
A hét végén, szeptember 10-11-én az
Alsóparkban, a Művészetek Háza és a
kastély közötti füves terület ad helyet
a Belvárosi Napok rendezvénysoro-
zatának, amit hagyományosan szep-
tember második hétvégéjén rendez-
nek meg. A kétnapos program során
színes zenei kínálat, sportesemények,
kézműves foglalkozások és kirakodó-
vásár várja az érdeklődőket. Újdon-
ság, hogy vasárnap délelőtt ennek ke-
retében rendezik meg a VIII. Gödöl-
lői Állatvédelmi napot is.

Szeptember 17-18-án városunk is
bekapcsolódik a Kulturális Örökség
Napjai országos programsorozatba: a
Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői
Királyi Kastély, az Új Művészet Köz-
alapítvány, valamint katolikus és
evangélikus egyházi létesítmények
nyitják meg kapuikat a látogatók előtt. 

Immáron negyedik alkalommal ad
otthont a Királyi Kastély a Gödöllői
Vadásznapnak, amire szeptember 24-
én kerül sor. A Gödöllői Barokk Év
részét képező egész napos program

során bemutatók,
versenyek és ku-
lináris élvezetek
várnak az érdek-
lődőkre.

A szeptember
vége hagyomá-
nyosan a szüret
időszaka, a finom
borok kóstolásá-
nak ideje. Ennek
jegyében rendezi
meg a III. Borhét-
végét és Szarvas-
gomba Napokat az Erzsébet Királyné
Szálloda szeptember 30. és október 2.
között. Az épület udvarára és a meg-
szépült főtérre különleges ízek csábít-
ják majd a nagyközönséget.

Rangos programokat kínál az októ-
ber is: a Hárfafesztivál és a Liszt
Fesztivál már a nemzetközi zenei
életben is összefonódott városunk
nevével.

A XIII. Gödöllői Nemzetközi Hár-
fafesztiválon október 6. és 8. között

az idén is a hangszer legkiválóbb ha-
zai és külföldi művészeit hallhatja
majd a közönség.

Az idei esztendő kulturális kínála-
tában kiemelt helyet foglal el a Liszt
Fesztivál. A hangversenysorozatot
minden esztendőben a kiváló zene-
szerző és zongoraművész születés-
napjához kapcsolódva rendezik meg
október 20. és 23. között. Az idei
program különlegessége, hogy Liszt
Ferenc bicentenáriuma mellett a gö-

döllői fesztivál is jubilál: a Királyi
Kastély ugyanis már X. alkalommal
lesz a helyszíne a rangos zenei ese-
ménynek, amelyen többek között
olyan kiváló művészek tolmácsolásá-
ban szólalnak meg Liszt Ferenc mű-
vei mint Bogányi Gergely, Szilasi
Alex, Ránki Dezső és Klukon Edit.

(A Kulturális Örökség Napjainak részletes
programja a 6. oldalon,

a Belvárosi Napoké a 16. oldalon olvasható)
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Gazdag őszi programok Gödöllőn

Kultúra és gasztronómia
A következő hónapokban is rendkívül gazdag
programkínálatból válogathatnak városunk la-
kói, és a Gödöllőre érkezők. Szinte minden hét-
végére jut valamilyen látnivaló, érdekes, tartal-
mas program, aminek során valamennyi korosz-
tály megtalálja a számára megfelelő kikapcso-
lódási lehetőséget. A nagy hagyománnyal bíró
rendezvények között több nemzetközi érdeklő-
désre számot tartót is találunk.
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Nagy számban zarándokoltak el a hívek a
hét végén Máriabesnyőre a Kisboldogasz-
szony bazilika nagybúcsújára.

(4. old.)

Liszt Ferenc emléke előtt tiszteleg a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar szeptember
17-ei, jubileumi Liszt-estjével.

(5. old.)

A múlt hétvégén rendezték meg az Ádám
László Emléktornát, amelyen a házigazda
TEVA-Gödöllői RC női röplabdacsapata a
2. helyet szerezte meg. (8. old.)

Száz évvel ezelőtt, 1911. szeptember 2-
án indult útjára a „Kismuki“. Az évfor-
duló alkalmából pénteken emléktáblát
avattak a Testvérvárosok útja 2. sz.
alatt, a Gödöllő–Veresegyház vasútvo-
nal egykori Besnyői úti megállójánál.
A megjelenteket, köztük az emléktábla
állítását kezdeményező Hrustinszki
Tibort, Pintér Zoltán alpolgármester
köszöntötte. A villamosvontatással
megépült vasútvonal helytörténeti je-
lentőségét G. Merva Mária, a Gödöl-
lői Városi Múzeum igazgatója mél-

tatta. 1970-es bezárása előtt – korabeli
felmérés szerint – évente egymillió
utast szállított a II. világháború után
gőzvontatású „Kismuki”. Az emlék-
tábla-állítás kezdeményezésével a vá-
ros képviselő-testülete is egyetértett. A
kivitelezést Varga Árpád képviselő és
fiai végezték. Bár a „Kismukiról” a kö-
zelmúltban népszerű dokumentumfil-
met készített Fuszenecker Ferenc és
Szabadi Attila, és számos korábbi írás
foglalkozott ezzel a sajátos történelmi
utat bejárt vasútvonallal, az emléktáb-
la-avatáson is elhangzottak érdekes tör-
ténetek.

(folytatás a 6. oldalon)

Megszólalt a kalauzsíp

Örök „Kismuki”

Tavaly a Magna cum Laude
adott nagy sikerű koncertet
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ILYEN VOLT… ILYEN LETT
Az Erzsébet‐parkban található sziklahalom Gödöllő városának köszönhetően újult meg.

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

A múlt héten megkezdődött a
2011/12-es tanév, városunk va-
lamennyi oktatási intézményé-
ben megteltek a padok. Bár a
tanévkezdésre rányomja bélye-
gét a készülő önkormányzati és
közoktatási törvény miatt kiala-
kult bizonytalanság, a pedagó-
gusok mindent elkövetnek az-
ért, hogy a diákok ebből semmit
ne vegyenek észre.

A tanév sok új változást hozott, ezek
közül a szülők és a tanulók számára is
fontos, hogy emelkedett az alapfokú
művészetoktatási intézményekben fi-
zetendő térítési díj felső határa, a vál-
tozás értelmében a díj tanévenként a
szakmai feladatra a tanévkezdéskor
számított folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadának maximum 20 százalé-
ka lehet (15 helyett) a 18 éven aluli ta-
nulóknál; illetve legfeljebb 40 százalé-
ka lehet (35 helyett) 18 éven felüli, de
22 éven aluli tanulóknál.

Szeptembertől szigorúbban veszik
az igazolatlan hiányzásokat. A nevelő-
testület megtagadhatja az osztályozó-
vizsga letételét, amennyiben a tanuló
igazolatlan mulasztásainak száma
meghaladja a 20 tanítási órát.

Mindeközben egymásnak ellent-
mondanak a hírek arról, hogy a kor-
mány valóban elfogadottnak tekinti-e a
közoktatási törvény koncepcióját, amit
a tervek szerint a héten hoznak nyilvá-
nosságra.

A múlt héten azonban néhány infor-
máció már napvilágra került. Így pél-
dául, hogy a felső tagozatra is kiterjesz-
tenék az egész napos iskolát, mérsékelt
pedagógus-óraszámemelést hajthatnak
végre az iskolákban, és a jelenleginél
jóval szigorúbb feltételekhez kötik az
általános iskolai felső tagozatok mű-
ködtetését – egyebek között ezeket tar-
talmazza az a készülő nemzeti közne-
velésről szóló törvénykoncepció, mely
a Magyar Nemzet birtokába került.

Az egész napos iskola bevezetését
alsó tagozaton már régóta szorgalmaz-
za a Fidesz, a felső tagozatra való ki-
terjesztés azonban merőben új elem. A
koncepció szerint alsó tagozaton a ne-
velés-oktatás egész napos keretben fo-
lyik, és összevont osztályokban is tör-
ténhet.

A felső tagozat feladata a nevelés, a
kompetenciák fejlesztése és a minden-
napos testmozgás mellett ugyanakkor
már a szaktárgyi tanulmányokba való
fokozatos bevezetés lenne, valamint

felkészítés a középfokú tanulmányok-
ra. A tervezet ezért a felső tagozatos
oktatást is egész napos keretben képze-
li el, ugyanakkor leszögezi, hogy a dél-
utáni foglalkoztatásokról a tanuló szü-
lői kérésre, igazgatói engedéllyel távol
maradhat – ismertette a Magyar Nem-
zet.

Más sajtóhírek, szerint az új közok-
tatási törvény új tantárgyak bevezeté-
séről is említést tesz, így a művészet, a
honvédelmi nevelés, a családi életre
nevelés, a pénzügyi-fogyasztóvédelmi
ismeretek, illetve a hon- és népismeret
is kötelező tanóra lenne az iskolákban.
Az új alaptanterv a jelenleginél kisebb
szabadságot ad majd az intézmények-
nek, ugyanis csak 10 százaléknyi sza-
bad keretet kapnak, hogy helyi sajátos-
ságokkal egészítsék ki a szabályokat –
erről a Magyar Hírlap számolt be.

További hírek szerint az iskolaigaz-
gatók legfeljebb öt évre szóló kineve-
zéséről is az állam fog dönteni az álla-
mi és önkormányzati iskolák eseté-
ben, de szükséges a belegyezés a ma-
gán- és egyházi intézmények számára
is. A központilag finanszírozott peda-
gógusbéreken felüli juttatásokat az in-
tézményeknek alapítványi forrásból
kell előteremteniük, az így megszerzett
támogatás 20 százalékát viszont egy
központi alapba kell befizetni, az így
befolyt összeget később a hátrányos
helyzetű intézmények között osztanák
szét.

Mindeközben – Hoffmann Rózsa

tájékoztatása szerint – a törvény szigo-
rú szakmai követelményeket támaszt a
hat és nyolc évfolyamos gimnáziu-
mokkal szemben, a cél ugyanis az,
hogy ezek az intézmények a tehetség-
gondozásra szenteljenek kitüntetett fi-
gyelmet.

