
A Városháza előtti teret az Ella Attila
vezette Gödöllői Városi Fúvószene-
kar által előadott népszerű művek
dallamaira már hét óra után nem sok-
kal megtöltötte a tömeg. Az ünnepi
est hagyományosan a zászlók beho-
zatalával, majd ökumenikus szertar-
tással kezdődött. Ennek keretében Al-
bert Gábor evangélikus és Balogh
Tamás református lelkész megáldot-
ták, majd Ulmann Péter premontrei
perjel megszentelte az új kenyeret,
amit az est folyamán szétosztottak a
főtéren összegyűlt ünneplők között.

Ezt követően került sor dr. Gémesi
György polgármester ünnepi beszé-
dére, aki Szent István királyunk szel-
lemiségét idézte fel.

Államalapító királyunk életműve,
modern kifejezéssel élve, mai is ver-
senyképes programot ad számunkra –

hangzott el a be-
szédben. Ebből az
óriási életműből a
keresztény hit ál-
tal megszabott ér-
tékrendet, az általa
m e g h a t á r o z o t t
magatartást, és az
emberek tisztele-
tét emelte ki a pol-
gármester:

„Szent István
hitből élő ember
volt. Pontosan ér-
tette annak igazi lényegét. Ennek
megfelelően megteremtette törvé-
nyeivel és rendelkezéseivel azokat az
alapokat aminek eredményeképpen
nekünk, magyaroknak tekintélyt és
tiszteletet vívott ki Európában és a vi-
lágban; és aminek eredménye, hogy

rend volt az országban. Mindennek
megvolt a felelőse és mindenki tudta
a dolgát” – mondta Gémesi György,
aki kitért a mai viszonyokra is. Szólt a
hazánkban egyre jobban elhatalma-
sodó morális válságról, szembe állít-
va a jelenlegi állapotokat a Szent Ist-

ván által megszabott iránnyal. „Ma
egyre kisebb az elismertsége a tisz-
tességnek, a becsületnek. Egyre job-
ban háttérbe szorulnak a legkisebb
közösségek a társadalom alapkövei a
családok“ – tette hozzá.

(folytatás a 3. oldalon)
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Szent István ünnepe Gödöllőn

Legyen városunk az első!
Hagyományosan a díszpolgári cím átadásával és
ünnepi műsorral köszöntötték augusztus 20-át
Gödöllőn. A kora esti ünnepi testületi ülésen dr.
Fábri Mihály vehette át az elismerést, majd az őt
köszöntők a város lakóival közösen vettek részt a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenyén. A
koncertet megelőzően kenyérszentelésre került
sor, majd Gémesi György polgármester mondott
ünnepi beszédet. A programot színpompás tűzi-
játék zárta.

A diákok nagy bánatára már
csak napok vannak hátra a va-
kációból, a jövő héten kedden
valamennyi általános iskolá-
ban beülnek a padba a nebu-
lók, és megkezdődik a munka,
ami 2010. június 15-ig tart.

Három nagyobb szünet szakítja  meg
a 2009/2010-es tanévet, ami nem lesz
könnyű a pedagógusok és a szülők
számára sem. Míg a tanároknak a fo-
lyamatosan változó jogszabályok és a
tananyagi elvárások okoznak fejfá-
jást, a szülőknek elsősorban az „ in-
gyenes oktatás” pénzügyi hátterének
biztosítása lesz jelentős feladat a kö-
vetkező hónapokban. 

Városunkban is megkezdődött a
felkészülés az új tanévre. A hétvégén
és a jövő hét első napjaiban kerül sor
a tanévnyitó ünnepségekre. Az legna-
gyobb izgalommal a Damjanich Já-
nos Általános Iskolában várják az el-
ső tanítási napot, ahol a megújult és
iskolában kezdődik az oktatás.

A Petőfi Sándor Általános Iskolába
is hoz újat a tanév, hiszen az intéz-
mény élén új igazgató kezdi meg a
munkát Gubáné Csánki Ágnes sze-
mélyében. Újdonság az is, hogy szep-
tembertől ökoiskolaként működik az
intézmény.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)

Már körvonalazódik, mennyibe kerül
majd a családoknak az idei tanévkez-
dés, a hét elején az iskolák többségé-
ben ugyanis elkezdik a különböző
tankönyvcsomagok árusítását. A költ-
ségek – akárcsak a tanításhoz hasz-
nált segédeszközök is – különbözőek
lehetnek. Egy kétgyermekes családot
véve alapul, csak a munkafüzetekre
és nyelvkönyvekre 10-16 ezer forin-
tot adhatunk ki az idén. Ezeket a tan-
könyveken felül kell megvásárolni,
amelyek ára akár a 25-30 ezer forintot
is elérheti. Emellett persze szükség
van iskolatáskára, tolltartóra, tisztasá-
gi csomagra, egyes iskolákban egyen-
ruhára, ami jelentősen megnöveli a
kiadásokat.  Közülük az olcsó, de
még tartósnak ígérkező táskák is 6-8
ezer forintba kerülhetnek, de akár
több tízezer forintot is elkérhetnek
egy-egy jobb, esetleg divatosabb da-
rabért. A ceruzával, tollal, vonalzóval
sem érdemes spórolni, mert az ol-
csóbbakat akár hetente cserélhetjük,
míg egy drágább ceruza akár év vé-
géig is kitart. Az eddig felsoroltak a
tankönyvek árán kívül szűken véve is,
gyerekenként 40-50 ezer forint plusz
kiadást jelentenek a szülőknek. 

Nem meglepő tehát, hogy egyre
többen igényelnek segélyt az oktatási
év elején. 

Gödöllőn is folyamatosan érkez-
nek az igények, augusztus közepéig
több mint százan igényeltek beisko-
lázási segélyt. Még el sem kezdődött

a tanév, az önkormányzat máris több
mint 1.800.000 forintot fizetett ki a
kérelmezőknek. 

Ezt a támogatási formát nemcsak
az iskolába, hanem az óvodába járók
is igényelhetik, de kérhető tizenhat év
felett is, igaz, ebben az esetben  a ta-
nulói jogviszony igazolására is szük-
ség van. Feltétele a gödöllői lakóhely
mellett, hogy az igénylők családjában
az egy főre jutó jövedelem nem hal-
adhatja meg az 57.000 Ft-ot, egye-
dülálló szülő esetében a 85.000 Ft-ot.

A támogatás összege éves szinten
nem haladhatja meg a 15.000 Ft-ot,
de arról minden esetben egyedi elbí-
rálás alapján születik döntés.

Idén még nem terheli adó a mun-
káltató által adott iskolakezdési támo-
gatást, jövőre azonban ez is meg-
szűnik. Számítani lehet tehát arra,
hogy a cégek egyre kevesebb segít-
séget nyújtanak majd a beiskolázás-
hoz, azaz megint csak a gyerekes csa-
ládokon csattanhat az ostor.

A munkahely gyerekenként 21.450
forintos adómentes hozzájárulást ad-
hat a beiskolázáshoz, ez azonban nem
kötelező. 

Jövőre ezen a téren is rosszabb lesz
a helyzet, hiszen megadóztatják az is-
kolakezdési támogatást is. Az új elő-
írások szerint a minimálbér 30 száza-
lékát meg nem haladó összeghatáráig

25 százalék, felette viszont már 54
százalékos adó terheli majd a foglal-
koztatót, ha csökkenteni szeretné az
iskolakezdéssel kapcsolatos dolgozói
kiadásokat. Kizárólag az általános is-
kolában vagy középiskolában tanuló
gyermekek után lehet adómentes
munkahelyi támogatást adni. Az ösz-
szeg a tanév első napját megelőző, il-
letve azt követő 60 napon belül, azaz
július elsejétől október 30-ig folyó-
sítható, és csak tankönyv, taneszköz
vagy ruházat megvásárlására fordít-
ható. A legtöbb cég általában iskola-
kezdési utalványt ad. A másik meg-
oldás, hogy a dolgozó a munkáltatója
nevére kiállított számlát kér a vásár-
lásról. A támogatást ilyenkor utólag, a
számla leadásakor kaphatjuk meg. Fi-

gyelni kell azonban arra, hogy a
számla szerinti összeget csak a fent
említett időszakban lehet kifizetni. 

Van azonban, ami nem változott:
továbbra is ingyenesen juthatnak tan-
könyvhöz a tartósan beteg, a testi, ér-
zékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista és halmozottan fogyatékos ta-
nulók, a nevelési, tanulási folyamat-
ban tartósan és súlyosan akadályozot-
tak (például dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus, kóros hyper-
kinetikus vagy kóros aktivitászavar),
három- vagy többgyermekes család-
ban élők, a nagykorúként saját jogon
családi pótlékra jogosultak, valamint
a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülők.

-jk-
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Tanévnyitóra készül a Damjanich iskola

Az első csengetésre készülnek a Damjanich János Általános Iskolában is. Az
önkormányzat által közel egymilliárd forintért felújított épületet augusztus
26-án adják át ünnepélyes keretek között. A javító és az osztályozó vizsgák,
valamint a heti értekezletek már az új épületben zajlottak le. Mint azt Szűcs
Józsefné igazgató lapunknak elmondta, folyamatosan zajlik a beköltözés, a
használt bútorok közül már minden visszakerült. A közbeszerzés eredmé-
nyeként vásárolt új berendezések is folyamatosan érkeznek, ezeknek a szállí-
tása is befejeződik szombatra, az ünnepélyes tanévnyitóra teljesen bebúto-
rozva várják a diákokat. 

Városszerte folynak az útfelújí-
tási munkák. A járda és az út-
program egyaránt munkát ad a
VÜSZI szakembereinek, akik a
héten új várakozási övezetet ala-
kítanak ki a kastélykápolna előtti
területen. 

A napokban martaszfalt
alapot kap a Jászóvár és
a Szabó Pál, valamint a
Bem József utca hátra-
lévő szakasza, amiket a
tervek szerint a jövő hé-
ten aszfaltoznak le. 
Csapadékvíz-elvezető
csatorna kialakításán
dolgoznak a Batthyány
utcában, valamint a bla-
hai városrészben, ahol a tábor melletti
árok burkolását végzik. 
A múlt héten befejeződtek a  Petőfi téri
járda alapozási munkái az evangélikus
templom melletti területen. A napokban
itt tereprendezésre kerül sor, ezt követő-
en kap a járda aszfaltburkolatot. A járda-
program keretében folyik a munka a

Fürdő utcában és Máriabesnyőn, ahol a
szerviz út mellett alakítanak ki kulturált
gyalogos közlekedési lehetőséget.  
A felújítások mellett városszerte fo-
lyamatosan végzik az árkok, az út-
padkák, valamint a külterületi föld-

utak kaszálását. 
Szeptembertől fizetni kell a parkolá-
sért a kastélykápolna előtti területen.
Jelenleg folyik a várakozási övezet
kialakítása. A parkolás díja megegye-
zik a városi tarifákkal, a misék ideje
alatt azonban továbbra is ingyenesen
hagyhatják itt járműveiket a gépko-

Folynak az aszfaltozási
munkák az Isaszegi úton.
A burkolat terítését Gö-
döllőről, az Ady Endre
sétány csatlakozásától
kezdték meg, a  munkát a
tervek folyamatos forga-
lom mellett végzik. Az
Isaszeget Gödöllővel ösz-
szekötő út felújítása már
hetek óta zajlik. Ennek
keretében megerősítik a
pályaszerkezetet, és fel-
újítják a leromlott burkolatot, kitisztítják az árkokat és a csőátereszeket, va-
lamint felújítják a buszöblöket. kj

A 2009/2010-ES TANÉV LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI

Első tanítási nap: 2009. szeptember 1. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2010. június 15. (kedd)
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
– középiskolákban és szakiskolákban: 2010. április 30.
– az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő szak-
képző iskolákban: 2010. június 4.
– szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és féléves képzés-
ben tanulók részére:  2010. január 15.
A tanítási napok száma 183 nap. A nappali oktatás munkarendje sze-
rint működő középiskolákban és szakiskolákban a tanítási napok szá-
ma 182.
A szorgalmi időszak első féléve 2010 január 15-ig tart. Az iskolák
2010. január 22-ig értesítik a tanulókat, illetve a kiskorú tanulók szü-
leit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek: 
Őszi szünet: október 26-30. Szünet előtti utolsó tanítási nap október
22., szünet utáni első tanítási nap november 2. 
Téli szünet: december 23-31. Szünet előtti utolsó tanítási nap decem-
ber 22., szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4.
Tavaszi szünet: 2010 április 2-6., szünet előtti utolsó tanítási nap:
április 1., szünet utáni első tanítási nap április 7. 

A gödöllői oktatási intézmények tanévnyitóinak időpontjait 
a 10. oldalon olvashatják.

Fizetős parkoló lesz a kastélykápolnánál

Finisben a felújítások
Augusztus 31-vel megkezdődik a
Kossuth Lajos utca átépítése a
Dózsa György út és a Petőfi tér
közötti szakaszon. A felújítás má-
sodik fázisában, szeptember má-
sodik felében pedig a Dózsa
György úti csomópontra kon-
centrálódnak a munkák.

Ennek során a Kossuth Lajos utca-Dó-
zsa György út csomópontban burkolat
felújítást végeznek, és jelzőlámpás for-
galomirányítást alakítanak ki íves járda-
korrekciókkal. A Dózsa György út és a
Petőfi tér közötti szakaszon új pálya-
szerkezetet építenek, megújul a járda,
parkolókat alakítanak ki, átépítik a köz-
műveket és a közvilágítást. A munkák
megkezdésétől az utca a közforgalom
elől lezárásra kerül, a buszjáratok terelő-
úton fognak közlekedni és ideiglenesen
megszűnik a Kossuth Lajos utcai meg-
álló. A Királytelepre és a Hegy utcába
közlekedő járatok alternatív közlekedési

útvonaláról és az ideiglenes megállókról
még folyik az egyeztetés a Volán-
busszal. Ezekről a buszokon és a megál-
lókban kaphatnak majd tájékoztatást az
utasok. 

Az utcában lakóknak és az ott lévő
üzleteknek áruszállítás céljából tovább-
ra is biztosított lesz a behajtás, a bölcső-
de csak gyalogosan lesz megközelít-
hető. Az átmentő forgalom és a parkolás
a felújítás alatt szünetelni fog, a gépko-
csival közlekedők a Szilhát utca felé ke-
rülhetnek. Fontos,
azonban, hogy a
közterületen az itt
lakók számára is ti-
los lesz a parkolás,
mert az a munkát
akadályozza. A gép-
kocsikat az ingatla-
non belül kell tárol-
ni, vagy a Petőfi
utca végében kiala-
kított parkolók ve-

hetők igénybe, amelyekben elegendő
szabad hely áll rendelkezésükre.  
Amennyiben olyan munkavégzés tör-
ténik (például aszfaltozás), hogy az ut-
cát teljesen le kell zárni, arról a kivitele-
ző előzetesen tájékoztatni fogja a
lakosságot. 

Nem szűnik meg teljesen a gyalogos-
forgalom sem a felújítás alatt, azt az
egyik oldali járdán folyamatosan biz-
tosítani fogják. Várhatóan szeptember
második felében a munkaterület kibő-
vül. A tervek szerint ekkor kezdik meg a
Dózsa György úti csomópont átépítését,
amit előreláthatólag folyamatos forga-
lom mellett, váltakozó sávlezárással
végeznek. 

Ez a terület a
nyár folyamán
elvégzett mun-
ka során kima-
radt, tekintettel
a most kezdő-
dő fejlesztésre.
Várható befe-
jezés (az idő-
járás függvé-
nyében) 2009.
november vé-
ge. 
A munkákról
és az esetleges
változásokról
lapunk folya-
matosan tájé-
koztatást nyújt
az olvasóknak.

-jk- 

Kezdődik a Kossuth Lajos utca átépítése

Forgalmirend-változások!

Aszfaltozzák az Isaszegi utat
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Hagyományosan az idén is au-
gusztus 20-án adta át a Gödöl-
lő város díszpolgára címet dr.
Gémesi György polgármester.
A képviselő-testület döntése
szerint az elismerésben Fábri
Mihály részesült generációkon
átívelő példaértékű pedagógiai
tevékenységéért, kiemelkedő
közéleti munkájáért, a törté-
nelmi-helytörténeti hagyomá-
nyok ápolásáért. A kitüntetést
a Városháza dísztermében tar-
tott ünnepi képviselő-testületi
ülésen adták át, ami zsúfolásig
megtelt. Nem csak Gödöllőről
és a térségből, hanem még a
jelenlegi határokon túlról is ér-
keztek vendégek, hogy együtt
ünnepeljenek Fábri Mihállyal,
ahogy mindenki hívja, Miska
bácsival.

– Amikor megköszönte az elisme-
rést, említette, hogy családjában
több generáció szolgált tanítóként.
Nekik köszönhető ez az elhivatott-
ság?

– Anyai oldalról nagyapám és a
dédnagyapám is pedagógus volt, és
mindkét szülői részről is egy-egy
nagybátyám tanító volt. Ők hosszú
ideig szolgátak Nyíregyházán és
körzetében. Tőlük kaptam a pálya
szeretetét, a néptanítói lelkületet. Az
ő idejükben nagy elhivatottság volt
néptanítónak menni, a tanyavilágban,
összevont iskolában kezdeni a mun-
kát.

– Az ön tanári pályája messze
túllépett a katedrán. Mikor szélese-
dett ki ennyire ez a terület?

– Én mindig tanítottam, még akkor
is, amikor tanügyi igazgatási munkát
végeztem. Amikor 1962-ben az Aszó-
di Járási Tanács közművelődési felü-
gyelője lettem, a korábbinál alapo-
sabban kezdtem el foglalkozni a nép-
művészetileg gazdag Galga völgye
népművelési dolgaival. Utána, már
nem volt megállás. Amikor megszűnt
az aszódi járás, Gödöllőre kerültem,
és részben folytattam ezt a munkát.

– Az ön nevéhez több szakkör,
egyesület neve is kötődik…

– 1966 januárjában az Erkel isko-
lában kezdtem tanítani, ott alakítottuk
meg a helytörténeti szakkört két évvel
később. Nagyon büszke vagyok arra,
hogy az ide járók közül sokan szép
pályát futottak be, ma jelentős felada-
tokat látnak el Gödöllő életében.
1979-ben jött létre a TÖFÖ, majd
amikor ennek tagjai elmentek a török-
ből és egyetemisták lettek, megalakí-
tották a szuper TÖFÖ-t, ez lett a
BESZT (Bajnok Eresztésű Szuper
TÖFÖ). Ezeknek a „szakköröknek”
ma is tagja vagyok. 

– És folytatja a helytörténeti
anyagok gyűjtését, feldolgozását is.

Jól tudjuk, hogy most is kutatási
munkát folytat?

– A tanítványaimmal a helyi utca-
nevek feldolgozását végezzük. Egy-
részt a személyekről elnevezett utcák-
kal foglalkozunk, másrészt azokkal,
amelyeknek az elnevezése helyi, spe-
ciális fogalmakhoz kapcsolódik. Erre
nagy szükség van, hiszen sok a beköl-
töző, akik nincsenek tisztában azzal,
kiről vagy miről kapta nevét az utca,
ahol élnek. Ezzel kapcsolatosan sze-
retnénk egy kiadványt is megjelentet-
ni, amiben közzétennénk ennek a ku-
tatásnak az eredményét.

(k.j.)

Dr. Fábri Mihály 1933. augusztus 9-én született a Nógrád megyei Szügy-
ben, ahol édesapja 39 éven keresztül evangélikus lelkész volt. 1951-ben a ba-
lassagyarmati gimnáziumban érettségizett, majd az egri Tanárképző Főis-
kolán szerzett történelem-földrajz szakon tanári oklevelet. Tanulmányait az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen folytatta, majd itt doktorált.

1959-ben kötött házasságot Kovács Erzsébet tanítónővel, akivel 1964 óta
élnek Gödöllőn. Két lányuk született, mindketten a Török Ignác Gimnázium
tanárai.

