
Sokak számára újdonság lesz, hogy a
most induló tanévtől a mindennapos
testnevelést az iskolai nevelés-oktatás
1., 5., 9. évfolyamán kezdődően felme-
nő rendszerben kell megszervezni. Ez
azonban nem jelent új feladatot a gödöl-
lői önkormányzati iskolákban, váro-
sunkban ugyanis már az elmúlt tanév-
ben bevezették az 1., a 2., és a 3. évfo-
lyamon, így most az elsősöktől az ötö-
dikesekig minden nap részt vesznek
testnevelés órán a diákok.

Bár az általános iskolában 16 óráig
szervezendő foglalkozásokra vonatko-
zó szabályozás – ami a pedagógusok és
a szülők között egyaránt sok vitát váltott
ki – csak a 2013-2014-es tanév kezdetén
lép életbe, országszerte sok tanintéz-
ményben már most is eszerint kezdődött
meg az oktatás. Nem véletlen, hogy bár
kezdetben a kormány kötelezővé kíván-
ta ezt tenni, később az intézmények le-
hetőséget kaptak a választásra. Váro-

sunk iskolái azonban nem tértek át a 16
óráig tartó, úgynevezett egésznapos is-
kolára.

A gödöllői oktatási intézmények kö-
zül mindössze a Hajós Alfréd Általános
Iskolában egy osztályban folyik 16 órá-
ig, úgynevezett napköziotthonos rend-
szerben az oktatás, valamint az Erkel
Ferenc Általános Iskola logopédiai ta-
gozatán.

A tankötelezettség befejeződésére
vonatkozó szabály szintén most szep-
tember 1-jétől hatályos, azzal az átme-
neti rendelkezéssel, hogy először azok
számára csökken 16 évre a tankötele-
zettségi korhatár, akik a 2011-2012. tan-
évben 8. vagy ennél alacsonyabb évfo-
lyamra jártak.

Az új törvény alapján 2013. január 1-
jével kerülnek a települési önkormány-

zatok által fenntartott köznevelési intéz-
mények állami fenntartásba, ugyanak-
kor a települési önkormányzatok közne-
velési szerződés keretében vállalhatják
az intézmények működtetését. 

Már a döntés sem lesz könnyű az ön-
kormányzatok számára, hiszen a finan-
szírozási feltételek még bizonytalanok.

(folytatás a 3. oldalon)
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Tanévkezdés új szabályok között

„Becsengetésfrász”
Véget ért a csaknem két és fél
hónapos vakáció, hétfő reggel
nyolc órakor becsengettek az
ország közoktatási intézmé-
nyeiben és megkezdődött a
2012-2013-as tanév. Országo-
san 1,3 millió tanuló ült be az
iskolapadba. Az új tanév jelen-
tős változásokkal jár, ami a diá-
kok, a pedagógusok és a szü-
lők számára is megnehezíti az
iskolakezdést.

A gödöllői eredményekkel is megismer-
kedtek a „Zöld oktatás, mint a környezet-
tudatos nevelés alapja” című konferencia
résztvevői a kastélyban. (2. old.)

Félezres tömeg előtt tartotta meg nagy si-
kerrel a Gödöllői Fúvószenekar szeptem-
ber 1-jén a hagyományos nyárbúcsúztató
koncertjét. (5. old.)

Szeptember 8-án, a Belvárosi Napokon
Kiss Gergő olimpiai bajnok vízilabdázó
közreműködésével átadják az alsóparki új
futókört. (8. old.)

A Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge (MÖSZ) a Magyar Polgármesterek
Világtalálkozója vidékfejlesztés-tele-
pülésfejlesztés szekciójában elkezdett
eredményes munka folytatásaként az
„Önkormányzatok szerepe a Vidék-
stratégia megvalósításában” címmel
konferenciát rendezett augusztus 29-
én, Gödöllőn, ahol a Nemzeti Vidék-
stratégiáról, a kistérségi Start közmun-
kaprogramokról, illetve az önfenntartó
települési modellekről hangzottak el
előadások.

„A magyar nemzetgazdaság kitörési
lehetőségei között igen nagy szerepe
lehet az agráriumnak” – kezdte előadá-
sát Kis Zoltán, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya
Térségi Programok Osztályának osz-
tályvezetője, aki – Gémesi György
MÖSZ-elnök köszöntője után – a
Nemzeti Vidékstratégia és ennek vég-
rehajtási keretprogramja, a Darányi Ig-
nác-terv megalkotásának állomásaival,
legfontosabb elemeivel és célkitűzései-
vel ismertette meg az egybegyűlteket.

(folytatás a 3. oldalon)

MÖSZ-konferencia

Vidékstratégia

Képünk illusztráció
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MEGHÍVÓ

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG szeretettel várja az érdeklődőket 2012. szeptem-
ber 8-án 16 órakor a Blaháné utca névtábla ünnepélyes avatására. 

Táblaavatás helyszíne: Blaháné u. 53. ( Háziorvosi rendelő parkolója )
Meghívott vendég: Pécsi Ildikó városunk díszpolgára
Köszöntőt mond: Dr Gémesi György polgármester

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke                                                 Pecze Dániel képviselő

FELHÍVÁS

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2012. szeptember 8-án 9 órától társadalmi
munkát szervez a Háziorvosi rendelő környékének rendezésére. 
Cím: Gödöllő, Blaháné u. 53.

Várunk minden önkéntes jelentkezőt. 
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke                                                     Pecze Dániel képviselő

A „Zöld oktatás, mint a környe-
zettudatos nevelés alapja”
címmel rendezett konferenciát
a  Magyar Önkormányzati Fő-
kertészek, Díszkertészek, Ker-
tépítők és Parkfenntartók Szö-
vetsége (MÖFÖSZ)  a Királyi
Kastélyban augusztus 28-án. A
rendezvény résztvevői az or-
szágos tapasztalatok mellett a
gödöllői eredményekkel is
megismerkedtek. 

Ahhoz, hogy rendezett, valóban zöld
környezet vegyen bennünket körül, a
munkát már az óvodában meg kell
kezdeni, s szerencsére ma már több jó
kezdeményezéssel is találkozhatnak a
szakemberek és a lakosság. Ezekből

kaptak ízelítőt azok, akik részt vettek
a Barokk Színházban megtartott ta-
nácskozáson. 

Az előadásokból ötleteket kap-
hattak a korszerű, természetes anya-
gok felhasználásával készült játszóte-
rek és udvarok kialakítására. Megtud-

hatták, hogyan mutathatnak példát a
különböző intézmények a Green City
elvek érvényesítésében, ami ma már

sokkal többet jelent,
mint a megújuló 
e n e r g i a f o r r á s o k
hasznosítása, s ami
sok esetben nem is
pénz, hanem szemlé-
let kérdése, a termé-
szetes környezet
megfelelő alakítását,
elfogadását és elfo-
gadtatását jelenti. 
A konferencia részt-
vevői jó példákkal is

megismerkedhettek. Ízelítőt kaptak
például abból, hogyan alakítottak ki
közösségi kertet a lakók a főváros
XIX.kerületében a panelházak között,
s hogyan alakította át a kertészeti öt-
let a helyi lakóközösséget, s kezdte el
formálni a környezetet, mindezt

karöltve az önkormányzattal.
A gödöllői kezdeményezésekről és

eredményekről egyrészt a kastély
parkjában, másrészt pedig a Zöld
Óvodában tájékozódtak a résztvevők.
Megismerkedtek a parkrekonstrukció
folyamatával, megtudhatták, milyen
szempontok alapján alakították ki a
jelenlegi romantikus kertet a szakem-
berek. 

A Zöld Óvodáról Tiborczné Garai
Katalin, az intézmény igazgatója tar-
tott előadást, majd – a rendezvény zá-
rásaként – végigvezette a helyszínre
kilátogatókat városunk építészeti díj-
jal elismert óvodáján. A vendégek
nagy érdeklődése övezte az ott a szü-
lők bevonásával folyó  „zöld mun-
kát”, aminek során egyaránt hang-
súlyt kap a természet megismerése,
védelme és az energiahatékonyság,
ami az épület kialakításában is megje-
lenik. jk

A város több pontján is zajla-
nak a járda felújítási munkák.
Mivel az időjárás kedvező, a
VÜSZI Kft.  a fejlesztések mel-
lett a karbantartási munkákat
is folyamatosan végzi. 

Az Isaszegi úton már befejezték a jár-
da felújítását, tovább dolgoznak
azonban a Táncsics utcában. A Sem-
melweis Ignác és a Kossuth Lajos
utca közötti szakaszon már elkészül-
tek az előkészítési munkák, a tervek
szerint a jövő héten már az aszfalto-
zásra kerül sor. 

A héten két újabb helyszínen is
megkezdődött a járdafelújítás: a
Batthyányi utcában az Iskola köz és a
Damjanich utca közötti szakaszon,
valamint a Szőlő utcában az Éva és a
Röges utca között.  Mindezek mellett
dolgoznak a Blaháné városrészben is:
a Blaháné úton az orvosi rendelő
előtti szakaszon végeznek járda kar-
bantartást. 

A Ganz-patak mederrendezési
munkái is tovább folytatódnak a hé-
ten. Ennek során a meder szabályozás
mellett a patak környezetében lévő
ágak, bokrok visszanyesésére is el-
végzik, a Gébics utcai áteresz előtt
egy szakaszon pedig mederburkolatot
alakítanak ki. A munkák a tervek sze-
rint szeptember közepéig tartanak. 
Az ütemtervnek megfelelően zajlik a

csapadékvíz elvezető árkok kaszá-
lása, tisztítása is. Fontos azonban,
hogy a VÜSZI feladata az önkor-
mányzati tulajdonok karbantartása.
Lakott területen az árok kaszálásáról,
tisztán tartásáról annak a feladata
gondoskodni, akinek az ingatlana
előtt található. 

A kertészeti részleg munkatársaira
is sok feladat hárul. Dolgoznak az Al-
sóparkban, ahol többek között annak
a futókörnek a kialakítási munkái zaj-
lanak, amit a hét végén a  Belvárosi
Napok keretében adnak át. 

A legtöbb munkát változatlanul a
locsolás jelenti, hiszen az eső az el-
múlt napoban is elkerülte a várost. 

A héten megkezdik az önkor-
mányzati telkek kaszálását, ami egy-
ben a parlagfű mentesítés is. Az idén
már a harmadik ütemezett, úgyneve-
zett allergén növényirtást végzik az

önkormányzat saját területein. Ezt 
szintén mindenki köteles elvégezni
saját ingatlanán, és az ahhoz tartozó
területeken.                                             bj

Már az óvodában el kell kezdeni

Green City: elvek és gyakorlat

Még mindig nem zárult le a MÁV Zrt. és Gödöllő Város Önkor-
mányzata közös fejlesztéseként kialakított P+R és B+R parkoló
hatósági eljárása. Bár a létesítmény ünnepélyes műszaki átadá-
sára még a nyár folyamán sor került, az engedélyek beszerzése
még folyamatban van.

A város szerette volna
már a tanév megkezdé-
sére forgalomba he-
lyezni a létesítményt, s
erre a VÜSZI Kft. fel is
készült. Amint az en-
gedélyek megérkeznek,
azonnal megnyitják a
területet a gépjárművek
előtt.
A 130 millió forint
összköltségű projekt ki-
lencven százalékos EU-s támogatással valósult meg, a fejlesztés eredmé-
nyeként 124 gépkocsi (4 mozgáskorlátozottak számára), és 104 kerékpár (6
akadálymentesített, 12 speciális igények kielégítésére alkalmas) elhelyezésére
van lehetőség. 

A korábban kihasználatlan 3700 négyzetméternyi területen 1800 négyzet-
méteren zöldfelületet alakítottak ki, kiépítették a közvilágítást, és térfigyelő
kamerák gondoskodnak majd a biztonságról. jk

Jelentős pluszkiadást, renge-
teg utánajárást, felesleges ad-
minisztrációt hozhat közel két-
millió járműtulajdonosnak jö-
vőre a kormány által tervezett
rendszámtáblacsere. A szak-
tárca a műszaki vizsgára bevitt
autók rendszámát cserélné le
felmenő rendszerben, és ve-
zetné be az új, területalapú 
nyilvántartást, indokai szerint
azért, hogy megkönnyítse a
bűnüldözők dolgát. Az autós
érdekvédők szerint a döntés  a
pénzbehajtást szolgálja. 

Mégis kötelezővé teszik a rendszám-
táblacserét, ha a kormány ősszel elfo-
gadja az üggyel foglalkozó miniszté-
riumok szakértőinek javaslatát.
Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) közlekedé-
sért felelős helyettes államtitkára
múlt heti sajtótájékoztatóján jelentet-
te be, hogy terveik szerint a csere
felmenő rendszerben történhet: a kö-
telező műszaki vizsgáztatáskor kap-
hatnak új, területi alapú rendszámot
az autók.

Ezen a rendezvényen elhangzott,
hogy a területi alapú rendszám beve-

zetését a kormány döntése alapján a
belügyminiszter vizsgálja. Az állam-
polgárok érzékelni fogják, hogy egy-
szerűsödik a gépjárművek forgalom-
ba helyezése, a forgalmi engedélyek,
és a jogosítványok kiadása is – jelen-
tette ki a helyettes államtitkár.

A másfél hete hivatalban lévő új
NKH-elnök, Győri Gyula szerint az
ésszerűség, a nemzeti érdek és a jog-
szerűség indokolja a döntést.

A rendszámtábla csere híre  január
végén már felröppent, de akkor  az il-
letékesek még cáfolták az elképze-
lést.  Ha most jóváhagyják a javasla-
tot, akkor jövőre a gépjármű-tulaj-
donosok több mint felét érintheti a
rendszámtáblák cseréje. A Nemzeti
Közlekedési Hatóság a hvg.hu-val azt
közölte, hogy jövőre 1,9 millió mű-
szaki vizsga lesz. (A statisztikai hiva-
tal adatai szerint 2011 végén 3,6 mil-
lió közúti – rendszámtáblával rendel-
kező – jármű volt az országban, ebből
3 millió volt a személyautók száma.) 