A hat és nyolc évfolyamos gimnázi-
umban a kötelező tanítási órák száma
évfolyamonként átlagosan kettővel
lenne több, mint más iskolák azonos
évfolyamán, és az általánosan kötele-
ző két idegen nyelv mellett az utolsó
két évben egy harmadik tanulásának
megkezdését is előírják. A nyolc évfo-
lyamos gimnáziumban meg kell terem-
teni a feltételeket a negyedik idegen
nyelv fakultatív tanulásához, vagy va-
lamely más tantárgy elmélyült tanulá-
sához.

A hat évfolyamos gimnáziumban
legalább két, a nyolc évfolyamosban
legalább három tantárgyi vagy mű-
veltségi területen készítenék fel folya-
matosan a versenyekre a tanulókat, és a
9-12. évfolyamos tanulók legalább 20
százalékának indulnia kellene évente
valamilyen országos tanulmányi verse-
nyen. Azok az intézmények, amelyek
nem tudnak a kritériumoknak megfe-
lelni, általános iskolává vagy négyosz-
tályos gimnáziummá válnának, ezt már
a következő tanévben ellenőrizné a kor-
mányhivatal, és a visszaminősítés a rá-
következő tanévtől fokozatosan történne.

Mint az a kiszivárgott információk-
ból feltételezhető, a törvénytervezet
várhatóan jelentős vitákat vált majd ki,
ha a parlament elé kerül.

(k.j.)

A tanévkezdés valamennyi érintett csa-
lád számára komoly pénzügyi nehézsé-
get is jelent. Sokan az ilyenkor igényel-
hető, kapható támogatásokkal oldják
meg a sok tízezer forintos vásárlásokat.

A munkáltató által adható (nem kötelező!) isko-
lakezdési támogatásnak minősül az a juttatás,
amelyet a munkáltató a közoktatásban részt ve-
vő gyermekre, tanulóra tekintettel a tanév első
napját megelőző és követő 60 napon belül tan-
könyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkálta-
tó nevére szóló, az előzőekben felsoroltak be-
szerzéséről szóló számla ellenértékének az emlí-
tett időszakban történő megtérítését is) vagy ki-
zárólag az említett felszerelés vásárlására jogosí-
tó utalvány formájában juttat.

A támogatást évente egy alkalommal, július 2.
– október 30. közötti időszakban lehet igénybe
venni, közoktatásban részt vevő gyermekenként
(általános és középiskola) és szülőnként/gyá-
monként a minimálbér 30%-áig terjedő mérték-
ben kedvezményes adózással (2011-ben 23.400
Ft/gyermek/szülő).

Az összeg felhasználható ruházati termékek,
taneszközök és tankönyvek vásárlására. Az
igénybevételhez a szülőnek nyilatkozatot kell
tenni a munkaadó felé a jogosultságról, aminek
valóságtartalmáért a nyilatkozattevő a felelős!

A juttatás kedvezményezett béren kívüli jutta-
tás, amely után a kifizető fizet személyi jövede-
lemadót, de más közteher (járulék-, eho-) kötele-
zettség nem terheli, a munkáltatót azonban igen:
az adót a kifizetett juttatás után fizeti meg, ami
ebben az évben annak 119%-a után 16% szemé-
lyi jövedelemadó. Azaz egy gyermek után meg-
térített 23.400 forintra 4455 Ft adót kell meg-
fizetni, így munkáltatónak az egy gyermeknek
adott maximális juttatás 27.855 forintjába kerül.

Az iskolakezdéshez a rászorulók önkormány-
zati támogatást is kaphatnak. A gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 19. §-a rendelkezik a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményről, mely-
nek keretében a jogosultak számára gyermeken-
ként 5800 Ft került folyósításra augusztus hó-
napban. Városunkban 820 fő kiskorú gyermek
és 32 fő nagykorú személy kapott ilyen támoga-
tást, összesen 4.941.600 Ft összegben.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
azon gyermek törvényes képviselője jogosult,
ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a
39.900 Ft-ot, amennyiben a gyermeket egyedül-
álló szülő, illetve más törvényes képviselő gon-
dozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos, vagy nagykorú esetében nap-
pali oktatásrendszerű tanulmányokat folytat és a

23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a
25. életévét még nem töltötte be;

Ez a jövedelemhatát 37.050 Ft, amennyiben
családban nevelkedik, feltéve, hogy a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon
értéke nem haladja meg külön-külön 570.000
Ft-ot vagy együttesen 1.995.000 Ft-ot. 

Gödöllő város önkormányzati rendeletében
szabályozza az adható támogatások körét, s a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kereté-
ben iskolakezdéshez 127 gyermek számára ál-
lapított meg támogatást, gyermekenként 5000 Ft
összegben.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás éven-
te két alkalommal állapítható meg, elsősorban

a/ gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellá-
tásának támogatása

b/ gyermek, illetve tanuló étkezési térítési dí-
jának kedvezménye, valamint a nem gödöllői in-
tézményben tanuló, gödöllői lakóhelyű gyermek
rászorultsági étkezési támogatása

c/ egészségügyi ellátáshoz történő hozzájáru-
lás

d/ tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájá-
rulásra

céljából, amennyiben a családban az egy főre
eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
42.750 Ft-ot, egyedülálló esetén a 57.000 Ft-ot.

Összeállította
(b.j.)

Tanévkezdés bizonytalanságokkal

Megkezdődött az iskola
Városunk valamennyi oktatási intézményében
megkezdődött az oktatás szeptember elsején. 
A Hajós Alfréd Általános Iskolában 619 gyermek
kezdte meg a tanévet, köztük 86 elsőosztályos. 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában 620 diák ült
be a padba, 88 az első tanévet kezdte meg. 
Az Erkel Ferenc Általános Iskolába 734 diák, 87
elsős jár. 
A Damjanich János Általános Iskola 488 fővel
kezdte a tanévet, 90 elsőssel.
A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában
103 diák, köztük 8 elsőosztályos tanul.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulóinak
összlétszáma 416, az első osztályosok 61-en van-
nak.
A középfokú oktatási intézményekben is megteltek
a padok.
A Török Ignác Gimnázium 700 fővel kezdte a tan-
évet, az elsősök számra 145.
A Református Líceumba 416 diák jár, köztük 70
első osztályos.
A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban 555
diák tanul az idén, az intézményben 96 elsős jár.
Rendben megkezdődött az oktatás a Madách Imre
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban is. Itt
921 fővel kezdődött meg a tanév, s 227 fő volt az
elsősök száma.

(2011. szeptember 2-ai adat)

A 2011/12-es tanév legfontosabb időpontjai

Első tanítási napja: 2011. szeptember 1. (csütörtök),
Utolsó tanítási napja: 2012. június 15. (péntek). 
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
- a középiskolákban és a szakiskolákban 2012. május 3.,
- a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2012. május 25., 
- a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolában 2012. június 1.,
- a szakiskolákban, a szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tan-
ulók részére 2012. január 13.
A tanítási napok száma az általános iskolában 183 nap, a nappali oktatás munka-
rendje szerint működő középiskolában és szakiskolában 182 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2012. január 13-ig tart. Az iskoláknak 2012. január 20-
ig kell értesíteniük a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben
elért tanulmányi eredményekről.

Az őszi szünet 2011. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-
tási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
A téli szünet 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2010. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2012.
január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap április 4. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd).

A szorgalmi idő alatt – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában 5, a nappali okta-
tás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában 6 munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 1 tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormány-
zat jogosult dönteni.

Forrás:
Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Hogy maradjon is valami a pénztárcában

Iskolakezdési támogatások
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Gödöllőn tervezték meg az el-
ső magyar közepes teljesítmé-
nyű áramtermelő szélkereket
európai uniós támogatásból,
amit augusztus 31-én mutatott
be a Horváth Mérnöki Iroda
Kft. a városi könyvtárban. Az
M3-as autópálya gödöllői cso-
mópontjának közelében felállí-
tott 49 kW-os berendezés to-
vábbfejlesztése a tervezők re-
ménye szerint elvezethet a so-
rozatgyártáshoz.

A projekt célja az alacsony szélse-
bességnél is működő közepes teljesít-
ményű áramtermelő szélkerék terve-
zése és a prototípus legyártása volt,
tudtuk meg Horváth Gábor ügyve-
zető igazgatótól. A terveket magyar
mérnökök készítették, a berendezés
hazai üzemekből került ki. A gödöllői
mérnöki iroda innovációs kezdemé-
nyezésének megvalósítását a Mű-
egyetem Villamosmérnöki és Infor-
matikai Karának kutatói támogatták. 

A szélkerekek fejlesztése, gyártása
és telepítése környezetvédelmi, ener-
getikai és stratégiai szempontból is

előnyös, ugyanis a szélerőmű műkö-
dése során nem bocsát ki káros anya-
got, a szél megújuló – fenntartható –
energiaforrás, és mivel a szélkerék
szétszórtan telepíthető, természeti
csapás esetén javíthatja az energiael-
látás biztonságát. Végül, de nem utol-
sósorban: hazai gyártás esetén növel-
heti a foglalkoztatást.

A prototípusnak az „elektromos ge-
nerátor“ szavak összevonásából az
„eGEN“-nevet adták, amit a Magyar

Szabadalmi Hivatalnál levédtek. A
prototípust bemutató új honlap címe:
www.eGEN.hu

A projekt szakmai napján Fábián
Zsolt alpolgármester Gödöllő város
energetikai fejlesztései címmel tartott
előadást. Mint elmondta, az önkor-
mányzat éves energia-
költsége közel 700 millió
forint. A közétkeztetés
például 27, a távhőszol-
gáltatás közel 300 millió
forint energiát emészt fel.
Az 1960-as és 1970-es
évek tömeges lakásépí-
tése során gyakran a leg-
elemibb energetikai
szempontokat is figyel-
men kívül hagyták. A
középületek építésére
ugyancsak jellemző volt az ener-
giapocsékolás. Még a viszonylag új
épületek, mint a városház, vagy a
művelődési központ sem teljesítették
az akkori energetikai követelmé-
nyeket sem. 

Az önkormányzat számos energe-
tikai területet korszerűsített. Felújítot-
ta a fűtőműveket, melyek kétezer la-

kást és városközponti
intézményeket szolgál-
nak ki. A közvilágítás
modernizálásának költ-
ségei három év alatt
megtérültek. A korábbi
higanygőzlámpák 635,
a jelenlegi nátriumlám-
pák és kompakt fény-
csövek 290 kW teljesít-
ményt igényelnek. A
következő lépés a led
lámpák alkalmazása le-
het, de ez a technológia

még további fejlesztést igényel. A
szennyvíztisztító telepen már évek
óta működő biogázüzem a telep hő-
energia szükségletének az 55 százalé-
kát fedezi. A Szent István Egyetem-
mel együttműködve 35 négyzetméter
felületű napkollektoros berendezés
melegíti nyáron az egyetemi strand,
télen az egyetemi óvoda vizét.  