1953 óta (56 éve!) megszakítás nélkül tanít. Kállón, Hévizgyörkön, Gödöl-
lőn (a mai Erkel Ferenc iskolában) általános iskolai tanárként, 1975-től nyug-
díjba vonulásáig, 1995-ig a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban középiskolai
tanárként, majd ezt követően óraadóként oktatott. 1992-től a Gödöllői Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium tanára.

Eközben művelődési- és tanügyigazgatási feladatkört töltött be. 1962-67
között az aszódi, majd a gödöllői járás közművelődési felügyelője, 1970-től
1976-ig a gödöllői városi tanács művelődésügyi osztályvezetője, 1976-tól
1992-ig a Pest megyei Tanács Művelődésügyi Osztályának felnőttoktatási ve-
zető szakfelügyelője volt.

Két évtizeden keresztül tagja volt a Magyar Földrajzi Társaság országos vá-
lasztmányának, és tevékenykedett a Magyar Pedagógiai Társaság Pest me-
gyei titkáraként.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem gyakorlatvezető tanára.
Felnőttoktatási vezetőként hitte és vallotta, hogy a felnőttoktatásnak nél-

külözhetetlen szerepe van az emberek élet- és pályakorrekcióiban. Sokat
igyekezett tenni azért, hogy a tehetségek a haza számára ne vesszenek el az-
ért, mert életük kezdeti szakaszában nem jó pályát választhattak. Ha erejük,
kitartásuk van, kapjanak a társadalomtól lehetőséget arra, hogy továbblépje-
nek, és magasabb szinten szolgálják a közösséget.

Dr. Fábri Mihály 1978-tól napjainkig szaktárgyaiból a középiskolai Tanul-
mányi Verseny (OKTV) felkészítő tanára. Közvetlenül vagy közvetve 29 tanít-
ványa került a verseny országos döntőjébe, közülük 21 szerezte meg a felső-
fokú továbbtanulásra jogosító első 10 helyezés valamelyikét, négyen pedig
közülük az első helyet. A versenyzők nagy része az egyetemi diploma meg-
szerzése után pedagógusként dolgozik. 1979-ben alapította meg tanítvá-
nyaival a Történelem-földrajz (Tö-Fö) szakkört. A szakkör keretében megláto-
gatták a történelmi Magyarország minden jelentős helyszínét, és megismer-
kedtek a földrajzi szépségekkel. Részt vesz a szakkör lelkes tagjaiból egyete-
mistaként majd diplomásként megalakított és működtetett BESZT-Kör mun-
kájában, ami a Tö-Fö szellemiségét viszi tovább.

A szakkör és a BESZT tagjai útjaik során megismerkedtek a határon túli ma-
gyarság karizmatikus személyiségeivel, a magyarságtudat ápolóival, őrzőivel,
olyan nagyszerű emberekkel mint például a dévai Böjte Csaba atya, vagy a
szentegyházi Haáz Sándor karnagy. Emléket állítottak a branyiszkói hősök-
nek, és gondozzák az emlékhelyet.

Volt tanítványai városunk és az ország intézményeiben, munkahelyein töl-
tenek be felelősségteljes állásokat.

Dr. Fábri Mihály tagja a gödöllői evangélikus egyházközség közösségének,
és elnöke a Teleki Pál Egyesületnek.

Munkásságát magas kitüntetésekkel ismerték el. Megkapta Pest megye
legmagasabb pedagógiai kitüntetését, az Arany János Pedagógiai Díjat
(1980); a Kiváló Pedagógus címet (1988); a legmagasabb országos pedagógi-
ai kitüntetést, az Apáczai Csere János Díjat (2004). Gödöllő városa korábban
a Gödöllő Város Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat (2000) és a Gödöllő Városért
kitüntetést(2006) adományozta számára. 2008-ban a Magyar Kultúra Lovag-
jává avatták.

(Folytatás az 1. oldalról)
„Nem kell a gyerek – mondanak

ítéletet döntéseiken keresztül felelős
politikusok hiszen évente „csak egy“
gödöllőnyi várossal vagyunk keve-
sebben ebben az országban. Menjenek
külföldre a fiatalok gyógyítsák és ta-
nítsák ott a gyerekeket. Nincsenek
felelősei a milliárdos gazdasági bűn-
tetteknek. És sokszor a lényegről való
figyelem elterelés folyamán arról be-
szélnek a médiumok amiről talán ke-
vesebbet kellene.

Ez mérhetetlenül szomorú és fáj
minden tisztességesen gondolkodó
embernek. Szent István nem így gon-
dolta. Igaz kemény törvényekkel, de
megteremtette azt a morális alapot
amire mint sziklára építkezni lehetett
és keményen számon is kérte. Mi len-
ne ma, ha mondjuk a Szent István-i
törvényeket és annak számonkérhető-
ségét bevezetnénk? Tudják, nem ke-
vés sebészeti beavatkozásra lenne
szükség, és sok jogosítványt kellene
visszaadni, mert fél kézzel nem lehet

vezetni” – mondta Gémesi György. A
polgármester szomorúnak nevezte a
pénz szabta értékrend eluralkodását, s
azt, hogy a szegényebb rétegek egyre
inkább kiszolgáltatottá válnak az élet
valamennyi területén. Hozzátette,
egyre inkább háttérbe szorul a szoli-
daritás, a cselekvés helyett csak üres
beszédeket kapnak a rászorulók, s az
emberek iránti tisztelet egyre inkább
csak kirakatpolitika.

Mint mondta, sokkal nagyobb
hangsúlyt kellene helyezni a közös-
ségépítésre, ami nem egyszerű fel-
adat. „A közösség építése nem egy-
két ember feladata. A közösség építése
a mi dolgunk, mindannyiunké. És ez
nem feltétlen csak az építkezéseket, a
fejlesztéseket, az egyre komfortosabb
körülményeket jelenti, hanem az ösz-
szetartozást és az összakapaszkodást
közös céljainkért, amiben benn van a
szentistváni életmű üzenete is. Hiszen
azokra az alapokra lehet építeni, és le-
het jövőben gondolkozni. … Ez adhat
reményt nekünk. Reményt, hogy ért-

jük és magunkévá tesszük a Szent
István-i programot, a reményt, hogy
példát aduk arra itt ebben a városban,
hogy a közösség céljai elsődlegesek,
hogy közösség minden tagjára odafi-
gyelünk és megteszünk mindent azért,
hogy a morális mélységekből meg-
kezdődjön a kilábalás. Nem lesz 
könnyű, de azt hiszem Szent István-
nak sem volt az. Ehhez a programhoz
hívom és várom mindannyiukat. Le-
gyen Gödöllő az első szigete ennek a
programnak az országban! Csak bíz-
hatunk abban, hogy sokak szándéká-
val összeérve egyre nagyobb teret
nyerhetünk meg ennek a szellemiség-
nek.”

Az est további részében a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar adott nagy sike-
rű ünnepi hangversenyt. A műsorban

Erkel Ferenc Hunyadi László és Bánk
Bán című operáiból csendültek fel
részletek Molnár András Kossuth-dí-
jas operaénekes közreműködésével,
valamit Brahms I. és V. magyar táncát,
valamint és Johann Strauss „Éljen a
magyar!”, és ráadásként a „Menny-
dörgés és villámlás” polkáját adták
elő, Gál Tamás Liszt-díjas karmes-
ter, Érdemes művész vezényletével.
Az ünnepi programot hagyományo-
san színpompás tűzijáték zárta.

Szent István ünnepe Gödöllőn

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

E heti cikkünkben a közös tulajdon
megszüntetésével kapcsolatban beér-
kezett olvasói kérdést válaszolunk meg.

A családi háznak, amelyben lakom,
több tulajdonosa is van. Egy tulaj-
donost kivéve mindenkivel sikerült
megegyeznem a tulajdoni hányadá-
nak a megváltási árával kapcsolat-
ban. Ő azonban hajthatatlan, és an-
nak ellenére, hogy nem zárkózik el a
közös tulajdon megszüntetésétől
nem fogadja el az általam felajánlott
méltányos összeget. A kérdésem az,
hogy ebben az esetben indíthatok e
valamilyen peres eljárást és hogy a
bíróság az eljárásban mi alapján ál-
lapítja meg a megváltási árat? Az
ingatlant kizárólag én használom.
Természetesen Önnek joga peres eljá-
rást kezdeményezni a közös tulajdon
megszüntetése iránt, hiszen a társtulaj-
donosok jelenleg nem jutnak egyezség-
re a megszüntetési mód tekintetében. A
fent leírtakból kiderül, hogy az ingat-
lan természetbeni megosztását egyik
társtulajdonos sem kívánja, így a bíró-
ságnak meg kell vizsgálni az úgyneve-
zett megváltással történő megszünte-
tési módot. Ahogy korábbi cikkünk-
ben erről már írtunk, a közös tulajdon
megszüntetésének leggyakoribb for-
mája ez, amikor a bíróság – megfelelő
ellenérték (megváltási ár) fejében – je-

len esetben az Ön tulajdonába adhatja
az ingatlant. Megjegyezzük, hogy az
értékesítéssel történő megszüntetési
módok között a megváltás mindig el-
sőbbséget élvez az árverési értékesí-
téssel szemben. Az ellenértéket a kö-
zös tulajdonban álló ingatlannak a kö-
zös tulajdon megszüntetésekor (az íté-
lethozatalkor) fennálló forgalmi érté-
kéből kiindulva, a megváltásra kerülő
tulajdoni hányadrészre eső arányban
kell meghatározni. Igazságügyi szak-
értői vélemény indítványozására és
beszerzésére is mód nyílik, ha az érték
vitatott a tulajdonostársak között. Eb-
ben az esetben figyelembe kell venni a
tulajdonostársak beruházására visz-
szavezethető értékemelkedés tényét, a
közös tulajdonban álló dolgot terhelő
jogoknak a forgalmi értékre gyakorolt
hatását (pl: haszonélvezet, özvegyi
jog, használati, szolgalmi jog stb). A
közös tulajdon magához váltással
azonban csak akkor szüntethető meg,
ha Ön, mint a megváltásra vállalkozó
tulajdonostárs teljesítőképes, azaz a
megfelelő ellenértéket a másik tulaj-
donostárs jogos érdekei által is indo-
kolt módon és időben megfizetni ké-
pes. A teljesítés módjának és határide-
jének meghatározásakor a bíróság kö-
teles mindkét fél érdekét megfelelően
figyelembe véve dönteni. Ezt a teljesí-
tőképességet a bíróságnak Önnel iga-
zoltatnia kell. Ennek legmegfelelőbb
módja, ha a bíróság a várható megvál-
tási árnak a bírói letétbe helyezését kí-
vánja meg. Összegezve a választ a kér-
désére, a megváltási árat igazság-
ügyi szakértői vélemény alapján
fogja a bíróság határozatában meg-
állapítani. Előfordulhat az is, hogy az
így meghatározott összeg kevesebb,
mint az Ön által a társtulajdonosnak
ajánlott „méltányos” összeg. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A jövő hét elején megkezdő-
dik az iskola. Kíváncsiak vol-
tunk: – Ön megkezdte már a
felkészülést a tanévre? 

„Szívem szerint, már hetekkel ezelőtt
elkezdtem volna a bevásárlást, de
mivel az ünneplő ruhák és a szüksé-
ges tanszerek csak augusztus má-
sodik felében kerültek ki az üzletek-
be, a napokban járok utána, mit, hol
érdemes beszerezni. Mivel a gye-
rekeim kinőtték az eddig használt fe-
hér inget, blúzt, szoknyát, nadrágot,
tornacipőt stb., ráadásul a lányom-
nak új táskát is kellett venni, elég
sokba fog kerülni, mire mindent be-
szerzünk. Ilyenkor sok üzletben meg-
fordulok, mert ha az ember rászán
egy kis időt, több ezer forintot is
megtakaríthat…” 

Kiss M.

„Megpróbálom már augusztus elején

elkezdeni a gyerekeket ráhangolni a
szeptemberi munkakezdésre. Ez ná-
lam azzal kezdődik, hogy kiharco-
lom, hogy időben menjenek lefeküd-
ni, különben szeptemberben is este
11-ig akarnak majd ébren lenni, reg-
gel meg nem lehet őket kirobbantani
az ágyból.  Ez egyébként nehezebb,
mint rávenni őket arra, hogy iktassa-
nak be a napi programba egy kis ma-
tekgyakorlást. A szükséges holmik
beszerzését általában az iskolakez-
dés előtti hétre hagyom, előtte úgy
sincs semmi az üzletekben.” 

Tóth Béla

„Általában a füzeteket, írószereket
szerzem be augusztusban, az egyéb
dolgokat későbbre hagyom. Egy pár-
szor már megjártam, hogy feleslege-
sen dobtam ki egy csomó pénzt az
ablakon, megvetettek egy csomó min-
dent, ami ki sem került a szekrényből.
Ma már van annyi rutinom, hogy el-
döntöm mit veszek meg az iskola ál-
tal leadott listáról, és mit nem. Volt
már olyan is, hogy az első szülői

értekezleten egy csomó felesleges do-
logról lebeszéltük a tanárokat.” 

B. V.

„Az augusztust általában arra szá-
nom, hogy átnézem az előző évről
megmaradt iskolai holmikat, hogy
mit lehet még használni, s utána
megkezdem a vásárlást. Az iskola
előtti napokban már nem lehet nyu-
godtan vásárolni, mert akkora a tö-
meg. Én addigra általában mindent
megveszek,  csak azokért a dolgokért
megyek ilyenkor az üzletekbe, amiket
az első szülői értekezleten mondanak
meg…” 

H. S.

A hét kérdése:

– Ön él az olyan ingyenes szű-
rővizsgálatok lehetőségével,
mint amiket például a gödöllői
sörfesztiválon az elmúlt évek-
ben is megszerveztek?

A hét kérdése

Az elmúlt hétvégén több bale-
set is munkát adott a rendő-
röknek. A térségben és Gödöl-
lőn is több sérüléses baleset-
hez kellett kivonulniuk. 

Augusztus 19-én délelőtt egy Fiat
Ducato típusú tehergépkocsi vezetője
Gödöllő lakott területén belül, a Be-
rente utcában a Dózsa György út irá-
nyába haladt. A Röges utca kereszte-
ződéséhez érve a kihelyezett elsőbb-
ségadás kötelező jelzőtábla ellenére
nem biztosított elsőbbséget a neki
balról jobbra, a Röges utcában a Rét
utca felé haladó Renault típusú sze-
mélygépkocsinak. Az ütközés követ-
keztében a vétlen jármű utasa 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett. 

***
Ugyancsak ezen a napon délután, a

Bajcsy-Zsilinszky utca egyik kapube-
hajtójából kívánt csatlakozni egy
Volkswagen Passat típusú személy-
gépkocsi vezetője a forgalomba. Ki-
hajtása előtt nem győződött meg róla,
hogy van-e keresztirányú forgalom,
eközben neki balról jobbra, a Szőlő
utca irányából a Petőfi tér irányába

közlekedett egy Suzuki Swift típusú
személygépkocsi, ami az ütközés és
az erős balra kormányzás miatt áttért
az úttest bal oldalára, majd az ott
parkoló Opelnek ütközve állt meg. A
baleset következtében a Suzuki veze-
tője és utasa könnyű sérüléseket szen-
vedett. 

***
Lapunkban is többször felhívtuk a

figyelmet arra, hogy vigyázzanak a
különböző trükkökkel próbálkozó
csalókkal, de sajnos mindig vannak
újabb áldozatok és próbálkozók. 

Nemrégiben ÉMÁSZ dolgozónak
adta ki magát egy fiatal férfi Vác-
szentlászlón. Egy idős hölgyhöz
csengetett be a 30 év körüli, fehér bő-
rű, magas, fekete hajú férfi, aki el-
mondása szerint a villanyórák ellen-
őrzését végzi. Az állítólagos ellenőr-
zés elvégzése után a férfi közölte,
hogy 10 ezer forint túlfizetést állapí-
tott meg, de a 20 ezer forintból vissza
kell adni. Az idős hölgy elővette a
pénzét, majd visszaadott 10 ezer
forintot. Szerencséjére ekkor érkezett
meg a lánya, akinek láttán a férfi
zavartan távozott. 

Ezután telefonáltak az ÉMÁSZ

központjába, ahol közölték, hogy a
területen nem végeznek mérőellen-
őrzést. Később, de még aznap a férfi
visszatért a helyszínre, ahol elbújt az
idős hölgy kertjében, de észrevették,
ezért távozásra szólították fel. 

***
Sajnos, több hasonló eset is előfor-

dult az utóbbi időben, a fenti trükkhöz
hasonló meséket adnak elő azok az
általában fiatal férfiak, akik csalás
céljából csengetnek be egyedül élő,
idős emberekhez. Minden történetben
szerepel a pénzváltás, melynek a cél-
ja, hogy az idős sértett elővegye meg-
spórolt pénzét, amit kifigyel az elkö-
vető, majd figyelemelterelés után el-
tulajdonítja a pénzt. 

A rendőrség kéri, hogy bármilyen
trükkel próbálnak bejutni idegen sze-
mélyek a lakásukba, kérjenek igazol-
ványt, mondják el, hogy telefonálnak
a szolgáltatóhoz, ahonnan elmondá-
suk szerint érkeztek, és közben hívják
a rendőrséget. A szolgáltatók soha
nem visznek ki személyesen kész-
pénzt, azt mindig postai úton, vagy
átutalással kézbesítik. Amennyiben
gyanús körülményeket tapasztalnak,
hívják a Gödöllői Rendőrkapitánysá-
got a 28/514-655 telefonszámon,
vagy a 112-es, 107-es rendőrségi hí-
vószámok valamelyikét, illetve a 
szintén ingyenesen hívható telefon-
tanú számát (06-80/555-111).

Balesetes hosszú hétvége

Rendőrségi hírek

A Szent István Egyetem Mező-
gazdaság- és Környezettudo-
mányi Karára – a pótfelvételi
adatai nélkül – közel 700 hall-
gatót, köztük 441 államilag fi-
nanszírozott elsőst vettek fel.
A kar képzési kínálata iránti
érdeklődés nem kis mérték-
ben az oktatást megalapozó
tudományos munka elismer-
ten magas színvonalának kö-
szönhető. 

Különösen örömteli tehát, hogy 37
millió forint európai uniós támogatást
nyert az a projekt, amelynek célja a
kar oktatási és kutatási eredményei-
nek széleskörű népszerűsítése. A pá-
lyázati sikert a pályázati forrás által
támogatott első program, az alapsza-
kos hallgatók számára meghirdetett
vadbiológus tábor első napján, au-
gusztus 24-én jelentették be a Vad-
világ Megőrzési Intézet Dr. Bertóti
István Tantermében. Az eseményen
részt vett Solti László rektor és
Csányi Sándor, a kar dékánja is, aki
a nyitóelőadást tartotta Mi a vadbio-
lógia és mivel foglalkozik a vadbioló-
gus? címmel.
Heltai Miklós egyetemi docens, pro-

jektmenedzser tájékoztatójából kide-
rült, hogy az igen sokoldalú tudo-
mánynépszerűsítő program az Állat-
tudományi Alapok Intézetet, az Állat-
tenyésztés-tudományi Intézetet, a

Kertészeti Technológiai Intézetet, a
Vadvilág Megőrzési Intézetet, a
Környezettudomány Intézetet vala-
mint a Környezet- és Tájgazdálkodási
Intézetet érinti.