Nem osztják azonban a Nemzeti
Közlekedési Hatóság véleményét az
autós érdekvédelmi szervezetek. So-
kan úgy vélik, nem „az ésszerűség, a
nemzeti érdek és a jogszerűség” hú-

zódik meg a háttérben. Az idei költ-
ségvetésben ugyanis 12 milliárd fo-
rintos előirányzat szerepel, amit a
rendszámcsere végrehajtásától remél
a kormányzat. Mivel az évből már
csak négy hónap van hátra, ennek a
teljesülése egyre valószínűtlenebb, de
egyre nagyobb az esélye annak, hogy
jövőre mindez megtörténik. A jelen-
legi három betű, három szám kom-
bináció – mely mintegy 16 millió
különböző rendszámtábla használatát
teszi lehetővé – még nem indokolja a
cserét, hiszen az ABC sorrendben ki-
adott rendszámok közül a legújabbak
kezdődnek M betűvel. 

Ez azt jelenti, hogy 22 év alatt kö-
rülbelül a rendelkezésre álló tarto-
mány feléig jutott a hatóság, mi-
közben az 1990-es évek elején kiadott
A, B, vagy C betűvel kezdődő azono-
sítók már alig láthatók az utakon,
egyszerűen azok az autók, amikre
ezek kerültek, már “kikoptak”, el-
használódtak, bontásra kerültek.

Mivel a rendszámok – és a hozzá
tartozó táblák – nyilvántartása teljes
egészében elektronikus úton történik,
így a rendszerből pontosan kinyer-
hető a valós, “élő” rendszámok men-
nyisége. 

A már nem használt rendszámokra
akkor is csak 15-20 év múlva lenne
szükség, ha az új autók iránti kereslet
ismét elérné az 5-6 évvel ezelőttit.

jb

Kinek kell az új rendszám? 

Újabb autós sarc

Karbantartások minden városrészben 

Újabb járdaszakaszok újulnak meg

P+R és B+R parkoló

Engedélyekre várva
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(folytatás az 1. oldalról)
Különösen sok kérdést vetett fel az

iskolák államosítása városunkban, hi-
szen a gödöllői oktatás színvonala ki-
magasló. Gémesi György polgár-
mester lapunk érdeklődésére elmond-
ta a legnagyobb probléma az, hogy
továbbra sem látszik, biztosítottak
lesznek-e a feltételek a működtetés-
hez az önkormányzatok számára, mi-
lyen források állnak majd rendelke-
zésre. Kijelentette, Gödöllő természe-
tesen vállalni fogja az iskolákat, de
amennyiben a kormány a forrásokat
olyan mértékben csökkenti, hogy a je-
lenlegi oktatási színvonalat nem fog-
ják tudni tartani, akkor szükség lesz
egy új tervezetre.

A tanévkezdés egyébként is feszült
hangulatát tovább fokozta az a levél,
amit néhány nappal ezelőtt Pintér
Sándor belügyminiszter írt a polgár-
mestereknek:

„Ennek biztosítása érdekében a
testnevelés-foglalkozásokat minden
intézményben szigorúan tartsák meg,
testnevelés óra ne maradjon el. A pe-
dagógusok munkájának támogatására
az intézmény-vezetők és az intéz-
ményfenntartók külön figyelmet
szenteljenek. Külön felkérem Önt,
mint intézmény-fenntartót, hogy tor-
naterem és felszerelés időszakos hi-
ányában is tegyék lehetővé a gyerme-
kek testnevelési órájának színvonalas
megtartását. Kérem továbbá, hogy a
törvény előírásainak betartását meg-
felelő rendszerességgel ellenőrizzék
illetve ellenőriztessék” – betűhűen ez
áll a Népszabadságnak eljuttatott le-
vélben.

Pintér a levelében külön felkéri a
polgármestereket, mint intézmény-
fenntartókat, hogy tornaterem és fel-
szerelés időszakos hiányában is te-
gyék lehetővé a gyermekek testneve-
lési órájának színvonalas megtartását.
Emellett azt is kéri, hogy a törvény

előírásainak betartását megfelelő
rendszerességgel ellenőrizzék illetve
ellenőriztessék.

A belügyminiszter levele nagy vi-
harokat váltott ki, mind a jogászok,
mind a pártok részéről. A kérdésben
megszólalók mindegyike úgy vélte, a
belügyminiszter nem csak túllépte a
hatáskörét, de egy alkotmánybírósági
határozat értelmében alkotmánysértő
is Pintér Sándornak a köznevelési tör-
vény végrehajtásával kapcsolatos le-
vele. Felhívták a figyelmet arra, az in-
tézmények jelentős részében ennek a
megvalósításához sem a személyi,
sem a tárgyi-helyiségi feltételek nin-
csenek meg.

– Nem kétlem, hogy a belügymi-
niszter urat a jó szándék vezette, de
ez nem belügyminiszteri hatáskör –
mondta lapunknak a levéllel kapcso-
latban Gémesi György. – Neki ebben
nincs mozgástere, ő nem utasíthatja a
polgármestereket. Ez az utasításos
stílus sem igazán szerencsés a válasz-
tott polgármesterekkel. Én egyéb-
ként, hivatalosan nem kaptam meg
ezt a levelet, a sajtóban olvastam az
abban megfogalmazottakat. Minden-
esetre értékelem a belügyminiszter
úrnak a sport iránti elkötelezettségét.

A testnevelés órák megtartásának
ellenőrzéséről beszélt, Hoffmann
Rózsa oktatási államtitkár a múlt hé-
ten megtartott kétnapos országos
szakmai tanévnyitón is. 

Ennek szükségességét azzal indo-
kolta, hogy a magyar fiatalok csak-
nem 50 százaléka küszködik valami-
lyen betegséggel, és ezek zöme nem
alakult volna ki, ha eleget mozogná-
nak. Az államtitkár szintén ezen a ta-
nácskozáson egy olyan program elő-
készítésről is beszélt, ami szerint nem
csak a tankönyveket, hanem a torna-
szereket is ingyen kapnák a rászoruló
diákok az államtól.

De nem csak a testnevelés órák
megtartását ellenőriznék. Szintén az
országos szakmai tanévnyitón Prin-
czinger Péter, az Oktatási Hivatal
(OH) elnöke úgy fogalmazott: A köz-
oktatásban az ellenőrzési rendszer je-
lenleg „tetszhalott állapotban van”.
Elmondta, egy korábban működő me-
chanizmust szeretnének megújítani,
visszailleszteni a közoktatás rendsze-
rébe. A változások szakmai okai kö-
zött említette, hogy nincs egységes
szemlélet a szakmai értékelésnél, el-
lenőrzésnél.

Újdonság lesz az országos peda-
gógiai ellenőrzés: ez ötévente ismét-
lődő vizsgálat lesz, és minden közne-
velési feladatot ellátó intézményre,
vezetőjére, az ott dolgozókra vonat-
kozik majd. Az alapvető cél, hogy a
pedagógus érdemi, szakmai visszajel-
zést kapjon a munkájáról – jelezte az
OH elnöke, aki megjegyezte: a rend-
szert uniós források bevonásával dol-
gozzák ki.

Szintén ezen a tanácskozáson
hangzott el az iskolaköpeny ismételt
bevezetésének gondolata. Hoffmann
Rózsa úgy fogalmazott: Az egyenkö-
peny viselésével a szegény gyerme-
keket nem frusztrálná, ha nem tudná-
nak drága, divatos ruhákban járni.

Bár sokan az egyéniségek eltakará-
sának, a totális intézmények jellem-
zőjének tartják az iskolaköpenyt, nem
szabad megfeledkezni arról, hogy sok
abszolút demokratikus országban is
szabályozzák az iskolák a gyerekek
viseletét, számos helyen egységesítő
uniformisokba bújtatják a diákokat.
Egy hétfő reggeli rádióműsorban az
államtitkár ezzel kapcsolatban azt
mondta, ez utóbbi bevezetését sem
tartaná rossz gondolatnak, hiszen a
szülők számára ez könnyebbséget je-
lentene. Felhívta a figyelmet arra is,
az elit iskolák jelentős részében ma is
van egyenruha.

Abban biztosak lehetünk, hogy ez a
kérdés legalább annyira megosztja
majd az érintetteket, mint az egészna-
pos iskola szükségessége.

Összeállította: K.J.

Tanévkezdés új szabályok között

„Becsengetésfrász”
(folytatás az 1. oldalról)

Mint elmondta, először a vidék je-
lenlegi állapotát mérték fel, számba
véve minden pozitívumot és negatí-
vumot, majd ezek függvényében tűz-
ték ki a megvalósítandó célokat, me-
lyek közül a munkahelyteremtést, a
vidék népességének megtartását, az
élelmiszerbiztonság megteremtését, a
piaci kiszolgáltatottság megszünteté-
sét, az ivóvízbázis védelmét, az állat-
tenyésztés arányának agráriumon be-
lüli növelését, a város-vidék kapcso-
lat helyreállítását, illetve a szociális
gazdaságok támogatását emelte ki.

Mint mondta, a szociális gazdasá-
gok létrehozásában nagy szerepük
van az önkormányzatoknak is, mint
alapítóknak, s mert a gazdaságokban
megtermelt zöldségeket és gyümöl-
csöket a helyi intézményekben, a köz-
étkeztetés ellátására használhatják
fel. A főosztályvezető mindemellett
fontos feladatnak nevezte az exportra
kerülő élelmiszerek feldolgozottsági
fokának növelését, és az ökogazdál-
kodás szélesebb körben való elter-
jesztését. Végül a térségi komplex
cselekvési programokat, illetve az
idén megnyitott vagy tervezett támo-
gatási, pályázati lehetőségeket ismer-
tette.

Kovács Mária, a Belügyminiszté-
rium Közfoglalkoztatási és Logiszti-
kai Főosztályának osztályvezetője az
önkormányzatok közfoglalkoztatási
programok végrehajtásában betöltött
szerepéről beszélt. Mint elmondta,
hazánkban az önkormányzatok a leg-
nagyobb közfoglalkoztatók, sőt szá-
mos településen csak ők tudnak mun-
kalehetőséget biztosítani, ezért fel-
adatuk, hogy a Belügyminisztérium-
mal együttműködve közfoglalkozta-
tási programokat szervezzenek. Ezek
legfontosabb színterei a kistérségi
Start mintaprogramok, melyeket idén
már minden hátrányos helyzetű kis-
térségre kiterjesztettek. 

A kistérségi munkaprogramokban
idén eddig közel 80 ezer embert sike-
rült foglalkoztatni, elsősorban a me-
zőgazdaság, a belvízvédelem, a meg-
újuló energiatermelés, illetve az ille-
gális hulladéklerakók felszámolása
területén. A programok sokat segít-
hetnek a helyi szükségletek és a hely-
béli munkaerő összehangolásában, a
munkavállaló munkaerő-piaci hely-
zetének javításában, a társadalmi szo-
lidaritás erősítésében, illetve az ön-
fenntartó települési modell megte-
remtésében.

Az önfenntartó település modelljé-
re már gyakorlati példa is létezik ha-
zánkban – derült ki Sztojka Zoltán,
Rozsály polgármestere előadásából.
A 800 fős szabolcsi községben
ugyanis mindent, amit lehet, saját
nyersanyagból, saját munkaerővel,
saját településükön termelnek meg
maguknak. A helyi termelőszövetke-
zet 1991-es feloszlása után a termőte-
rület nagy részét megtartotta, s most
gyümölcstermesztésre használja az
önkormányzat. A gyümölcs egy része
a közétkeztetésbe kerül, más részéből

lekvárt főznek, amit a helyi boltban
árulnak, a helyben termelt zöldségek-
kel és egyéb terményekkel, termékkel
együtt.

Ugyanígy van saját vágóhídjuk a
helyi sertésállomány feldolgozására,
saját gépparkjuk, amellyel kedvezmé-
nyesen besegítenek a kisebb termelők
földjének művelésében, valamint sa-
ját betonoszlop-gyáruk, ami már más
települések számára is termel. Szoci-
ális földprogramjukkal a rászoruló
növénytermesztőket és állattartókat
segítik, s kedvezményes szolgáltatá-
sokat nyújtanak a község lakóinak. A

Start közmunkaprogramban kukori-
ca- és burgonyatermesztésre helyezik
a hangsúlyt, míg a komfort nélküli
házakban, lakásokban lakók számára
szociális fürdőt építettek.

Sztojka Zoltán az anyagi önellátás
mellett a közösségépítés fontosságát
is hangsúlyozta, melynek jegyében
néptánccsoport, kézműves tábor, tele-
ház is működik Rozsályban, valamint
helyi televízió, ami egyben a környe-
ző településekkel való kommunikáció
legfontosabb eszköze is.

Varga Lászlónak, Taktaharkány
polgármesterének is sikerült meg-
mentenie 400 hektárt az egykori ter-
melőszövetkezet földjéből települése
számára. Ezen a területen most első-
sorban erdő- és vadgazdálkodás fo-
lyik, s közmunkások is főként itt tevé-
kenykednek. A nagy mennyiségben
rendelkezésre álló fa, illetve a földgáz
árának ugrásszerű emelkedése miatt
az elmúlt években igyekeztek az ön-
kormányzati intézmények fűtését fa-,
apríték, illetve vegyes tüzelésű kazá-
nokra átállítani, és jól szigetelő a nyí-
lászárókkal felszerelni az épületeket.
Mindemellett sokat tettek a megújuló
energia felhasználása terén is: minden
önkormányzati intézmény tetején
napelemet helyeztek el, és – ha meg-
felelő partnereket találnának – szél-
erőművek telepítésébe is belefogná-
nak.

Az előadások után számos kérdés
és hozzászólás hangzott el a részt ve-
vő polgármesterek részéről, akiktől
Gémesi György zárszavában azzal
köszönt el, hogy a téma fontosságára
és a nagy érdeklődésre tekintettel a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
kezdeményezi egy megyelátogatá-
sokkal egybekötött vidék- és terület-
fejlesztésről szóló előadássorozat
megszervezését, melynek során a
szövetség szakértői minden megyébe
ellátogatnak majd.

Végezetül az Andreas Stihl Kft.
képviselője, Bodor László mutatta be
elméletben és gyakorlatban cége köz-
munkaprogramokhoz, erdőgazdálko-
dáshoz, és a közterületi parkok fenn-
tartásához használható gépeit, majd a
Paulownia Kft. képviselői Gödöllői
Alsóparkban elültettek néhányat a vi-
lág leggyorsabban növő fájából, ami
egyszer talán az erdőgazdálkodást, il-
letve az energianövény-termelést is
forradalmasíthatja majd.