Fábián Zsolt beszámolt azokról a
nemzetközi pályázatokról is, melyek-
ben a palotakerti lakótelep energiata-

karékos felújítására, a biomassza
potenciál vizsgálatára, a termál-
energia hasznosítására kereste az
önkormányzat a megoldásokat.
Jelenleg a termálenergia kiakná-

zása látszik a legperspektivikusabb
lehetőségnek.       

2007-ben energetikai audit készült
az önkormányzati intézményekről. A
főbb javaslatok fűtési rendszerek mo-
dernizálására, nyílászárók cseréjére,
födém- és homlokzatszigetelések ja-

vítására, villamos rendszerek rekonst-
rukciójára és megújuló energiaforrá-
sok telepítésére vonatkoztak. Össze-
sítve 811 millió forint értékű beruhá-
zást javasolt a felmérés, ami által évi
41 millió forint energiaköltség taka-
rítható meg. A megtérülési idő a leg-
jobb esetben is 10 év.  

Ezek a beruházások tehát drágák.
Akkor érdemes a megvalósításukhoz
látni, ha pályázati támogatás érhető el,
vagy összeköthetők egyéb célú fej-
lesztésekkel. Ilyen példák is születtek
az elmúlt években/hónapokban Gö-
döllőn, mint például a Damjanich Is-
kola bővítése, a Zöld Óvoda felépítése,
a Művészetek Háza felújításának első
üteme vagy a nyílászáró cserék a gim-
náziumban, a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központban, az Erkel Iskolá-
ban és az idősek otthonában. Befeje-
zésül Fábián Zsolt elmondta, hogy je-
lenleg nem célszerű egy új önkor-
mányzati energetikai stratégia kidol-
gozása, hiszen a kormányzat önkor-
mányzati reformra készül, és az önkor-
mányzati működés jövőbeli feltételei
ismeretlenek. A program keretében
Dán András egyetemi tanár a Mű-
egyetem Villamos Energetika Tanszé-
kének energetikai jellegű fejlesztései-
ről adott szakmai tájékoztatást. Mint
kifejtette, a szélerőművek hazai elterje-
désének fő akadálya az energia tárolá-
sának megoldatlansága. it

A kedvező időjárást kihasznál-
va folytatódnak városi utakon
zajló fejlesztések. A kisebb, fo-
lyamatosan végzett burkolatja-
vítási munkák mellett jelenleg
két helyszínen is zajlik járda-
építés.

A múlt héten befeje-
ződött az útburkolati
jelek festése a városi
utakon és parkolókban.
A VÜSZI Kft. nagy
erőkkel dolgozott azon,
hogy a tanévkezdésre
végezzenek a gépjármű
közlekedés szempont-
jából fontos munkával.
Hogy ne zavarják a köz-
lekedést, a festések je-

lentős részét az éjszakai órákban vé-
gezték el. 

Tovább folytatódik a munka a Bes-
nyő utcában, ahol az áteresz átépítést
követően megkezdték a járda ki-
alakítását. Mintegy 220 méter hosz-
szan készül el a gyalogosközlekedést

biztonságosabbá tevő új
járda szakasz, amihez
jelentős környezetren-
dezés is társul. A
VÜSZI nagy létszám-
ban dolgozik azon,
hogy szeptember végé-
re mindkét létesítmény
aszfaltozása is befeje-
ződjön.

Folyik a munka a
Szilhát utcában is. Itt a

Dózsa György út és a Kazinczy körút
közti szakaszon végeznek járdafel-
újítást. A munka várhatóan a hónap
közepére fejeződik be. 

A kertészeti részlegnek is sok fela-
data van. A júliusi extrém időjárás
eredményeként sok fán keletkezett
visszaszáradás, ezeket a napokban
távolítják el. Emiatt  folyamatosan
gallyaznak a kastély körüli terüle-
ten is. 

Most elsősorban ez ad munkát a
szakembereknek, és az öntözés, amit
a csapadékos időjárás beköszöntéig
folyamatosan végeznek a városi zöld-
területeken.

kj

Szélkerék Gödöllőről

Áramot termelt a prototípus

A tavalyival megegyező, mér-
sékelt béremelések miatt
2011-ben ismét csökkentek a
bruttó reálbérek, vagyis az
adóváltozások hatásait figyel-
men kívül hagyva a munkavál-
lalók bruttó bére az inflációnál
kisebb mértékben nőtt.

A cégek átlagosan 3,7 százalékkal
emelték meg a fizetéseket, s ehhez
hozzávéve a Magyar Nemzeti Bank
által becsült négy százalék körüli inf-
lációt, ebben az évben mintegy 0,3
százalékkal kisebbek a reálbérek,
mint az előző évben voltak – derül ki
a Hay Group felméréséből, ami kö-
zel 440, főként multinacionális nagy-
vállalat mintegy 270 ezer munkavál-
lalójának béradataira épül. Hosszabb
távra visszatekintve sokkal rosszabb
az összkép, hiszen 2006 óta ugyan
25,5 százalékkal nőttek a fizetések, a
reálértékük azonban 14 százalékkal
esett ezen idő alatt.

Hay Group novemberi számításai
szerint a felső vezetők kizárólag az
adócsökkentésnek köszönhetően akár
ötmillió forinttal többet vihetnek ha-
za, mint tavaly. A cég mostani felmé-
rése azt mutatja, hogy a cégek a bérek
emelésekor kalkuláltak az adóválto-
zásokkal is, azaz minden korábbinál
differenciáltabban változtatták a fize-
téseket. Ennek értelmében a maga-
sabb szintű vezetők, szakértők kisebb
emelést kaptak, az alacsonyabb jöve-
delműek pedig nagyobbat. Igaz, an-
nak ellenére, hogy alacsonyabb szin-
ten magasabb kompenzáció járt, az

nem érte el az infláció és az adóvál-
tozások okozta veszteség összhatását.

Ha az adatok mélyére nézünk, ko-
moly különbségeket tapasztalhatunk
a különböző ágazatok béremelései
között. A legalacsonyabb béremelést,
három százalék alattit – ami közel
egyszázalékos csökkenést jelent a ta-
valyihoz képest – az FMCG-szektor
(napi fogyasztási cikkek) vállalatai-
nak munkavállalói kapták. Kisebbek
voltak az emelések a pénzügyi ága-
zatban is (bankok, biztosítók), ahol
ráadásul minden más ágazatnál na-
gyobb különbség figyelhető meg a
felső vezetők és az alacsony szintű al-
kalmazottak béremelései között: a
menedzserek átlagosan két százalék-
kal kisebb emelést kaptak idén, de
több bank egyáltalán nem emelte ve-
zetői fizetését. Emögött egyrészt a
különadó miatti takarékossági kény-
szer állhat, másrészt az is egyértelmű,
hogy ebben az ágazatban kisebb az
adóváltozások által negatívan érintett,
alacsonyan fizetett munkakörben dol-
gozó alkalmazottak aránya.

A pozitív oldalon az ipari termelői
vállalatokat említi a kutatás, ahol az
emelések több mint fél százalékkal
magasabbak voltak az országos átlag-
nál. Ez főként azzal magyarázható,
hogy jellemzően a szektor cégei a
válság éveiben befagyasztották a bé-
reket, így az idén ezt megpróbálták
valamelyest kompenzálni. Emellett a
nagy (főleg autóipari) bővítések, fej-
lesztések miatti munkaerő-toborzás is
felhajtóerővel bír az ágazatban.        bj

Biztonságosabb gyalogosközlekedés

Újabb járdák épülnek

Csak a számok nagyobbak a fizetési papíron

Megint kevesebbet ér a bérünk

Schmitt Pál köztársasági elnök köszön-
tötte a Szent István Egyetem polgárait
az új tanév alkalmából szeptember 5-én
Gödöllőn. A szenátus nyilvános ünnepi
ülésén Solti László rektor, az MTA ren-
des tagja nyitotta meg a 2011/2012-es
tanévet, amire  több mint 5000 elsős
hallgatót vettek fel. Az eseményen adták
át a köztársasági ösztöndíjakat, amit 52
pályázó nyert el.  

A köztársasági elnök beszédében a
többi között elmondta: Gödöllő vérbeli
egyetemi város, a felsőoktatás jelenléte
igazi pezsgést hoz a városi közösség
életébe. Egykor hatalmas fegyvertény
volt az önálló mezőgazdasági egyetem
alapítása éppen itt, nem mesze a fő-
várostól, mégis egészségesen távol tőle,
közelebb a tapasztalathoz, a gyakorlati
lehetőségekhez. Azután a mezőgazda-
sághoz úgy adódtak hozzá különféle tu-
dományterületek, ahogy az élet és a kap-
csolódó szakmák hangsúlyai is változ-
tak körülöttünk. Az integráció révén a
hagyományos agrárkereteken túl ma
már állatorvosi, környezettudományi,
műszaki, gazdaságtudományi, építé-
szeti, vízgazdálkodási, egészségügyi és
bölcsészettudományi képzés is zajlik a
SZIE 9 karán, ahol 7 kampuszon 18 ezer
diák végzi tanulmányait. Az egyetem
saját küldetését olyan fogalmakkal
határozza meg, amit mostanában egyre
többet hallunk: megújuló energia, fenn-

tartható fejlődés, környezettudatos ter-
melés, felelős vízgazdálkodás, minőségi
élelmiszer előállítás a termeléstől a fel-
dolgozásig, ezek az impozáns jelzők jó
példák arra, hogyan kell az oktatást az

élethez, a fejlődéshez igazítani. Amikor
az egyetemi kutatókörnyezetben a leg-
frissebb technológiával dolgoznak, a
legújabb kérdéseket vetik fel, akkor az
intézmény a fejlődés motorja lehet. Az
új tudás frissen áramlik a hallgatókon
keresztül majd a gyakorlatba. Ha az
egyetemek vezetik, alakítják és nem
csak követik a változásokat, azzal ma-
guk válnak a fejlesztés lelkévé és mind
jobban összehangolódhatnak a munka-
erőpiaci igényekkel, hangsúlyozta
Schmitt Pál. 