A tudomány napjai programcso-
port keretében szeptemberben és no-
vemberben szakmai napokat tartanak
a Vadvilág Megőrzési Intézetben, ok-
tóberben állattenyésztési konferen-

ciára kerül sor Gödöllőn. A tudomány
egyetemen megjelenő lapjai is támo-
gatást kapnak; nevezetesen a Vadbio-
lógia című évkönyv következő köte-
te, a Tájökológiai Lapok következő

száma és az Állattani Közlemények tu-
dományos folyóirat egy aktuális füzete.
A projekt keretében többek között
megújul a Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar valamint a Vadvilág
Megőrzési Intézet honlapja. Közvet-
lenül a hallgatókat érinti a Kertészeti
Szakkollégium és a Zöld Forgatag kör-
nyezet- és természetvédelmi hét szer-
vezésének támogatása. -it-

Szent István Egyetem

Támogatás a tudomány népszerűsítéséért
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Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Az utóbbi időben egyre többet járok
busszal és mindig különböző időpon-
tokban. Sajnos, a teljes menetrendet
nem tudom a fejemben tartani, így
eddig a gödöllői honlapon néztem
meg, melyik busszal tudok közleked-
ni. Azonban újabban ez már nem ta-
lálható meg a honlapon, szeretném
megkérdezni miért? 
Szintén bosszantó dolog, hogy már a
buszállomáson sincs információs fül-
ke, de telefonon sem lehet őket el-
érni. Szerintem ez az alap, hogy az
ember normálisan tájékozódni tud-
jon.“

Köszönettel
Schlosser Annamária

Kedves Olvasónk!

Mi is szomorúan tapasztaltuk, hogy
az elmúlt hónapokban milyen vissza-
lépés történt a Volánbusz szolgálta-
tásában. A városi honlapon azonban
továbbra is megtalálható a menet-
rend. A www.godollo.hu portál fő-
oldalán az „A város” listáján találhat-
ja meg a „Közlekedés” menüpontot.
Amennyiben erre rákattint, a közép-
ső mezőben, megjelennek a gödöllői
közlekedéssel kapcsolatos informá-
ciók. Itt linkelhet a volánbusz menet-
rendjére, de elérheti a HÉV és a
MÁV menetrendeket is. 

Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

„Augusztus 19-én Gödöllőn elmen-

tem az élelmiszer boltba, és az előző
nap megrendelt kétkilós kenyeret át-
vettem. (Ma már csak külön megren-
delésre sütnek 2 kilós kenyeret, mert
az emberek kisebbet óhajtanak vá-
sárolni!)
A mellékelt fényképen látható kenye-

ret tette elém az eladónő. Szóltam,
hogy ez bizonyára tévedés, hogy ne-
kem adja, mert valami ünnepi alka-
lomra készült, hogy ilyen szép nem-
zeti színű szalaggal van átkötve.
Mondta, hogy nem, ez a pékmester
(Zsemle Vilmos Úr) ünnepi ajándé-
ka, merthogy augusztus 20. a magya-
rok nagy ünnepe!
Hála Istennek vannak még örömteli
meglepetések is!“

Koós Albert

Tisztelt Szerkesztőség!

„Szeretném az önök lapján keresztül
kifejezni az elismerésemet azoknak,
akik az augusztus 20-ai ünnepi mű-
sort összeállították. A városi progra-
mok eddig is minden ünnepen cso-
dálatos élményt nyújtottak, de a mos-
tani, színvonalában messze megha-
ladta a korábbiakat. Az, hogy ilyen

produkciókra van igénye az itt élők-
nek, úgy gondolom, azon is látható
volt, hogy a nyolc órakor kezdődő
koncertre hét óra után nem sokkal
már nem találtunk ülőhelyet. Az
azonban, hogy végig állni kellett,
nem tántorított el sem bennünket,

sem másokat.
Érdemes volt
végighallgatni a
koncertet, s még azt
sem bánta a kö-zön-
ség, hogy egy ki-csit
később kezdő-dött
el a szintén na-gyon
szép tűzijáték. Szá-
momra egyetlen
dolog volt zavaró
az este folyamán,
arról azonban nem
a szervezők tehet-

tek. Felháborítónak tartom, hogy
egyesek ilyen tömegben képesek ci-
garettázni, mások orra alá füstölni.
Igaz, nincs kiírva sehol, hogy dohá-
nyozni tilos, de azt hiszem, intelli-
gencia kérdése, hogy ahol ennyi em-
ber, és ilyen sok kisgyerek van, ne
gyújtsanak rá! Szomorúan tapasztal-
tam, hogy ez nem mindenkinek egy-
értelmű, a gyerekek orra alá füstöl-
nek, azután meg otthagyják a szeme-
tet is, mert persze a földön eltapos-
sák és otthagyják a leégett csikket.
Talán érdemes lenne ilyenkor ki-
tenni egy táblát: „Kérjük, a ren-
dezvény ideje alatt a dohányzás
mellőzését!”. Bízom benne, hogy
néhány év múlva erre nem lesz
szükség!“

Tisztelttel:
Hajdú Marianna

Olvasóink írták

– Mikor döntötte el, hogy Önnek az
újságírói pályán van a helye?

–Nem döntöttem el, inkább úgy fo-
galmaznék, hogy mások terelgettek
ebbe az irányba. Amióta az eszemet
tudom, illetve tudok a tollal bánni,
mindent leírtam, amit arra érdemes-
nek tartottam. Az iskolában a magyar
nyelv-és irodalom tanárom állandóan
„rágta a fülemet”, hogy nekem az új-
ságírás területén van a helyem; így te-
hát próbálkozzam ezzel a továbbta-
nulás kapcsán.

– Így is döntött, vagy esetleg vol-
tak az életnek olyan területei, ahol
ugyancsak szerette volna magát ki-
próbálni?

– Természetesen voltak. Szerettem
a közgazdaságtant, a főiskola alatt vi-
szont rájöttem,  hogy nem ez lesz a hi-

vatásom. Viszont – mivel mindig is
rajongtam a szépségápolásért és az
ehhez kapcsolódó dolgokért – jelent-
keztem egy kozmetikus iskolába,
majd több éves továbbtanulás után
szakoktató kozmetikus diplomát is
szereztem.

– Ezzel tehát az újságírói véna a
háttérbe szorult…

– Egyáltalán nem. A kozmetikus is-
kolával párhuzamosan a MUOSZ-ra
mentem tanulni, ahol megismerked-
tem az újságírás rejtelmeivel. Ráadá-
sul ezen a helyen nem titkoltam ab-
béli szándékomat, hogy én egyszer a
szépségápolással kapcsolatban sze-
retnék ezen a területen elhelyezkedni.
Minden vágyam az volt, hogy ezt a
két területet valahogy összekapcsol-
jam.

– Valóra vált ez az elképzelés?
– Tulajdonképpen igen, mivel az

előbb említett két dolog mellett el-
kezdtem dolgozni a nana.hu interne-
tes portálnak, ami egyrészt ugró-
deszkát jelentetett a televízió irányá-
ba; azóta szinte hétről-hétre hívnak az
RTL-Klubhoz, illetve a Viva Tv-hez,
hogy adjak tanácsokat a kozmetika
világából az arra rászorulóknak, más-
részt számos szépségápolási kong-
resszuson is tartok előadást

– Milyen műsorokban szere-
pelt/szerepel az adott médiumok-
nál?

– Az RTL-Klubon reggelente szok-
tam megjelenni, a „Csak csajok” cí-
mű műsorban. A Viva Tv-én is ren-
getegszer szerepeltem, mivel azt az
adót a tematikájából adódóan főleg az
a korosztály nézi, akinek szintén
hasznos tanácsokat tudok adni.

– Miért pont Önt hívják meg
ezekhez az adókhoz, hiszen számta-
lan kozmetikus van ebben az or-
szágban?

– Feltehetőleg azért, mert újságírói
végzettségem is van, vagyis valameny-
nyire tisztában vagyok azzal, hogy egy
televíziós műsorban milyen kritériu-
moknak kell megfelelni.

– Hogyan került a Pelikán Rá-
dióhoz?

– Hú, ez is szinte a véletlennek kö-
szönhető. Egy barátnőm hívta fel a fi-
gyelmemet arra, hogy egy vidéki rá-
dió munkatársakat keres. Tudatosan
rátekertem a szóban forgó sávra, majd
beküldtem az önéletrajzomat.

– Menyire volt fárasztó a meg-
hallgatás?

– Borzasztó sokan jelentünk meg.
Reggel nyolckor már a helyszínen vol-
tam, jómagam délután kettő órakor ke-
rültem sorra. Pár hét elteltével felhív-
tak telefonon, hogy mit csinálok szom-
batonként 10 és 13 óra között? Ekkor
tudatosult bennem, hogy talán a Peli-
kán Rádió egyik új arca leszek.

– Az lett, ráadásul önálló műsort
kapott, a Púdert. Mit kell erről tud-
ni?

– Ahogy a neve is mutatja, ez egy
szépségápolási és életmódmagazin.
Természetesen vannak állandó té-
máink, amik mellett minden héten
igyekszünk olyan, közérdeklődésre
számot adó témát becserkészni a mű-
sorba, ami sok embert érdekel. A pre-
cizitás érdekében számtalan esetben
felhívunk olyan embereket, akik az
adott témában elismert szaktekintély-
nek minősülnek; ezáltal is emeljük a
műsor színvonalát.

– Ami szombaton…
– Ami minden szombaton, 10 és 13

óra között fogható a Pelikán Rádió-
ban. Na, ezzel kapcsolatban eszembe
jut egy érdekes kapcsolódási pont. A
műsort Maróthy-Tóth Tímea barát-
nőmmel vezetem, akit itt ismerem
meg a rádiónál. Ő tősgyökeres balato-
ni lakos, én pedig – ha szeretnék egy
picit eltávolodni a mindennapok mó-
kuskerekétől – minden évben felkere-
sem az ország legnagyobb tavát. Ez
lehet nyáron, lehet télen, teljesen
mindegy, számomra a Balaton olyan
kikapcsolódást nyújt, ahol feltöltőd-
hetek, ahol elfelejtkezhetem a gondok-
ról, a napi nehézségekről. Ráadásul Ti-
mi Balatonbogláron nőtt fel, nekünk
meg Balatonlellén van nyaralónk, itt
meg együtt dolgozhatunk, kell ennél
több a családias légkör megteremté-
séhez? -hc-

Pelikán Rádió – Beszélgetés Nyeste Beatrixszal

Nekem a Balaton a Riviéra…
Az ex-Danubius Rádiós Péter Petra érkezésével igen jelentős vál-
tozáson esett át Gödöllő egyetlen éterben fogható adója, a Peli-
kán Rádió. A korábban Másik, majd Calipso néven futó médium
amellett, hogy visszanyerte eredeti elnevezését, szinte teljesen
új műsorszerkezettel és erősen átalakított műsorvezetői-kerettel
vágott neki a jövőnek. Az egyik vérfrissítő alanyt Nyeste Beatrix-
nek hívják, aki a Púder névre keresztelt műsorban próbálja meg
hétről-hétre olyan életmód tanácsokkal ellátni a hallgatókat, me-
lyek az átlagember mindennapjait könnyíthetik meg. Az újság-
írói- és a kozmetikus szakma összefonódásáról, illetve Gödöllőre
kerüléséről beszélgettünk a műsorvezetővel.

Párizsban a Gare de l’Est, tehát a
keletről, így Magyarországról is
érkező vonatokat fogadó pálya-
udvar közelében, nem külváros-
ban, de már a turisták által láto-
gatott helyeken kívül található a
párizsi magyar katolikus misszió.
Néhány helyiségben rendezked-
tek be, végzik, jórészt a párizsi
magyar emigráció tagjainak ön-
kéntes közreműködésével, az
adódó sokrétű feladatokat. A hit-
életen kívül folyik hétvégi iskolai
oktatás, működik étterem, s a
legkülönbözőbb ügyes-bajos dol-
gokban nyújtanak segítséget.

A missziónál 1986-tól szolgáló Molnár
Ottó plébános atyát most Gáspár Ist-
ván, a máriabesnyői bazilika plébánosa
váltja fel. A Máriabesnyőn szeptember
5-6-án tartott Kisboldogasszony nagy-
búcsún még betölti a házigazda tisztét,
de azt követően máris utazik új szolgá-
lati helyére, hogy ő irányítsa tovább a
párizsi magyarok hitéletét, fáradozzon
azon, hogy megőrizhessék magyarsá-
gukat.

– Idén nagyböjtben közölte velem
elöljáróm, Beer Miklós váci püspök úr,
hogy rám gondolt, mikor felvetődött,

hogy kit küldjenek a pá-
rizsi magyar misszióhoz
– mondja. – Hat évre ne-
veztek ki Párizsba. Nem
nagyon ismerem még az

ottani viszonyokat, lehetőségeket, de bi-
zakodó vagyok. Tudom, hogy az életem
nem magamról szól, a Jóisten küld, bár-
hová menjek is. Az első év mindeneset-
re az ismerkedés, a tájékozódás éve lesz:
mi az, amit érdemes tenni, amibe érde-
mes belevágni?

– A francia egyházzal mennyire
lesz kapcsolata? 

– A párizsi érsekséghez tartozom
majd. Hogy milyen kapcsolatokat alakí-
tok ki, rajtam is múlik. Törekedni fogok
a minél jobb együttműködésre az ottani
paptestvérekkel. 

– Úgy hallani, hogy Franciaország-
ban nem túl buzgó a hitélet. 

– Franciaországban tel-
jesen szétválasztották az ál-
lamot és az egyházat. Sze-
gény az ottani egyház, de
ez talán jót is tesz neki. A
hitélettel nem annyira a fő-
városban, inkább vidéken
vannak gondok. Párizsban
minden templomban leg-
alább két pap szolgál. 

– Most hat évre megy.
Esetleg marad-e tovább
is?

– Ezt még nem tud-
hatom. Itt Máriabesnyőn

hét évet töltöttem…
Hét évet? Mintha tegnap lett volna,

hogy érkezése alkalmából beszélget-
tünk. 

Ha sajnáljuk is, hogy elmegy, kívá-
nunk Gáspár István atyának Párizs-
ban is legalább olyan eredményes
éveket, mint a máriabesnyőiek voltak.
Hogy az utóbbiaknak csak a talán leg-
nagyobb hozadékát említsük: szolgá-
lati ideje alatt nyert bazilika minor
rangot a kegytemplom. Ez már mind-
örökre az itteni történelem része.

N. A. 

Júliusban elvesztettük drága jó kolléganőnket, sze-
retett munkatársunkat, kedves barátunkat. Meghalt
dr. Szabó Gyuláné tanárnő, Zsuzsika néni, a Petőfi
Sándor Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa. 

Hosszú, szép, és tapasztalatokban gazdag életutat
járt be. 1927-ben született Sárospatakon, a tanár-
képző főiskolát Egerben és Budapesten végezte el,
biológia-kémia-rajz szakon. 
Pályáját 1963-ban kezdte Sátoraljaújhelyen. 1965-
től a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában ta-
nított rajzot és művészettörténetet.  
Magas színvonalú munkája és kitartó szorgalma pél-
damutató volt. Fiatalok sokaságát, generációk sorát

nevelte a jó ízlésre és a művészi szépség meglátására. 
Szaktárgyát a zenével is összekapcsolta. Diákja a
tanórákon festés és linómetszet készítés közben ko-
molyzenét, klasszikus muzsikát hallgattak. 

Minden tudásával az ifjúság műveltségének meg-
alapozására és érdeklő-désük felkeltésére törekedett. 

Tanítványainak szép munkái állandó kiállításként
díszítették az iskola falait, mindannyiunk örömére.
Nyugdíjas éveit kedves családja, gyermekei és uno-
kái körében töltötte. 
Emlékét szívünkbe zárva őrizzük.

Egykori kollégái

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

Várjuk olyan vállalkozó kedvű személyek jelentkezését, akik úgy gon-
dolják, hogy szívesen vállalják a megmérettetést, illetve közkincsé
kívánják tenni főzési tudományukat. 
Ha ön ezek közé tartozik,  akkor csak hívnia kell a 06-30-503-0777- es
telefonszámot, és mi lehetővé tesszük, hogy bizonyíthasson. 

Gödöllői Piac Kft. 

Dr. Szabó Gyuláné halálára (1927-2009) Jó utat Gáspár István atyának!

Párizsi misszió
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A szegény, az egyszerű, az ele-
sett emberek iránti részvét át-
hatja Tormay Cécile életművét,
pedig maga, a neve is erre utal,
előkelőbb körökbe tartozó
családból származott. 1937-
ben hunyt el, élete utolsó per-
céig Az ősi küldött című nagy-
regényén dolgozott. 

A regény a tatárjárás korába vezeti el
az olvasót. A felperzselt országba,
ahol rettenetes kínokat kellett kiállnia
a lakosságnak, „bújt az üldözött”,
barlangokba, erdőkbe, nádasokba, s
csodaszámba ment, ha megmenthette
a puszta életét. 

Egy fiatalember, Ung a hőse a mű-
nek, amely, noha most egy kötetben
jelent meg, trilógia. Az első, A csalló-
közi hattyú címet viselő rész a pestis
sújtotta Komáromban játszódik, ér-
zékletesen fest meg egy középkori
várost, annak mindennapjait. „Villá-
sok” veszik körbe a települést, villá-
val szúrják agyon azt, aki onnét ki-
jönni merészelne, nehogy máshová is
elvigye magán, elterjessze a dögha-
lált. Ide csak hírek érkeznek a tatá-
roknak a keleti országrészekbe tör-
tént betöréséről, s Ungot magát min-
dennél jobban szerelmesének, a
„csallóközi hattyúnak”, Kingának az
elnyerése, kimenekítése foglalkoztat-
ja. Azonban Kinga is a pestis áldoza-
tává válik, s Ungnak a temetés után
már nincs Komáromban több keres-
nivalója. 

Sikerül kijutnia a városból, eljutnia
a Dunától keletre terülő földre, s
hogy ott miket él át, már A túlsó par-
ton című második rész mondja el. Le-
zajlott már a muhi csata, lefejezve az
ország, ugyan nem egészen, mert no-
ha rengeteg főember veszett oda a
csatatéren, a király megmenekült.

Ung töprengésében arra jut: ha még a
magyarok ősvallásában élnének, nem
szenvedhettek volna vereséget. Fel-
kutatja „az utolsó táltost”, de nem lát-
ja nála igazolva az elképzelését. Em-
lékezik: hiszen elpusztultak a hunok,
az avarok, s még ki tudja, hány ke-
letről jött nép.

Vallásukból hiányoztak olyan ele-
mek, melyek a kereszténységben
megvannak: a szánalom, a szív, a sze-
retet, a megváltás. Minden európai
népnek is megvolt a maga ősvallása,
a germánoknak, a keltáknak, a szlá-
voknak. Lényegében megegyezett a
magyarokéval. Egy középkori kelta
ugyanúgy sóvárgott még az ősvallása
után, mint a magyar, s ugyanúgy felke-
reste titokban a druidát, mint a magyar
a táltost. Jóslásért, varázslásért. Azon-
ban ember nem tudhat sem jósolni,
sem varázsolni. 

Amiért a kereszténység minden ős-
vallást felülírt, az volt, hogy erkölcsi
tanítást adott. Először jelent meg egy
vallásban, méghozzá nem alkalman-
ként, hanem általánosítva: tedd ezt.
És: ne tedd azt.

A trilógia záró darabjában, A fehér
barátban Ung egy Pécs környékén le-
vő kolostor lakója. Jól érzi magát a
jámbor szerzetesek között, bekapcso-
lódik minden tevékenységükbe. Majd
maga is barátcsuhát ölt. Fehér csuhát.
Mert nincs már festék, amivel meg-
fessék a posztót, hát fehér öltözéket
hordanak. Létrejön az egyetlen ma-
gyar alapítású szerzetesrend, a Szent
Pál remetéről elnevezett pálosoké.

A tatárok, akik átúszni nem mertek
a Dunán, ahogy vastaggá fagy rajta a
jég, átkelnek nyugatra. De ide már
meggyöngülve érkeznek, hamarosan
visszavonulót is fújnak nekik, sokan
elesnek közülük. Azért a nyugati tája-
kon is alapos dúlást visznek végbe, az

Ungnak otthont adó kolostort is le-
rombolják.