MP

Önkormányzatok és vidékstratégia

MÖSZ-konferencia

A tervekkel ellentétben mégsem ke-
rülnek állami kézbe 2013 januárjától a
járóbeteg-ellátó intézetek – ezt Cser-
háti Péter, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma egészségügyért felelős he-
lyettes államtitkára jelentette be né-
hány nappal ezelőtt egy szolnoki kong-
resszuson. A szakpolitikus a járóbeteg
ellátásról azt mondta, hogy a fenntartói
szerkezet heterogénebb, mint a kórhá-
zaké, így ennek a megváltoztatásába
már nem érdemes belemenni a politi-
kai ciklus végének közeledtével. Janu-
ár 1-jével csak azoktól veszik át ezt a
területet, akik mindenképpen le akar-
ják adni a feladatot.

Az egészségügyi intézményüket
megtartani kívánó önkormányzatok
örömmel fogadták a hírt. Ez az öröm
azonban nem tartott sokáig, Szócska
Miklós egészségügyi államtitkár sze-
rint ugyanis félreértés történt. A tárca
illetékese az Önkormányzati Egész-
ségügyi Napok XVI. kongresszusán,
majd később a Kossuth Rádió műso-
rában úgy nyilatkozott, hogy ősszel
tisztázzák, milyen feltételekkel való-
suljon meg a járóbeteg-szakellátás-
ban az állami felelősség.

Az államtitkár kifejtette: a szakel-
látás állami felelősség, és ez így is
marad. Ugyanakkor tudják, hogy van-

nak olyan önkormányzati fenntartású
intézmények, amelyek az alapellátás
szervezését is végzik – mint például a
háziorvosi, védőnői szolgálatokat –
és ezeknek az intézményeknek az éle-
tét – mondta – „nem szeretnék meg-
bolygatni”.

A fenntartókkal egyeztetni fognak
arról, hogy melyek azok a feladatok,
amelyeket át akarnak adni – jelezte az
államtitkár, hozzátéve: az ősszel azon
is dolgoznak majd, hogy az állami át-
vétel korrekt módon valósulhasson
meg.

(ny.f.)

Szeptembertől új helyen, a Tes-
sedik Sámuel utcában, a Mező-
gazdasági Gépesítési Intézet te-
rületén kezdik meg tanulmá-
nyaikat az Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola logopédiai osztályá-
nak tanulói.

Augusztus 30-án Gémesi
György polgármester Putz
Norberttel, az Erkel iskola
igazgatójával és a szülőkkel kö-
zösen tekintette meg a hely-
színt. A polgármester elmondta:
az önkormányzati forrásból ki-
alakított tantermek, a tornate-
rem és az egyéb helyiségek va-
lóban nagyon szépek és moder-
nek lettek, megfelelnek a mai
kor elvárásainak.

(k.r.)

Más-más kongresszus, más-más nyilatkozat

Egészségügyi vagyon: Megy vagy marad?

Új helyen az Erkel iskola logopédiai osztályai
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A Magyar Fotóművészeti Alko-
tócsoportok Országos Szövet-
sége az idén a gödöllői Danis
János EFIAP fotóművésznek ítél-
te oda az Év Fotográfusa címet. E
rangos kitüntetés kapcsán be-
szélgettünk a fotóművésszel, aki
civilben nyugdíjas villamosmér-
nök.

– Hogyan kezdődött a fotós pálya-
futása?
– Még középiskolás koromban, a Török
Ignác Gimnáziumban volt egy fotószak-
kör, ahol megcsapott a fényképezés sze-
le. Később az egyetemen is fényképez-
gettem; sok mindent lencsevégre kap-
tam, ami megragadta a figyelmemet, de
ekkor még elsősorban a természetet örö-

kítettem meg. Hivatalos intézményben
egyébként soha nem tanultam a „szak-
mát”, autodidakta módon sajátítottam el
a fogásokat. Emlékszem, az első gépem
1960 körül egy orosz Ljubitel 6x6-os
masina volt.
– Ezt követően viszont egy elég hosszú
kihagyás vette kezdetét…
– A munkám kapcsán következett be ez
a „nagyszünet”, ekkor szinte csak mű-

szaki és tudományos fotókat készítet-
tem.
– A ’90-es évek végén azonban újra
gépet ragadott…
– Berobbantak a világba a digitális fény-
képezőgépek, aminek én nagyon örül-
tem. Megszűnt a pepecselés az előhí-
vással, és az ehhez kapcsolódó időrabló
tevékenységek is a múlt részeivé váltak.
A digitális korszak gyorsabbá tett min-
dent. Ekkor kezdtem kissé merészebbé
válni: a természetfotózás mellett egyre
gyakrabban embereket, emberi pillana-
tokat örökítettem meg.
– Majd tíz évre eltűnt a hazai pa-
lettáról. Miért?
– 2001-től külföldön, Romániában egy
multinacionális cég vezetőjeként dol-
goztam és szabadidőmben fotóztam; ott

már elsősorban az
emberi létet igye-
keztem megörökí-
teni. A romániai
„kiküldetés” alatt
egy marosvásárhe-
lyi barátom, Bálint
Zsigmond AFIAP
fotóművész azt
mondta: ezek a ké-
pek annyira jók,
hogy meg kellene
mutatni másoknak
is. Megmutattam,

szétküldtem pályázatokra a világ szá-
mos pontjára. Valahogy így indult a
nemzetközi pályafutásom.
– Egy naiv kérdés: miért fényképez?
– Elsősorban a magam szórakoztatá-
sára. Emellett az élet szépségeit szeret-
ném megmutatni. Még egy olyan képen
is, ahol mondjuk egy szegény ember lát-
ható, megtalálható az élet pozitív kisu-
gárzása. Egy fotósnak pont ezt kell el-

találnia és a képei által megörökítenie.
Legalábbis esetemben erről van szó. A
lényeg: minden rosszban van valami jó
és én ezt igyekszem feltárni és köz-
zétenni.
– Melyek a legkedvesebb helyszínei a
szociofotóival és etnográfiai tárgyú
képeivel kapcsolatban?
– Mivel ez a 10 év alapvetően rányomta
a bélyegét a munkámra, így az erdélyi
szférát (főleg a Hargitát) emelném ki.
Az ottani természetközeli élet, a termé-
szettel való harmónia/egyesülés – ki-
egészülve a tiszta magyarságtudattal –
hihetetlen módon hatott rám. Gyakorla-
tilag végigfotóztam Székelyföldet és az
ott élő embereket. Hétvégenként napon-
ta 150-200 képet készítettem, ami 10 év
távlatából nem kis mennyiség. Ebből
számtalan tárlat született a világ számos
pontján.
– Hány kiállításon vett eddig részt?
– Körülbelül 300-on mutatták be a ké-
peimet. Minden kontinensen (Dél-Af-
rikától Japánon és Argentínán át Auszt-
ráliáig, illetve Európa, USA) jelen vol-

tam/vagyok a fotóimmal, kivéve az An-
tarktiszt, de hát ott a legritkább esetben
abszolválnak tárlatot. Eddig 50 ország-
ban állították ki képeimet. Közel húsz
egyéni kiállításon is bemutatkoztam.
– Tavaly viszont hazatért. Azóta mi
történt önnel?
– A kertemben végzett munka mellett
több időm jut a fotózásra, pályázatokra.
Májusban megkaptam az EFIAP címet,
azaz a Nemzetközi Fotóművészeti Szö-
vetség kiváló művésze elismerést. 
A nyugdíjas „semmittevés” mellett
Tóth Péter kollégám a Duflex vezetője
javasolta, hogy vállaljam el a Duflex
Fotográfiai Stúdió művészeti vezetését.
Örömmel tettem eleget a kihívásnak; rá-
adásul Gödöllőn a Civil
Házban minden hónap
első és harmadik csütör-
tökén (ha mód van rá, az
ötödiken is) összejövetelt
tart a Duflex, hogy ismét
– az utóbbi időszak kiha-
gyásait követően – fel-
pörgessük a helyi fotós
életet. Egyébként az ösz-
szejöveteleinken szeretet-
tel várunk minden olyan
fiatalt, aki kedvet és elhi-
vatottságot érez a fotózás
iránt. Ugyanis elszomorí-
tónak tartom (vén fejjel), hogy ma Ma-
gyarországon viszonylag kevés fiatal
vesz részt az aktív fotóséletben és irá-
nyításában. Teret kell biztosítani a 
fiataloknak, akik már más szemszögből
látják a világot. Ez így lenne rendjén.
– Hasraütve, körülbelül mennyi fény-
képe van most otthon a számító-
gépen?
Azt hiszem, olyan 60 ezer. Ez nem tűnik
olyan nagy számnak ahhoz képest, hogy
68 éves vagyok, de ezt teljesen átnézni
nem lenne kis feladat…
– Nyugdíjas, van ideje. Mit szeretne
még megörökíteni?
– Egy nyugdíjasnak sosincs annyi ideje,

mint egy aktív dolgozónak. Jelenleg há-
rom dolgot szeretnék megvalósítani,
amire körülbelül egy-másfél évet ter-
veztem. Végig akarom fotózni Erdély-
ben a szénégetés és a mészégetés folya-
matát, az ezzel foglalkozó emberek
mindennapi életét, illetve természetfo-
tózásban a szarvasok éves életciklusát.
Ez utóbbit reményeim szerint idén befe-
jezem, és ha minden igaz, akkor ebből
egy naptár is készül.
– Mindenről beszéltünk, csak a fen-
tebb említett díjról nem….
– Ezen a megmérettetésen azok vehet-
nek részt, akik az adott évben a hazai és
nemzetközi kiállításon a legtöbb képpel
jelentek meg. Itt most nem dömpingre

kell gondolni, hanem nagyon is szigorú
elbírálásra: a zsűri igen komolyan veszi
a feladatát, a nevezett képek 10-15 szá-
zaléka kerül kiállításra, vagyis nem egy-
szerű a tűz közelébe kerülni. Nekem ez
szerencsére sikerült, évente átlagosan
70 kiállításra viszem el Gödöllő nevét,
ezzel is gazdagítottam/gazdagítom a vá-
ros hírnevének megítélését.                     rk

Családja körében kö-
szöntötte 101. szüle-
tésnapja alkalmából
Rozsi Istvánnét  Gé-
mesi György polgár-
mester és Halász Le-
vente önkormányzati
képviselő augusztus
30-án. Marika néni kedves szavakkal fogadta a jókívánságokat.  kép és szöveg: lt

A Belvárosi Napok egyik  fő ese-
ményeként  a  Civil Utca  már ötö-
dik születésnapját ünnepli ebben
az évben, melyet a Gödöllői Civil
Kerekasztal  szervez  partnerség-
ben  Gödöllő  Város Önkormány-
zatával.   A rendezvény célja  a
városi civil társadalom sokszínű-
ségének, a helyi civil szervezetek
tevékenységének bemutatása,  a
civil értékek, mint társadalmi fe-
lelősségvállalás, önkéntesség és
esélyegyenlőség  központba he-
lyezése.

Ízelítő  a  résztvevő  szervezetek kíná-
latából: az Autonómia Aktív Nevelést
Támogató Egyesület  szakmai program-
jával  és kézműves sátor működtetésé-
vel,  az  egy éve alakult Gödöllői Fészek
Nagycsaládos Egyesület  tevékenysé-
gének népszerűsítésével  jelenik meg. 

Évek óta  törzskiállitónak  számít  a
Gödöllői  Kertbarátok  Köre,  akik ezút-
tal  a  Városi Nyugdíjas Egyesülettel
közösen jelennek meg,  továbbá  a  Gö-
döllő  Környéki Regionális  Turisztikai
Egyesület,  a  Lakásszövetkezetek és
Társasházak Gödöllői Egyesülete,  a
Gödöllői  Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete,  valamint  a  Gödöllői  Vá-
rosvédő  Egyesület.  Ez utóbbi  három
szervezet  szintén  egy  standon képvi-
selteti magát.

Szintén évek óta Civil Utca szereplő
az Együtt Élünk Alapítvány, a mozgás-
korlátozottak gödöllői csoportja, mely
a fogyatékkal élő személyek esély-
egyenlőségét és önálló életvitelét támo-
gatja, segíti. A Kontakt Alapítvány fő-
ként a nevelés és oktatás, ismeret-
terjesztés területén és a munkaerő-
piacon hátrányos helyzetű rétegeknek
nyújtott szolgáltatásokkal jelentkezik.

A Megújult Nemzedékért Alapítvány

családtámogató és közösségfejlesztő
munkája keretében „Meghallgat-Lak”
sátorral, bábjátékkal, kézműves foglal-
kozással, könyvárusítással, míg a Royal
Rangers Cserkész Egyesület a már köz-
kedvelt gyerekprogramokkal (fakörhin-
ta, ugrálóvár, ládamászó játék, arcfes-
tés) várja az érdeklődőket. A Socius
Kör Egyesület, a Születés Hete orszá-
gos program helyi szervezőjeként a
Védőnői Szolgálattal
működtetett babama-
ma klubot, a godol-
lo.babamama.info
néven indított, ba-
baváró és kisgyer-
mekes szülők inter-
netes fórumát, vala-
mint női közösség-
építő programjait
népszerűsíti.

Új színfoltként je-
lenik meg az idei
Civil Utcán a Gödö-
lye Szociális Szövet-
kezet, amely helyi és
biotermékek keres-
kedelmével foglal-
kozik és termelői
adatbázissal és kós-
toltatással mutatko-
zik be közösen a Nyi-
tott Kert Alapítvány-
nyal. Szintén első-
ként jelenik meg is-
kolás gyermekeknek
szervezett  program-
jaival a Szigetkék
Kézműves Alkotó-
műhely, valamint a
Weöres Sándor Okta-
tási Kulturális és
Szabadidős Egye-
sület, amely „Csiri-
biri” Családbarát
projektjét kívánja
bemutatni.

A Civil Utca az Ady Endre sétány
mentén elterülő zöld terület zene-
iskola felőli részén lesz majd. 

A résztvevők szeptember 8-án, 9-16
óráig várják az érdeklődőket. A tájé-
kozódást az információs stand segíti. 