Azt ma már senki sem kérdőjelezi
meg hogy érdemes környezetünk álla-
potával, élelmiszereink biztonságával és

minőségével foglalkozni. Nagyon fon-
tos lenne azonban, hogy ne csak azt vá-
logassuk meg jó alaposan, amit meg-es-
zünk vagy megiszunk, hanem azt is,
amit az elménkkel, ha tetszik, a szelle-

münkkel fogadunk
be. Ne érjük be má-
sodvonalas, elszige-
telt vagy elavult félin-
formációkkal! Ne ér-
jük be kevéssel, hi-
szem ez esetben még
a túlzott beviteltől
sem kell tartanunk, a
szellemi túlsúly nem
éppen egészségkoc-
káztató tényező, sőt
egyenesen a siker fel-

tétele lehet! A köztársasági elnök a to-
vábbiakban rámutatott: „Az egyetem
különleges, autonóm világ. Intézmény-
ként nagyfokú önállságot élvez, fontos,
hogy ez az autonóm világ autonóm sze-
mélyiségeket is bocsásson ki, vagyis tel-
jes értelemben vett polgárokat, akik az
önállóságukat jól használják. Nagyon
bízom benne például, hogy minél töb-
ben ki fogják használni a SZIE Tanulj és
sportolj! programját. Ez a kiváló lehe-
tőség a sportolási lehetőség biztosításán
túl gyakorlati segítséget nyújthat a tan-
rend kialakításában, az egzisztenciális
feltételek megteremtésében. 

it

A köztársasági elnök az egyetemi évnyitón

Az új tudás frissen áramlik a gyakorlatba  
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Búcsút járni úgy az igazi: gya-
log. Át hegyeken, völgyeken,
erdőkön, tisztásokon. Végig
hosszú-hosszú országutakon.
Napokon keresztül, lobogók-
kal, énekszóval. Ha beér egy
búcsús csoport egy faluba, ott
meghúzzák a harangot, s húz-
zák mindaddig, amíg még lát-
ják őket, a zarándokokat.

A máriabesnyői bazilika udvarán
most, az elmúlt vasárnapon megtar-
tott Kisboldogasszony búcsú ünnepi
szentmiséje kezdetén Turai János, a
bazilika plébánosa örömének adott
hangot amiatt, hogy egyre több cso-
port jön hozzájuk megint gyalogosan.  

A misét celebráló Varga Lajos váci
segédpüspöknek is szerepelt az öröm
a beköszönő mondatában: a születés
mindig nagy öröm, mondta.

Hiszen születésnapot ünnepelünk
Kisboldogasszonykor: Szűz Mária
születése napját. A bazilika kórusától
ezt hallhattuk: „Vidáman dobban a
szívem,/ Örvendek az Úr színe
előtt…” Később mindannyian éne-
kelhettük a népéneket: „Nagy öröm-
mel, énekléssel zengedeznek az
egek… Mert ma Szűz Mária /Mint a
legszebb rózsa, / Bimbajából kinyíla./

Szüzesség virága, / Ékes lilioma, Kis-
asszonyunk, Mária!...”

A szentmise olvasmánya Mikeás
prófétától, az evangéliuma Szent Má-
tétól egyaránt a születésről szólt. Az
evangéliumi részletben Izajás prófé-

tától idézve: „Íme a szűz mé-
hében fogan és fiút szül, / És
Emmánuelnek fogják hívni. /
Ez azt jelenti: Velünk az Isten.”
Varga Lajos püspök atya ho-
míliájában arról beszélt: a szü-
letésben, de már a gyermek el-
fogadásában is
átélheti az em-
ber, hogy az Is-
ten megajándé-
kozza őt. A

családokban sok érze-
lem fűződik a gyer-
mek elfogadásához. A
Szűz Máriához kötő-
dő első ünnep a szüle-
tésnapját kilenc hó-
nappal megelőző de-
cember 8-ai Szeplőte-
len Fogantatás ünnepe. Ő szeplőtele-
nül fogantatott, léte első pillanatától
kezdve mentes volt az áteredő bűntől
és a személyes bűntől egyaránt. 
A katolikus anyaszentegyházban há-
rom születésnapot ünneplünk. Jézus

Krisztusét, Szűz Máriáét és Keresz-
telő Szent Jánosét. Mindhárom az üdv-
történet része. Az Úrjézusnál a két leg-
főbb közbenjárónk egész életünk so-

rán, majd az utolsó ítélet
napján is Szűz Mária és Ke-
resztelő Szent János. 
Megemlékezett a püspök
atya Szűz Mária szüleiről,
Szent Annáról és Szent
Joachimról is, akik részesül-
tek az Úristen kitüntető ir-
galmában. Leányuk szüle-
tése hajnalhasadás volt. Vi-
lágosság köszöntött az em-
beriségre, megszabadulha-
tott a félelmeitől. Szűz Má-

riában a szépet szemléli az ember, azt
a szépséget, ami megelőlegezi a meg-
váltást. Ha elszántuk magunkat az
erkölcsi átalakulásra, tekintsünk a
Szűzanyára, mert benne az erkölcsi
tisztaság képét láthatjuk – fejezte be
szentbeszédét Varga Lajos.

A szentmise, a szentáldozás, a kör-
menet, az áldás után megint bekövet-
kezett az elválás pillanata, de szoká-
sosan, magában hordozva a viszont-
látás ígéretét is. A Mária-lányok cso-
portjai Nagykátáról érkezett népvise-

letes fiatalok zenekísérete mellett a
hagyományos szertartással, többször
megismételt egymáshoz közeledés-
sel, egymástól távolodással köszön-
tek el. Nemsokára megint találkoz-
nak. N. A. 

Kisboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

Az öröm napja

Meghívó – Könyvbemutató

Tisztelettel meghívjuk 
Pataki Pál: Emlékeim a

küzdelmes és boldog éveimről
című könyvének bemutatójára

„Az idő titokban repül el és minden-
kit becsap. Semmi sem múlik el 
gyorsabban mint az évek” 
(Leonardo da Vinci)

Helyszín: 
Lázár Lovaspark tornyos étterme

Időpont: 
2011. szeptember 23., 17 óra

Köszöntőt mond: 
Pintér Zoltán alpolgármester

Közreműködnek: 
id. Kecser István lelkipásztor, 

Háló Gyula lelkipásztor, 
a Békehírnök főszerkesztője, 
dr. Szigeti Jenő lelkipásztor,

teológia professzor

A beszélgetést vezeti: 
Sebőné Gál Mária, 

a Gödöllői Kertbarátkör elnöke

A bemutató helyszínére 
különbusz indul 

a Művészetek Házától 
16.15-kor (300ft/fő)

Tisztelt Gödöllőiek!

Immár sok éves hagyomány, hogy Wageningenből, hollandiai 
testvérvárosunkból kétévenként, küldöttség érkezik Gödöllőre.  A

vendégek részére keresünk szállásadó családokat, olyan vendéglátókat,
akik szí-vesen alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.

A wageningeni delegáció 2011. október 6-9-ig tartózkodik Gödöllőn
(csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással).

A szállás, a reggeli, esetenként vacsora biztosítását kérjük, továbbá a
hollandok reggeli elszállítását a szervezett programokra és esti 

hazaszállításukat.

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

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

Sándorné Pálfalvy Beáta
A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

Szeptember 5-én (lapzártánkkal egy időben) zajlott a
véradás a Polgármesteri Hivatal földszintjén. A Ma-
gyar Vöröskereszt felhívására folyamatosan érkeztek a
véradók. 

A vért a XX. század eleje óta használják, mikor is a különböző vér-
csoportok meghatározásának köszönhetően a donort és a beteget
elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már gyógyítás
nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél, bizonyos
életmentő kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásnál is nagy sze-
repet játszik. Hazánkban évente 400 ezer alkalommal van szükség
vérre, vérkészítményre az orvosi beavatkozások során. 

Véradás Gödöllőn
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Ne haragudj… Igazad van… Én
leginkább, azt hiszem, az utób-
bit használom arra, hogy hely-
rehozzak valamit. Belátom,
nem volt helyes, amit csinál-
tam. Ha a másik kifogást emel:
igaza van. 

Nyilván akadnak konfliktuskerülő, s
ezzel szemben konfliktuskereső em-
berek. Emlékszem egy mondásra:
még az élő fába is beleköt. De talán
közismertebb: a kákán is csomót ke-
res. S előfordulhat, hogy éppen a ká-
kán csomót keresők nehezebben
mondják ki az elnézést kérő szavakat. 

Nem is mindig találják meg a meg-
felelő kifejezést, a megfelelő módot,
hogy kiengeszteljék, akit megbántot-
tak. A Gary Chapman és Jennifer
Thomas szerzőpáros, mindketten
gyakorló pszichológusok – különö-
sen Gary Chapmant ismerhetjük, szá-
mos könyvét olvashattuk már – a Ha
nem elég a „sajnálom” című most
megjelent művükben tanácsokat ad-
nak, hogyan alakulhat ki béke az egy-
másra haragvók, megelégedettség az
egymással elégedetlenek között.

A bocsánatkérésnek öt nyelve van,
állítják. A fájdalmunk kifejezésére
szolgáló, amikor például azt mond-
juk: sajnálom. A felelősséget vállaló:
hibáztam. A kárpótlást felajánló: Ho-
gyan tehetném jóvá a történteket? Az
őszinte megbánásról tanúskodó: Ígé-
rem, nem fordul elő többé! Végül a
megbocsátás kérése, amikor kifeje-
zetten rákérdezünk: Meg tudnál bo-
csátani? 

Sokszor azért nem oldódik fel iga-
zán a feszültség két ember között,
mert különbözik a bocsánatkérésük
nyelve. Ezt számos eset leírásával bi-
zonyítják a könyvben, elsősorban ar-
ra hoznak fel példákat, házastársak
hogyan beszélnek el egymás mellett.
Mást várna el az egyik, mint amit
nyújt a másik. Emiatt akár még a vá-
lásig is eljuthatnak. 

Pedig „csak” fel kéne fedezniük a
saját, valamint a társuk elsődleges
bocsánatkérő nyelvét. Egymáshoz
igazítani a kettőt. Tanulni bocsánatot
kérni, de ugyanakkor tanulni meg-
bocsátani is. 