Talán ha nem így történik, Ung ak-
kor is útnak indult volna. Vinni a hírt
a bujdokló embereknek: nincs már
mitől félni. Itt az ideje újraépíteni a
falvakat, ismét művelni a földeket.
Alakja legendássá válik. A „fehér ba-
rát” a jó hír hozója, a béke követe, az
új élet elindíttatója. Szavára lerázzák
magukról a kifosztott, éhségtől gyö-
tört emberek a rettegést, a bénultságot.
A remény eltölti a szíveket, tettre sar-
kallja a tehetetlenségbe csüggedteket. 
A fehér barát útja sosem ér véget.
Ahonnét éppen távozik, kérdik, hogy
mikor látják viszont. És a felelete:
amikor majd ismét eluralkodik a sö-
tétség. 

Tormay Cécile nagyszabású, kor-
hűségre törekvő leírását adja annak
az időnek, mikor éppen a tatárjárást
szenvedte Magyarország. Az olvasó
úgy érezheti, nem is lehetett akkori-
ban másként, hitelesen ábrázolódik a
táj, az ember, az élet, a zűrzavar.
Majd a lassú felemelkedés. Hiányzott
ez a történelmi regény a könyvespol-
cainkról. 
(Tormay Cécile: Az ősi küldött)   -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tatár veszedelem

A Gödöllői Iparművészeti Műhely
alkotóházában hosszú évek óta
hagyományokra épülő iparmű-
vészeti és képzőművészeti okta-
tás folyik, ahol a jelentkezők mű-
vésztanárok segítségével sajátít-
hatják el a gobelinszövés, a ke-
rámia, a rajz, a festészet  mester-
ségét, szakmai tudásukat mega-
lapozva, majd továbbfejlesztve.
Erről beszélgettünk a GIM-ház
vezetőjével, Katona Szabó Erzsé-
bet Ferenczy Noémi- díjas textil-
művésszel. 

– Ha valaki úgy dönt, hogy részt kí-
ván venni a GIM-ház valamely tanfo-
lyamán, akkor milyen kurzusok kö-
zül választhat?

– Mindenekelőtt meg kell említeni,
hogy az éves oktatási programunkat két
féléves kurzus formájában, októbertől
júniusig szervezzük meg, a nyári idő-
szakban – június-július hónapban – pe-
dig  tíznapos, intenzív művészeti tábort
tartunk. De a kérdésre válaszolva: a go-
belin- és szőnyegszövő tanfolyamot
Remsey Flóra kárpitművész, a kerá-
mia-plasztika-rajz tanfolyamot F. Orosz
Sára keramikusművész, a rajz- és kép-
zőművészeti tanfolyamot Anti Szabó
János képzőművész, a textiltechnikák
tanfolyamot pedig Hidasi Zsófia textil-
tervező művész vezeti.

– Melyik a legnépszerűbb, hova je-
lentkeznek a legtöbben?

– A kezdeti időszakban két tan-
folyammal indultunk, gobelin és kerá-
mia, majd bővült a kör, és a  rajz-festé-
szetet követően a tavalyi évtől textil-
technikákat is lehet választani. A gödöl-
lői textiles hagyományok, a Körösfői-
Kriesch Aladár által 1904-ben megala-

pított szövőiskola, a gödöllői szőnyeg
európai ismertsége magyarázhatja a tex-
tiles tanfolyamok tavalyi sikerét, ámbár
időnként mindegyik területről el lehet
mondani, hogy éppen az a legnépsze-
rűbb az egyik vagy másik évben.

– Általában kik azok, akik Önök-
höz jelentkeznek?

– Három fő csoportba lehet sorolni a
tanítványainkat. Az egyik csoport a 13-
18 év közötti fiataloké, akik közül sokan
szeretnének a művészeti felsőoktatás-

ban továbbtanulni; nálunk pedig ehhez
alapképzést kaphatnak. Az elmúlt évek-
ben kiemelkedően sok  tanítványunk
felvételizett sikerrel, művészeti, építé-
szeti egyetemekre. Örömmel említem
példaként Hidasi Zsófi textiltervező
művész kollegámat, aki a GIM-ház ta-
nítványaként kezdte pályafutását, majd
az egyetem elvégzése után oktatóként
visszatérve a gödöllői műhelybe új tan-
folyamot indított, betársulva az itt folyó
munkába. 

A tanítványok második csoportját a
középkorúak alkotják, akik már biztos
egzisztenciával rendelkeznek, a gye-
rekeik már felnőttek, így több idejük

van arra, hogy régi érdeklődésük, tehet-
ségük kibontakoztatásával foglalkozza-
nak, visszatérjenek a művészethez. A
harmadik csoportba a nyugdíjasok tar-
toznak. Az egyik tanítványunk például
egy 70 évnél idősebb  hölgy, aki hihe-
tetlen energiával, kreativitással dolgozik
a gobelinszövő tanfolyamon.

– Tanfolyamaik igen népszerűek.
Mi az a plusz, amit adni tudnak a
diákoknak?

– Kollégáink igen nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy mindenkivel
egyénileg foglalkozzanak. Az alkotó-
munka amúgy egyéni teljesítményre
épül, bármilyen szinten műveljék, ezért
érdekes a művésztanár és a növendék

számára egyaránt az
együttgondolkodás.
Az oktató a tanít-
vány egyéniségé-
nek, felkészültségé-
nek megfelelő okta-
tási módszert alkal-
maz, ezáltal a lehető
legmagasabb telje-
sítményre ösztönöz-
ve növendékét. A
másik inspiráló erő
pedig maga a GIM-
ház, melynek kiál-
lítótermeiben folya-

matosan neves művészek műveit láthat-
ják a tanítványok, a műtermekben sok-
szor a szemük előtt formálódnak az új
alkotások, születnek meg a rekonstruk-
ciók vagy kárpitmásolatok. Ez egy krea-
tív közeg, ami megsokszorozza az alko-
tás örömét számukra. Biztos vagyok
benne, hogy ennek is köze van ahhoz,
hogy a tanítványok annyira ragaszkod-
nak a házhoz.

– Adódik a kérdés: volt olyan 
jelentkező, akit el kellett küldeni?

– Ilyen sohasem fordult elő, valami-
lyen készsége minden embernek van.
Alapigazság, hogy valamilyen szinten
mindenkit meg lehet tanítani rajzolni.

Természetesen hozzánk elsősorban
olyanok jelentkeznek, akik igazán ér-
deklődnek a művészetek iránt. Csodá-
latos dolog, hogy az évek folyamán
mennyi tehetség bukkant fel nálunk.

– Gépies, steril világunkban meny-
nyi létjogosultsága van a hagyomá-
nyos, kézi alkotásnak?

– Egyre nagyobb jelentősége van.
Egyre inkább egy virtuális, anyagtalan
világ vesz körbe, elvont közegben dol-
gozunk hosszú órákon át. Az embernek
szüksége van arra, hogy  teremtő képes-
ségével is kezdjen valamit. Napról-nap-
ra látjuk, hogy a tanfolyamaink résztve-
vői mennyire boldogok, amikor a saját
két kezükkel létrehoznak valami mara-
dandót. Az idén februárban nagysikerű
beszámoló kiállításon láthatta a közön-
ség a tanítványok tíz éves munkájának
válogatott anyagát.

– A GIM-ház igen szép kerttel ren-

delkezik. Ott is zajlik oktatás?
– Nyáron természetesen igen. Erre

szükség is van, mivel az évek folyamán
kinőttük a rendelkezésünkre álló belső
teret. Ennek ellenére eddig mindig meg-
oldódtak valahogy a felmerülő problé-
mák, de ezt az állapotot fenntartani nem
könnyű. Kicsi például a kerámiaterem,
nincs közösségi tér, raktár stb… ezért a
jövőben mindenképpen bővülnünk kel-
lene.

– Milyen kiállítással jelentkeznek
legközelebb?

– Augusztus 29-én, 19 órától Animá-
ciók a kertben címmel filmvetítést tar-
tunk, ahol a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem animáció szakos hallgatóinak
munkái láthatók majd. Ezt követően
szeptember 12-én nyílik meg a Meditá-
ciós tér című kiállítás a GIM-házban,
melyen két szobrászművész és két fes-
tőművész alkotásait mutatjuk be.          cr

Harmadik alkalommal rendez-
nek nyitott estet a királyi kas-
télyban. Az Erzsébet királyné
emlékév óta hagyománnyá
vált, hogy az időszaki kiállítás
zárása előtt egy hónappal –
mintegy felhívva a figyelmet a
határidőre – nyitott estre invi-
tálják az érdeklődőket, aminek
keretében a kiállításhoz kap-
csolódó előadásokkal, tárlat-
vezetéssel várják az érdeklő-
dőket. 

A nagysikerű Andrássy kiállítás
számtalan különlegességet nyújtott az
érdeklődőknek, az augusztus 29-én
megrendezésre kerülő nyílt est azon-
ban további érdekességekkel szolgál
azoknak, akik szeretnének még több
ismeretre szert tenni a kiegyezés ko-
ráról és annak szereplőiről. 

Bár Andrássy Gyuláról egyre töb-
bet tudunk, emigrációs éveiről kevés
információval rendelkezünk. Ezért is
ígérkezik igazi csemegének Csorba
László történésznek, a Római Ma-
gyar Kulturális Intézet volt igazgató-
jának előadása, ami ebbe az időszak-
ba enged bepillantást.

Andrássy és Erzsébet királyné kap-
csolatáról alkothatunk a korábbinál tel-
jesebb képet az est második részében.

Eddig szinte ismeretlen leveleikből 
Szabó Dóra színésznő – az Erzsébet
királyné hasonmásverseny győztese –
és Szervét Tibor Jászai Mari-díjas
színművész tolmácsolásában hangzik
el összeállítás. Ehhez a dokumentumo-
kat a Farkas archívumból (Ferenczy
Ida hagyaték)  és az országos levéltár-
ból bocsátották Kaján Marianna, az
előadás szerkesztője rendelkezésére. 

A program során olyan zeneművek
is elhangzanak, amelyek szorosan kö-
tődnek a királyné és a gróf személyé-
hez. Jozef Strauss Andrássy indulója
mellett felhangzik majd a „lángoló
zseni” egyik kedvence, Richard Wag-
ner Tannhauser című operájából Er-
zsébet áriája. Liszt Ferenc művei kö-
zül a szerelmi álmok csendül majd
fel. A kiváló zeneszerzőt mind a király-
néhoz, mind Andrássy Gyulához barát-
ság fűzte, olyannyira, hogy a gróf
személyes közbenjárásának volt kös-
zönhető, hogy Liszt életjáradékot ka-
pott, aminek fejében magyarországi
koncerteket tartott. A zenei összeál-
lításból nem maradhat ki Johann
Strauss Kék Duna keringője sem, ami
valamennyi udvari bálon felcsendült.
A zeneirodalom remekeinek előadá-
sában Kaján Katalin énekművész és
Pribelszki Viktor zongoraművész
közreműködik. 

Andrássy Gyula gróf nyomában

Nyitott est a kastélyban 

Gödöllői Iparművészeti Műhely

Művészeti tanfolyamok 
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SZECESSZIÓS TÚRA
GÖDÖLLŐN

A gödöllői művésztelep 
(1901-1920) eredeti helyszínein:

( 1 km-re a múzeumtól )

A MÚZEUMI MŰVÉSZTELEPI
KIÁLLÍTÁS

Nagy Sándor háza, Belmonte Leo
háza, Körösfői-Kriesch Aladár háza,
a szövőiskola épülete, Remsey Jenő

háza, a kortárs gödöllői iparművészek
alkotóháza (az aktuális kiállítással)

Idegenvezetést biztosítunk 
magyar nyelven

Legalább 10 fő esetén, előzetes 
bejelentkezés alapján. 

Ára : 1.000 Ft/fő

Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum - 2100

Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869

(Tóbiás Csaba programfelelős) 
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

- Gróf Andrássy Gyula emigrációs évei. Dr. Csor-
ba László előadása
- Válogatás Erzsébet királyné és gróf Andrássy
Gyula leveleiből, Szabó Dóra és Nagy Ervin szín-
művészek előadásában
- Közreműködik: Kaján Katalin énekművész és
Pribelszki Viktor zongoraművész
- Szakvezetések az időszaki kiállításban
- A kiállításhoz kapcsolódó emléktárgyak, köny-
vek vására a kastély aulájában.
Belépőjegyek a kastély jegypénztárában váltható!
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Édesapja, Brüll Sámuel, nagyváradi, jómódú zsidó em-
ber volt. Két leánytestvére Margit (aki értelmi fogyatékos-
nak született) és Berta, később is vele éltek.

Adél okos, művelt, a társasági élet iránt igen fogékony
hölgy volt. Édesapja vagyonuk egy részét elveszítette a
tőzsdén, így az elsőszülött Adél nem szerelméhez, az úri tár-
saságot képviselő Ordódy Pál főhadnagyhoz, hanem egy
cégfestő kisiparos fiához, Diósy Ödönhöz ment feleségül,
aki a Kereskedelmi Múzeum export-import ügyintézője
volt Szófiában. Adél ekkor 26 éves volt. Szófiában teleped-
tek le,  ahol mindketten áttértek a katolikus hitre.

Férje gyanús ügyletekbe keveredett, és tönkrement, any-
nyira, hogy szinte szökve kellett menekülniük Szófiából.

Útjuk Párizsba vezetett, ahol férje vállalkozásokba kezdett,
képeslapokkal, szőrmével kereskedett, majd pezsgőképvi-
seletet nyitott.

Adél 1901 és 1903 között rendszeresen hazalátogatott
Nagyváradra. 1903. szeptember 6-án itt
ismerkedett meg Adyval, akinek írásait
a Nagyváradi Naplóban olvasta, s aki
műveiben őt Lédának nevezte. Meg-
hívta magához Párizsba, s 1904-ben a
költő  ugyanabban a házban lakott, ahol
Diósyék. 1904 őszén Ady Endrével
utazott a francia Riviérára, 1905 máju-
sában Németországba, majd Nagyvá-
radra látogattak el. 1906 őszén föld-
közi-tengeri hajóúton vettek részt. 1907
júliusában édesanyja betegsége miatt
hazautazott, de mire hazaérkezett, édes-
anyja meghalt. Ugyanezen év augusz-
tusában halott kislánya született, akit
hivatalosan Diósy nevére jegyezték be,
de valószínűleg Ady volt az apja.

Újabb utazások következtek, de a
kapcsolat Ady és Léda között lassan
megromlott, egyre többet veszekedtek.
A végső szakítást a Nyugat 1912. május 16-ai számában
megjelent vers az Elbocsátó szép üzenet jelentette. Ennek
megjelenése  után sohasem látta viszont Adyt.

1914-ben a háborús helyzet miatt Párizsból haza kellett
térniük. Elölről kellett kezdeni mindent. Adél férje keres-
kedett, igen magas kapcsolatokkal el tudta intézni, hogy
Lengyelország jóvátételként fizetett szénszállítmányai a
részvénytársaságán keresztül érkezzenek Magyarországra.

Budapesten az
Andrássy úton,
majd a Bajza ut-
cában béreltek la-
kást, majd 1923
nyarán megvásá-
rolták Gödöllőn,
az Erzsébet ki-
rályné út 14. szám alatti villát. (A ház a mai Batsányi és Haj-
nóczy utca sarkán áll.) Így közvetlen szomszédai lettek
Ambrus Zoltán írónak. Ez lett Léda állandó lakhelye, bár
Pesten is tartottak fenn házat. 1931-ben magához vette két
húgát is, Bertát és a gondozásra szoruló Margitot. A kétszin-

tes, kastélyihletésű, eklektikus stílusban
épült villához óriási őspark tartozott, a
ház nagypolgári ízléssel volt berendez-
ve. Szalongarnitúrája ma a Gödöllői
Városi Múzeum állandó kiállításán lát-
ható. 

Lédát a békés gödöllői élet nem tette
boldoggá, száműzetésnek érezte azt.
Állatokkal vette körül magát, kilenc
németjuhász kutya, galambok, becézett
tyúkok éltek körülötte. 

Szívesen fogadta a Pestről kilátogató
vendégeket, például az Ady verseket
megzenésítő Reinitz Bélát, vagy barát-
nőjét, Héderváry Böskét.

A helybéliekkel nem tartott kapcso-
latot, a kivétel csak dr. Berente István
orvos volt. Az itt élők is kerülték, mivel
elterjedt a hír, hogy Ady megfertőzte őt
szifilisszel. Lédának azonban más be-
tegsége volt. Egy csúnya bőrbetegség-

ben, (pemphigus) szenvedett, ami lassan hatalmasodott el
rajta, s ebben a betegségben hunyt el. Halála után férje ki-
rakta húgait a házból, s szerény körülmények között éltek
hátralévő éveikben.

Léda halála után egy évvel Diósy Ödön is elhunyt, s a
gödöllői villát Nagyváradon élő unokahúga örökölte, aki a
berendezést elárverezte. A szalongarnitúrát dr. Szanathy Jú-
lia, helyi fogorvos vásárolta meg, aki 2001-ben felajánlotta
megvételre a városi múzeumnak. A bútor ma a helytörténeti
kiállítás része. A Léda-villát később, 1950-ben államosítot-
ták, és az épületbe hat családot helyeztek el, az ősfás park
közepén pedig utat nyitottak.

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Brüll Adél, asszonynevén Diósy Ödönné (Nagyvárad,
1872. szeptember 1. – Budapest, 1934. január 18.)

Lakossági kezdeményezésre, civil
adományokból és felajánlásokból
végzik el a Dózsa György úti szökő-
kút felújítását. A hét folyamán a leg-
fontosabb munkákra kerül sor, amik
elengedhetetlenek ahhoz, hogy újra
üzembe tudják helyezni a létesít-
ményt.

A kúttest renoválásával kapcsola-
tosan a lakossági kezdeményezést el-
indító Novák Lászlóné felvette a
kapcsolatot a szökőkút tervezőjével
Pázmándi Antallal, s így a művész
egyetértésével a legfontosabb feladat-
nak a hajszálrepedések megszünteté-
sét tűzték ki célul. Ehhez műgyantát
használnak majd, s kicserélik a régi
fugákat is.

Második lépésben felújítják a szö-
kőkút gépészetét, az elektromos- és a
vízvezetékeket. 

A lakossági kezdeményezéshez a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület nyújtott partneri segítsé-
get. 

A Dózsa György út sarkán álló szö-
kőkutat, ami a városközpont rendezé-
sének részeként került az akkori bel-
városba, 1984. szeptember 26-án
avatták fel. A kút alaprajza Gödöllő
dombságát ábrázolja, a vízsugarak ki-
bomló magokból szöknek a magasba.
Pázmándi Antal, aki nem csak a kutat,
hanem annak környezetét is tervezte,
a konstrukcióért megkapta a Gödöllő-
ért emlékplakettet.

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibo-
csátásával köszönti a máriabesnyői
kegyszobor megtalálásának 250. évfor-
dulóját.

A vidék grófjának Grassalkovich
Antalnak harmadik felsége Klobusitz-
ky Terézia 7 évi házasság után halálo-
san megbetegedett. Ekkor fogadalmat
tett, hogy ha felgyógyul a felesége, ak-
kor egy templomot épít a Boldogságos
Szűz Mária tiszteletére. Az asszony
meggyógyult, de ő nem építette meg a
templomot.

Egy alkalommal 1758-ban a hatvani
birtokuk felől jöttek a négylovas hintó-
jukkal, amikor a lovak megbokrosod-
tak, és elragadták a kocsit. Az utasok
életveszélybe kerültek, Istenhez fo-
hászkodtak, és ekkor váratlanul a lovak
megálltak. Boldogan szálltak ki a hin-
tóból, és akkor megpillantották jobb
kéz felől egy fákkal benőtt
templomromot. Itt lesz az új
templom, határozta el magát a
gróf.

Elhatározásának megfele-
lően hamarosan elkezdődött
az építkezés, előbb azonban a
romokat kellett elbontani. Az
építkezésen dolgozó Fidler
János gödöllői kőművesse-
géd álmot látott. Álmában egy

szép nő megjelent neki és azt mondta:
Ha a templom romjai közt, ott, ahol
hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, vala-
mi szép tárgyat találsz. Másnap, 1759.
április. 19-én ebédszünetben, az isasze-
gi Tóth Márton napszámossal a mon-
dott helyen kutatni kezdtek. Két ásó-
nyomnyi mélyről került elő egy szép
kis Szűz Mária-szobor.