További információ: 70/634-5680.
cu

Tájékoztató

“A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható...” címmel,
“Tudnivalók nem csak katolikusoknak” alcímmel, megjelenő könyv,
várhatóan október elején kerül ki a nyomdából. 
Mint arról korábban hírt adtunk a kiadványhoz továbbra is várják a támoga-
tásokat a „Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Közhasznú Alapítvány” szám-
lájára: UniCredit Bank:10918001-00000108-08550009.
Közlemény: Könyvkiadás
Mivel a támogatók neve a könyvben kinyomtatásra kerül, a kiadó, a Mária-
besnyői Római Katolikus Egyházközség tájékoztatása szerint, szeptember
12-éig tudnia kell a támogatók nevét (A felajánlott összeg átutalására később
is van lehetőség!)
Támogatást a máriabesnyői bazilika plébániáján (Gödöllő, Kapucinusok tere 1.)
készpénzként is elfogadnak, átvételi elismervény ellenében.

„Objektíven” – A világ egy gödöllői lencséjén keresztül

Városunk lakója lett az Év Fotográfusa

Kárpát-medencei Főiskolás Tábor kezdődött augusztus 27-én Szentendrén,
amit a Rákóczi Szövetség rendezett, immár 24. alkalommal. Az eseményre 21
külföldi és magyar diákszervezet által 110 egyetemistát és főiskolás érkezett. A
táborozók egy része augusz-
tus 29-én Gödöllőre látoga-
tott, ahol megtekintették a
királyi kastélyt.

A vendégeket Gémesi
György polgármester és
Tóth Tibor alpolgármester,
a Rákóczi Szövetség Gödöl-
lői Szervezetének elnöke
köszöntötte. 
A látogatókat Gémesi György tájékoztatta a város mindennapjairól, továbbá
elmondta, mindig nagy örömmel fogadja, ha határon túli magyar fiatalokat üd-
vözölhetnek Gödöllőn, akik magyarországi látogatásukkal szoros kapcsola-
tokat alakíthatnak ki itt élő társaikkal. kép és szöveg: cr

Civil Utca a Belvárosi Napokon 101. 
születésnap

Kárpát-medencei főiskolások Gödöllőn

A külföldön is elismert fotós hat
éve indul nemzetközi pályázato-
kon, ez idő alatt mintegy ezerhét-
száz alkotását állították ki, száz-
ötven alkalommal részesült külön-
böző díjakban. 

Pihenés – Fotó: Danis János

Szentegyházi gyermekfili – Fotó: Danis János

Danis János
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Gyereklányok, tinilányok nagy
előszeretettel pusmognak, vi-
hognak egymással, ha úgy ala-
kul, hogy egy szobában töltik
az éjszakát, míg el nem nyom-
ja őket az álom.

Mára továbbfejlődött a dolog: pizsa-
mapartikat rendeznek. Az Első pizsa-
mapartim című pöttyös könyv – a
pöttyös könyv, úgy tűnik, örök, már
évtizedekkel ezelőtt is pöttyös
könyvön szokott rá a lánygyermek az
olvasásra – szóval, az Első pizsama-
partim című pöttyös könyv elbeszé-
lője, hősnője, Ines három barátnőjét
hívja meg magukhoz, hogy majd
együttesen az ő szobájában térjenek
nyugovóra. Persze, miután jól kipi-
zsamapartizták magukat. 

A partinak szabályai vannak. Ép-
pen a tízéves lányok lelkivilágának
megfelelőek. A tízévesek – mint a

könyv szereplői – már nem csöppsé-
gek, de még nem is serdülők, bakfi-
sok. A tízéves lány elégedetten ismer
majd rá a maga vágyaira, örömeire,
gondjaira a könyvet olvasva. Ha még
a szülei is elolvassák az Első pi-
zsamapartim kalandjait, összehason-
líthatatlanul tájékozottabbak lesznek
abban, mint korábban voltak, mire is
vágyik az ő csemetéjük. Megtud-
hatják, mi nyugtalanítja, mit tart „ci-
kinek”, mit „királynak”. 

Ugyan emlékeznek-e még arra a
Móra könyvkiadónál, miért éppen
pöttyös lett a gyereklányoknak szánt
könyvek fedele? Vagy már a feledés
homálya borítja a borító származá-
sát? Voltak, még a kiadó indulásakor,
a Pöttyös Panni könyvek. Megjelen-
tetik őket, Szepes Mária kedves törté-
neteit újra és újra. Vajon a Pöttyös
Panni nevű szereplő adta az ötletet:
kerüljenek pöttyök a borítóra? Vagy

fordítva: a könyv tervezett küllemé-
ről kapta a szereplő a nevét? 

Mindenesetre: a pöttyös könyvek
jóvoltából az olvasás örömét megíz-
lelő lányok nagy valószínűséggel ké-
sőbb is barátai maradnak a könyvnek,
az olvasásnak.
(Nathalie Charles: Első pizsama-
partim)  -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Lányok az éjszakában

Senki sem tudja igazán, valójában mi-
lyen az utolsó perc. Az utolsó, amit itt
élünk meg, mielőtt átlépnénk azon a bi-
zonyos kapun az ismeretlenbe. Azt
mondják, ilyenkor lepereg előttünk éle-
tünk filmje, s újraéljük mindazt, mi szá-
munkra fontos, meghatározó volt. Talán
így tekintett végig életén a magyarok 
szeretett királynéja Erzsébet is, mielőtt

végleg lehunyta szemét.  A különös láto-
másnak mi is részesei lehetünk szep-
tember 22-én a Barokk Színházban,
ahol Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-dí-
jas színművész, Gödöllő díszpolgára,  és
Herczenik Anna, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese kalauzol végig
bennünket a királyné életén. Az előadást
Őszinte beszélgetés – In memoriam Er-
zsébet királyné címmel láthatja a gödöl-
lői közönség.
– Sisi és Ferenc József szerelme, kap-
csolata, mindig is foglalkoztatott, hiszen
– s ebben mindenki egyetért – az ő törté-
netük úgy kezdődött, mint a mesebeli
királykisasszonyé és királyfié. A folyta-
tásról már megoszlanak a vélemények,
de én úgy gondolom, az ilyen szerelem,
mint az övék, egy életen át tartott.  Éle-
tükről számtalan leírás van. Azt hiszem,
ha ezeket figyelmesen olvassuk, mind-
végig megtaláljuk azokat a pillanatokat,
amikor jelét adták egymás szeretetének,
tiszteletének – mondta lapunk megkere-
sésére Pécsi Ildikó, aki egy személyben
írója, rendezője és egyik szereplője is az
előadásnak. 

– Nem mindennapi visszaemlékezés
részese lehet a közönség, hiszen külö-
nös megközelítést választott…
– Szeretném leszögezni, ez nem doku-
mentum-est. De talán, így is történhe-
tett. A királyné halálát is másként látjuk
majd ezen az estén, nem a Monarchiát
megrázó tragédiaként. De nem szeret-
nék mindent előre elárulni.
– Ezen az estén nem egyedül áll majd
a színpadon. Herczenik Anna lesz a
partnere, vagy mondhatjuk úgy, hogy
másik énje.
– Ez a helyes kifejezés, hiszen mind-
ketten ugyanabba a bőrbe bújunk: Si-
siébe. A darab lényegében a fiatal és az
idős királyné párbeszéde, ami ugyan-
akkor mindvégig monológ marad. Her-
czenik Annát már rendeztem egyszer,
néhány évvel ezelőtt. Most úgy gondol-
tam, kiválóan alkalmas arra, hogy életre
keltse azt a Sisit, aki tizenhetedik évé-
ben jár, amikor Ausztria császárnéja
lesz, a tündérmeséből pedig kemény
hétköznapok, amik során a könnyekből
is bőven kijut a császárnénak. Ezeknek
a lelki állapotoknak az ábrázolásához  –
amikor a szó már kevés – a zene nyújt
segítséget, amit, mint már oly sokszor,
most is Szűts István készít.
– Hogyan fogadta a felkérést? – kér-
deztük Herczenik Annát, akihez gödöl-
lőiként, különösen közel áll a szerep. 
– Meglepett a megkeresés, és nagyon
örültem neki.  Izgalmas feladatot jelent
számomra, s nem csak azért, mert
operaénekesként ritkán van lehetősé-
gem prózai szerepet játszani.  Gödöllői-
ként persze sokat tudtam Erzsébet király-
néról – közel sem annyit, mint Pécsi Ildi-
kó – de ennek a szerepnek köszönhetőn
nagyon sokat tanulok róla.  
– Mennyire más ez a Sisi kép, mint
ami korábban kialakult Önben? 
– Most Pécsi Ildikó szemével kell néz-
nem Sisit. Egy nagyon érdekes, erős nőt
ismerek meg ennek a munkának kö-
szönhetően. Én egyébként mindig is na-

gyon tiszteltem és tisztelem ma is az
ilyen asszonyokat: a királynékat, igaz-
gatónékat, akiknek a férjük mellett kell
helytállniuk. Velük szemben nagyon
sok az elvárás, rengeteg feladatuk van,
reprezentálniuk kell, feleségnek, anyá-
nak kell lenniük, ugyanakkor tisztelet-
ben kell tartaniuk a férjük munkáját, és
tudomásul venniük, hogy az számos 
esetben mindenekfelett való, aminek
nekik is alá kell rendelni magukat. 
– Pécsi Ildikóval lényegében ugyanazt
a szerepet játszák, mindketten Erzsé-
bet királyné bőrébe bújnak, csak

más-más életkorban. Hogy látja az
egymás által megszemélyesített, ám
más-más életkorú és tapasztalatú ki-
rálynét?
– Egyformán, és nem csak azért, mert
nekem most Pécsi Ildikó szemén ke-
resztül kell látnom. De ettől függet-
lenül azonos a véleményünk Sisiről,
és döntéseiről. Jól egymásra tudunk
hangolódni. Ildikó nem csak jó
rendező, hanem kiváló pedagógus is,
akinek jó érzéke van ahhoz, hogy se-
gítse a fiatal kollégákat. 
Szeptember 22-én két Sisi, egy fiatal
és egy érett asszony, egy császárné és
királyné önmagával folytatott pár-
beszéde, gondolatai segítségével le-
hetünk része egy romantikus utazás-
nak, és pillanthatunk be egy híres sze-
relem titkaiba. Európa egy rendkívüli
asszonyának életéről sokan, sokféle
képen vélekednek. Ezen az estén –
bevallottan – nem dokumentum elő-
adást láthat a közönség. S, hogy
mennyi lesz belőle az igazság? Azt
csak Erzsébet királyné tudná meg-
mondani. jk

Újabb különleges zenei csemege ré-
szese lehet a gödöllői közönség szep-
tember 18-án kedden a királyi kastély-
ban. A díszteremben 19 órától japán mu-
zsikát hallhatnak az érdeklődők, Fujii
Akiko énekes-hangszeres előadómű-
vész koncertjén.

Fujii Akiko a 400 éves hagyománnyal
rendelkező „jiuta” zenei stílus kiemel-
kedő énekes-hangszeres előadóművé-
sze. „Élő Nemzeti Kincs” címmel kitün-
tetett édesanyjától tanult, a művészet
legmagasabb szintjét képviseli koncert-
jein világszerte, Európa számos orszá-
gában és Amerikában is. Sikereit díjak
bizonyítják, többek között a Japán Kor-
mány Kulturális Ügynökségének „Új
Generáció a Zeneművészetben” díj, va-
lamint a Japán Hagyományos Kultúra
Alapítvány és a Pola Hagyományos

K u l t ú r a
Alapítvány
elismerését is
kivívta. 
A „jiuta” mű-
faj a XVII.
századi házi-
zenélésből, az
oszakai és
kiotói szó-
rakozó negyedekből indult hódító út-
jára. A kezdetben főleg vak férfi ze-
nészek által művelt stílus hamar nép-
szerűvé vált a városi, tanult lakosság kö-
rében, kifinomult lírai hangzásával ben-
sőséges hangulatot teremtve előadók és
hallgatóság között. 
A koncert Fuji Akiko koncert turnéjának
része, aminek során a művésznő ha-
zánkban és Ausztriában szólaltatja meg
a több évszázados dallamokat.                jk

A Gödöllői Fúvószenekar szeptember
1-jén tartotta hagyományos nyárbúcsúz-
tató hangversenyét a királyi kastély
díszudvarában. A közel félezres közön-
ség vastapssal köszönte meg az Ella At-
tila által vezetett együttes két órás elő-
adását. A koncert a műfajok széles ská-
lájából adott ízelítőt. Ella Attila a kon-
certen elmondta, hogy az előző napi fő-
próbájukon megjelent Bert Alders, a
Fúvószenei Világszövetség elnöke. A
zenekar számára kivételes megtisztelte-
tést jelentett, hogy a váratlan vendég el-
vezényelte a nyárbúcsúztató hangver-
seny programjában szereplő egyik hol-
land műsorszámot. A zenekar szom-

baton Bert Alders instrukciói
szerint adta elő a darabot.
Van rá esély, tájékoztatta a
közönséget Ella Attila, hogy
városunk bekapcsolódhat a
Fúvószenekarok és Együtte-
sek Világszövetsége két év
múlva Magyarországon sor-
ra kerülő nemzetközi fúvós-
zenei találkozójának prog-
ramjába. 
A hangverseny Julius Fucík Floren-
tiner Marsch indulójával kezdődött. A
zenekar az olimpián sikeresen szerepelt
magyar csapat teljesítménye előtti tisz-
telgésként adta elő John Williams The

Olympic Spirit című művét. A szünet
befejezését fanfár jelezte, majd a Trum-
pet Fiesta következett, melynek előadá-
sában közreműködtek Somogyi Károly
és Botrágyi Károly, a zeneiskola réz-
fúvós tanszakának tanárai.                       lt

In memoriam Erzsébet királyné

Visszaemlékezés két hangra

A Gödöllői Fúvószenekar koncertje

Jiuta muzsika a Királyi Kastélyban

A lélek romantikus hangjai 
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Szeptember 8-án, szombaton folytató-
dik a Sisi Baráti Kör előadássorozata a
Királyi Váróban. A Híres Hölgyek Gö-
döllőn program keretében először a
kastély építtetője, Grassalkovich Antal
családjának asszonyairól lesz szó.

A dinasztiaalapító I. Antal három-
szor nősült, kétszer vett el özvegyasz-
szonyt, két feleségét temette el.

Először 28 évesen állt az oltár előtt,
a nála egy esztendővel idősebb Langh
Erzsébetnek fogadta meg: míg Isten el
nem választ. Erre sokkal hamarabb sor
került, mint gondolta volna. Az ifjú asz-
szony egyik feljebbvalójának özvegyen
maradt lánya, Bajthay István, Pest me-
gye alispánjának özvegye volt. Langh
Erzsébet már első férje halálának évé-
ben ismét asszony lett. Ebből a Gras-
salkovichcsal kötött második frigyből
nem tudunk életben maradt utódról.
Hétévi házasság után, 1729-ben, 36
éves korában halt meg az első feleség.