Már gyerekkorban el kell kezdeni a
tanulást. Ez sokféle feladatot róhat a

szülőkre, attól sem kell visszariad-
niuk, hogy akár ők kövessék meg a 
gyereküket, ha hibáztak vele szemben,
ha ok nélkül megbántották. Bocsánat-
kérés az együttjárás során. Hogyan
kérhetünk bocsánatot a munkahelyen?
– ezekről szól egy-egy fejezet. De
ilyen címmel is találhatunk fejezetet:
Bocsánatot kérek magamtól. 

A könyv végén feladatsorok segí-
tenek az olvasottak feldolgozásában.
Tesztek annak kiderítésében: Mi az
elsődleges bocsánatkérő nyelvünk? 

(Gary Chapman és Jennifer Tho-
mas: Ha nem elég a „sajnálom” – A
bocsánatkérés öt nyelve)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Bocsáss meg

Különleges esztendő az idei a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
számára; fennállásának 30. év-
fordulóján a kiváló koncertek
mellett új kezdeményezéssel
ünnepel, először indítottak
bérletes koncertsorozatot a
Művészetek Háza és a Szimfo-
nikus Zenekar Alapítvány kö-
zös szervezésében. A négy
hangversenyből álló sorozat-
ban a Városi Vegyeskar, a Ta-
lamba Ütőegyüttes, a Premont-
rei Gimnázium Kórusa, vala-
mint fiatal, Gödöllőről indult
szólisták mellett a magyar ze-
nei élet kiválóságai, Kossuth-
és Liszt-díjas művészek is  köz-
reműködnek. 

A koncertsorozat első hangversenyé-
vel szeptember 17-én, a nagy magyar
zeneszerző és zongoraművész, Liszt
Ferenc előtt tisztelegnek abból az al-
kalomból, hogy idén ünnepeljük szü-
letésének 200. évfordulóját. 

A gazdag életműből olyan váloga-
tást hallhat a közönség, ami reprezen-
tálja a legfontosabb műfajokat: a szim-
fonikus-, a zongoraműveket, és a vo-
kális együttesekre írt nagyszabású
oratóriumokat is. 
Az est első részében három mű hang-

zik el: az Éjjeli menet, a II. Mefisztó
keringő és a Haláltánc szólal meg 
Szelecsényi Norbert Artisjus-díjas
zongoraművész közreműködésével.
A második részben a Koronázási mise
csendül fel, amelynek megszólalta-
tását  a kiváló szólisták – Fodor
Beatrix (szoprán), Simon Krisztina
(alt), Klein Otokar (tenor), Jekl Lász-
ló (basszus) – mellett két kórus, a Gö-
döllői Városi Vegyeskar és a Győri Pa-
lestrina Kórus teszi teljessé. 

Ezen az esten ismét a magyar zenei
élet egyik kiemelkedő alakja vezé-
nyel: Kovács János Kossuth-díjas,
Liszt-díjas, Bartók Béla-Pásztory Dit-
ta-díjas Érdemes művész, a Magyar
Állami Operaház első karmestere áll
a dobogóra a Művészetek Háza szín-
padán. 

Szelecsényi Norbert 1972-ben szer-
zett diplomát a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán. 1971-ben különdí-
jat kapott a budapesti nemzetközi
Liszt-versenyen,  1972-ben pedig a
versailles-i Cziffra György zongora-
versenyen nyert 3. díjat. 

Több országban vendégszerepelt
sikerrel és egész sor új, kortárs zongo-
ramű bemutatója fűződik a nevéhez. 

Kovács János  a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolán  szerzett diplo-
mát 1973-ban. Ezt követően a Ma-

gyar Állami Operaházban kapott korre-
petitori állást, 1976-tól pedig karmes-
tere az intézménynek.. Három nyáron
(1979-81) át a Bayreuthi Ünnepi Játé-
kok zenei asszisztense volt, 1987 és
1990 között az Operaház vezető kar-
mestere. Első karmestere volt a Szlovén
Filharmonikusoknak, 1992 óta a Tokiói
Filharmonikusok állandó vendégkar-
mestere. Az Operaház társulatával és a
Nemzeti Filharmonikusokkal több
nemzetközi turnén vett részt.  2001-től
a Budapesti Filharmóniai Társaság első
karmestere. 2003-ban, valamint 2006-
2007-ben megbízott főzeneigazgató.
2007 őszétől a Magyar Állami Oper-
aház első karmestere. jk

A Művészetek Háza által szerve-
zett nyári táborok iránt minden
évben óriási az érdeklődés. Az
idén több mint 300 fiatalt sikerült
bekapcsolni a programsorozat-
ba. Az egyhetes táborokon az
eredményes pályázatoknak kö-
szönhetően térítésmentesen ve-
hettek részt a gyerekek. 

Gazdag kínálatból, több mint tíz féle tá-
borból választhattak az érdeklődők.  A
korábbi kézműves- és zenei táborok
körét többek között történelmi ismere-
teket nyújtó lovagi táborral és filmes is-
mereteket nyújtó programmal bővítet-
ték. 

A  kicsiknek szóló lovagi életmód tá-
bor volt az egyik különlegessége a nyári
kínálatnak. A gyerekek megismerked-

hettek a lovagi életmóddal, s a visegrádi
palotajátékokon is részt vehettek. 

Az „Én – út – kalandpark” tábor el-
sősorban a középiskolásokat célozta
meg. A foglalkozások középpontjában
a kreativitás, a művészeti készségek
fejlesztése állt. A fiatalokat  zenei,
képzőművészeti, irodalomi, színházi

és  filmes foglalkozások várták. Igazi
különlegesség volt a „Cine-java”:
Lázadások filmtábor, aminek segítsé-
gével a fotózás, a filmezés rejtelmei-
be pillanthattak bele a diákok. Az ide-

járók az egyhetes prog-
ram során öt kisfilmet ké-
szítettek el filmes szakem-
berek segítségével. A fog-
lalkozás sikerét jelzi,
hogy ősztől – közkívánat-
ra – szakkör keretében
folytatják a megkezdett
munkát.

A  táborok sikeres meg-
rendezéséhez hozzájárult a
gödöllői intézmények pél-
daértékű együttműködése

is, amik rendkívül gördülékenyen, és
segítőkészen támogatták a programok
megvalósítását. A diákok ősztől is sok
érdekességet találnak a művészetek
háza kínálatában. Több szakkör is indul
a 10-18 éves korosztály számára, ame-
lyekben jelentős szerepet kap a tehet-
séggondozás. jk 

A Magyar Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztjével tün-
tették ki Ferdinandy György
írót. A több tucat, magyarul,
franciául, spanyolul és angolul
megjelent könyv szerzőjének,
számos hazai író spanyol fordí-
tójának  a kitüntetést eredetileg
augusztus 19-én kellett volna
megkapnia, de szervezési hiba
miatt azt csak augusztus 26-án
vehette át.

A budapesti születésű író gyer-
mekkorát Gödöllőn töltötte,  a
Premontrei Gimnáziumban ta-
nult. Emlékeit több művében is
megörökítette.  Ma is gyakori
vendége a különböző gödöllői
rendezvényeknek, kulturális 
eseményeknek. 

Kitüntetés Ferdinandy Györgynek

Liszt esttel indul a szimfonikus bérletsorozata

Tisztelgés a zeneóriás előtt

Hasznos időtöltés több, mint 300 gyerek számára

Sikeres nyári táborok
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Városunk egyik legrégebbi szobra, a Nepomuki Szent Jánost
ábrázoló alkotás a kastélytemplom előtt, a 3-as főútra merő-
legesen található. A mészkő szobor egy vasráccsal körülvett
talapzaton áll. A XVIII. századi művész a voluták által tartott
oltárasztal felett, kezében feszülettel, fején püspöksüveggel,
papi ruhában ábrázolta a szentet. Mellette kétoldalt az oltár-
asztalon, egy-egy bőségszarut tartó kis angyalfigura látható. 
Eredeti helyéről a kápolna Canonica Visitatiójába ezt jegyez-
ték be 1838-ban: „ A városon kívül a besnyői út mellett nem
messze a kőhídtól, amely a Rákoson megy át. Gróf Grassal-
kovich Antal alapító állíttatta fel, 6 szögletű kerítéssel vették
körbe, amely vasfonatokból készül. 1750. március 16-án ál-
datott meg, Mihály Károly váci püspök által.”
Grassalkovich I. Antal jelentős szerepet játszott Nepomuki
Szent János tiszteletének elterjesztésében.  A XIV. században
a gyónási titok megőrzéséért életét áldozó Wolflin János
hosszadalmas szentté avatási eljárásának egyik kurátora
Althlan Mihály váci püspök volt, akinél az egyházmegye jo-
gászaként akkoriban Grassalkovich tevékenykedett. A párat-
lan karriert befutott főút őt választotta védőszentjéül, s egyik
elhunyt gyermekének is a Nepomuki János nevet adta. 
A szobor a XIX. század végéig eredeti helyén állt. Később
került először egy üresen álló telekre, majd mostani helyére,
a kastélykápolna előtti területre. Az áthelyezés okai közt töb-
bek között a főút kiszélesítése szerepelt. Az alkotást az év-
századok során többször is felújították, de az 1980-as évek
végére ismét leromlott állapotba került. Ekkor restaurálás
céljából elszállították. A szobron kívül a mellékalakok, a ta-
lapzat és a vaskerítés is felújításra szorult. Végül 1995-ben

Varga Zoltán Zsolt és Bíró János restaurálták, a következő
esztendőben visszakerült az alkotás, a kápolna elé, aminek
szintén Nepomuki Szent János a védőszentje. 
Források: 
www.muemlekem.hu; Szabó Margit: Kastélyok, templomok, szerelmek

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

Nepomuki Szent János szobra

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt
századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Most induló sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról
is, amiket már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra. 

Mária Krisztina főhercegnőt,
Mária Terézia legkedvesebb
lányát először 1764-ben vár-
ták Gödöllőre. A magyaror-
szági látogatásra a királynőt
elkísérte férje, I. Ferenc római
császár, és a fenséges 
gyerekek közül: József korona-
herceg (a későbbi kalapos ki-
rály), Lipót főherceg (bátyja
halála után ő örökölte a trónt),
az előnytelen külsejű Mária
Anna főhercegnő és a szépsé-
ges Mária Krisztina.  