Grassalkovich Antal családi éksze-
rekből két koronát és egy drágakövek-
kel kirakott övet készíttetett – ma is
ezek, valamint I. Ferenc József arany-
gyűrű-adománya díszíti az alkotást. 

A bélyegen az ékszerekkel díszített
kegyszobor és a máriabesnyői bazilika
látható. A hozzá tartozó alkalmi borí-
tékra a kegyszobortartó és a templom
főoltárának képe került, míg az alkalmi
bélyegző grafikáján a szobor stilizált
rajza látható.

Lakossági összefogással

Megújul a szökőkút

KISBOLDOGASSZONY BÚCSÚ 
Szeptember 5., szombat

16.00 Zarándokok fogadása
18.00 Rózsafüzér
19.00 Ünnepi vigília szentmise és

gyertyás körmenet. A szentmisét
bemutatja Baranyai László, volt
máriabesnyői plébános.

22.00 Keresztút
23.00 Szentségimadás
24.00 Temetői áhitat

Szeptember 6., vasárnap
7.00 Zarándokok fogadása
9.00 Rózsafüzér
10.00 Ünnepi főpapi szentmise körmenettel. A

szentmisét bemutatja dr. Erdő Péter bíboros, 
prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye érseke.

14.00 Loretói litánia, zarándokok búcsúzása.
Szeptember 8-án (kedden) vasárnapi miserendet tartunk.

Bélyegen a máriabesnyői szűzanyaszobor

A 250. évfordulóra



Mint arról már korábban beszámol-
tunk, a Fővárosi Állat és Növénykert
szavanna kifutójában idén májusában
4 gólyafióka kelt ki az itt élő gólya-
szülőknek köszönhetően. Miután a
szülők sajnos sérült madarak, így ők

nem repülhetnek a tél közeledtével
Afrikába, így a gólyafiakat „nevelő-
szülők” vették gondozásba a Horto-
bágyi Nemzeti Park területén talál-
ható madárparkban. Mint azt Hanga
Zoltán, az állatkert kommunikációs

igazgatója lapunknak elmondta, a fió-
kák addig maradtak az eredeti szülők-
kel, míg repülni nem kezdtek, mivel
azonban az állatkert a főváros szívé-
ben található, így ez akár veszélyes is
lehetett volna. A négy gólyafióka így
a Hortobágyra került ahol vad gólyák
fészkeiben helyezték el őket, és ezál-
tal maguk is vad madarakká válhat-
tak. Azóta talán meg is kezdték hosz-
szú útjukat Afrika felé. Hazánkban
több állatkertben nevelnek sérült gó-
lyák utódokat. Veszprémben három
fészekből kiesett gólyafiókát most
szoktatnak vissza a természetbe, és a
gondozóik remélik, hogy ők is siker-
rel veszik a nehéz akadályokat.

Ki ne ismerné a fekete-fehér,
puha bundájú pandákat? Saj-
nos azonban ezek a kedves
mackók is ma már többen él-
nek állatkertekben, mint a va-
donban, és állományuk roha-
mosan csökken.

A probléma az, hogy
a pandák egyre ki-
sebb – nem össze-
függő – területekre
szorulnak, így nem
nyílik lehetőségük
arra, hogy szabadon
bóklászva más pan-
dákkal „ismerked-
jenek meg“, ezáltal
pedig nagyban csök-
ken a szaporodás le-
hetősége. „Ameny-
nyiben a pandáknak
nincs lehetőségük a
más területeken élő
fajtársaikkal való
párzásra, akkor két,
vagy három generá-
ció múlva akár ki is
halhatnak. Most kell
tennünk valamit“ –
mondta Fan Csöjung
(Fan Zhiyong), a WWF pekingi szék-
helyű fajprogramjának vezetője.

A beltenyészet egyre növekvő koc-
kázata azonban nem csak az állatok
betegségekkel szembeni ellenállását
csökkenti, hanem a szaporodási ké-
pességüket is gyengíti. Az épülő fő-
útvonalak pedig nagy szerepet ját-
szanak a pandák szabad mozgásá-

nak akadályozásában. „Előfordulhat,
hogy fel kell hagynunk néhány útvon-
al megépítésével. Nem tudom a meg-
oldást erre a problémára“ – mondta
Fan.

Kínában jelenleg mintegy 1590
panda él a vadonban, elsősorban a
délnyugati Szecsuan (Sichuan), az
északi Sanhszi (Shaanxi) és a észak-
nyugati Kanszu (Gansu) területein. A
korábbi jelentések alapján ezek közül

mindössze 180 medve született fog-
ságban. A környezeti „megszorítá-
sok“ mellett az állatok hírhedten ala-
csony libidója is hozzájárult ahhoz,
hogy számuk alaposan megcsappant
az utóbbi időben. A tenyésztők ezért

olyan taktikákkal is próbálkoztak
már, mint a más pandák „incselkedé-
sét“ bemutató „pandapornók“ levetí-
tése, vagy olyan „szextorna“ alkalma-
zása, mely talán párosodásra ösztönzi
az állatokat.

Az óriás fekete-fehér medvéket ép-
pen 140 éve ismerte meg a Kínán kí-
vüli világ. 1869-ben, a Szecsuan tar-

tománybeli Ja-anban (Ya'an) lőttek le
a vadászok egy pandát, melyről a
francia Jean-Pierre Armand David
atya készített alapos leírást. A mos-
tani évforduló alkalmából, a pandara-
jongók végigjárhatják a természet-
tudományokban is jártas katolikus
misszionárius útját és megismerked-
hetnek „óriás kedvenceik“ természe-
tes élőhelyeivel és védelmezésük fon-
tosságával.

Sokan tartanok otthon az erké-
lyen, teraszon leandert. Csinos
formájával, szép és tartós vi-
rágzásával úgy megszerettette
magát, hogy a teraszaink, kert-
jeink fontos része lett.

Nálunk sajnos csak tavasztól őszig
tartható a szabadban, télre hűvös, vi-
lágos, fagymentes helyet kell biztosí-
tani számukra. Könnyen szaporítható,
de sajnos könnyen is tetvesedik, ami
sokszor a teljes növény pusztulásához
vezet. Mostani cikkünkben mindent
megtudhatnak, amit a leanderről kell.

A mediterrán országokban minde-
nütt megélő és a tűző napon bőséggel
virágzó leander Magyarországon csak
a meleg, napfényes nyarakon nyílik.
Fagymentes, védett helyen tudja átvé-
szelni a hideg mínuszokat „döngető“
időket. Amint javul az idő, kitehetjük
a levegőre. Széltől védett, meleg, na-

pos helyre. A teleltetés után levelei
egy részét elhullajtja. Ha az ágakon
néhány napon belül nem jelennek meg
rügyduzzanatok, akkor a hajtásokat
tőből ki kell vágni. Tavasszal amúgyis
célszerű a hajtásait visszavágni, így az
új hajtások bőségesen virágozak
majd. A leander ugyanis az előző évi
hajtásokon virágzik. Az egyenletesen
bő virágzás elérése érdekében a har-
madoló metszést kellene alkalmazni.
Minden második oldalhajtást erőtelje-
sebben kell levágni (kétharmadát), a
többit pedig a harmadával kell kurtíta-
ni. Így majd bokrosodik is. Ha a gyö-
kerek már nagyon átszőtték a földjét,
akkor át kell ültetni nagyobb edénybe,
tápdús, agyagos földbe. Olyan helyet
kell keresni neki, ahol nem éri eső,
mert az esőcseppek összeragasztják a
sziromleveleket, amelyek ezután már
könnyen megbarnulnak. A leander
rengeteg vizet igényel. Egy ötvenkilós
földlabdás, terebélyes növény a me-
legebb napokon akár 20 litert is el-

párologtat. Ha kevés vizet
kap, akkor eldobálja a leve-
leit. A leander melegen a nap-
sütésen és a bőséges öntözé-
sen kívül még sok tápanyagot
is igényel. Hetente egyszer
öntözzük meg tápoldattal,
vagy foszfortúlsúlyos, vízben
oldódó kombinált műtrágyá-
val.

A levelek fonákán apró, ke-
rek foltok a pajzstetvek táma-
dását jelzik, ami a ritkán szel-
lőztetett, meleg és párás leve-
gőjű teleltetőben gyakran elő-
fordul. Ezek a kártevők el-
szívják a levelek hasznos ned-
veit, ezért mielőbb védekezni kell el-
lenük. Készítsünk permetlevet Decis
vagy Fendona nevű rovarölő szerből.
Keverjünk hozzá szappanlevet is, ami
gátolja a tapadást, ezzel permetezzük
meg a növényünket. A molytetű ellen
védekezzünk Pyritoxszal. A takácsat-

kák is megtámad-
hatják növényün-
ket. Ilyenkor a
károsított hajtá-
sokat vissza kell
metszeni, a nö-
vényt leperme-
tezni atkaölő
szerrel, majd 8-
10 nap múlva a
permetezést meg
kell ismételni a
levelek mindkét
oldalán.

L e g e g y s z e -
rűbb, ha a vissza-
metszett hajtás-

ból dugványt vágunk és egy vízzel
megtöltött edényben, meleg helyen
tartva gyökereztetjük. 6-8 hét után a
növényke, földbe ültetve gyorsan fej-
lődik és a második évben már bőven
virágzó bokorrá növekszik. A dugvá-
nyozás legkedvezőbb időpontja au-
gusztus közepén van.

Kísérletező kedvűek póbálják ki a
magról való szaporítást. Kicsit las-
súbb folyamat, mert általában két-há-
rom évet is várni kell az új virágra.
Érdekessége talán az, hogy a magok-
ból való új csemete nem feltétlenül
olyan lesz, mint az anyanövény, sőt,
az egy magtokban lévő magokból is
különböző és különleges virágú lean-
dereink lehetnek. Már pár centis ko-
rukban látható a különbség köztük, az
egyértelműen zöld szár, általában fe-
héres, vagy sárga virágot eredmé-
nyez, a bordós színű szár színes virá-
got hoz majd. Elmondható, hogy mi-
nél sötétebb a szár, annál sötétebb
lesz a virág is. A vízben kigyökerez-
tetéskor tegyük vízzel töltött kis tál-
kákba a magokat. Ezek eleinte a fel-
színen úszkálnak, majd a gyökerese-
désnél általában lesüllyednek. A gyö-
kér megjelenése változó, 1-4 hét is le-
het, fajtától függően. A magoncok ak-
kor lesznek ültetésre alkalmasak,
amikor már két levélkéjük van. Óva-
tosan ültessük nehogy a kis gyökér le-
törjön, megsérüljön. A magokat egy-
ből a földbe is ültethetjük, de ez eset-
ben fontos, hogy állandóan nedvesen
legyen tartva a földje.

Vigyázat: a leander minden része
mérgező, megenni nem szabad!

Augusztus 29-30.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/9455-495

Gödöllő, Úrréti u. 14.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Állati dolgok

Kihalhatnak az óriáspandák
Nem csak kertészeknek

Kedvencünk a leander

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

kötelező tüdőszűrést rendelt el!

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

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

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

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

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

Augusztus 24-31-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Augusztus 31-szept. 7-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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

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

ÉGETÉSE TILOS!

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

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

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

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

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

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

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

A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
a nyári szünidő alatt, kedd délelőttönként 

10.30-tól 12 óráig, székhelyén kézműves foglalkozásokkal várja a 
gyermekeket és kísérőiket!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

esti tagozata felvételt hirdet!

Jelentkezés:
az iskola portáján kapható 

jelentkezési lapok kitöltésével, 
folyamatosan.

Beiratkozás:
2009. szeptember 1., 15 óra

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

előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges, 

időpont a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki számára

nyitott: havi rendszerességgel, pontos időpontról információ kérhető a 
családgondozóktól.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7. 
Tel: 28/513-605, 606. Fax: 28/430-423,

e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18

csütörtök 8 – 18, péntek zárva 

Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

A Damjanich János Általános Iskola tájékoztatója

A Damjanich János Általános Iskola vezetése tájékoztatja 
az érintetteket, hogy a tanévet megelőző napok 

programjai az alábbiak szerint módosultak: 

augusztus 26. 14-18 óráig: tankönyvvásár /új iskola
augusztus 27. 8-12 óráig: tankönyvvásár /új iskola

augusztus 28. 16 óra: tanévnyitó főpróba
augusztus 31. 16.30 óra: tanévnyitó ünnepély

Nyílt Nap a Damjanich János Általános Iskolában

Augusztus 28-án NYÍLT NAPOT rendezünk a 
Damjanich János Általános Iskolában.

14 órától 20 fős csoportokban biztosítunk lehetőséget a megújult és felújí-
tott  intézmény megtekintésére. A program 30 perces. Jelentkezni az iskola
bejáratánál és a zsibongóban lehet Kalász Sándor gondnoknál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szűcs Józsefné igazgató

A GÖDÖLLŐI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
TANÉVNYITÓINAK IDŐPONTJAI:

Erkel Ferenc Általános Iskola: augusztus 31., hétfő, 17 óra.
Damjanich János Általános Iskola: augusztus 31., hétfő, 16. 30. 
Hajós Alfréd Általános Iskola: augusztus 31., hétfő, 18 óra 
(a Török Ignác úti épületben).
Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: szeptember 1., kedd, 7.45.
Petőfi Sándor Általános Iskola: augusztus 30., vasárnap, 17.30. 
Török Ignác Gimnázium : augusztus 31., hétfő, 17 óra.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium: 5 - 9.évf.: augusztus 31-én, 
hétfőn 17 órakor a Fácán sori plébániatemplomban; 10-13.évf:
szeptember 1-jén,  kedden 8 órakor a Fácán sori plébániatemplomban;
Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma: augusztus 30., 16 óra. 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola: augusztus 30., 15.30.
Madách Imre Szakiskola: szeptember 1., 7.45.

FELHÍVÁS – KONTÉNEREK TISZTÍTÁSA

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit,
hogy 2009. augusztus 31-el kezdődő hét folyamán a társasházi övezetek-
ben, valamint a közületeknél található 770 l-es és 1,1 m3-es konténerek
zárt rendszerű mosását - fertőtlenítését végezzük. 

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonát képező (bérelt) konté-
nerek tisztítása díjmentes. A saját tulajdonban lévő konténerek tisztítása a
tulajdonos kötelessége, azonban Társaságunknál 3000 Ft/db+ÁFA térítés el-
lenében megrendelhető 2009. augusztus 20-ig.
A szolgáltatás megrendelhető a 28/418-603 telefonszámon titkárságunkon,
faxon, illetve a titkarsag.ghgkft@invitel.hu e-mail címen.
Kérjük Önöket, hogy megrendelésüket követően a tisztítás díját a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálati irodáján befizetni szíveskedje-
nek 2009. augusztus 25-ig. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy késedelmes befizetés esetén a mosatást pótló-
lag nem tudjuk elvégezni. 

Gödöllő, 2009. augusztus 12. 

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

Gödöllő, 2009. augusztus 19.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
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HARMÓNIA
FÖLDÖN-ÉGEN

Czigány Ildikó,
az első magyar pilótanő életmódklubja.

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

Balatonberényben, illetve a Tisza-parti Nagykörün.

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

„Tanácsot adni könnyű. Megvalósítani őket könnyebb együtt!“

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

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

HETI MENÜ (AUGUSZTUS 24-28.)

HÉTFŐ: karalábéleves; marhapörkölt tarhonyával és savanyúsággal; dinnye
KEDD: gyümölcsleves; rántott csirkecomb rizibizivel; málnás palacsinta
SZERDA: paradicsomleves; sertésborda Dubarry párolt rizzsel; fagylalt
CSÜTÖRTÖK: húsleves tésztával; burgonyafőzelék fasírttal; meggyes piskóta

PÉNTEK: nyírségi gombócleves; grízes tészta

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

Tartsa nálunk családi rendezvényét, esküvőjét reprezentatív báltermünkben!
Ünnepelje nálunk a születésnapját!

Önt, és vendégeit egy pohár pezsgővel várjuk,
és megajándékozzuk egy születésnapi tortával.

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

Asztalfoglalás: 28/816-819

Szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu



12 Gödöllői Szolgálat 2009. augusztus 26.Sport

Az utolsó pillanatban adta le ne-
vezését az NB I-es bajnokságra a
Gödöllő-Fortuna csapata, amely
gárdának a hazai mérkőzései az
egyetemi csarnokban lesznek
megrendezve, így az idei első 
osztályú futsal bajnokságban is
láthatnak a nézők NB I-es mecs-
cseket. Mint megtudtuk, a fúzió
lehetősége az utolsó pillanatban
dőlt el, és a két klub vezetői a
megszűnés elkerülése érdeké-
ben döntöttek a közös csapat
mellett.

Pecze Dánielt, a Gödöllői SK elnökét
arról kérdeztük, hogy ezek után lesz-e
NB II-es csapat és milyen megálla-
podást kötött a két klub.

– A Gödöllő-Fortuna NB I-es baj-
nokságban szereplő csapata a tavalyi
küzdelemben Dupont néven szereplő
együttes jogutódja. A Gödöllői Sport
Klub – ahogyan azt korábban jeleztük
– a jövőben elsősorban utánpótlásne-

veléssel kíván foglalkozni. Több kor-
osztályban kezdjük meg a speciális
futsal képzést, valamint az U21-es baj-
nokságba neveztük be korosztályos
csapatunkat. Az együttműködés alap-
ján a csapat hazai mérkőzései az
egyetemi sportcsarnokában kerülnek
megrendezésre, így Gödöllő neve is
bentmaradhat az első osztályú kör-
forgásban. 

– Mi lesz a még itt maradt fiatal
játékosokkal?

– Még nem döntöttük el. Igazából
három olyan játékosunk van (Száraz
Szabolcs, Nagy Roland és Horváth
András), akik felnőtt szinten is bizo-
nyítottak már, de még mindig nincse-
nek 21 évesek, így akár a mi U21-es
csapatunkban is játszhatnának. Min-
den bizonnyal a fejlődésük érdekében
mérlegelni kell a lehetőségeket, és a
héten fogunk dönteni, arról, hogy köl-
csönadjuk-e a Fortunának őket, akik
szívesen látnák a játékosokat.

-lt-

Az elmúlt hétvégén már a 2. for-
dulót rendezték a 2009/2010-es
Pest megyei I. osztályú bajnok-
ságban. A Gödöllői SK hazai pá-
lyán fogadta az újonc Újlengyel
együttesét, akitől sima vereséget
szenvedett Szabados György
csapata, míg az ifisták nyerni tud-
tak.

A felnőttek meccse sima vendégsikert
hozott. Már a meccs elején érezni lehe-
tett, hogy a vendégek nagyobb játékerőt
képviselnek mint a gödöllői fiatalok, és
ezt az első 45 percben be is bizonyítot-
ták: könnyed játékkal háromgólos
előnyre tettek szert. A második félidő-

ben már csak játszadoztak az újlengye-
liek, nem estett több gól, így megúszta a
GSK a nagy zakót. Az U19-es csapat

egy gólgazdag meccsen szerezte meg a
három pontot. Ivanovics Károly tanít-
ványai már 4–0-ra is vezettek, végül egy
gólos győzelem lett a vége.

Megyei III. osztály – Hétvégén
már itt is pattog a labda

A Gödöllői SK második csapata is
megkezdi a bajnoki küzdelmeket a hét-
végén. Legéndi György együttese a ta-
valyi kitérőt követően mondhatni haza-
tért és ismét a gödöllői csoportban küzd
majd a minél jobb eredmény eléréséért.
A teljesen önerőből focizó csapat hazai
mérkőzéseit az idén is Vácszentlászlón
játssza majd. A 10 csapatos gödöllői
körzeti bajnokság sorsolását lapzártánk
után tartotta a körzeti szövetség.