Hétévnyi özvegység után, romanti-
kus időpontban, szilveszter napján kö-
tötte második házasságát Grassalko-
vich. 1731. december 31-én, Eperjesen
vezette oltár elé báró Klobusitzky
Krisztinát, aki akkor 19 éves volt. Egy
év múlva megszületett első gyerme-
kük: Franciska.

Az apa a következő esztendőben bá-
rói rangot kapott. 1733-at kivéve éven-
ként újabb és újabb gyerek látott napvi-
lágot, az utolsó kislány születése után
két héttel az édesanya meghalt.

A legnagyobb félárva hatéves, a leg-
kisebb kéthetes volt, felnevelésükhöz a
kicsik nagynénjétől, elhunyt felesége
testvérétől, Klubusitzky Teréziától kért
segítséget. Ő akkor még Forgách gróf
felesége volt, a házasság gyermektelen
volt, így eleget tett a kérésnek. Amikor
1751-ben Mária Terézia Gödöllőn járt,
az is érdekelte, hogyan él a gróf, mi van
a gyermekeivel. Állítólag akkor hang-
zott el: Ha már úgyis az időközben meg-
özvegyült sógornője neveli gyerekeket,
miért nem házasodnak össze? Egy évvel

később tartották meg az esküvőt, a
menyasszony akkor 43 éves volt, a vőle-
gény sem volt éppen fiatal, ebből a há-
zasságából nem születtek utódok.

Egyetlen felnőtt kort megért fiú, II.
Antal felesége Esterházy Anna Mária
volt. A házasságból először lányok, vé-
gül 1771-ben, utolsó gyermekként, a kis
herceg látta meg a napvilágot. A dinasz-
tiaalapító még megélte a fiúunoka szüle-
tését, majd az év végén meghalt.

Grassalkovich III. Antal unokatest-
vérét, Esterházy Leopoldinát vette el,
gyermekük nem született. Egy kislányt
adoptáltak. A Grassalkovich-család fiú
ágon kihalt. A sikeres dinasztiaalapítóra
épített öröksége: kastélyok, templomok
sokasága emlékeztet. A Grassalkovich-
lányok leszármazottai Draskovich, Hal-
ler, Esterházy, Haller és Forgách herce-
gekkel kötött házasságuk révén ma is
köztünk élnek.

A program másik előadásában Feren-
czy Ida végakaratáról lesz szó. Erről a
dokumentum megtalálója és feldolgo-
zója, Péterné Fehér Mária, a Bács-
Kiskun Megyei Levéltár főlevéltárosa
beszél. Folytatva az első félévben meg-
szokott hagyományt, a Királyi Váró ká-
vézóját üzemeltető Monarchia Rétesház
tulajdonosa, Köntös Sándor és munka-
társai egy szelet Esterházy-tortával ked-
veskednek a vendégeknek.

A program szeptember 8-án, szom-
baton 14 órakor kezdődik, a részvétel
továbbra is ingyenes. sz.m.

A XX. század elején működő Gödöllői
Művésztelep alkotói munkáiban fontos
szerepet szántak a gyermeknevelésnek,
oktatásnak. Elsősorban a századforduló
gyermekkultusza érintette meg őket,
amikor a gyermekeknek szánt könyve-
ket akarták széppé, érdekessé, esztéti-
kussá tenni. Mesekönyv-illusztrációik-
ban a gyermeki világgal való bensősé-
ges azonosulás, egy újfajta pszicholó-
giai megközelítés figyelhető meg.

A huszadik század eleje a szöveggel
egyenértékű művészi illusztrációk és a

korszerű, szecessziós könyvdíszek elter-
jedésének korszaka szerte Európában.
Gödöllőn Nagy Sándor és felesége,
Kriesch Laura, Körösfői-Kriesch Ala-
dár, Mihály Rezső és Undi Mariska
munkálkodott legtöbbet e területen. 

A hónap műtárgyaként Körösfői-
Kriesch Aladár, P. Ábrahám Ernő: Hol-
lók fája és egyéb mesék című könyvhöz
készült illusztrációit mutatja be a Gö-
döllői Városi Múzeum.

Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

Folytatódnak a Sisi Baráti Kör előadásai

Híres hölgyek Gödöllőn

Városunk adott otthont a 18. Magyar
Öregcserkész Találkozónak augusztus
27-30. között. A rendezvényre érkezők
az 1933-as Jamboree helyszínén emlé-

keztek meg a magyar cserkészet meg-
alakulásának 100. évfordulójáról.

A Szent István Egyetemen megtartott
négynapos program során előadások

hangzottak el a cser-
készet történetéről,
amelyek sorában fel-
elevenítették a 79 éve
Gödöllőn megrende-
zett világtalálkozó
eseményeit is. A részt-
vevők megtekintették
a Gödöllői Városi Mú-
zeum cserkész kiállí-
tását, ellátogattak a
Városi Könyvtárba,
ahol a Cserkész Levél-
tár anyagai találhatók,

valamint sokan tisztelegtek gróf Teleki
Pál, egykori főcserkésznek a máriabes-
nyői temetőben található sírjánál A talál-
kozóra nem csak hazánkból, hanem a
történelmi határokon túlról is érkeztek
résztvevők.

(s.i.)

Gödöllőn köszöntötték a 100. évfordulót

Ünnepeltek a cserkészek

Gödöllői művészek meseillusztrációi

A hónap műtárgya
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Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti Te-
leppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gaz-
dára váró kutyákat lehet megte-
kinteni. 
Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

Szeptember 8‐án és 9‐én
9‐11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855‐726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

G a z d i t
keresek

S o k a t
szenve‐
d e t t ,
nélkülözött, 3 éves német juhász
keverék kislány gazdit keres. Ivar‐
talanított, Chippel ellátott, oltásai
rendben vannak. Gyerekekkel, más
kutyákkal jól kijön. 
Tel.: 70/2819‐555.

406-ra emelkedett a Magyar-
országon megfigyelt madárfa-
jok száma, miután egy kuhit
(Elanus caeruleus) láttak a
múlt héten a Zámolyi-meden-
cében, a vértesi natúrpark-
ban. A madarat elsőként Szalai
Gábor, a Pro Vértes munkatár-
sa észlelte.

A kuhi vágómadárfélék családjába
tartozó, vércse méretű, kicsit széles,
de hegyesedő szárnyú világos szürkés
színezetű ragadozó madár. Az öreg
példányok szeme élénk vörös, szár-
nya fekete, csüdje tollas és messziről
jól láthatók sárga lábai. Más ma-
darakkal nehezen összetéveszthető
faj.

Szalai Gábor beszámolójából ki-
derül, hogy autójával Fornapusztát
Lovasberény irányában elhagyva egy
néhány akácfából álló facsoport egyik
csúcsán vette észre az aprótestű, fel-

tűnően világos, messziről kivehető
sötét „V” alakú szemsávos madarat,
amely éppen zsákmányával volt el-
foglalva. Mivel nem tűnt bizalmat-
lannak sikerült pár jó képet készítenie
a madárról. Színezetéből azt is meg
tudta állapítani, hogy öreg madárról
volt szó.

A szakirodalom szerint a Szahará-
tól délre Afrikában általánosan elter-
jedt, de Indiában, Hátsó Indiában és

az egész Indonéz szigetvilágban is
fészkel. Északnyugat-Afrikában kis
számban szintén megtalálható. Spa-
nyolországban 1975-ben költött elő-
ször és azóta már jelentős fészkelő ál-
lomány alakult ki. Portugáliában elő-

ször 1944-ben, majd 1963-ban költött
egy-egy pár, rendszeres fészkelőnek
azonban csak 1976-tól tekinthető. Eu-
rópában Lengyelországból, Görög-
országból, Németországból és Auszt-
riából is vannak alkalmi előfordulá-
sáról adatok.

Legfrissebb és hozzánk legköze-
lebbi adat, augusztus 15-én Nyitra
mellett, rövid időre észlelték mada-
rászok. Feltételezhető, hogy az a ma-
dár jelent meg itt is a Zámolyi-me-
dencében, ezt persze semmilyen tu-
dományos jelölés nem bizonyítja.

Élőhelyei a nyílt gyepes, ligetesen
fákkal tarkított területek. Elsőd-
legesen kisemlősöket, rágcsálókat
zsákmányol, a vércsénél erősebb test-
alkata és gyors mozgása miatt, ma-
darak is szerepelnek az étlapján. El-
képzelhető, hogy a felmelegedés, a
szárazság, vagy az élelemhiány hozta
erre a vidékre.

mme

Ki látott már Kuhit?

Új madárfaj Magyarországon

Már 12 országot járt be Panni,
a 2011-es születésű jeladós
parlagi sas, amely azzal vált is-
mertté, hogy pár napos korá-
ban ismeretlen tettesek kilop-
ták egy Heves megyei fészek-
ből. A sokat látott madár június
közepe óta az osztrák, cseh,
szlovák és magyar határvidé-
ken kóborol.

Panni várhatóan csak 2013 és 2015
között foglal fészket, a Magyar Ma-
dártani Egyesület (MME) szakembe-
rei kíváncsian várják, hogy ezt a ré-
giót választja-e végső lakhelyül vagy
máshol foglal territóriumot. Ausztria
ezen keleti határszakaszához közel
szélerőműparkot terveznek, ami más
fajok mellett a parlagi sasok élőhelyét
is veszélyeztetheti.

Panni eddigi útvonala

Az eddig hazánkban műholdas jel-
adóval megjelölt parlagi sasok közül
ez a madár szolgáltatta messze a leg-
több adatot. Jeladója 2560 darab GPS
pontosságú rekordot vett fel, ami fel-
becsülhetetlen érték a fajtársak védel-

me szempontjából. Panni átlagos repü-
lési magassága 470 méter a tengerszint
felett, a Kárpátok hegyláncán átkelve a
2.530 méter magasan is járt már.

Pannit, miután kalandos úton vissza-
szerezték elrablóitól, 4 hetes korában
tették vissza egy jászsági fészekbe a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
és az MME szakemberei, majd 8 hetes
korában, egy igazi és egy mostoha-
testvérével együtt kapta meg jeladóját.
A másik két madár sajnos nem volt
olyan szerencsés, mint ő. Tiszavirág,
Panni szintén elrabolt és eladott test-
vére, a kirepülés után néhány héttel is-
meretlen okból elpusztult, tetemét a
fészektől 30 km-re találták meg.
Bobák, a jászsági saspár egyetlen ere-
deti fiókája, amely mellé betették Pan-
nit és Tiszavirágot visszavadítás cél-
jából, szintén sok területet bejárt, el-
sősorban Dél-Magyarországon, de járt
Szerbiában és Romániában is. Idén
januárban a román határtól 2 km-re
mérgezték meg Békés megyében.

mme

Fotó: Szalai Gábor

A Kárpát-medencét is meghódította már  

Panni, a jeladós parlagi sas

Panni és két testvére 
(fotó: Horváth Márton)

Ha a nyár izgalmas ízeit meg
akarjuk őrizni az unalmas téli
napokra, bizony most kell
megdolgoznunk érte. Nézzünk
néhány nem hétköz-
napi receptet!

Naspolyalekvár
Az érett naspolyát főz-
zük vízben puhára, majd
– hogy megszabadul-
junk erős héjától – szitán
törjük át. Fél kiló áttört
gyümölcshöz körülbelül
30 deka cukrot számol-
junk. Főzzük sűrűre a
masszát, de használha-
tunk zselésítőt is. A kész
lekvárt kihűlve töltsük üvegekbe.

Szőlőlekvár
Ha el tudunk kobozni a terményét fél-
tő borosgazdától egy kosár fekete

szőlőt, abból különleges lekvárt főz-
hetünk. Tisztítsuk meg csumájától a
szőlőt, majd addig főz-
zük, amíg teljesen szét
nem főtt. Ezután vegyük
le a tűzről, és sűrű tészta-
szűrőn passzírozzuk át.
Majd öntsük vissza a lá-
bosba és folytonos keve-
rés mellett főzzük híg
lekvárrá.

Szilvalekvár tepsiben
Egyszerű recept: zsíroz-
zuk ki a tepsit, hogy ne

égjen bele teljesen a szilva, majd
körülbelül 7 kiló mosott, magozott
szilvát terítsünk az aljába. A tetejére
szórjunk fél kiló cukrot, majd locsol-

juk meg egy kis ecettel, vagy facsar-
juk rá egy-két citrom levét: ez az ízét
és a színét is intenzívebbé teszi.
A sütőben annyi ideig kell sütni a

masszát, ahány kiló szil-
vából készül a lekvár –
esetünkben minimum 7
óra hosszan. Közben
nem kell kevergetni. A
tűzhely közepes lángon
legyen, hogy rotyogjon a
szilva. Ha túl alacsonyan
sütjük, akkor túl híg
marad, míg ha túl erős a
láng, akkor kimoshatat-
lanul leéghet. Ebből a
mennyiségből körülbelül

5 csupor sűrű, nem túl édes, de nagyon
zamatos szilvalekvár készül. edenkert

Ízkülönlegességek – otthon

Őszi gyümölcsbefőzés 

Az orangutánoknak nem kell feltétlenül légkondicionálás
nagy hőség idején. Frissítő gyanánt egy fél sárgadinnye is re-
mekül megteszi.

Kánikula idején még azok az állatok is igyekeznek enyhülést keresni, ame-
lyek őshazájában lényegesen melegebb az éghajlat, mint Magyarországon.
Azonban az orangutánokat hiába locsolnánk mondjuk vízsugárral: a hirte-
len hideg zuhanyt alighanem rossz néven vennék. A hűs gyümölcsöket, így
például a sárgadinnyét viszont nagy örömmel fogyasztják. 
A finom gyümölcs nemcsak hőmérséklete, hanem különösen lédús húsa
miatt esik jól a hőségben. A FővárosiÁllat- és Növénykert fotósa, Bagosi
Zoltán épp azt a pillanatot örökítette meg, amikor az egyik ifjú orangutá-
nunk épp elmerül a sárgadinnye fogyasztás élvezetében.