A fejedelmi vendégek Vácon Mi-
gazzi püspököt és a bécsi érseket ke-
resték fel. A látogatás hírére Gödöl-
lőről Vácra hajtatott Klobusiczky
Terézia is, hogy a pozsonyi ország-
gyűlésen tartózkodó férje nevében
köszöntse a vendégeket. A grófné a
fejedelmi asztalnál az egyik étkezés
alkalmából legkegyelmesebben kér-
te a királynőt: látogasson ismét Gö-
döllőre. Mária Terézia igent mon-
dott, ezt hallván Klobusiczky Teré-
zia még aznap éjszaka hazaküldte
kamarását a nagy hírrel: ismét jön a
királynő. Javában folyt a készülődés,
szervezték a bandériumokat, javítot-
ták az utakat, a módos hölgyek dísz-
ruháikat varázsolták újjá, a besnyői
kapucinus szerzetesek az üdvözlő
beszédeket készítették.
Ám az utolsó pillanatban megválto-
zott a program, és nem Gödöllő felé,
hanem a Dunán átkelve Budára in-
dult az uralkodónő és természetesen
családja. A királyi palotában, az or-
szág nádorát látogatta meg Mária
Terézia.

Az elmaradt gödöllői látogatást két
évvel később, 1766-ban pótolta Má-
ria Krisztina (1742-1798). Fiatal-
asszony volt, néhány hónappal ko-
rábban kötött házasságot Albert her-
ceggel, Magyarország helytartójá-
val. Az akkori időkben oly ritka sze-
relmi házasság volt az övéké, édes-
apja életében nem is mehetett férj-
hez, csak annak halála után engedte
meg az özvegy Mária Terézia, hogy
kedvenc Mimije szíve választottjá-
val élhessen. 
A 245 évvel ezelőtti gödöllői láto-

gatás részleteit a derék besnyői ka-
pucinus szerzetesek feljegyzéséből
ismerjük. Mária Krisztina és Albert
szeptember 6-án este érkezett a kas-
télyba. Az ifjú párt Grassalkovich
gróf köszöntötte a legnagyobb alá-
zattal, és a 80 ezer lámpással díszí-
tett parkba vezette őket. A pompás
látvány megnyerte Mária Krisztina
tetszését, ezt észrevette a vendéglá-

tó, és másnap, módosításokkal, is-
mét lehetett gyönyörködni a fényes
látványban.
Besnyőn egyébként éppen Mária-
napi búcsú volt, így különleges szer-
vezést igényelt, hogy a kastélyká-
polnában misét hallgathassanak a
vendégek. A gróf ezt is megoldotta,
sőt arról is gondoskodott, hogy a
nagy tömegtől megkímélendő, a
besnyői Mária-szobrot Gödöllőre
hozzák, hogy a főhercegnő imád-
kozhasson előtte. Részlet a szerzete-
sek feljegyzéséből:

„Ezen a napon délután 4 óra körül a
házfőnök atya a főhercegnő kérésére
a gödöllői kápolnába vitte a Bes-
nyői, ezüst tartóba zárt Szűz Mária
szobrot, melyet az igen vallásos fő-
hercegnő térdre borulva számos
csókkal tisztelt meg.”
Az esti látványos tűzijátékoknak
olyan nagy híre volt, hogy még a ka-
pucinus szerzetesek is begyalogol-
tak Besnyőről Gödöllőre. 
Mária Krisztina és férje a kastélybeli

látogatás után Pesten Kossuth Lajos
utcában (akkor Hatvani) szintén
Grassalkovich által emelt épületben
pihent meg. A Grassalkovich palotát
akkoriban a város legszebb épületé-
nek tartották.  
Mária Krisztina a gödöllői látogatás
után nem sokkal boldogan várta 
gyermekét, kislánya született, egyet-
len napot élt. Több gyerekük nem
lett, ezért örökbe fogadták Mária
Krisztina időközben elhunyt testvére
Lipót császár egyik fiát.  Károly fő-
herceget. A fiatalember epilepsziá-
ban szenvedett ezért szülei eredeti-
leg papnak szánták. Nevelő szülei
viszont támogatták, hogy a katonai
pályát válassza. A napóleoni hábo-
rúk idején bizonyította is tehetségét,
hozzáértését.
Albert szívesen gyűjtötte a rézmet-
szeteket, ezt a kedvtelését támogatta
felesége is, aki maga is gyakran fes-
tett, holland stílusban készült önarc-
képe jól érzékelteti a főhercegnő fi-

nomságát, szépségét. Fiatalon öt-
venhat éves korában halt meg. 
Férje nem nősült meg többé, a mun-
kába feledkezett: palotájában ren-
dezte be a világ mindmáig legna-
gyobb grafikai gyűjteményét, a ne-
vét viselő Albertinát. Szabó Margit

(Folytatás az 1. oldalról)
Hiszen eljött az eseményre Borsi Lász-
lóné, aki a megállóhely épületében töl-
tötte gyermekéveit és Hajdú Lajos, a
„Kismuki“ egykori kalauza, aki sípjait

is megszólaltatta. Varga Viktorné pe-
dig, aki a nevezetes vasútvonal öreghe-
gyi megállójának közelében lakik, 57
éves rózsabokráról hozott virágot, s
tűzte bele a lokálpatrióta képviselők –
Pintér Zoltán, Kis Antal, Tóth Ti-
bor, Pecze Dániel és Varga Árpád –
által az emléktábla alá helyezett ko-
szorúba.

Az egykor „váci villamosnak” is
nevezett vonal Magyarország első vil-
lamosított helyiérdekű vasútjaként te-
remtett összeköttetést Veresegyházon
át Budapesttel és Váccal. Gödöllő éle-
tében azért is játszott jelentős szerepet,
mert arra csattogott, amerre terjeszke-
dett a település. Megkönnyítette a blahai
emberek életét. Mint G. Merva Mária,
a városi múzeum igazgatója elmondta,
az utazók fele helyi közlekedésre hasz-

nálta. Az 1960-as évek végén az állami
közlekedéspolitikai koncepció a közúti
személyszállítás fejlesztését helyezte
előtérbe, s ezért pecsételődött meg a
„Kismuki” sorsa, hiába volt a tiltakozás.

És sajnos „bejött” az aggódók
jóslata, a helyi tömegközle-
kedés azóta sem pótolta a vo-
nat nyújtotta szolgáltatást. Az
emiatt kialakult, évtizedeken
át fennmaradt dac is érződik a
gödöllőiek nosztalgiázásában,
amikor a „Kismukiról” be-
szélgetnek. Hajdú Lajos em-
lékeit érdeklődve hallgatták a
Petőfi iskolából érkezett gye-

rekek. Bár hosszú ideig szolgált mentős-
ként, nem feledi vasutas évtizedeit. Azt
is elmesélte, hogy a „Kismukin” az uta-

sok fűtöttek télen, s nagy becsben tartot-
ták azt a társukat, aki úgy tudta pakolni a
tüzet, hogy nem kellett lehúzni az abla-
kot a túl nagy meleg miatt…                   it 

A Kulturális Örökség Napjai kezdetei
1984-ig nyúlnak vissza. Ekkor indult út-
jára Franciaországban a Történelmi Mű-
emlékek Nyílt Napja (ami Historic Mo-
numents Open Day néven vált ismertté)
címmel egy egyedülálló kezdeménye-
zés azzal a céllal, hogy azok a kiemel-
kedő, várhatóan széles érdeklődésre
számot tartó műemléképületek, melyek
általában zárva vannak a nagyközönség
előtt, egy hétvégén nyissák meg kapui-
kat, és ingyen, lehetőleg szakszerű ve-
zetéssel fogadják a kíváncsi látogatókat. 

Ezt karolta fel az Európa Tanács,
majd 1991-ben az Európai Unió támo-
gatásával hivatalosan is útjára indult az
Európai Örökség Napok (European He-
ritage Days) rendezvénysorozata azzal a
céllal, hogy a rendezvény egyfajta moz-
gósító akció legyen, mely a polgárokban
erősíti a kulturális örökség megóvásá-
nak igényét. Hazánk 1999-ben kapcso-
lódott be az eseménysorozatba, s jólle-
het az alapelvek között csupán ajánlás-
ként szerepel minden évben egy-egy
központi téma előtérbe helyezése, a 
szervezők élnek ezzel a figyelemfelkel-
tő lehetőséggel. 

Az idei esztendőben „Az 1000 Ma-
gyar Ház” címet viseli a program,
melybe ismét bekapcsolódott Gödöllő
városa is. 

Az érdeklődők a Királyi Kastély, a
Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői
Új Művészet Közalapítvány, valamint a
katolikus és az evangélikus egyház-
község épületeivel ismerkedhetnek meg
szeptember 17-18-án. 

Mindkét napon ingyenesen, szakve-
zetéssel lesz látogatható a királydombi
pavilon. A hazánkban egyedülálló hat-
szögletű épületben a honfoglalás kori
vezérek és a magyar királyok arckép-
csarnoka tekinthető meg, valamint a
kastély-múzeum belépőjeggyel látogat-
ható Kincses templom című időszaki ki-
állításán ingyenes szakvezetéssel vehet-
nek részt az érdeklődők. 

A városi múzeum –így a Királyi Váró
kiállítása – is ingyenesen lesz látogatha-
tó. Az időszaki kiállítást ezeken a napo-
kon  Fábián Balázs tárlatvezetésével te-

kinthetik meg, azok számára pedig, akik
a múzeum épületének történetéről sze-
retnének többet megtudni, Őriné Nagy
Cecília tart előadást, míg a gyermekek
Kerényi B. Eszterrel az Angyali kalan-
dozás című könyv alapján tehetnek sétát
Gödöllő belvárosában, együtt fedezve
fel az itt található barokk emlékeket.

Az Új Művészet Közalapítvány Körös-
fői utcai alkotóháza is megnyitja kapuit.
Az érdeklődők a Reflexiók barokk kert-
re című csoportos, képzőművészeti kiál-
lítást tekinthetik meg 10-18 óra között, s
gyönyörködhetnek az épületet övező
impozáns, festői hangulatú kertben.

Sokakat vonzanak a szakrális terek is.
Városunkban három egyházi létesít-
ményt kereshetnek fel a program kereté-
ben az érdeklődők. 

Máriabesnyőn a kegytemplom mellé
áthelyezett Grassalkovich-filagória tör-
ténetével és felújításának műhelytitkai-
val ismerkedhetnek meg, valamint meg-
tekinthető lesz az altemplomból nyíló
Grassalkovich-kripta.