Öregfiúk bajnokság – Augusztus
24-én rajtoltak a seniorok

Lapzártánk után, augusztus 24-én
kezdődtek el a küzdelmek a gödöllői
térségi öregfiúk bajnokságban is. Váro-
sunkból három csapat nevezett a pont-

vadászatba: a Gödöllői SK, a BF. Vill,
valamint a GEAC csapata. A pályafel-
újítások miatt a GSK Kistarcsán, míg a
BF. Vill Bagon játssza hazai bajnoki
mérkőzéseit.

Utánpótlás – Zavadszky emlék-
torna

Negyedik alkalommal rendezték meg
a Zavadszky Gábor emléktornát Buda-
pesten, melyen a GSK U19-es csapata is
indult. Lovrencsics László tanítványai
a 2. helyet szerezték meg a Vecsés
mögött (eredmények a www.sevo.hu
oldalon olvashatók).

A bajnokságban is pályára léptek már
a GSK korosztályos csapatai. Az NB II-
ben szereplő U13-as és U14-es együtte-
sek (utóbbi csapat egy évvel fiatalabb-
ként szerepel az idén) még nem tudtak
nyerni, míg a Tura jogán az NB III. Mát-
ra csoportjában szereplő U16-os és
U19-es csapataink győzelemmel zárták
az első fordulót.

Véget ért a 13. kettesfogathajtó
világbajnokság. A Kecskeméten
megrendezésre került világver-
senyen a magyar csapat egy
ezüst-, és egy bronzérmet szer-
zett, míg akadályhajtásban Varga
Péter első, maratonhajtásban Lá-
zár Zoltán a második lett.

Magyar szempontból drámaira sike-
redett az idei vb, ugyanis a címvédő
Lázár Vilmos a szombati napon le-
esett a fogatról és ugyan folytatni tud-
ta a versenyt, de egyéniben elszállt
minden esélye a címvédésre. Lázár
Zoltánnak sem fogta Fortuna asszony
a kezét, ugyanis az utolsó napon már
mindenki eredményét ismerve hajtha-
tott az akadályok között, de három hi-
bát vétett, ami végül azt jelentette,
hogy egy pontos hátránnyal a dobogó

harmadik fokán fejezte be a kecske-
méti világbajnokságot. Egy egyéni
ezüstérem azért így is összejött, ugyanis
maratonhajtásban második lett a fiata-
labb Lázár testvér. 
Csapatban sem sikerült a legfénye-
sebb érem megszerzése. A Lázár-test-
vérekkel felálló együttes nagy harcot

vívott – a végig ve-
zető hollandok mö-
gött – a második he-
lyért a németekkel,
és végül sikerült
megszereznie az
ezüstérmet. 
Az utolsó napon
végre magyar siker

is született. Var-
ga Péter a ver-
senyzők közül
egyedül iként ,
alapidőn belül
hibátlanul telje-
sítette az aka-
dálypályát, és
ezzel megszerezte az első helyet.
Lázár Zoltán hatszoros világbajnok,
több nagy csata győztese elmondta:
„Végtelenül csalódott vagyok, hogy

nem mi győztünk. Először az zavart
meg, hogy a rajt előtt elfelejtettek
csengetni, az órát viszont elindították,
az első verőhiba pedig teljesen össze-
zavart. Sok hasonlóan éles szituáció-
ban sikerült már nyernem, most nem,
pedig ez a csodálatos közönség meg-
érdemelte volna, hogy világbajnoko-
kat ünnepelhessen“.
Akadályhajtás végeredménye: 1.
Varga Péter, 2. Jacek Kozlowski
(lengyel), 3. Dibak József
(olasz)…10. Lázár Vilmos, 33. Lázár
Zoltán.
Egyéni összetett: 1. Harrie Verstap-
pen (hollnad), 2. Beat Schenk (svájc),
3. Lázár Zoltán…61. Lázár Vilmos

Csapat összetett: 1. Hollandia, 2.
Magyarország (Lázár Vilmos, Lázár
Zoltán, Selyben Zsolt), 3. Németor-
szág. -ll-

Lovassport – Kettesfogathajtó világbajnokság

Egy ezüst-, egy bronzérem Kecskeméten
Futsal – Lesz NB I-es meccs

Gödöllő-Fortuna a mezőnyben

A gödöllői Kiskastély SE ver-
senyzői taroltak a múlt hétvégi
Magyar Országos bajnokságon.

A Park Tenisz Klubban megrendezett
versenyen szombaton az elődöntőkben
Balázs Attila Noszály Sándort,
testvére, Balázs György Krocskó
Krisztiánt búcsúztatta, így az elődöntő-
ket követő páros döntőre már azzal a tu-

dattal álltak ki, hogy másnap a bajnoki
címért egymás ellen küzdenek. Ez azon-
ban nem zavarta meg a fiúkat és maga-
biztosan szerezték meg a győzelmet a
Szathmáry Adrián-Korcskó Krisztián
páros ellen. A vasárnapi mérkőzés után
Attilával beszélgettünk.

– Szombaton testvéreddel, Gyuri-
val az oldaladon megnyertétek a pá-
ros döntőt a Krocskó-Szathmáry pá-
ros ellen (Szathmáry a CSB-n – ven-
dégjátékosként – szintén gödöllői szí-
nekben versenyzett – szerk.).

– A párosban a legelső forduló volt a
legnehezebb Kisgyörgy Gergely és
Noszály Sándor ellen, mivel ők nem
voltak kiemeltek, rögtön hozzánk lettek
sorsolva. Nagyon jó párost alkotnak, ne-
héz volt ellenük a győzelem. De miután
az sikerült, tudtuk, hogy végigmenetel-
hetünk a mezőnyön, hiszen jó formában
játszottunk, a maximumot hoztuk ki
magunkból.

– Következett az egyéni
döntő. Milyen érzés volt a
testvéred ellen játszani az
döntőben?

– Ez már többször is
előfordult és mindig na-
gyon nehéz, most legalább
annyi jó volt benne, hogy
úgy alakult a sorsolás,
hogy „csak” a döntőben ta-
lálkoztunk és nem előbb
ejtettük ki egymást.
– Az elődöntőben No-

szályt sima két szettben búcsúztattad. 
– Kicsit nehezen indult a mérkőzés,

nem voltam top formában és nehéz volt
a körülményeket kizárni. Az ellenfelem
showműsort csinált a meccsből, végig
poénkodott, ki-kiszólt a közönséghez,
ami nagyon vicces volt, de a koncentrá-
lást megnehezítette.

– Mi vár még rád ebben az évben?
– A hazai versenyeknek vége, kisebb

nemzetközi tornákon indulok, szeretnék
ATP-pontokat gyűjteni és szintén ered-
ményes második félévet zárni.           -ma-

Utánpótlás  Toborzó a GSK-nál
Gödöllői SK utánpótlás-labdarúgó
szakosztálya TOBORZÓT hirdet a
2004 és 1995 között született focizni
szerető gyerekeknek. A korosztályos
csapatok játékosai immáron remek
körülmények között, többek között a
Táncsics Mihály úti műfüves sport-
centrumban bontogathatják szárnyai-
kat és kapnak lehetőséget remek 
szakemberek munkájának segítségé-
vel, hogy minél jobb labdarúgó vál-
hasson belőlük, valamink egy fan-
tasztikus közösség tagjai legyenek. 
Jelentkezni, érdeklődni az alábbi te-
lefonszámon lehet:06/70-60-44-388.

Lassan a végéhez érkezik a nyári felké-
szülés az asztaliteniszezők háza táján is,
ami nagyon jó hangulatban telt. A ver-
senyzők felkészülés gyanánt elindultak
egy harkányi versenyen, ahol taroltak,
ugyanis szinte mindent megnyertek
amiben elindultak.
Bartha Tibort, az asztaliteniszezők
szakosztályvezetője lapunknak elmond-
ta: A színfalak mögött is nagy a készü-
lődés, reményeink szerint augusztus
utolsó hetében átköltözünk a Damjanich
János Általános Iskola új termébe, ahol
szeptember 1-jétől edzünk. Megrendel-
tük az új versenyasztalainkat, melyeket
szintén ezen a héten szállítanak. Szóval
a csapat történetében csúcsnak számító
szezon kezdetére minden nagyon klassz
lesz.
Korábbi volt válogatott játékosok erő-
sítik az edzői keretet (Iváskó Gabriella
volt Európa-bajnok), így szeptembertől
szeretnénk új gyerek csoportokat is indí-

tani. Régi tervünk, hogy játéklehetősé-
get biztosítunk azok számára, akik hob-
biból szeretnének pingpongozni. Ezt a
tervünket is meg tudjuk valósítani szep-
tembertől, mert a Montágh Iskolában út-
nak indítjuk a tömegsport programun-
kat. Elkészültek a sorsolásaink is. Csa-
pataink szeptember 3-án kezdik a mara-
toni pontvadászatot hazai pályán. Az
ősz során 56 meccset játszunk december
19-ig. 
A Harkányi torna eredményei:
Férfiak: páros: Baráth Kornél (GEAC)-
Geri László (Veresegyház) 1.hely, Davis
Cup (DC) 2. hely Baráth Kornél egyéni
3. hely, Nozicska (GEAC)-Tóth Ferenc
2. hely, DC 1. hely
Nők: Iváskó Gabriella-Kerti Erzsébet
páros 1. hely DC 1. hely, Iváskó
Gabriella egyéni 1. hely, Kerti Erzsébet
egyéni 2. hely.
Az egyesület weboldala:
http://www.geac-pingpong.fw.hu

Labdarúgás – Oktattak a vendégek

Simán kikapott a Gödöllő

PEST MEGYEI I. OSZTÁLY, 2. FORDULÓ
Gödöllői SK – Újlengyel 0–3 (0–3)

U19: Gödöllői SK – Újlengyel 4–3 (2–0)
Gólok: Kiss András (2), Máté Botond (2)

KÖVETKEZIK:
Augusztus 30., vasárnap: 

Felsőpakony – Gödöllői SK

NB II., Közép A csoport (U13, U15):
Gödöllői SK – III. ker. TUE 0–10, 0–10

Csepel-Halászi – GSK 2–0, 6–0
NB III. Mátra csoport (U16, U19):

Gödöllői SK – Maglód 2–1 
(gól: öngól, Kővágó Ádám), 3–1 

(gól: Tóth Bence, Switzer Nabil (2)

Tenisz – Taroltak a Kiskastély SE teniszezői

Négyből három gödöllői

Bartha Tibor: „Csúcsszezon következik“

Pinpong: meccsdömping
Lejátszotta első felkészülési mérkőzéseit a TEVA-GRC csapata. A lányok Jászbe-
rényben léptek pályára és mérkőztek meg a Nyíregyháza főiskolai csapatával, vala-
mint a helyi alakultattal. A nyírségi gárdát három szettben 2:1-re, míg a Jászberényt
négy szettben 4:0-ra verte Deme Gábor fiatal csapata. A gödöllői hölgyek továbbra
is két edzéssel készülnek a bajnokságra. A hétvégén, augusztus 30-án hazai pályán is
megtekinthetik a röplabda szerelmesei az újjáalakult GRC-t, ugyanis a hagyomá-
nyosan minden évben megrendezésre kerülő Ádám László emléktornát ezen a hét-
végén rendezi meg a klub az egyetemi sportcsarnokban. A négyes tornán a mieink
mellett a Vasas, a Miskolc és az UTE-Volley csapatai kaptak meghívást. Az emlék-
torna első mérkőzésére reggel 9-kor kerül sor. -tt-

Szeptember 19-én hazánk ad otthont U23-as válogatott viadalnak, ame-
lyen három nemzet vesz részt. Rajtunk kívül Szlovénia és Csehország
legjobbjai mérik össze tudásukat. Az előzetes válogatott keretben több
GEAC-os sportoló is helyet kapott. A fiúknál Czindrity Attila, Szörényi
Tamás, Várszegi Tamás, míg a lányoknál Komiszár Kriszta, valamint
Jilly Krisztina képviseli majd hazánkat.

BALATON ÁTÚSZÁS – KÉTSZER A VÍZBEN

Az elmúlt heti számunkban írtunk az idei Balaton
átúszásról. A minap egy kedves olvasónk hívta fel
a figyelmünket arra, hogy Várhegyi Gergely két-
szer teljesítette a távot, ami sajnálatos módon ki-
maradt a tudósításból. Ezúton kérünk elnézést és
egyúttal gratulálunk Várhegyi Gergelynek ahhoz,
hogy kétszer úszta le az 5200 méteres távot.

Röplabda – Ádám László emléktorna

Sikeres edzőmeccsek

Atlétika – U23-as viadal GEAC-os atlétákkal

Öten a válogatottban



INGATLAN

* Gödöllőn  2265 m˛ –es különleges, egyedi szépségű
növényzettel rendelkező természetközeli, a városra panorámás
belterületi telek érvényes építési engedéllyel együtt eladó, víz, vil-
lany van, gáz elérhető. Iár: 24.915.000,- Ft, Tel.: 30/588-5889

* Gödöllőn Fenyvesben eladó egy 140m2-es, 2 szintes,
alápincézett családi ház. Nappali, étkező, 4 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 2 WC, kamra, garázs 780-an telekkel. Tel: 20-9-805-765

* Panorámás telek eladó Gödöllő frekventált helyén. Érdeklőni
lehet a 06-20-9-424-062 tf-számon.

* SZÁNTÓ eladó Gödöllő mellett a városhatár közelében.
5325m2 és 7,40 aranykoronás. Családi okokból sürgősen, áron
alul 2,3 millió Forint irányáron. Tel: (20) 9349013

* ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllőn a vasútállomás közelében.
Társasház része, 73 négyzetméter, telekhasználattal az áru-
rakodáshoz. Irányár 10,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

* Sürgősen eladó Gödöllőn Blahán szépen felújított 3 szoba +
nappalis szuterénes cirkós családi ház 1600 nm-es telken alac-
sony áron 22 MFt ért 20-7722429 

* 190 NÉGYZETMÉTERES, 3 szintes családi ház jellegű tár-
sasházi lakás 500 négyzetméteres telekkel eladó a vasútállomás
közelében. A társasházban még 1 lakás és 2 csendes
tevékenységet folytató üzleti ingatlan található. Különbejárattal,
nem lépcsőházas, családi ház jellegű, autóbeállóval. 1992-ben
épült, 5 szoba, konyha, fürdőszoba, 2 wc, közlekedők, tárolók és
egy 33 négyzetméteres alagsori garázs rész. A ház a vasútál-
lomás, hévállomás és buszmegálló közelében található, elhe-
lyezkedése miatt kitűnő a közlekedés és vállalkozásra is alkalmas,
az alagsori rész külön ki is adható bérbe. Jó állapotú, részben
tavaly felújított. Irányár: 29,5 millió Forint. Tel: (20) 384 03 75

* Kartalon 80 nm-es, 3 szobás, téglaépítésű családi ház eladó
Iár 8,9 MFt  20-8042102

* Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított,1,5
szobás II em konvektoros lakás, sarokkádas fürdő Iár 10.9 MFt
20-7722429 

* Szadán jó állapotú 2 szoba-konyhás cirkófűtéses felújított
ház parkosított telekkel eladó Új tető modern burkolatok
érdemes megnézni! Iár 16,9MFt 20-7722429

* Fenyvesben 550 nm-es összközműves építési telek eladó!
10,6 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn  Újszerű 3 szoba+nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház gyönyörű  környezetben sürgősen eladó Iár 31 MFt
20-7722429 

* Alkalmi vétel! Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es
1 szobás II emeleti téglaépítésű jó állapotú lakás konvektoros
fűtéssel beépített konyhabútorral Iár 7,9 MFt 20-7722429

* Gödöllő  belvárosában rusztikus 3 szobás családi ház 620
nm-es telekkel ősfás belső udvarral, garázzsal, pincével eladó
Iár 43 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllőn 3 szoba nappalis új építésű ikerház szerkezetkészen
eladó ár 16 MFt 20-7722429

* KERESÜNK ELADÓ GÖDÖLLŐI és környéki lakásokat, kertes
házakat , telkeket regisztrált ügyfeleink részére nagy helyis-
merettel és többéves eladási tapasztalattal ! GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó a Remsey Krt.-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT (20) 804-2102

* Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföld-
szinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102

* Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alac-
sony közös költség  Iár 8.9 MFt 20-804-2102

* ÚJÉPÍTÉSŰ, garázzsal összekötött ikerház Gödöllőn eladó.
3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában Szerkezet készen 20
MFt Kulcsrakészen 25 MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Családi okok miatt sürgősen eladó Erzsébet krt-i jó teljesen
felújított 2 és félszobás, erkélyes lakás! Iár 11,8 MFt 20-772-2429

* Jó  vétel Gödöllőn! Centrumban mindenhez közel Újépítésű  2
szoba+nappalis ikerház eladó kulcsrakész ár 21,2 MFt 20-
7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Örökpanorámás 228nm-es 3 szoba+nappalis, szuterénnel,
hobbiszobával 3 fürdőszobás medencés nagy teraszos ház
Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-8042102

* Harasztban 3 szobás jó állapotú ház 300 nm-es telekkel
eladó  Iár 20,5MFT 20-8042102

* CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is
alkalmas ikerház beépíthető tetőtérrel, garázzsal újszerű
állapotban eladó Iár 29,5MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
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-Kiadó Egyetem téren 60m2-es lakás
hosszútávra 60eFt/hó+rezsi
-Kiadó Erzsébet parknál 2 szobás bútoro-
zott lakás 45eFt/hó+rezsi.
-Új lakás  1+2 fél szobás tégla cirkós
belvárosban 16,9 MFt.
-Új lakás 1+2 fél szobás tégla cirkó  nagy
telken 17,5 MFt.
-Új építésű egyszintes ház 340m2 telken,
nappali+3 szoba garázs  25 MFt.
-Új lakás nappali +2szoba +gkcs beálló
+önálló tároló + 13m2 terasz kertkapcso-
lattal 17,4 MFt.
-Új ikerház fél az Alvégben nap-
pali+2szoba 300m2 kert  20,62 MFt. 
-Szadán 672m2 telken 60m2 lakóház 13
MFt.
-Szadán 750m2 telken 120m2 új lakóház
garázzsal 26,5 MFt.
-Királytelepen  300m2 telken 101 m2
családi ház 3 szobás 13,9 MFt.
-Telek  27m széles 986m2 panorámás víz
vill. gáz 12,8 MFt

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



* JÓ  BEFEKTETÉS! Gödöllőn eladó 2000 nm-es örök-
panorámás  építési telek Iár 8.5 M Ft 20-804-2102

* Jó  vétel! Sürgősen eladó János u.-i 2 szobás erkélyes vilá-
gos parkra néző tégla konvektoros lakás nagyon alacsony rez-
sivel kulturált lakótömbben I.ár: 11,9 MFt 20 772-2429 

* Eladó  2 szobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár 14.7
MFt 20-804-2102

* Eladó  Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
57nm-es lakás Iár 11,4 MFt 20-804-2102

*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár8,3MFt 20-8042102

* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén lakások eladók! 40-95m2 között már 9,9 MFt-tól! 20-
5391988 WWW.VERESIHAZ.HU

* Veresegyházán választható telekre ikerházi lakások eladók!
Ár 20,3MFt-tól Használt lakás beszámítás lehetséges! 20-
5391988 

* Gödöllőn központhoz közel 76m2-es cirkós lakás 3szobával
1.emeleten eladó! Iár 16.8 Mft 20-5391988

* Gödöllőn, Újfenyvesben 20m széles építési telek eladó!
Panorámás, víz, gáz, csatorna a telken! Iár:16.3Mft. 20-539-1988  

* Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2-
es összközmű, zsákutca végén! Iár:12.8Mft. 20-539-1988

* GÖDÖLLŐN  ÉPÍTÉSI TELEK SÜRGŐSEN ELADÓ Iár 9,5 MFt
20-9447025

* Isaszeg új részén SÜRGŐSEN ELADÓ ÚJ ÉPÍTÉSŰ  86 nm-es
3 szoba+nappalis ikerház 400 nm-es telekkel Kulcsrakész ár
18,7 MFt 20-9447025 Kerítés árban benne van!

