso-
portban, barátságos környezetben, diplomás nyelvtanárral.
Oktatás 8-16-ig. Tel: (20) 333-2426

*Gyógypedagógus, pszichopedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő
pedagógus korrepetálást és képességfejlesztést vállal 14 éves
korig. Tel: 06-28-413-962, Gödöllő, Bethlen G. u. 15. 

*Autista gyerekekkel foglalkozó  pszichopedagógus tanítványokat
keres. Tel: 06-28-413-962, Gödöllő, Bethlen G. u. 15.  

*8 osztályos gimnáziumba jelentkező  gyerekek egyéni
felkészítését vállalom, matematikából és magyarból. Tel: 06-28-
413-962, Gödöllő, Bethlen G. u. 15.

*Tapasztalt, diplomás angoltanár óraadást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést, stb vállal. Tel: (20) 773-9060

*Ha gyermekének tanulási nehézségei vannak, korrepetálásra
szorul, vagy csak gyermekfelügyeletet keres, hívjon bátran.
Gyesen lévő diplomás szakember segít. (70) 3969-251

*Matematika, fizika, francia korrepetálást vállalunk általános- és
középiskolásoknak Gödöllőn. Tel: (20) 941-3405

ADÁS-VÉTEL

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

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

*Eladó egy jó állapotú ifjúsági szekrénysor, ágy, mely franciaágy
nagyságúra nyitható, valamint egy hűtőláda. Ár megegyezés
szerint. Tel: (20) 9437-463, (28) 414-121

*Négy darab vadonat új toll ágynemű garnitúra (paplan, párna)
eladó. Tel: (30) 203-5912, (28) 514-906

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Most vizsgázott 2003. X. hó évjáratú 33.000 km-t futott,
garázsban tartott, megkímélt Ignis GLX középszürke metál 1,2m
Ft irányáron eladó. (Klíma nincs.) Tartozékként 4 db téli gumi fel-
nire szerelve. Tel: (30) 5751-486, (20) 532-3871

*SUZUKI GS650G KARDÁNOS TÚRAMOTOR teljes felújítás után
sürgősen eladó. 1983. évj. Műszaki: 2011. 07. Ára: 370.000 Ft.
Tel: (70) 333-4671

EGYÉB

*FIGYELEM! Akarsz egy csodálatos utazáson részt venni? Az
időpont: 2009. október 14-20. Az útvonal: RÓMA – NÁPOLY –
CAPRI, Gödöllőről érkező és induló autóbusszal. Éjszakai szállás
Rimini környékén. Visszafelé Rómából Budapestre érkező repülőv-
el. Útiköltség reptéri illetékkel együtt 115.000 Ft. Érd: (28) 415-
685, (30) 268-5596 /Tóthné Anci Hívjál mielőbb! Már csak 10
hely van!

*Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

*45 éves, csinos, fiatalos külsejű, vidám természetű, életrevaló nő
keresi hasonló tulajdonságokkal rendelkező diplomás párját. Tel.
(20) 406-2952 (20h után)

*Kedves Társkeresők! Több éve sikeresen működő, bizalomra
épülő, személyre szabott közvetítésemmel várom a társra, kapc-
solatra vágyókat. Bejelentkezés: (20) 967-4009, (30) 228-4096 

*Nem azért élünk, hogy dolgozzunk! Az élet értelme az élet.
Vágjon bele életre szóló befektetésébe, és kezdje el élni az álmait!
Infó: T: (20) 9570-749, (30) 7715-799

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

*Eladó egy nagy helyiségbe való KENCIA PÁLMA, közel 2 méteres
levelekkel. Tel: (28) 416-690

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

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
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Hol töltsük az
őszi szünetet?

Épp egy hete, hogy elkezdődött a suli,
máris érdemes az elkövetkező szünet
programját megterveznünk. Idén
kellemesen hosszú időszakot (október
23-november 1) tölthetnek együtt azok a
családok is, amelyekben iskoláskorú
gyermek van.
Mivel az október végi időjárás
Magyarországon meglehetősen
kiszámíthatatlan, ezért szerencsésebb, ha
néhány órás repülőútra szánjuk
magunkat és melegebb éghajlatú ország-
ban pihenjük ki az iskola „megpróbál-
tatásait”. Ilyen például a nem túl távoli
Törökország, Egyiptom, Kanári-szigetek
és Dubai. Mivel ebben az időszakban
jelentősen lecsökken a közelebbi népsz-
erű nyaralóhelyek választéka,
ugyanakkor évről-évre egyre több család
vágyik az őszi szünetben is tengerparti
pihenésre, ezért javasoljuk, hogy minél
előbb foglalják le helyüket a
Budapestről induló különjáratok valame-
lyikén.
Úgyszintén érdemes már a zsúfolt szil-
veszteri időszakra előre tervezni, hiszen
már közel két hónapja foglalják a sí- és
egzotikus utazásokat a téli szünetre a
nyugat-európai országok lakói és szem-
fülesebb magyar honfitársaink is.
Ráadásul a téli szezonra az ajánlatok
többségét még jelentős előfoglalási ked-
vezménnyel kaphatják meg.
Ne hagyják az utolsó pillanatra a dön-
tést, válogassanak kedvükre a világ
naposabb helyszínei közül a szomorkás
őszi-téli napok helyett!                 (GT)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. SZEPTEMBER 16.

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

Steinbinder Romulus,
Knézich K. u. 32.
Végh Józsefné, Palotakert 6/a.

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Sebők Richárd, Rét u. 2.
Juhászné Ladányi Krisztina,
Fenyves köz 26.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Pászti József, Klapka u. 38/a.
Oláh Jánosné, Alkotmány u.
21/a.