Majomságok – Hűsítő sárgadinnye
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ÁDÁM LÁSZLÓ NŐI 
RÖPLABDA EMLÉK-

TORNA
2012. szeptember 9. vasárnap

10 óra: 
TEVA Gödöllői RC - UTE

Ünnepélyes megnyitó
12 óra: 

UTE – Miskolci VSC
14 óra: 

MVSC - TEVA GRC
Ünnepélyes eredményhirdetés

(Szent István Egyetem 
Sportcsarnok)

Rendezvény időpontja: 
2012. szeptember 09. vasárnap
Rajt: Gödöllő Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola (Szabadság. tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 8-9 óráig (80
km, 50 km esetében) 9-10 óráig (20
km esetében)
Csomagmegőrzés a rajtban biztosí-
tott.
Ellátás túra közben: csoki, víz,
üdítő

Célban: zsíros kenyér, lekváros ke-
nyér, üdítő
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: K80-50: 900 Ft/fő,
K20: 500 Ft/fő
Térkép: autós térkép
További információ: 
Hardi László 30/331-97-38, 20/551-
41-81, Kristóf Zsolt: 20/341-70-63
k r i s t o f . z s o l t @ f r e e m a i l . h u ,
www.margita344-2.hu

K-80 Útvonal: Gödöllő-Isaszeg-
Nagytarcsa-Kistarcsa-Kerepes-Szi-
lasliget-Hungaroring Mogyoród-
Fót-Csomád-Őrbottyán körforga-
lom-Váckisújfalu-Galgamácsa-
Vácegres-Erdőkertes-Veresegyház-
Szada-Gödöllő
Úthossz: 80 km
Szint: 900 m
Szintidő: 6 óra

K-50 Útvonal: Gödöllő-Isaszeg-
Nagytarcsa-Kistarcsa-Kerepes-Szi-
lasliget-Hungaroring Mogyoród-

Szada-Gödöllő
Úthossz: 47 km
Szint: 460 m
Szintidő: 4 óra

K-20 Útvonal: Gödöllő utcáin.
Úthossz: 20 km
Szint: 200 m
Szintidő: 2 óra
(Bukósisak és láthatósági mellény

használata kötelező!)

A rendezvény a Margita Kupa fu-
tama!

Kerékpáros túra a Margitával

Remekül kezdte az NB I-es
futsal bajnokságot a Gödöllői
Bikák-Vasas közös formációja.
Baranyai Pál együttese a baj-
noki ezüstérmes, tavalyi kupa-
győztes Berettyóújfalu ottho-
nában nyert 3-2-re és hozta el
mindhárom bajnoki pontot.

Igazi rangadóval kezdődött számunk-
ra a bajnokság, ugyanis az előző év
ezüstérmese fogadta bronzérmes csa-
patunkat. Mondhatni, szokásos skalp-
ját szerezte meg a csapat, ugyanis
nem először tört már borsót a hajdú-
sági alakulat orra alá a Gödöllő. A ta-
lálkozót mindvégig kontroll alatt tartó

Bikák a meccs napján 21. születés-
napját ünneplő Lovrencsics Balázs
találatával tudott nyerni 3-2-re, ezzel
mondhatni, remekül kezdte az idei
bajnoki szezont.
Teremlabdarúgóink a 3. játéknapon a
MAFC BME csapatát fogadják majd
szeptember 10-én.
Futsal NB I, 2. forduló
MVFC-Berettyóújfalu–Gödöllői Bi-
kák-V. Phiton 2–3 (1–0) Gól: Füzy
Zsolt (2), Lovrencsics Balázs           -tt-

Futsal – Első osztályú rajt

Szokásos berettyói skalp

Futsal NB I., 4. forduló
Szeptember 10., hétfő 18:30,

Egyetemi Sportcsarnok
Gödöllői Bikák-V. Phiton – MAFC

Nem sikerült túl fényesre a Gö-
döllői Sport Klub felnőtt labdarú-
gó csapatának a bajnoki rajt. A
megyei I osztályban szereplő ala-
kulat eddigi mindhárom találko-
zóját elveszítette, így pont nélkül,
1–9-es gólkülönbséggel áll a ta-
bella 15., utolsó előtti helyén.

Lilik Pál csapata két találkozót is ját-
szott az elmúlt héten. Előbb az első já-
téknapról elmaradt, Veresegyház elleni
mérkőzését pótolta a gárda, majd a még
hibátlan és gólt sem kapó Halásztelek
együttesét fogadták Nagy Rolandék.
Mindkét meccsen gólképtelen maradt
városunk csapata, míg a védelem három
alkalommal is kapitulált, így nem is le-
hetett más az eredmény, mint két, 3-0-ás
vereség. A Veresegyház ellen még akadt
néhány lehetőség, de a halásztelkiek vé-
delmét még csak próbára sem tudta
tenni a Gödöllő.
Három fordulót követően, nulla ponttal,
1–9-es gólkülönbséggel a tabella 15. he-
lyén áll jelenleg a GSK. A következő já-
téknapon a hasonló mutatóval rendel-
kező Pécelhez utazik majd a Gödöllői
SK.
Pest megyei I osztály, 1. forduló
Gödöllői SK–Veresegyház VSK 0-3 (0-
3)
Pest megyei I osztály, 3. forduló
Gödöllői SK – Halásztelek 0–3 (0–1)

Megyei III osztály – Nem ízlett a
szadai csípős

Nem sikerült a Gödöllői SK II számára

a pontos folytatás a bajnokságban. Le-
géndi György együttesének nem ízlett
az agresszív és gyors játékot játszó sza-
daiak játéka, így nem meglepő módon
alulmaradtak.
Pest megyei III osztály, nyugati cso-
port 2. forduló: Szada-Veresegyház II –
Gödöllői SK II 2-0 (1-0)

Utánpótlás – Országos erőpróba

A Gödöllői Sport Klub utánpótlás csa-
patai közül az országos kiemelt II osz-
tály közép-keleti csoportjában szereplő
U19, U17 és U14-es csapatok is meg-
kezdték a bajnoki szereplést. Az első
fordulók mérlege: hat meccs, 2 győze-
lem, 1 döntetlen, 3 vereség.
Országos kiemelt II osztály közép-
keleti csoport U19: Gödöllői SK – Tö-
köl VSK 1-4 (0-2) Gól: Dobi Gergő
Gödöllői SK–Nagybátonyi SC 2-0 (0-0)
Gól: Dobi Gergő, Farkas Péter
Országos kiemelt II osztály közép-
keleti csoport U17: Gödöllői SK–Tö-
köl VSK 3-1 (1-0) Gól: Molnár Márton,
Tóth M. Barnabás, Mihalik Zsolt
Gödöllői SK–Nagybátonyi SC 2-4 (1-1)
Gól: Győri Gergő, Püsök Tamás
Országos kiemelt II osztály közép-
keleti csoport U15: Soroksár SC – Gö-
döllői SK 4-0 (2-0)
Gödöllői SK–ESMTK 3-3 (1-2) Gól:
Fellegi Nándor (2), Horváth Gábor -ll-

Labdarúgás – Háromból semmi

Nagyon rossz rajt

Következik
Szeptember 9., vasárnap 16:30,

Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK II – Fóti SE

A Grassalkovich SE szeretettel várja 3-6 éves gyerekek jelentkezését
ovitorna foglalkozásra hétfőnként 16-17 óra között.

Továbbá előkészítő torna csoportjaiba várja szeretettel 6-10 éves 
gyerekek jelentkezését. Választható időpontok: hétfő-szerda-péntek

16-17 óra között.
Ha gyermeke sokat tornázik otthon és olyasmit is bemutat, amitől az át-
lag ember megijed, akkor itt a helye. Koordinációs és kondicionális ké-

pesség fejlesztés képezi a program alapját, mellyel nagyon sok sportágra
alkalmassá teszi a foglalkozás a gyerekeket.

Érdeklődni a Damjanich János Általános Iskolában lehet (hétfő-szerda-
péntek délután), vagy a 06/20-9511072-es telefonszámon lehet

Akrobatikus torna –

Grassalkovich SE TOBORZÓ

Remekül szerepelt és végül a
8. helyen végzett a Gödöllői KC
junior csapata az idei, Veszp-
rémben megrendezett hagyo-
mányos nemzetközi Cell Ku-
pán.

Mácsár Gyula tanítványai az U18-as
korcsoportban indultak, mondhatni
jóval fiatalabb csapattal, ugyanis a
14-es keretből mindössze ketten vall-
hatták már magukat nagykorúnak,
míg a csapat többi tagja 1-3 évvel fia-
talabb volt a kiírt korosztálynál.
Ennek ellenére kiválóan helytálltak a
GKC junior korú fiataljai Veszprém-
ben megrendezett, 13 csapatot felvo-
nultató Cell Kupán. A 4 nap alatt 7
mérkőzést játszva orosz, német, ka-

nadai, cseh, és magyar ellenfeleken
kívül a koszovói utánpótlás váloga-
tottal is csatáztak a gödöllői srácok és
végül, harmadik legjobb magyar csa-
patként a 8. helyen végeztek.
Az edző, Mácsár Gyula értékelte a 
szereplést: – Edzői
szemmel nézve
igen értékes 8. he-
lyet szereztünk, hi-
szen a 6 magyar
csapat közül csak
az NB I-es Pick
Szeged (5) és a Ba-
latonfüred (6) juni-
or csapata tudott
megelőzni minket.
A torna kiválóan
segítette a csapaté-

pítést és felkészülését a számunkra
nagy kihívást jelentő NB I/B osztályú
junior bajnokságra.
A csapat tagjai voltak: Kármán Pé-
ter, Tóth B. Ernő, Pacs Róbert, Bátori
Bence, Gombás Máté, Gombás Ben-
ce, Trézsi Norbert, Harányi Tamás,
Szabó Gergő, Szilágyi Dániel, Kiss
Tamás, Schmidt Hans, Tácej Zoltán,
edző: Mácsár Gyula

-li-

Kézilabda – Cell Kupa, Veszprém

Nyolcadik helyen a Gödöllő

Történetük legsikeresebb sze-
zonját zárták a gödöllői asztali-
teniszezők, miután 4 bajnokság-
ban szerepeltek, amiből hármat
meg is nyertek (NB II., megyei A
és megyei B csoport), így több
csapat is magasabb osztályra ké-
szülődik a 2012/2013-as bajnoki
rajt előtt.

Az idén 7 csapattal vág neki a különbö-
ző bajnokságoknak a gödölllői asztali-
tenisz klub. Indul csapat az NB I-ben, az
NB III-ban, két csapat versenyez majd a
Pest megyei A, míg három alakulat a
megyei B csoportban.
Bartha Tibort, az egyesület vezetőjét
kérdeztük a klubról és a tervekről: 
– Nagyon örülünk az eddigi sikereknek

és dolgozunk tovább a kijelölt úton. Ez-
zel a csapatszámmal Magyarország leg-
nagyobb egyesületei közé tartozunk,
sőt, egyetlen hasonlóan sok csapatot
versenyeztető és gyerekeket nevelő klub
nincs jelenleg az országban, akinek len-
ne önálló terme. Komoly feladat ennyi
csapat esetében összehangolni a pénz-
tárcát és a csarnokidőpontokat úgy,
hogy az optimális legyen. Nagyon moz-
galmasra sikerült a holtidény, mert elő-
ször megszerveztük az utánpótlásunk
edzőtáborát Nyírbátorban, utána viszont
a nem tervezett csarnokváltás okozott a
felkészülésbe izgalmakat. Az a lényeg,
hogy a szeptemberi rajtra sikeresen át-
költözünk a Török Ignác Gimnáziumba,
ahol remélhetőleg hosszútávon otthonra
lel a szakosztály. Köszönjük szépen a

segítséget és a rugalmasságot az iskola
és a város vezetőinek és a társbérlő röp-
ladásoknak. A gyerekek itt heti 5 napon
gyakorolhatnak és a hétvégéken a terem
méreteinek köszönhetően 10 asztalon,
egy időben rendezhetjük 5 különböző
csapatunk hazai mérkőzéseit.
Az idei év legnagyobb terve, hogy a sa-
ját nevelésű, utánpótláskorú játékosaink
a szezon végére stabilan megverjék a
megyei osztályban tavaly bajnok,
rutinos felnőtteket és ostromolják az
NB-s felnőtt szintet. -tl-

Asztalitenisz – Négyből három arany

Feljebb lépett a városi asztalitenisz

A Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz
Szakosztálya felvételt hirdet 8-12

éves lányok és fiúk számára.
Jelentkezni lehet Monostori Péter-
nél a Török Ignác Gimnázium tor-
natermében minden kedden és csü-
törtökön 16:00-18:30 között szemé-

lyesen vagy a 20-436 2763 
telefonszámon.

TOBORZÓ

Szeptember 8-án, a Belvárosi Na-
pok keretében kerül majd áta-
dásra az Alsópark területén léte-
sített futókör, valamint szabad-
téri erősítő feladatok elvégzésé-
re alkalmas „Erő-terem”.

A Gödöllői Sportszövetség, együttmű-
ködve Gödöllő város önkormányzatával
szabadidős futókört alakított ki az Alsó-
parkban. Az 1000, valamint az 1050
méteres körpálya mellett elkészült két
szabadtéri, sporteszközökkel felszerelt
tornakert, az “Erő-terem”, ahol erősí-
tésre nyílik lehetőség. Az új szabadidős
pályát a képen látható Kiss Gergő, há-
romszoros olimpiai bajnok vizilabdázó
adja majd át szeptember 8-án, a Bel-
városi Napok keretében 9.30 órakor.

-tt-

Sportberuházás

Alsóparki futókör
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Múzeumpedagógiai programajánló
Óvodásoknak és kisiskolásoknak 

(1-4. osztály)
Állatlesen-Keresd a jeled!-Mesesarok

Minden óvodai, iskolai korosztálynak
Színház az egész világ! 

A foglalkozások meghosszabbítva
2013. február 10-ig!

(A Piros bugyelláris ¬– Blaha Lujza
Gödöllőn című kiállításhoz)

Iskolásoknak (5-8. és 9-12. osztály)
Angyali kalandozás

Séta a barokk Gödöllő műemlékei
között

A kb. 45 perces múzeumpedagógiai
foglalkozásokra jelentkezni lehet:

Kerényi B. Eszter
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

28-419-068; 20-269-2007.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

“NŐK, AKIK
FORMÁLJÁK A

VILÁGOT”
CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÖLDSZINTI

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS AZ
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN

A TÁRLAT SZEPTEMBER
21-IG TEKINTHETŐ MEG

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák
kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
látható.

Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniela, Deák Ilona, F. Orosz Sára,
Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Holló István, Horváth Kinga,
Katona Szabó Erzsébet, Karsai Zsófia, Kovács Péter, Kun Éva,
Makovecz Anna, Márvány Miklós, Nádas Alexandra, Orosz István,
Pannonhalmi Zsuzsa, Remsey Flóra, Szuppán Irén, Velekei József
Lajos, Wehner Tibor.

A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30-ig, minden szom-
baton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezést
követően, más napokon is.
A kiállítás a „Híres Hölgyek Gödöllőn” programsorozat keretében valósul meg.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

TANÉVKEZDÉS A FRÉDÉRIC
CHOPIN ZENEISKOLÁBAN

Az órabeosztás időpontja:
2012. szeptember 6., csütörtök

14 órától 17 óráig.

Az órarend szerinti tanítás
szeptember 7-én, pénteken

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

Szeptember 3‐9‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410‐251.

Szeptember 10‐16‐ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510‐220.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430‐856,
06‐30/634‐3723.

D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525‐212,             
06‐70/550‐3377.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak segítségért. 
A leggyakrabban kért számok:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÉS.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.:514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

ÜGYELETEK

A Segítség Közalapítvány pályázatot
hirdet a gödöllői rezsihátralékkal
rendelkező családok támogatására.

A pályázati lapot a polgármesteri hi‐
vatal portáján vagy a 106‐os szobában
lehet igényelni.

Leadási határidő: 2012. október 15.

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓ – IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ A
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy
2012. szeptember 13‐én és 14‐én

(csütörtök‐péntek) a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet lesz.

A haladéktalan ügyek intézése érdekében 
telefonos ügyelet biztosított a hivatal 

telefonszámain.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

SZEPTEMBER 22‐ÉN ISMÉT FŐZŐVERSENY LESZ 

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB ÉS A VÁROSI PIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN A PIACON

JELENTKEZNI LEHET A 36/30‐503‐0777‐ES TELEFONSZÁMON

A SZERVEZŐK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK!

ISMÉT FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON
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INGATLAN

+ Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön
bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2
garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla
fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-
8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Magánszemélytől eladó Gödöllő közpon-
tjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rez-
sivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá:
10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ Gödöllőn eladó az Antal-hegyi dombon egy
hétvégi építési telek 588 nm-es területtel 6,5
mFt-os irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ 17 éve működő nyereséges, tartozás-
mentes vállalkozás eladó. Jól bejáratott piac-
cal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biz-
tos megélhetés, perspektíva, a befektetés
megtérülési ideje a befektetési összeghez
képest rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687

+ Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet
park szomszédságában, 100 nm-es nap-
pali+3 szobás családi ház, kertrésszel,
garázzsal. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687

+ Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi
házak Gödöllőn 16-25 mFt között! 70 nm-től
130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Isaszegen a Nagy S. utcában egy 140
nm-es alapterületű, nappali+3 szobás családi
ház, 1300 nm-es dupla telken. I.ár: 18,5 m Ft.
3647, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő zöldövezetében kétszintes, kör-
panorámás, különleges építészeti megoldású
60 nm-es lakóház eladó, 1100 nm-es
örökzöldekkel parkosított telekkel! I.ár: 26,5
m Ft. 3643, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában, frekventált,
de mégis zöldövezeti helyen, egy 350 nm-es
telken található 140 nm-es kétlakásos,
igényesen felújított, két nappali+ négys-
zobás, két fürdőszobás, teraszos, erkélyes
összkomfortos családi ház. I.ár: 32 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Palotakerten egy 63 nm-es, nappali
és két félszobás, igényesen felújított, parkra
néző öröklakás. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy
építési telek, 1050 nm. I.ár: 13,9 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 8,2
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Bagon, zártkerti, panorámás helyen 1000
nm-es telken egy nappali+konyha, fürdőszoba
nagyteraszos lakóépület, 12 nm-es pincével
víz, villany, gáz konvektor fűtéssel, berendezve
eladó. Az ingatlan örökzöldekkel és gyümölcs-
fákkal telepített. Alkalmi áron! I.ár: 2,9 m Ft.
3448, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó a Magyar Kázmér közben
2+fél szobás téglaépítésű egyedi fűtéses 1.
emeleti öröklakás. Iá.:13 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő Rózsadombján, a Perczel Mór
utcában, egy exkluzív kialakítású, kétszintes,
kerti medencével megépített örök panorámás,
nagyteraszos családi ház, 40m Ft irányáron
eladó. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó a Tavaszmező utcában 2
db társasházi öröklakás saját kertrésszel.
Irányárak: 10 mFt - 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás,
erkélyes, napos, jó fekvésű, egyedi fűtés-
mérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás,
34nm-es befektetésnek is kiváló lakás
eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429

+ Sürgősen eladó lakás a szent János u-
ban, 64m2, magasföldszint, beépített kony-
habútor Iár:10.9Mft 20-539-1988

+ Kertvárosias részen 720m2-es, összköz-
műves, 18m-es utcafrontú telek kis bon-
tandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-
539-1988 

+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2
szoba +nappalis sorház 300nm-es telekkel,
kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtér-
rel)!  20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es
telken épült, 4 lakásos sorházban, 2 szoba
+nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár
15,5MFt 20-7722429  

+ Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba
+konyha-étkezős, tégla, jó állapotú kock-
aház eladó Iár 16 MFt 20-7722429        

+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS
AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel,
új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős
bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó kulc-
srakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429 

+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű,
740nm-es összközműves építési telek. I.ár
11,9MFt 20-7722429  

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötés-
es ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429    

+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában
részben felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102 

+ Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nap-
palis,  85 nm-es, jó beosztású, fedett kocsi beál-
lós családi ház  500 nm-es telekkel Iár 19,7MFt
20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás
eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102

+ Új építésű 1+2félszobás lakások
kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 15,5MFt-tól 20-8042102

+ Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás
felújított lakás Iár: 7 M FT 20-8042102

+ Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfsz.i lakás 9.6MFt 20-8042102

+ SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő közpon-
tjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-es,
két szobás lakás eladó ! 20-5391988

+ Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú,
szigetelt, 110m2-es családi ház, 700m2-es
saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-539-1988

+ Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás
lakás eladó Iár: 8.8 M Ft (20) 804-2102

+ Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújí-
tandó, negyedik emeleti lakás erkéllyel
8.5Mft-os irányáron eladó! 20-5391988

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102

+ Gödöllő belvárosában 75 nm-es családi
ház 695 nm-es telken eladó. Tel: 28/816-254 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+ A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínál-
ja eladásra: -Gödöllő legszebb részén
TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-től építési
telkek eladók. 20.000,-Ft/nm +ÁFA.
–BALATONLELLÉN 7.395 nm telek eladó,
mely 7db önálló vagy 12db osztatlan, közös
tulajdonú telekké alakítható. –KAMPIS
TÉREN új építésű társasházban 54 nm-es
tetőtéri lakás 12,8 MFt-ért eladó, ugyanitt
1,5 MFt-ért garázsbeállók eladók. -57 nm-es
IRODA A PETŐFI TÉREN 30 MFt-ért eladó.
–VERESEGYHÁZ legszebb részén ikerház
fele eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulc-
srakészen 23 MFt-ért. –RÖGES UTCÁBAN
2.258 nm telek eladó. 30/946-7702 

+ Gödöllő, Kossuth L.u. 2.em. 82nm-es lakás
eladó. DNy-i fekvésű, világos, tágas, nagyon
jó beosztással. 3,5 szobás, légkondis.
Beépített szekrény, beépített kony-
haszekrény villanytűzhellyel, a teremgarázs-
ban 12nm-es kocsibeállóval. Iár: 17,8mFt.
(Kocsibeálló nélkül: 16,3MFt.) 20/9161-810 

+ Aszódon, Fesztiváltéren 90 és 97 nm-es új
lakások eladók. Saját telekrész, választható
burkolatok. Garázs. 18 és 19,4 MFt. Tel:
70/466-9889 

+ SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó
112 m2, 2+2 fél szobás, kulcsrakész ár:
22,9 M Ft. Részletes információk
www.gemini-invest.hu. Tel: 06-20-4242-032

+ Gödöllő, palotakerti I. emeleti, 44 nm-es,
egyszobás összkomfortos lakás eladó.
Közlekedéshez, egyetemhez közeli. Érd:
30/512-4405 

+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval.
15,5 M Ft. 70/364-4212 

+ Gödöllő Boncsok dűlő völgy utcában
eladó 250 nöl telek télen is lakható házzal.
Érd: 06-1-418-7789 

+ Sürgősen eladó Palotakerten felújított,
földszinti, nappali + 2 félszobássá átalakított
fűtéskorszerűsített lakás. Tel: 70/331-5082 

+ ELADÓ vagy CSERE! Veresegyházon a
tavakhoz, iskolához közel lévő 50 nm-es
családi házamat eladnám, vagy gödöllői
lakásra cserélném. A ház felújításra szorul.
Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/445-0236 

+ ELADÓ vagy CSERE! Dány-Szentkirályon
1747 nm-es telken 66 nm-es jó állapotban lévő
családi házamat eladnám, vagy gödöllői lakás-
ra cserélném. Iár: 9,1 MFt. Tel: 20/5565-261 

+ Erzsébet kir. körúton eladó egy 1+2 fél-
szobás magas földszinti, felújított, konvek-
toros, külön tárolóval rendelkező lakás. Iár:
11,9 MFt. Érd: 30/680-8360 

+ Gödöllőn Zombor utcai téglaházban felújí-
tott, I. emeleti, egyszobás (34 nm), parket-
tás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó.
Iár: 7,4 MFt. Tel: 30/350-4346 

+ Gödöllőn, Palotaker t lakótelepen
eladó 44 nm-es (másfélszobás) telje-
sen felújított lakás modernül átalakít-
va. Iár: 8,5 M Ft. Tel: 20/968-0336 

+ Gödöllő központjában felújított, szigetelt
ház eladó. 150 nm-es, kétlakásos, akár egy-
benyitható, vállalkozási vagy közösségi
célra is alkalmas. Telek 830 nm. Iár: 28,9 M.
Tel: 30/418-7206, 70/619-9079, 

+ Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában,
liftes épületben 2 db egyenként 31 nm-es –
akár egybe is nyitható – légkondicionált,
egyéni mérőórás, új építésű – lakás célra is
használható – iroda, udvari beállóval. Érd:
20/970-9952 

+ TISZANÁNA – DINNYÉSHÁTON NYARALÓ
ÁRON ALUL ELADÓ. 06-20-313-5200

+ Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújí-
tott, zuhanyzós, erkélyes, konvektoros
fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos
lakás, gyönyörű kilátással. Irányár: 12,9
mFt. Tel: 30-224-7563.

+ Gödöllőn eladó a János utcában 1,5
szobás II. emeleti, konvektoros, erkélyes
lakás. Kis kertes ház csere is érdekel. 9,9
MFt. Érd: 20/2288-460 

+ Eladó Gödöllőn szép, fiatalos, világos, 1.
emeleti 64 nm-es lakás a Szt. János
utcában. Tel: 20/366-1808

+ TATABÁNYAI első emeleti, másfélszobás
lakást ELADNÉK, vagy ugyanilyen gödöllőire
cserélnék, értékegyeztetés után ráfizetés-
sel. Kovács Judit 20/934-0226 

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.

+ Gödöllő Központjában 1 szobás 44 nm-
es, jó állapotú, tiszta, klímával felszerelt,
bútorozott lakás alacsony rezsivel nemdo-
hányzó személy vagy pár részére
hosszútávra kiadó. 45.000,-/hó +rezsi és 2
havi kaució. Tel: 20/248-0001 

+ Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez közel,
egyszobás, földszinti, konvektoros, bútorozat-
lan lakás. 40eFt/hó + alacsony rezsi. Kéthavi
kaució szükséges. Tel: 70/517-1370 

+ Alacsony rezsijű, bútorozatlan, 1
szobás lakás kiadó a János utcában.
Tel: 20/438-8717 

+ Remsey körúton új építésű, 40 nm-es,
igényes, bútorozott, egyedi fűtésű 3. emeleti
lakás hosszútávra kiadó. 60.000,-Ft +rezsi.
Érd: 20/310-6778 

+ Albérlet kiadó Gödöllőn. Bútorozott,
összkomfortos. Kedvező áron, csak diák-
lányoknak. Erzsébet parki HÉV megállótól 5
percre. Tel: 30/418-7206, 70/619-9079 

+ REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
bútorozott, távfűtéses, vízórás lakás kiadó
hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi +2 havi kau-
ció. Tel: 30/900-6421.