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb áron!
Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanyszerelés, ablakcsere.
Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referen-
ciákkal. Hívjon bizalommal! 20-9447025

* Gödöllőn a Perczel Mór u.-ban, 820 nm-es, örökzöldekkel
beültetett gondozott telken, egy új építésű lakható épület (nap-
pali konyhával + fsz.), nagy fedett terasszal. Víz, villany, gáz
bevezetve, csatorna az utcában. Iá: 13 mFt. Tel: 20-9194-870

* Gödöllőn (Antalhegyi dombon) 1000 m2-es 2 utcára nyíló
panorámás, osztható telken 2004-ben épült, 2 generáció részére is
alkalmas, összesen 190 m2 lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha,
2 fsz.) színvonalas külső és belső kialakítású családi ház, 2 beállá-
sos garázzsal. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban 2002-ben épült, 71 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2. emeleti tár-
sasházi öröklakás. Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok,
klíma. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Palotakerten) 5. emeleti, 63 m2-es, 2 szobás erké-
lyes lakás 9,7 mFt ir. áron eladó. Egyedileg szabályozható
korszerűsített fűtés!. Érd.: 28/411-086; 20/9194-870

* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 szobás, I. emeleti, felújított,
konvektoros fűtésű lakás teljes bútorzattal eladó. Iá: 8,5 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. emeleti,
felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, mel-
léképülettel. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű
háztömbben eladó 95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó
állapotú egyedi fűtésű, erkélyes lakás 270 nm-es telekrésszel.
Iá: 19,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-8

* Gödöllőn 850 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó állapotban
lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal, melléképületekkel,
pincével. Iá: 20,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertváros közelében, 150 nm alapterületű, 3
szobás, teljesen felújított, átalakított, szinteltolásos polgári
családi ház, örökzöldekkel beültetett, parkosított sarok-
teleken.(télikert, nagy garázs, szaletli). Iá: 25 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn (Királytelepen) 90 nm lakóterű, nappali + 2 és fél
szobás, 2 fürdőszobás, 3 szintes sorházi lakás, 2 beállásos
garázzsal, saját telekrésszel. Iá: 25,3 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585
m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kastély park közelében 180 nm-es, teljesen felújí-
tott, igényes belső kialakítású családi ház, 1000 nm-es
telekkel. Nappali, 3 szoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba wc-vel,
2 beállásos garázs, nagy terasz, beépíthető tetőtér. Iá: 47 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta egy 25 nm-es
faházzal. Víz, villany bevezetve, gáz az utcában. Iá: 10 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti
szélesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség),
rajta egy 12 m2-es faházzal. Iá: 10,6 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahán összközműves utcában, 753 nm-es (40 m-
es utcafront), ikerház építésére is alkalmas építési saroktelek.
Iá: 14 mFt. 20/9194-870

* Bagon 1100 nm-es, örökzöldekkel és gyümölcsfákkal beültetett
panorámás, gondozott telek, 36 m2-es (szoba, konyha, fsz.)
épülettel. Víz, villany, gáz, riasztó. Iá: 3 mFt. Érd: 20/9194-870

* Zsámbokon, központhoz közeli, csendes környéken részben
felújított, jó állapotú, 65 m2-es 2 szobás családi ház, egy
különálló 30 m2-es melléképülettel, 2 utcára nyíló, gyümölcs-
fákkal beültetett, gondozott, összközműves saroktelken. Iá: 5,8
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 

* Szilasligeten 704 m2-es, örökzöldekkel beültetett, gyönyörűen
parkosított telken, 105 m2 alapterületű, nappali + 2 szobás,
kifogástalan állapotú családi ház, beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 14
m2-es terasszal. Iá: 27,5 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870

*ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt. Major Zoltán 0670/77-
33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

* IRODÁK KIADÓK Belvárosban frekventált helyen, új építésű,
liftes irodaházban 30 és 60 m2-es iroda helyiségek kiadók.
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS! Gödöllő központjában 48m2-es, egyedi
fűtésű, téglaépítésű, nappali, 2 hálószobás, 2. emeleti lakás,
kocsibeállóval. Ár: 17MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ÁRON ALULI BLAHAI CSALÁDI HÁZ 2007-es építés, kiváló
minőség, 1200m2-es telek, nappali+3+fél szoba, erkélyek,
24m2-es terasz, pince. Ár: 38,5MFt Major Zoltán-0670/77-
33-222 www.perfektotthon.hu

* PANORÁMÁS HARASZTI CSALÁDI HÁZ. Kertvárosi környezet,
127m2-es lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő, terasz, 486m2-es
parkosított kert, szuterén, garázs. Ár: 35MFt Major
Zoltán0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

* LAKÁS Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, 40m2-es, 3. emeleti,
1 szobás, erkélyes, Keleti fekvésű. Ár: 8,2MFt Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* 35.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező ügyfelem részére
keresek minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos családi házat
Gödöllőn. Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* TULAJDONOSTÓL ÁRON ALUL ELADÓ HARASZTI CSALÁDI
HÁZ 600m2-es saroktelek, 120m2-es ház, nappali, 2+1/2 szo-
ba, pince, tároló. Ár: 25,9 millió forint. Tel: 70/315-8819 
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* Központban, fiatalos, 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros,
57nm-es  lakás eladó. Rezsi nagyon alacsony, különbejáratú
szobákkal, azonnal költözhető.  Irányár: 11,7 M Ft. 30/977-6665

* Központhoz közel, kertvárosi részen, nappali + 3 szobás,
egyszintes családi ház eladó, 700 m2 telken. Csodaszép burko-
latok és nívós konyhabútor.  Alkalmi vétel:  24,500,000 Ft.
30/977-6665

* Vácszentlászlón 100 nm-es, csodaszépen felújított családi
ház, 800 nm-es saroktelken, nem főúton.  Hőszigetelt
nyílászárók, gázcirkó, modern fürdőszoba + garázs.
11,900,000 Ft.  30-977-66-65

* Turán,  vasútállomás közelében, kifogástalan állapotú  családi
ház, 3 tágas szobával, pincével, garázzsal eladó. Vadonatúj fa
nyílászárók, szép fürdőszoba, gázkazán.  Irányár: 15,500,000
Ft 30/977-6665

* Kazinczy körúton I. emeleti, 2 szobás, 62 m2-es gázkonvek-
toros lakás eladó. Hűs erkéllyel, alacsony rezsivel, saját tároló-
val. 12,500,000 Ft 30/977-6665

* Ékszerdoboz! Gödöllő belvárosban, újszerű, nappali + 2 szobás
lakás eladó. 2. emeleti, gázcirkós, saját kocsibeállóval. Mindössze
1 éves, építői garanciával! 16,900,000 Ft 30/977-6665

* Kertkapcsolatos, 2 szobás  58 m2-es társasházi lakás eladó
a  város zajától messze Blahán. Téglaépítésű, felújítandó. Busz-
forduló közelben. 11,000,000 Ft 30/977-6665

* Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére egyedi fűtéses lakást.
Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

* ALKALMI VÉTEL! Központban 69 nm-es, 1+2 félszobás, kon-
vektoros, napfényes, erkélyes, jó állapotú 3. em. lakás eladó.
Iár: 13,2 M Ft. Tel: (30) 491-5020

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* ISASZEG GÖDÖLLŐI OLDALÁN (Ilka majorban) 2 db belterületi
800 nm építési telek eladó. Nagy fák a telken, víz, villany az
utcában, gáz 200 m-re. Iár: 2,5 millió/ telek. Tel: (20) 388-7112

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utca foly-
tatásában 2200 m2 zártkerti telek eladó, megosztva is. Pince,
villany, víz van. Iár: 5,8 M Ft. Érd: (28) 410-354, (30) 630-1410

* Eladó Gödöllőn frekventált helyen 1500 nm építési telek,
amire van egy jogerős 6 lakásos társasházra engedély. A telek
teljesen közműves. Iár: 22,5 M Ft. Tel: (30) 390-8261

* Építési telek Gödöllőn a Röges-Berente saroknál eladó:14×
53m, 742 nm összközműves telek, oldalhatárosan 30% beépí-
thetőséggel. Ára: 15m Ft. Tel: (20) 5767-303

* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház 19,5M Ft-os
iáron, 3280m2 közművesített építési telek 9,2M Ft-os iáron,
vagy 1100 m2-es telekrész 3,5M Ft-os irányáron eladó. Tel:
(28) 404-124, (70) 570-5461

* Eladó Gödöllőn, a Szabadság téren (14. sz.) egy 65 nm-es, 4.
emeleti 2 szobás, panorámás, kastélyra néző lakás. Iár: 12,0 M
Ft. Tel: (20) 346-7827

* GÖDÖLLŐN A KÖZPONTBAN ELADÓ 68 nm, galériás, teras-
zos, napos, beépített konyhás, egyedi fűtésű lakás extrákkal fel-
szerelve, új építésű társasházban. Iár: 23 MFt. (30) 3318-172

* Gödöllő központjában a REMSEY körúton téglaépítésű 58
nm-es 1+2 félszobás, étkezős, tárolós tetőtéri lakás eladó. Iár:
15,3m Ft Tel: (30) 9659-500

* Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára
nyíló, rendezett kertes családi ház (több szoba + garázs +
pince). Iár: megegyezés szerint. Tel: (28) 430-348

* GÖDÖLLŐN hatlakásos társasházban 2+1 félszobás, földszin-
ti lakás két garázzsal eladó. Iár: 29 millió Ft. Tel: (30) 415-1149

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Építsen saját Lovardát! Gödöllőn, a Repülőtéri útról nyíló
mezőgazdasági besorolású ingatlan eladó. 34.400 nm terület,
3 %-s beépítési lehetőség, nyugodt környezet! Iár: 1.000
Ft/nm. Tel: (20) 965-0066

* Eladó Szt. János utcában 1,5 szobás lakás, földszinti, telje-
sen felújított. Iár: 10,6m Ft. Tel: (20) 328-9666

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten 44 nm-es igényesen felújított
másfélszobás, klímás lakás. Egyedileg szabályozható, korsz-
erűsített fűtés, alacsony rezsi. Hév, busz, vonat a közelben. Iár:
9,7m Ft. Tel: (20) 512-0505

* Gödöllőn a Tűztorony házban csendes, belső udvarra néző 3
szobás, erkélyes, 70 nm-es lakás mélygarázsban kocsibeállóval
együtt vagy külön eladó. Érd: (70) 42-00-000

* Gödöllőn, csendes zsákutcában 145 nm-es nappali + 2,5
szobás, klímatizált családi ház sürgősen, áron alul eladó. Tel.
(30) 9981-496

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1 szobás
konvektoros, cserépkályhás családi ház eladó. Melléképületek,
pince, ásott kút, ipari áram, rendezett kert, riasztó van. Iár:
20,5M Tel: (30) 2014-769

* Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújí-
tott lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 10,9
M Ft. Tel: (20) 3-238-106

* Gödöllő Központjában 1 szobás loggiás 1. emeleti,
tehermenetes lakás eladó. Fürdő, WC, konyha felújított.
Ingatlanosok kíméljenek. Tel: (30) 564-3615, (28) 415-324

* 1 szoba összkomfortos felújított, berendezett lakás eladó.
Palotakert 10. fszt. Tel: (30) 9446-816

* Eladó Gödöllőn Palotakert 14. 2.em. 4.-ben egy 3 szobás
lakás teljesen felújítva. Iár: 11 M Ft. Tel: (20) 342-9412

* Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben 2 és félszobás, 1.
emeleti, erkélyes, nagyon jó állapotú lakás tulajdonostól eladó.
Iár: 13,9 M Ft. Tel: (30) 500-2432, (30) 509-7326

* Kertvárosban három szobás családi ház gáz cirkóval és veg-
yes tüzeléses kazánnal, 200 nöl kerttel eladó. Nagy konyha,
előszoba, fürdőszoba. Tel. (30) 268-5949

* GÖDÖLLŐN A HARASZTBAN eladó egy 3 és fél szobás telje-
sen felújított családi ház 130 nöl parkosított kertben. Ár: 35 M
Ft. Tel: (20) 533-0796

* ELCSERÉLNÉNK 2 db budapesti önkormányzati lakásunkat,
(melyek egy házban, egy emeleten vannak) 45 és 25 nm,
Gödöllő vonzáskörzetében kisebb házra, egy az egyben. Tel:
(30) 664-7927

* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás: tégla, kon-
vektoros, 2. emeleti. Tel: (20) 951-7701

* Gödöllőn 2 szobás 2. em. parkettás, jó elosztású világos
lakás 10,2m Ft-ért eladó. Tel: (70) 5095-644

* Eladó a Szilágyi E. utcában 300 nöles rendezett telken 3
szoba nappalis családi ház. 80 nm-es garázs, kamra, pince,
ásott kút. Tel: (30) 402-7276, (28) 410-010

* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 2 szobás (+ saját tároló)
egyedi fűtésmérős lakás alacsony rezsivel sürgősen eladó. Tel:
(30) 975-9604

* Gyógyfürdő műútja mellett, tóalmási kétszintes családi
házunkat, mely beltelki üdülő eladjuk, családi ház, házrész,
lakáscsere is érdekel. Tel: (20) 621-5111

* Gödöllőn a Remsey körúton 1. emeleti 61 nm-es igényes
távfűtéses lakás eladó. Ára: 16 M Ft. Tel: (30) 9133-789

* Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 félszobás, felújított, riasztós lakás. Új
gépesített konyhabútor, új gardróbszekrények, egyik szobában
beépített szekrénysor. Internet 2szobában. (20) 554-7022

* ELADNÁM, vagy KIADNÁM Gödöllő kertvárosi részén fekvő
ingatlanomat, VAGY ELCSERÉLNÉM több kisebb ingatlanra
(panel kizárva). Több opció is érdekel. Lokálisan preferált
övezetek: Bp. 14, 16, 17. kerületek, ill. Gödöllő vonzáskörzete.
Tel: (20) 579-1509

* Budapesti, Keleti pályaudvarhoz közeli kétszobás, téglaépítésű,
polgári, 3. emeleti lakásomat ELADOM. Értéke: 11,2 M FT.
ŐSZTŐL KIADÓ: 60.000 Ft + rezsi. Tel: (30) 383-6789

ALBÉRLET KIADÓ

* János utcai lakáshoz albérlőtársat keresek (lányok előnyben)
Érd: 20-9805-765

* Gödöllő központjában kényelmes komfortos bútorozott,
internetes lakrész  kiadó 2-3 egyetemistának. Érdeklődni:
20/5162-962

* Gödöllőn felújított, I. emeleti, gázkonvektor fűtésű, 2 szobás
erkélyes, bútorozatlan lakás KIADÓ. 50 eFt+rezsi/hó Tel:
28/411-086

* Bútorozott 2 szobás lakásba ALBÉRLŐ TÁRSAT keresek.
Fürdőszoba, konyha használattal, kábel TV, telefon, internet
szolgáltatással. Csak nem dohányzó személy jelentkezését
várom! Egy havi kaució szükséges. Azonnal költözhető. Tel.: 06-
70/318-2127

* Gödöllőn kiemelt zöldövezeti területen 100 nm-es 4 szobás
összkomfortos, zárt kocsibeállóval rendelkező családi házas
ingatlan hosszútávra kiadó. Tel: (20) 9443-356

* Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett lakás
szept. 1-től kiadó. 60.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel: (28)
414-136, (30) 9446-816

* Gödöllő központjában felújított 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 45 e Ft/hó, rezsi, 1
havi kaució. Érd: 30/9079-322

* Incsői lakóparkban kellemes, családias környezetben 59 m2-
es 2 és félszobás bútorozott földszinti lakás terasszal és garáz-
zsal 65 000 Ft+ rezsiért kiadó. Érd: (30) 488-8780 

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, bútorozott lakás.
Tel: (30) 609-8707

* Egyetemisták! Új építésű családi ház külön bejáratú emeleti
szintje (kb. 80nm + 50nm terasz) 3-5 fő részére kiadó: 80.000
Ft/hó + rezsi. Tel: (30) 234-4122

* Másfélszobás lakás Gödöllőn kiadó. Tel: (30) 225-4726

* Gödöllő közp. Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfor-
tos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás részben
bútorozva kiadó. 2 havi kaució. Tel: (20) 578-6848

* János utcában 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 50.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* Kertvárosban új családi ház emelete: (85 nm) hálószobák,
nappali, konyha, fürdőszoba, erkély, Internettel diákfiúknak
kiadó. Bérleti díj rezsivel 28.000 Ft/fő /hó. Tel: (20) 423-3886

MI�DE� HÉTE�

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATAINK:
*Gödöllőn, az M3-as felhajtója mellett, a
Sony szomszédjában, 7495 nm-es ipari
terület eladó. Beépíthetőség: 40 %.
Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A Kossuth utcában, 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség
eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 17,5 mFt.
*A központhoz közel 43 nm-es üzlethe-
lyiség hosszútávra bérbeadó. Iá: 70
ezer Ft/ hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél
szobás, 8. emeleti, felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,9 mFt.
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél szobás,
téglaépítésű, jó elrendezésű, panorámás
3. emeleti konvektoros, társasházi lakás
parkosított telken eladó.  Iá: 15,9 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Csanak panorámás utcájában épülő,
nappali + 4 szobás, igényes ikerházi laká-
sok őszi beköltözéssel, kulcsrakész
állapotban eladók. Irányár:37,5 mFt.
*A Dózsa Gy. úton 70 nm-es, nappali+ 2
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi
fűtésű 3. emeleti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 17,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű lakás eladó. Azonnali
költözés. Iá: 9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54nm-
es, 2. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, felújított, erkélyes lakás
eladó. Iá: 13,5 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás
társasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval
eladó. Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában földszinti, 66 nm-
es, 2+1 fél szobás jó állapotú lakás eladó
vagy másfél szobás lakásra cserélhető
Gödöllőn, értékegyeztetéssel. Iá: 14,8 mFt.
*A központtól néhány percre 96 nm-es,
nappali + 2 szobás, 1. emeleti, tégla-
építésű, egyedi fűtésű lakás, telekrésszel
sürgősen eladó. Irányár: 19,9 mFt.
*Az új Fenyvesben, 2003-ban épült, 120
nm-es, jó elrendezésű, nappali + 4 szobás,
amerikai konyhás ikerházi lakás nagy
terasszal, garázzsal eladó. Iár: 28 mFt.
*Szadán, szerkezetkész 88 nm-es
alapterületű, földszintes, 3 szobás iker-
házi lakás (fedett kocsi beálló, terasz)
eladó. Irányár: 21,5 mFt.
*Szadán, kellemes utcában 29 nm-es tár-
sasházi lakás pici előkerttel eladó. Iá: 6,5 mFt.
*Szilasligeten a Rózsakert Lakóparkban
216-270-nm lakóterületű, új építésű,
igényes sorházi lakások, garázzsal 170
ezer FT/nm áron eladók.
*Veresegyházon új építésű, nappali+3

szobás sorházi lakás eladó. Iá: 22,9 mFt. 

KIADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐN:
*A Paál László közben 2+fél szobás, kon-
vektoros, kéterkélyes, jó elrendezésű,
igényes, első emeleti lakás hosszútávra
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 80 e Ft/ hó+ rezsi.