Szintén sok érdekességet tudhatnak
meg a barokk Kálváriáról és felújításá-
ról azok, akik kilátogatnak az Erzsébet
parkba. A rendezvénysorozat alkalmá-
ból 18-án Varga Zoltán Zsolt kőszob-
rász-restaurátor művész vezetésével is-
merhetik meg a különös építményt,
aminek korábban víztározóként funk-
cionáló üreges belseje is látogatható
lesz. 
A gödöllői evangélikus templom is vár-
ja a látogatókat szombaton és vasárnap
10-16 óra között. A 250 fős, az isten-
tisztelet mellett koncertek megtartására
is alkalmas épületben 13 órakor lesz ve-
zetéses templombemutatás.                     jb

Gödöllő Anno Plusz – Gödöllőn járt Mimi, Mária Terézia legkedvesebb lánya

EGY KIS GASZTRONÓMIA

Azt nem tudjuk, hogy mi milyen
étkeket szolgáltak fel a Grassal-
kovich-palacsintán kívül a főher-
cegnőnek, de az osztrák recept-
gyűjteményben őrzik egyik ked-
venc  ételének elkészítési módját.

Karamellizált alma, ahogy Má-
ria Krisztina szerette

Az almát meghámozzuk, kockákra
vágjuk, és csillagánizzsal, fahéjjal
ízesített cukron megfuttatjuk, és
tripli sec-kel (vagy narancslikőr-
rel) meglocsoljuk.
Ha aranybarnára pirul, az almát le-
vesszük a tűzről, hagyjuk kihűlni,
majd hűtőszekrénybe tesszük. 

Finom kekszre halmozott diófagy-
lalttal kínáljuk.

Megszólalt a kalauzsíp

100 éves az örök „Kismuki”  

Megnyílnak a történelmi, a művészeti és az egyházi terek

A Kulturális Örökség Napjai 2011
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Szeptember 10-11-én, 9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő

Rendel: dr. Vaskó Márta 

Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Tel.: 20/9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Ha kis lakásban élünk, de min-
denképp szeretnénk otthonra
egy kutyát, akkor érdemes kis
(vagy maximum közepes) mére-
tű állatot választanunk, hiszen ez
a kutyus számára is jóval kedve-
zőbb, és nekünk sem kell 40-50
négyzetméteren osztoznunk,
mondjuk, egy német doggal.

Az aprócska táskakutyák ráadásul nem-
csak praktikusak, hanem aranyos „élet-
társak“ is, akiket úton-útfélen megnéz-
nek az utcán. A legkisebb ebek közül a
csivavák és a yorkshire terrierek viszik a
prímet, de a vattapamacsra emlékeztető
havanese-ek is igen kedveltek.
Akik pedig inkább markáns kutyákra
vágynak, azok számára a mopszok és
a tacskók a legjobb választások, hi-
szen rövid szőrük miatt kevésbé ké-
nyesek, emellett pedig igazi bohócok,
akik mindig mosolyt csalnak az em-
berek arcára.

Yorkshire terrier
Talán nem a legegyszerűbb személyi-
ségű eb, sokszor konok és a legtöbbjük
félős is, ám a gazdájukat imádják és re-
mek társasági kutyák. Emellett pedig

elég aprók ahhoz, hogy akár lakásban is
tarthassuk őket. Akik pedig egy igazán
különleges, és szó szerint kiskutyára
vágynak, azok mini méretben is vásárol-
hatnak maguknak egy yorkie-t. Lehet,
hogy az ára egy kissé borsosabb, de az
apró méret kárpótolhat minket.

Pomerániai törpespicc
Amilyen kicsik, olyan vicces a meg-
jelenésük, hiszen a kutyakozmetika
előtt sokszor úgy néznek ki ezek a
kicsikék, mint akik épp konnektorba
nyúltak, hiszen a szőrük akár 90 fok-
ban is elállhat testüktől. Helyes ma-
ciarcuk mellett pedig barátságos ter-
mészetük miatt is remek szobakutyát
nevelhetünk belőlük. Csupán arra kell
figyelnünk, hogy rendszeresen ápol-
juk a szőrüket.
Mopsz
Egy igazi karakter, aki nemcsak visel-
kedésével, hanem külsejével is ki-
tűnik a többi eb közül. Lehet, hogy

néha szuszog vagy röfög, esetleg hor-
kol, ám ezzel szemben pici és igazán
szórakoztató társaság, akit gyorsan
igazi családtaggá fogadhatunk. És itt
megjegyeznénk, hogy a mopszok
azon kutyák közé tartoznak, amelye-
ket kimondottan lakásban kell tartani,
hiszen nem viselik jól a szélsőséges
időjárást.
Havanese
Első látásra úgy tűnnek, mintha ap-

rócska vattapamacsok lennének. Bár
tényleg felfedezhető némi hasonló-
ság, a havanese-ek nem csupán helyes
kiskutyák, hanem a legjobb társasági
kutyák közé is tartozik. Apró mére-
tűek, barátságosak és nem mellesleg
nagyon elevenek. Ha meg tudja ol-
dani, hogy hetente akár többször is
ápolja a kutyus szőrét, Önnek találták
ki őket.
Papillion
Az európai királynők kedvenc kutyája,
aki apró, kedves kutya, aki imád ásni. A
szétálló fülei pedig pont úgy festenek,
mintha egy pillangó szárnyai lennének
(innen kapta a pillangókutya elnevezést
is). A legkisebb kutyák közé tartozó pa-
pillion ritka és imádnivaló társaság.
Tacskó
A hazai háztartások egyik legkedvel-
tebb kutyusa, aki nemcsak aprócska,
hanem bátor kotorékeb is. Mozgás-
igénye miatt jobb kertben tartani, de
legalábbis sűrűn sétáltatni őket, vi-
szont cserébe igazi, „kemény“ kis-
kutya kerülhet a családba. Akiknek
pedig túlságosan „nagy“ lenne a mé-
rete, azok még mindig beruházhatnak
egy törpetacskóba, aminek magassá-
ga maximum 35 centiméter lehet.
West Highlander terrier
Bár nagyobb, mint egy csivava vagy
akár egy havanese, be kell látnunk,

hogy jóval nyugodtabb és barátságo-
sabb kutyáról van szó, mint például
egy yorkshire terrier. A kis fehér ku-
tyusok gyerekbarátok és aranyos
megjelenésükkel mindenki arcára
mosolyt csalnak. Nyáron azonban ér-
demes rövidre vágni a szőrüket, ugyan-
is nem tesz jót nekik a kánikula.

pts

Bár több házatlancsiga is garáz-
dálkodhat a veteményeskertek-
ben, kertészetekben, napjaink-
ban két behurcolt faj, a spanyol
csupaszcsiga és rokona, a barna
nagy csupaszcsiga okozza a leg-
több kellemetlenséget. Különö-
sen megnehezíti az ellenük való
védekezést, hogy nagyon szapo-
rák, és kevés a természetes el-
lenségük.

Főleg az élővizek mentén, mocsarak
környezetében fordulnak elő nagy lét-
számban. Elszaporodásukhoz hozzájá-
rulhat az is, hogy 1990 óta csökkent a
műtrágya és a talajfertőtlenítő szerek
használata, e vegyületek ugyanis ko-
rábban némiképp gátolták terjedésüket.
Az utóbbi évek csapadékos időjárása
és az árvizek szintén kedveztek a csi-

gák terjeszkedésének.
A barna és a spanyol csupaszcsigá-

nak alig van természetes ellensége.
Még az állatok számára is gusztusta-
lan nyálkás – és valószínűleg rossz

ízű – testük elfogyasztása. Bizonyí-
tottan csak a sünök és a békák egyes
fajai eszik a meztelencsigákat, de ők
is csak mértékkel. 
A szakemberek védekezésként a metal-
dehid és a merkaptodimetur hatóanya-

got tartalmazó csigairtókat
javasolják, kiskertekben
azonban hatásos lehet, ha a
védendő területet csíkokban

vagy négyzethálósan porított oltott
mésszel szórják fel, a mészbe mászott
csigák aztán kiszáradnak, és elpusztul-
nak. Ugyanilyen hatása van a közvet-
lenül a csigákra szórt konyhasónak is,
de ez a talajt is károsítja. Magyarország
területén 26 házatlan- vagy meztelencsi-
gafaj fordul elő, közülük 10 okozhat ká-
rokat a gazdasági növényekben. A mez-
telencsigák nedvességkedvelő, fényke-
rülő állatok. Hímnősek, azaz minden
egyes egyed képes peterakásra. Egy-egy
csiga akár 500 petét is rakhat életében.
Élettartamuk 1-3 év, éves nemzedékszá-
muk 1-2, de kétéves fejlődésűek is le-
hetnek. Áttelelésük fajtól függően pete
(tojás), fiatal csiga és kifejlett állapotban
történik. Egyes fajok (és ezek közt több
kártevő is akad), novembertől februárig
tojnak. A meszes burokban lévő peték-
ből közvetlenül, átalakulás nélkül fej-
lődnek ki a fiatal csigák. Az új nemze-
dék nem sokkal ezután aktívan táplál-
kozni kezd.

A házatlan csigák károsítását tavasz-
tól őszig megfigyelhetjük, de egyesek
még télen is aktívak.              (forrás: origo)

Nem kell lemondani róla

Kislakásba kiskutyát

KUTYA GAZDIT KERES
Talált kölyökkutyának gazdát

keresünk! Kb. 1 hónapos, rövid
szörű, fekete, kis termetű,

rendkívül játékos, szép, 
okos, tanulékony. 
Tel: 30/479-9009.

TALÁLT KUTYA
Szeptember 2-án a

Munkácsy és a Zombor utca
sarkán a képen látható

kiskutyát találtuk. Keressük
a gazdáját. Információ:

30/547-7322.

2011. augusztus 24-én elveszett Gödöllőn a
Lázár Vilmos u. 58-ból Dásenka, a 4 éves törpe

schnauzer szuka, kisfiam kedvenc kis társa. 

A megtaláló vagy nyomra vezető magas 
jutalmat kap! Kérjük segítsenek! 