+ Kiadó igényes lakás a belvárosban.
Téglaépítésű, egyedi gázfűtés, alacsony rez-
sivel. Berendezve, gépesítve! 50 nm,
80.000,-Ft. Tel: 70/313-8608 

+ Gödöllő Szt. János utcában, 2012-ben
felújított, átalakított, tágas, világos,
beépített amerikai konyhás + 1,5 szobás
földszinti téglalakás kiadó. 60.000,- +rezsi.
Tel: 30/5575-248 

+ REMSEY körúton 1+2 félszobás, 60 nm-
es, étkezős, klímával, mosogatógéppel fel-
szerelt, bútorozott lakás kiadó. 70.000,-/hó
+ rezsi. Tel: 20/9325-415 

+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfor-
tos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó.
70/271-1543 

+ Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak)
46nm-es, felújított, bútorozatlan, földszinti,
erkélyes, 1,5szobás, egyedi fűtéses, vízórás,
lakás kiadó közel a központhoz, autópá-
lyához, buszhoz, azonnali költözéssel.
Ár:55e+rezsi, kaució 2havi. 20/4242-032 

+ Gödöllő központjában, Szt. János
utcában, buszpályaudvarhoz közel
1,5szobás lakás kisebbik szobája beren-
dezve, egyedülálló, nemdohányzó lány
részére 26 éves lány mellé társbérletbe
kiadó. 23.000,-Ft +rezsi fele +2havi kaució.
Érd. 17h után 30/812-9499 

+ Gödöllő központjában, a Szent István
téren, 57 nm-es, földszinti, felújított lakás,
egyedi víz- és fűtésmérővel, hosszú távra
kiadó. 49.000 Ft./hó , 2 havi kaució. Érd:
20/540-7620, 70/201-1292 

+ 38.000,-Ft lakbérért kastélyra néző, 1.
emeleti, jó beosztású, kétszobás, bútorozat-
lan lakás nemdohányzóknak kiadó. Érd:
30/638-4729 

+ Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás
kiadó. Tel: 70/372-4475 

+ Kiadó Palotakerten egyszobás, 46 nm-es,
bútorozott lakás albérleti díj, rezsi, kaució
ellenében. Tel: 20/545-9429

+ Bútorozott, háztartási gépekkel felsz-
erelt,másfél szobás lakás kiadó a városköz-
pontban, szabályozható fűtéssel. 48eFt+
rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 20/ 225 3066 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt talál-
ható, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának
is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi ren-
delő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő.
Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+ Kiadó vagy eladó Gödöllő központjában,
liftes épületben 2 db egyenként 31 nm-es –
akár egybe is nyitható – légkondicionált,
egyéni mérőórás, új építésű – lakás célra is
használható – iroda, udvari beállóval. Érd:
20/970-9952 

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában:
27 nm-es, ismert, bevezetett üzlet, azonnal köl-
tözhető (Vodafon mellett). Tel: 20/802-1287 

+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő közpon-
tjában: 27 nm-es, ismert, jól bevezetett
üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rend-
ben, azonnal költözhető. Tel: 30-9428-275 

+ Kazinczy körúton téglagarázs kiadó. Érd:
30/201-7329 

+ Szépségszalonban BÉRELHET HELYET, ha
Ön kozmetikus, pedikűrös, műkörmös, vagy
masszőr. Érd: Gödöllő központjában az ISZAP
HÁZ szépségszalonban. Érd: 20/411-7224 

+ LA VALETTE – Salátabár üzlethelyiség
hosszútávra kiadó. Tel: 20/9325-415

+ GARÁZS KIADÓ! Kazinczy lakótelep.
Érdeklődni: 20/439-0724 

ÁLLÁS

+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

+ ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ szakmai
vezető tanárokat keresünk hosszútávú projec-
tjeinkhez. Kiemelt fizetés, érdekes szakmai
munka, rendszeres szakmai továbbképzések.
Önéletrajzát, motivációs levelét, diplomamá-
solatait az info@ili.hu e-mail-re várjuk! 

+ FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe mun-
katársat keresünk. Jelentkezni: 30/400-4762 

+ Központi fűtés és csőhálózat szerelőt
felveszek. Tel: 30/9-523-678 

+ GYEREK FELÜGYELETET vállalok, akár
egész napra is. Tel: 30/5710-360 

+ Gödöllőn lévő fodrászüzletbe 2 fő mani-
kűröst, pedikűröst keresek. 20-9520-016 

+ GENERALI-PROVIDENCIA ZRT gödöllői
fiókjába TANÁCSADÓKAT KERES. Diploma
előny! Fényképes önéletrajzát küldje:
enikokassaytoth@gmail.com mail címre. 

+ CNC gépkezelőket, gépbeállítókat
keresünk (feltétel: programozási ismeret),
továbbá megmunkáló központra szakem-
bereket, gyakorlat szükséges, tatabányai
munkahelyre. Tel: 10-19-ig 70/366-5808,
70/366-3401, corn5555@gmail.com. 

+ Gödöllői Missy Szépségszalon felvételt
hirdet MŰKÖRMÖS, MASSZŐR, KOZ-
METIKUS, FODRÁSZ munkakörbe.
Jelentkezni: 70/670-6813 

ENERGETIKAIENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNYTANÚSÍTVÁNY

KEDVEZMÉNYESEN!KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től az ingatlan-2013. január 1-től az ingatlan-

eladásnál kötelező azeladásnál kötelező az
energetikai tanúsítvány.energetikai tanúsítvány.

Szeptember 30-ig történőSzeptember 30-ig történő
megrendelés esetén,megrendelés esetén,
kedvezményt adunkkedvezményt adunk

minden ügyfelünknek.minden ügyfelünknek.

A Gödöllői Szolgálatot az

interneten is olvashatja:

www.szolgalat.com

Az Ön hirdetését

a weboldalon

ajándékba adjuk!



+ Gyakorlattal rendelkező agilis takarítókat
keresünk részmunkaidőre. Jogosítvánnyal ren-
delkezők előnyben! Jelentkezés: zebeedit@
gmail.com fényképes önéletrajzzal! 

+ Megbízható, gyerekcentrikus, káros
szenvedélyektől mentes középkorú nő vál-
lalja bármilyen korú gyermek felügyeletét.
Tel: 30/341-7502 

+ Magyarország meghatározó pénzintézete
keres banki tanácsadó munkakörbe 2 fő
munkatársat. Lakossági ügyfelek részére
banki termékek értékesítése,
keresztértékesítés (befektetési alap,
egészségpénztár, stb.), folyamatos kapcso-
lattartás az ügyfelekkel. Feltételek: felső-
fokú gazdasági végzettség, mobilitás,
kihívások iránti fogékonyság. Önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk: azenkarri-
erem@freemail.hu  

+ Otthon is végezhető könnyű fizikai
munkára keresünk nyugdíjasokat
Gödöllőről. Tel: 30/6811-284 

SZOLGÁLTATÁS

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

+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388.

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁ-
ROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorsz-
erelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti
munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: 30/528-7777

+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fa-
gyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650 

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinfor-
málható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276 

+ SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
külső belső szigetelő munkák, villanysz-
erelés. Tel: 30/386-4456 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

+ Diplomával hétvégén takarítást vállalok.
Tel: 30/214-4633 

+ KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tető-
javítási munkákat azonnali kezdéssel vál-
lalok. Tel: 70/361-9679 

+ VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL BURKOLÁS,
kőműves, festés és ácsmunkákat. Tel: 06-
20-228-7674 

+ „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 dr.asztalos.javitas@gmail.com  

+ Idősek otthoni ápolását, gondozását vállalom.
Felsőfokú szakképesítéssel rendelkezem.
Hívjon bizalommal! Tel: 20/205-8615 

+ www.ablakwebshop.com Ajtók, ablakok
gyártása, régi ablakok szigetelése, pászítása.
Ne fűtse az utcát! Tel: 70/313-8608  

+ Magánlakás, társasház, iroda takarítását,
nagytakarítását, kertgondozást vállalok
állandó, vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és
közvetlen környékén. Megbízhatóság, precíz,
igényes munka elérhető áron. 30/341-7502 

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén
rendelje meg, tavalyi áron! Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, vil-
lanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán
belül. 70/264-3660 

+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660 

+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás
2órán belül. 70/264-3660 

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

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

+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmun-
ka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165  

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98  

EGÉSZSÉG

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763

+ Lazuljon el, töltődjön fel! Harmonizáló,
frissítő masszázs gyógyító energiákkal.
Nőknek: test, arc és talpmasszázs arck-
ezeléssel együtt!! 20/499-7306 

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó, házaló kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 
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OKTATÁS

+ ANGOL senior újrakezdő tanfolyam
szeptembertől, csak 60 éven felülieknek,
business English pénteken, közép- és felső-
fokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok:
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com,
Mobil:30-224-75-63.

+ Nem úgy sikerült a jegyed évvégén matek-
ból, fizikából, kémiából, ahogy szeretted
volna. Ha jövőre javítani szeretnél idei osztá-
lyzatodon, akkor augusztusban várlak egy
kis bemelegítésre. Hívd Karcsi bácsit! Tel:
30-908-4130.

+ A Scherzinger német nyelvstúdió szeptem-
ber 10.-től induló tanfolyamai: 

- professzionálisan felkészítés alap-, közép-
, és felsőfokú nyelvvizsgákra, közép- és
emelt szintű érettségire, 8. osztályosoknak
felvételi vizsgára. - 12-14 éveseknek projek-
tmunkán alapuló tanfolyam. - Rövid, intenzív
felkészítés szakmai nyelvből 18 szakmában.
- Skype coaching távoktatás igény szerint.
Scherzinger Mária némettanár és szak-
fordító: 30/223 6715

+ Jane Austen Filmklub. Irodalmi művekkel
(is) foglalkozó beszédfejlesztő angoltan-
folyamok indulnak szeptembertől.
Angolórák délelőtt, havi egy film megtekin-
tése közösen. 20/446-8317 

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általános-
tól), emelt- és középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ RAJZ - FESTÉSZET tárgyakból egyetemi
előkészítő indul szeptembertől Gödöllő
belvárosában Munkácsy díjas festőművész
egyetemi docens és festőművész művész-
tanár vezetésével. 30/580-3756 

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára,
közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036
KOLLARICS KATALIN

+ JOGI egyetemi felvételi előkészítést, mag-
yar és történelem korrepetálást, jogi egyete-
mi vizsgákra felkészítést vállalok. Tel:
20/926-1663 

+ FRANCIA nyelvoktatás 12 éves gyakorlat-
tal: érettségire, nyelvvizsgára felkészítés,
segítségnyújtás iskolai problémák esetén.
Tel: 30/638-4947 

+ ANGOL nyelvtanár egyéni és kiscsoportos
nyelvoktatást vállal minden korosztály
számára. Lehetőség van internetes tanulás-
ra is. Tel: 70/527-3679 

+ ROSSZCSONT-SZELIDÍTÉS. Magán-napközi
indul tapasztalt, megbízható, leinformálható
pedagógusok vezetésével, napi rendszer-
ességgel, 14-17 óra között, kis létszámú cso-
portokban, 1-6. osztályos diákok részére,
kellemes, nyugodt, tiszta környezetben,
házhozszállítással is. A foglalkozások célja a
mindenkori házi feladat elkészítése, felzárkóz-
tatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a
hiányosságok korrekciója, konfliktuskezelés,
mentorálás vmint kultúrált szabadidős
tevékenység biztosítása, együttműködve az
anyaiskolával, osztályfőnökkel és a szülői ház-
zal. Érd: 30/210-5058

ADÁS~VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230 

+ Lehel 3 fiókos mélyhűtőszekrény jó

állapotban, és 2 db fotel olcsón eladó. Tel:

28/415-639 

+ Eladó: GRITZNER varrógép kitűnő,

működő állapotban, eredeti műemlék jel-

legű, 50.000,-Ft, ill. NAUSER típusú, óvodás

és kisiskolás korúaknak való gyer-

mekkerékpár, 7.000,-Ft. Érd: 70/417-8893 

+ Eladó ÜLŐGARNITÚRA (1db fotel, 1db 2

személyes ágynak nyitható) fix 10.000,-Ft,

1db nagy gépi PERZSASZŐNYEG 4m x 3m

fix 10.000,-Ft. 30/370-3766 

+ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET Gödöllő,

Szabadság út 119. sz. alatt vár minden

kedves vásárlót! Akció: -zsákos burgonya:

80,-Ft/kg, -zsákos hagyma: 98,-Ft/kg, -

befőzni való paradicsom: 128,-Ft/kg, -kis

uborka: 198,-Ft/kg, -almapaprika: 128-198,-

Ft/kg-ig. -Magyar gála alma: 198,-Ft/kg, -

szilva: 168,-Ft/kg. 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Azonnali készpénz fizetés mellett elc-
serélem kifogástalan állapotú, négy éves Opel
Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

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

+ Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583. 

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk. 30/9891-721 

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-
erdeiméz 1500,-Ft, Méz 2012 1800,-Ft
+üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
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Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat

határt, s mi meg is írjuk Ön helyett! 
További információ: 70/381-76-94

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. 

E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 12.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Rosinecz Adrienn, Szőlő u. 24.,
Szekeresné Józsa Anett Dea, Petőfi tér 16.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sas István, Nyárfa u. 3., Rab Ádám,
Dessewffy A. 25. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Ujj Emília, Király u. 25.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: László Melinda, Szabadság út 75., Pálinkás Laura, Béke u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tasnádi Lajosné,
Kazinczy krt. 22., Fődi Szabolcs, Gyöngyvirág u. 1.

Utazni jó

Egyiptom
Idehaza lassan búcsút mondhatunk ugyan a
nyárnak, azonban az őszi időpont is tartogat
számunkra olyan országokat, ahová ilyenkor
érdemes igazán elutazni, hiszen most már
elviselhető a meleg a kirándulásokhoz, a
tenger pedig még 26-27 fokos, ezek közül az
egyik Egyiptom. 
Többezer éves ókori emlékek, szikrázó
napsütés, a Vörös tenger gyönyörű élő-
világa, jó minőségű szállodák sora, ha csak
ezt a néhány érvet említjük már érthető,
hogy miért választja évről-évre sokezer hon-
fitársunk pihenése színhelyéül ezt az észak-
afrikai országot.
A többség a Vörös tenger partján fekvő
üdülőhelyeket, Hurghadát, illetve a Sinai
félszigeten elhelyezkedő Sharm el Sheikh-et
keresi fel, ahol gyönyörű kertekkel körülvett
4-5 csillagos szállodákban, all inclusive
ellátással kényezteti magát, mindezt meg-
fizethető áron.
Érdemes inkább az 5*-os kínálatból válogat-
ni, árban pár ezer forint a különbség, de a
minőségbeli különbség miatt szerintünk
ezen kár spórolni.
A Hurghadát választók fakultatív kirándulás
keretében két fárasztó, de csodálatos progra-
mon is részt vehetnek, az egyik Kairó ne-
vezetességeit mutatja be (Gízai piramisok,
Szfinx, Egyiptomi Múzeum), a másik pedig
Luxor és környéke kincseit (Karnaki temp-
lom, Hatsepszut templom, Memnon ko-
losszusok és a Királyok völgye).
Sharm el Sheikh inkább a búvárok paradi-
csoma, a Ras Mohamed Nemzeti Parkban
tett kirándulás során azonban nemcsak

komoly búvárfelszereléssel, hanem egy pi-
pával és szemüveggel is varázslatos korallo-
kat és halakat láthatunk akár „kézzel fog-
ható” közelségben.
Aki a Níluson hajózva szeretné megismerni
Egyiptom fő látnivalóit, annak hatalmas
„úszó szállodák” állnak rendelkezésére, 4-
5*-os színvonalon, teljes ellátással.
Egyiptom vízumköteles ország, de a vízum
akár az országba történő belépéskor a
határon elintézhető 15 USD-ért, azonban ne
feledkezzenek meg arról, hogy az útle-
velüknek a visszaúttól számítva még leg-
alább 6 hónapig érvényesnek kell lenni!
Fedezzék fel Önök is ezt a csodálatos
országot, most még az őszi szünetre is van-
nak szabad helyek!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával 