* Gödöllő központjában 44 nm-es másfélszobás, félig
bútorozott, távfűtéses lakás 2009. szeptember 1.-től
hosszú távra kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20)
335-0027

* Gödöllőn (Attila u. 5.) szobák kiadók tanulóknak. Tel:
(30) 581-3827

* Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fatüzelésű,
vastag falú, különálló ház 1 fő részére szeptember 1.-től
kiadó. 1 havi kaució. Tel: (30) 609-8707

* Kiadó hosszútávra egy 90 nm-es családi ház felső szint-
je, külön bejárattal, szép állapotban. Parkolás az udvarban.
Közel busz, vonat, boltok. 60e + rezsi. Tel: (70) 289-2616

* Kiadó Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, félig bútorozott, alacsony rezsijű lakás
hosszútávra. 50e Ft + rezsi + 1 havi kaució szükséges. Tel:
(30) 212-6390

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában kiadó egy 65 nm-es, 2,5
szobás 2. em. erkélyes, távfűtéses lakás, akár irodának is.
Tel: (30) 410-8343, (28) 423-143

* Gödöllőn hosszútávra kiadó egy családi ház emeleti
része: 2 szoba, nappali, amerikai konyha, fürdőszoba, külön
bejárattal, külön mérőórákkal felszerelve (cirkó fűtés).
Teljesen berendezve. 70.000 Ft + rezsi. Tel: (20) 342-9412

* Gödöllő központjában 2 szobás, egyedi fűtésű lakás
kiadó. Tel: 20/939-0797, 20/556-2653

* Gödöllő központjában a Remsey körúton 3 szobás, irodá-
nak is alkalmas, földszinti lakás kiadó. 65e Ft/hó + rezsi +
1 havi kaució. Tel: (20) 362-3009

* Gödöllő központjában 44nm, másfél szobás korsz-
erűsített távfűtéses, összkomfortos lakás bútorozottan 2-
3 hallgatónak kiadó (Kábeltévés, Internet bevezethető).
Bérleti díj megegyezés szerint + rezsi + 2havi kaució. Tel:
(28) 527-945 (ü.r.), (30) 263-4201, 1papi@citromail.hu 

* Szt. János utcában parkra néző 2 szobás konvektoros,
felújított, parkettás, egyedi mérőórás lakás frissen festve,
mázolva, új konyhabútorral kiadó. Tel: (30) 448-4538

* Gödöllőn kiadó 70 nm-es, 2 szobás bútorozott lakás csak
nemdohányzó, 2 fő részére. 70eFt+rezsi/hó+kaució. Tel:
(70) 635-6016

* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4. emeleti
1,5 szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás kiadó. 45ezer
/hó + 2 havi kaució. Tel: (70) 533-5859

* TÁRSBÉRLŐT KERESEK lány személyében. Alacsony bér-
leti díj és rezsi. Tel: (30) 501-9207

* Külön bejáratú tetőtéri lakás kiadó igényeseknek
hosszútávra, garázzsal. 60e Ft + 2 havi kaució. Tel: (30)
948-6151 hétvégén

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1. emeleti, 2 szobás 55
nm-es lakás kiadó. 50 E Ft/hó + rezsi, kaució szükséges.
Tel: (70) 209-3669 

* Gödöllő központjában elegáns 1. em. padlástéri külön
bejáratú, egyedi fűtésű, új építésű 90 nm-es légkondi-
cionált, részben bútorozott lakás 90.000 Ft +rezsért
kiadó. Tel: (30) 231-6448, (30) 9617-621

* Egyetemtől, állomástól 2 percre, külön bejáratú, kon-
vektoros, tetőtéri, klímás lakás autóbejárattal kiadó, 1-
2 csendes, nem dohányzó, kultúrált személynek. (20)
484-7712

* Gödöllőn, egyetemhez, vasúthoz, belvároshoz közel, 70
nm-es két szoba összkomfortos (konvektoros), bútorozott
lakás kiadó. Gépkocsi beállási lehetőség az udvarban. 60e
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. (30) 487-5519

* Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott,
szabályozható fűtésű lakás. 50.000 Ft + rezsi. (1 havi kau-
ció szükséges.) Tel: (70) 284-5656

* Gödöllő Palotakerten egyetemista lányoknak szoba
kiadó. 25.000 rezsivel együtt. (A társbérlők felsőbb éves
egyetemista lányok.) Tel: (20) 493-7301

* Fiúknak kertes házban külön bejáratú mérőórákkal felsz-
erelt albérlet kiadó. Tel. (20) 771-3387

* Erzsébet parknál hosszútávra kiadó egy félig bútoro-
zott, egyszobás lakás. 45.000 Ft/hó + rezsi, 2 havi
kaució. Tel: (30) 301-0161

* Magasföldszinti 2 szobás lakás reális áron kiadó
Gödöllőn az Ambrus Z. közben. Részben bútorozott. Tel:
(20) 450-8036

* Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel: (70) 427-1022

* Kazinczy körúton első emeleti, bútorozott, felújított lakás
hosszútávra kiadó. Tel: (20) 807-9515, (70) 317-0084

* Igényesen felújított, 60 nm-es egyedi mérőkkel ren-
delkező konvektoros, parkettás lakás hosszútávra kiadó a
János utcában. Kaució szükséges! Tel: (70) 320-3081

* Kastélyra néző, 4. em. vízórás, másfélszobás bútorozott
lakás liftes házban kiadó. 50 ezer Ft/hó + rezsi + 2 havi
kaució. Tel. (70) 316-5381

* Kiadó JÁNOS utcában 1,5 szobás, konvektoros bútoro-
zott lakás hosszútávra. 2 havi kauciót kérünk. Tel. (20)
289-4854, (20) 362-5540

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó
helyen lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel:
(30) 9428-275

* Kiadó üzlet a Kossuth L. utcában és lakás az Egyetem
téren Tel: (20) 944-7025

* MÉDIA-LOG ZRT keres Gödöllő központi részén lakrészt
vagy garázst (komfortos) hírlap elosztás céljából, hajnali
munkavégzéssel. Jelentkezni: e-mail: ervin.zsigo@media-
log.hu tel: (30) 817-0361

* Gödöllőn 20-45 nm-es jól megközelíthető, kiadó üzlethe-
lyiséget keresek hosszútávra. Ajánlatot a (30) 260-2389
telefonszámra kérek. 

* Kiadó üzlethelyiség 1500 Ft /nm. Gödöllő, Szabadság tér
20. sz. alatti tetőtér. Tel. (30) 240-4075
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* Gödöllőn, Munkaügyi Központ mellett, Szilhát utcában 90 nm-
es iroda helyiség, ill. Tűztorony mellett a Kossuth L. utcában 35
nm-es belső udvari üzlethelyiség kiadó. Tel: (20) 9325-415

* Belvárosban, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 7. sz. alatt ingatlan
kiadó saját parkolóval. Tel: (70) 409-1540

* Veresegyházon, frekventált helyen, a Fő úton, parkolási
lehetőséggel 70 nm-es műhely bérelhető! Tel: (30) 230-6111

* Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Iár: 1,45
millió Ft. Tel: (20) 466-0341

* Kazinczy körúton 18 nm-es GARÁZS hosszútávra kiadó. Tel.
(20) 439-0724, (20) 429-9066

* Garázs kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcai mélygarázsban.
Érdeklődni lehet a  06-20-9-424-062 tf-számon.

ÁLLÁS

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kollégákat
keres az alábbi munkakörök betöltésére: raktáros, autószerelő,
karosszéria lakatos, kézi autómosóba mosós. Kiemelt kereseti
lehetőség, teljesitménybérezés. Jelentkezni lehet önéletrajzzal:
Kizárólag Márkaszervizben szerzett gyakorlattal rendelkezők.

* Gödöllői internetkávézóba munkatársat keresünk
esti/hétvégi másodállásba. Feltétel: középfokú számítástech-
nikai ismeretek. elsősorban főiskolások, egyetemisták jelen-
tkezését várjuk. érdeklődni: 20/3759562.

* NYELVTANÁROKAT keresünk kapacitásunk bővítéséhez
angol, német, olasz, francia és spanyol nyelvekre. Studio
ONLiNE Nyelviskola. 20/216 62 40. www.studioonline.hu

* Gödöllői étterembe gyakorlattal, vendéglátói végzettséggel
rendelkező fiatal felszolgálólány és szakács jelentkezését vár-
juk. Érd.: 06 30/9138-769

* Gödöllői étterem gyakorlattal rendelkező szakácsot keres.
Önéletrajz és erkölcsi bizonyítvány szükséges. Jelentkezni
lehet 06-70/316-26-31

* Gödöllői étterem gondnok - anyagbeszerző állást hirdet. "B"
kategóriás jogosítvány, műszaki gyakorlat, önéletrajz szük-
séges. Jelentkezni lehet 06-70/316-26-31 

* Gödöllői étterem gyakorlattal rendelkező, leinformál-
ható felszolgálót keres. Önéletrajz szükséges.
Jelentkezni lehet 06-70/316-26-31

* Idős néni vagy bácsi napközbeni felügyeletét vállalom
szeptember 15-től. A többi személyes megbeszélés tárgyát
képezi. Tel: (20) 595-5058 Hívható 19-22 óráig.

* Gödöllői AGIP Töltőállomás munkatársakat keres eladó és
kútkezelő munkakörben. Feltétel: érettségi. Jelentkezés a
helyszínen (Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal, erkölcsi
bizonyítvánnyal.

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

* 42 éves hölgy délutáni házi ápolást, otthoni ápolást, főzést,
takarítást, gyermekfelügyeletet vállal Gödöllő környékéről. Tel:
(20) 595-4021 (du.)

* Minimum érettségivel rendelkező munkatársat keresünk.
Kezdő fizetés 100.000 Ft.. Tel: (30) 2808-438

* Alkalmi, időszaki takarítást vállalok Gödöllő környékéről. Tel:
(20) 950-3940

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

* Multinacionális cégcsoport gödöllői irodája keres munkatár-
sakat összetett irodai kereskedelemre (nem ügynöki). Csak dol-
gozni akaró emberek hívjanak. Havi 135e Ft. Tel: (30) 265-9552

* Gödöllőn a Missy Szépségszalonba gyakorlott pedikűr,
manikűr, műkörmöst keresek. Tel: (30) 247-6718

* Multinacionális pénzintézet minimum érettségivel
rendelkező munkatársat keres gödöllői irodájába. Tel:
(20) 472-3919

* Gödöllői piaci zöldség-gyümölcs reszortra eladót felveszünk.
Gyakorlattal rendelkező hölgyek előnyben. Jelentkezni szemé-
lyesen önéletrajzzal. Tel: (20) 453-1763, (70) 282-9247

* Gödöllő Shell Töltőállomás Shop eladó és kútkezelőt
keres. Jelentkezni személyesen vagy telefonon: Füzesy
Éva (30) 633-6541

* Gödöllői élelmiszerboltba üzletvezetőt és üzletvezető
helyettest felveszünk. Érdeklődni: Szabó Gyula (30) 297-1492

SZOLGÁLTATÁS

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



* Fűnyírást, bozótirtást, gépi kaszálást, traktoros fűnyírást
vállalok rövid határidővel. Tel.: 70/591-2776

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendsz-
eresen és alkalmanként is. Tel: (30) 528-7777

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

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

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

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

* „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

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

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

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

* Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű ápolása. Talp
masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év
szakmai gyakorlattal. (20) 532-7275 Bárándi József

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

* HITEL – AUTÓFEDEZETTEL! Saját tulajdonú, 12 évesnél
nem idősebb autójára kedvező kamattal, az autó értékének
80%-t kérheti. Molnár Ilona, területi képviselő: 70/456-
7778

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

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

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: (20) 2852-804

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

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok rövid
határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel: (20) 9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

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

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

OKTATÁS

* ANGOL TANÍTÁS! Korrepetálás, nyelvvizsga felkészítés
egyéni és csoportos formában is minden korosztálynak. Tel.:
70/411-5841

* STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - SZEPTEMBER 10-IG
MINDEN LEGALÁBB 3 FŐS CSOPORTUNK ÁRÁBÓL 30%
KEDVEZMÉNYT ADUNK, ÍGY 20 300 FORINTÉRT
IRATKOZHATSZ BE. IRATKOZZ BE MOST! ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. RÉS-
ZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-
62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU

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

Gasztronómia kaleidoszkópban

Kenyerem javát
…gyermekkoromban ettem meg, azóta sem
hasonlítható hozzá a boltokban kapható
morzsálódó, íztelen, hamar kiszáradó áruféle.
Hetente egyszer sütöttünk kenyeret, ami
napokon keresztül élvezhető maradt.
Megszegés előtt keresztet rajzolt az aljára kés-
sel az, aki megvágta, héja ropogott, belsejével
„tunkolni” lehetett, szívta magába a szaftot. 

A kovász, maga volt a csoda. Délben beáztat-
ták, este begyúrták, utána dagasztották a
tésztát. A kenyér megfelelő zamatát a kellő
ideig érlelt (erjesztett) kovász adja meg, ez a
benne elszaporodó élesztőgombáknak és
tejsavbaktériumoknak köszönhető. Ezek
munkája során képződő apró gázbuborékok
hatására a tészta szerkezete lazábbá, szaga
savanyúbbá válik. A kenyértészta akkor kön-
nyen nyújtható, ha megfelelő sikértartalmú
lisztből készítik, ami alapját képezi a jó
kenyérnek. A sikér ugyanis a tésztában kialakí-
tott hálózatos térszerkezete révén képes a tész-
taérés során képződő gázbuborékokat megtar-
tani. A rozsliszt fehérjéi erre nem alkalmasak,
ezért a rozsból készült kenyérbél tömörebb.
Ezért tunkolni sem lehet vele. Másért szeretjük.
Dagasztás után, a maradékot kikaparták a
teknőből, ebből készült a kenyérlángos. Mi
vakarcsnak neveztük, máshol bodag. Sehol
máshol nem találkozni lángossal, ami abban
különbözik az európai lepényektől, hogy
mindig erjesztett tésztából készül, míg a lep-
ények erjesztetlenek. Olvasom, hogy az euró-
pai kultúra a többitől abban különbözik, hogy
ételünk és italunk erjesztéssel készül. Valóban,
a bor és a kenyér, e két szentség elkészítésében
a titok az élesztők által okozott változásban
van, nemcsak a forma, de a tartalom is átalakul
általuk. Szinte a teremtés zajlik le e folyamat-
ban nap mint nap.
A modern gépekkel sokan már otthon sütnek
friss kenyeret, mert elégedetlenek a boltban
kaphatókkal. Érthetetlen, ezek között miért
kerül nálunk többe a tucatnyi adalékanyaggal
kezelt tartós „szivacs”-, mint a frissen sütött,
illatos kenyér. Mert a jó és szép kenyér teteje,
oldala hajszálvékonyan repedezett, aranybarna,
fényes, ívesen domborodik. Az alja halvány-
barna, gyűretlen, kopogtatva dobszerű hangot
ad. Megérdemeljük, hogy ilyet fogyasszunk.
Mást nem is szabadna.
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)



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

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

* ANGOLTANÁR kiscsoportos vagy egyéni tanítást, kor-
repetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel: (28)
414-319

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

* Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és fes-
tőművész művésztanár vezetésével egyetemek,
főiskolák művészeti szakaira és művészeti középiskolák-
ba készülők számára rajz- és festészeti felkészítő tan-
folyam indul alapozó és haladó szinten Gödöllőn 2009.
szeptemberétől. Tel: (30) 580-3756

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

* Ha gyermeke beszéd, figyelem, magatartási, tanulási
nehézségekkel küzd, hívjon engem!
Fejlesztőpedagógusként egyéni fejlesztést vállalok 3-9
éves korig. Hívjon bizalommal! Tel: (70) 634-1306

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

ADÁS~VÉTEL

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

* Pedálos Moszkvicsot vennék bármilyen állapotban.
(20) 456-1426

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

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

* Eladó 7 tégelyes fagylalt gép + mobil pohár mosóval.
Iár: 100.000 Ft. Tel: (20) 342-9412

* HASZNÁLT CSERÉP 2×1500 db ELADÓ. Tel: (20)
377-4009

* Eladó halványlila rácsos kiságy és oroszlán királyos
üveg csillár. Tel: (70) 701-4619

* Eladó régi 2 és 3 ajtós szekrény, gáztűzhely palack-
kal, konyhai sarok étkező garnitúra, 3 db bordó
165×225 szőnyeg, centrifuga, Energomat mosógép. Tel:
(30) 486-1445

* Eladó 1 db szalagfűrész, ár: 40e Ft, 1 db kompress-
zor 20 e Ft. Tel: (20) 497-1700

* Eladó Samsung TV LE40 S81 108 cm sz. 61 cm m. 1
év jótállás, valamint  LG számítógép tartozékaival
együtt. Tel: (28) 411-938

* Modern narancsszínű 3-as kanapé + fotel 30.000 Ft,
alsó konyhaszekrények, munkalap 30.000 Ft, karnisok
2.500/db eladók. Tel: (20) 985-4641

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Családi okok miatt sürgősen eladó garázsban tartott Suzuki
Swift 2008, 1260 km, 1485kg, klíma-központi zár, CD-rádió.
Hitelátvállalással 22.000 Ft/hó. Tel: (20) 545-7747

* Sürgősen eladó garázsban tartott (2004/7hó) Diesel
üzemű, 1400 cm3, 5 ajtós TOYOTA YARIS. Klímás, első tula-
jdonostól. 1.55 M Ft. Tel: (20) 364-7499, (20) 457-1340
Uitt. TAKARÍTÓGÉP asztmásoknak, allergiásoknak eladó.

* Tetőcsomagtartó Box 350 l (szgk.), áramfejlesztő
2000 W Gödöllőn olcsón eladó. Tel: (20) 367-6670

* Eladó nagyon jó állapotban lévő Zakladi típusú 3 szemé-
lyes lakókocsi. Ár: 150.000 Ft. Tel: (70) 629-5426

TÁRSKERESŐ

* 56 éves értelmiségi férfi hasonló korú hölggyel
ismerkedne házasság céljából. Tel: (20) 2620-376 este

* 66 éves férfi korban hozzá illő társat keres. Tel: (20)
482-5047

EGYÉB

* 30-as megbízható házaspár eltartási szerződést
kötne idős vagy mozgássérült személlyel, ottlakással.
Tel: (70) 342-9729, (70) 360-1933

* Magas a rezsije? Van megoldás! Lakásáért cserébe,
kertes házrészben élete végéig lakhatási jogot biztosí-
tok Szadán. Rezsi fizetése nélkül. Tel: (20) 9686-618

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

* DATOLYAPÁLMA 1,5 m magas eladó! Tel: (70) 266-6535

* Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101

* Kicsi és nagyobb cicák elvihetők. Érdeklődni: (28)
420-573
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Marokkó – ezer éves
ízek országa

Kevés olyan változatos, természeti lát-

nivalókban gazdag része van az arab

világnak, mint a legnyugatibb kelet

országa, Marokkó. Ebben a közel 700

000 km2 területű országban csodálatos

tájakra juthatunk el. Egyedülálló

élmény, hogy az Atlasz-hegység

hófedte csúcsait egy pálmafaliget

árnyékából szemlélhetjük, esetleg az

Atlanti-óceán mesés homokstrandján

heverünk, miközben a müezzint hall-

gatva megy le a nap, vagy a szukok

kavargó világával megtelve egy mór

palota narancsillatú kertjében teázgath-

atunk forró délutánokon. Ki ne vágyott

volna valaha a klasszikus filmből

olyannyira ismert Casablancába? A

Rejtő Jenő könyvein megjelenő

Marrakesh a világ egyik legrégibbi

egyetemének városa. Fez, mely az

ország vallási és kulturális központja, a

Napkirály csodálójának letűnt városa

Meknes, a ragyogó fehér Rabat és az

arab világ kényeztető vendéglátása

tárul ki egy körút során mindazoknak,

akik szeretnék felfedezni ezt a vonzó

világot. Egy kicsit mediterrán,

ugyanakkor izgalmasan keleties és vál-

tozatosan afrikai világ ez, tuaregekkel,

berber hegylakókkal, mosolygó arab

kereskedőkkel, zsidó és keresztény

hatásokkal.   Marokkó klímája köru-

tazásokra egész évben, nyaralásra

tavasztól őszig alkalmas. Magyar

állampolgároknak az országba való

belépéshez a hazautazás napjától

számítva legalább 6 hónapig érvényes

útlevél szükséges. Október végéig het-

ente egyszer Budapestről Malév char-

terjárattal könnyen elérhetjük

Marokkót. (LI)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. SZEPTEMBER 2.

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

Bodnár István, Bethlen
Gábor u. 9.
Kommár Ferenc, Kazinczy
krt. 23.

A Trafo Club belépőjét nyerte:

Kalászi Ágnes, Klapka Gy.
u. 38/A.
Zelnik Róbert, Palotakert 9.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Sas István, Nyárfa u. 3.
Szél Ferencné, Fácán sor 23.

A MI RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓL
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