Tel.: 20/388-7112 vagy 20/256-2210

Elveszett kutya

Garázdálkodó csigák

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

A növény neve egy Kisázsiában
található helységnévből, a
Kolkhiszból származik. A mon-
da szerint Médea kolkhiszi ki-
rálylány (korábban: legendás
boszorkány) kikericset hasz-
nált varázsszereinek előállítá-
sához. A család (mármint a ki-
kericsé) 65 faja nagyrészt a ke-
let-mediterrániumi régióban
található meg: Európától Iránig
és Türkesztánig bezárólag. 

Európában 23, míg hazánkban három
faja fordul elő. Magyarországon te-
rem a még sok helyen megtalálható
rózsaszín őszi kikerics, a hozzá na-
gyon hasonlító homoki kikerics  és a
kora tavasszal virágzó, fehér színű

magyar kikerics: egytől egyig szigo-
rúan védett ritka fajok. A 1944-ben
hivatalosan is védetté nyilvánított

magyar kikericset Janka Viktor bo-
tanikus fedezte fel a Szársomlyó-
hegy déli lejtőin, 1867-ben.

A nemzetség legtöbb tagja a
leveleit tavasszal, míg virágját
ősszel hozza, újabb színfoltot te-
remtve ezzel a téli álmát kezdő
természetben. A növény hagyma-
gumója télálló, meglehetősen
méretes, és akár 6-8 termetes vi-
rágot is hoz. A kikericsek virágjai
rózsaszín, lila vagy fehér színű-
ek. A tavasszal virágzóknak ki-
sebbek a virágjai, ilyen például
az egyetlen sárga színű virágot
hozó faj, a sárga kikerics és a csí-
kos kikerics.

A magokat, amelyek kora nyáron érnek
be, a hangyák terjesztik nagy távolsá-
gokba, mivel a szemeket borító kéreg
magas keményítő tartalma miatt ele-
ségül szolgál a rovaroknak. Kertészke-

dők gyakran összetévesztik a
krókuszt és a kikericset, de
míg a krókusznak három por-
zószála van, addig a kikerics-
nek hat. A hagyma és a nö-
vény egyes részeit régebben
az orvostudomány használta
fel, mert egy igen mérgező
anyagot, colchicint tartalmaz-
nak. Ez a vegyület légzés-és
szívbénulást okozhat, de egy-
ben sikeres ellenszer a daga-
natos sejtek osztódásának
megállítására. Ezt az anyagot
ma is használják a genetiku-

sok egyes növényfajok keresztezésénél,
azért, hogy a növekedést és a kromoszó-
ma képleteket megváltoztassák, és ezzel

robusztus polyploid fajtákat állítsanak
elő. A kikerics fiókhagymákkal kivá-
lóan szaporítható. Gack László

Őszi szépség

A Kikerics

MAGYAR KIKERICS

A forgalomból kivont kétforintos érme
hátoldalát díszítő virág, a magyar kikerics
szinte egybeforrott Szársomlyó, a Har-
sányi-hegy nevével, hiszen ennek a szép
növénynek hazánkban ez az egyetlen elő-
fordulási helye. Február-márciusban vi-
rágzik. Fokozottan védett, természetvé-
delmi értéke 100.000 Ft.
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Indul a szezon a Taekwon-do-
soknál. A Gödöllői Taekwon-do
SE edzései szeptember 5-én
kezdődnek 18 órakor a köz-
ponti edzőteremben a Testvér-
városok útján (a Megyeri kerék-
párüzlet felett) valamint a gö-
döllői Művészetek házában
szeptember 6-án 16.30 órakor. 

Az edzésekre a jelentkezés folyama-
tos akár telefonon akár személyesen a

helyszínen. Az edzésekre gyerekek,
felnőttek egyaránt jelentkezhetnek.

Ha érdekli a harcművészet, vagy
csak sportolna valamit, csatlakozzon
hozzánk. Világ és Európa-bajnok ver-
senyzőkkel edzhet együtt, valamint a
magyar Taekwon-do válogatott veze-
tőjével, Czeba Mihály V. danos nem-
zetközi mestertől és világbajnoktól ta-
nulhatja el a sportág szépségeit.
Érdeklődni:0620/5304957 www.tae-
kwon-do.hu

Küzdősport – Indul a Taekwon-do szezon

Világbajnokokkal edzhetsz!

A Margita 344,2 Turisztikai és
Sport Egyesület szeptember 11-
én ismét remek programra invi-
tálja a kerékpározni és túrázni
vágyókat: a Gödöllő K-50 és K-

15 országúti kerékpáros telje-
sítménytúrára.

A Gödöllő K-50, K-15 Országúti ke-
rékpáros teljesítménytúra időpontja:

2011.szeptember 11. (vasárnap)
Rajt: Gödöllő Városháza ( Piac) 8:00-
10:00 óra között (érkezés ugyan ide)
Távok: 52 km 400 m szint, 14 km 300
m szint
Nevezési díj:800.-ft, és 400.-ft
További információ: 
www.margita344-2.hu
Rendező: Hardi László (telefonszám:
+36/30 331 97 38)

Szabadidősport – Újra indul a túraszezon

Kerékpáros teljesítménytúra

Szeptember 24-én, szombaton
Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti
Műfüves pályán Felnőtt férfi
nyílt kategóriában labdarúgó
kupát rendeznek, amelyre vár-
ják a szervezők a kispályás csa-
patok jelentkezését.
A kupa célja: A labdarúgás népszerű-
sítése széles körben, valamint sporto-
lási lehetőséget nyújtása szervezett kö-
rülmények között. A rendezvény ideje
alatt BÜFÉ üzemel!

Helyszín: 2100 Gödöllő Táncsics Mi-
hály u. 4.
Időpontja: 2011.09.24. (szombat)
Nevezési határidő: 2011.09.21.(szer-
da)
Nevezési díj: 17.000 Ft/csapat
Részletek és a sorsolás: www.sevo.hu
honlapon folyamatosan nyomon kö-
vethetitek!
Bővebb információ, nevezés: 
Tokai Norbert, +36-70/60-44-393
tokain@freemail.hu

A megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság 3. fordulójában a lista-
vezető Nagykőrös-Törtel vendé-
ge volt a Gödöllői SK első csapa-
ta. Csapatunk nem bírt a na-
gyobb tudással rendelkező ellen-
felével, ami a végeredményben is
megmutatkozott: 6–2-re nyertek
a vendéglátók.

A GSK mindkét félidő elejét elrontotta,
ugyanis a meccs második percében, va-
lamint a szünet utáni első percben is
mattolták a gödöllői kaput a Nagykőrö-
siek. A két gól között, még az első 45
percben kétszer betaláltak a hazaiak, így
már az első félidő után eldőlt a három
pont sorsa. A folytatásban ugyan magá-
hoz tért a csapat, de ez csak az eredmény
kozmetikázására volt elég.
Az U19-es csapat kijavítva elmúlt heti
kisiklását, magabiztosan nyert 5–1-re

A következő játéknapon szomszéd-
vári rangadóra utazik a csapat. Szeptem-
ber 11-én, vasárnap Bagon lép pályára a
Gödöllő. A találkozó 16:30-kor kezdő-
dik majd (ifi: 14:30).
Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Nagykőrös-Törtel – Gödöllői SK 6–2

(3–0) Gól: Kovács Miklós, Somogyi
Levente
Pest megyei I. osztály U19, 2. forduló
Nagykőrös-Törtel – Gödöllői SK 1–5
(0–2) Gól: Koczeth Zsolt (3), Nagy Bar-
nabás, Veszely Károly
Következik: 
Szeptember 11., vasárnap 16:30 (ifi:
14:30): Bagi TC – Gödöllői SK

Megyei III. osztály – Rövidzárlat a
rajton

Elkezdte a bajnoki küzdelmeket me-
gyei III. osztály közép csoportjában a
Gödöllői SK második csapata is. Le-
géndi György tanítványai az első já-
téknapon, „hazai pályán” (az egyetemi
felső pályán) látták vendégül Pilisszántó
legjobbjait. Úgy tűnt, hogy semmi sem
veszélyezteti a remek rajtot, ugyanis
már 3–0-re vezetett a GSK II., de kilenc
perc rövidzárlat tönkretette a jó kezdést.
Az említett periódusban négy gólt kap-
tak a gödöllőiek, így végül a vendégek
örülhettek a három bajnoki pontnak.
Pest megyei III. osztály, közép cso-
port, 1. forduló: Gödöllői SK II. – Pi-
lisszántó 3–5 (2–0) Gól: Szeles Dávid,

Pintér Krisztián, Heilmann László

Utánpótlás – 16 gól a Dabasnak

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai kö-
zül az elmúlt hétvégén négy csapat is
pályára lépett. A klub U16-os csapatai-
nak „turai” kerete hazai pályán mutatko-
zott be a bajnokságban, sajnos vereség-
gel a Jánoshida ellenében, ezt ellensú-
lyozva, a „maglódi” keret könynyedén
nyerte második meccsét is az U17-es ki-
emelt másod osztály közép-keleti cso-
portjában, ezúttal a Dabas ellen, akinek
16 gólt rámolt be Tóth László csapata.
Az U13-as és az U15-ös gárda is most
rajtolt a kiemelt II. osztályban. A Balas-
sagyarmat vendégeként nem sikerült a
jó rajt, Nagy Dániel U15-ös, valamint
Takó Csaba U13-as legényei is kikap-
tak.
NB II. U17, közép-kelet, 2. forduló:
Gödöllői SK-Maglód – Dabas 16–2
(5–0) Gól: Bihari Gábor (2), Husz Attila
(4), Győri Gergő, Vizi Richárd, Greskó
Gábor, Szabó Bence (4), Dobi Gergő (3)
NB II. U17, közép-kelet, 2. forduló:
Gödöllői SK-Tura – Jánoshida 0–4
(0–1)
NB II. U15, közép-kelet, 1. forduló:
Balassagyarmat – Gödöllői SK 8–1
(4–0) Gól: Molnár MártonNB II. U13,
NB II. U15, közép-kelet, 1. forduló:
Balassagyarmat – Gödöllői SK 4–0
(1–0)        -ll-

Labdarúgás – Sikertelen hétvége

Hatos Nagykőrösön

Lokálpatrióta Labdarúgó Kupa
Gödöllőn a Műfüves Sportcentrumban

Augusztus utolsó hétvégéjén, az
Isaszegi tavakon, pontosabban a
Pelikán Horgász Egyesület tavain
horgászversenyt rendeztek. 

A versenynek két célja volt: egy-
részt a pecások versenghettek a leg-
több törpeharcsát kifogó címért,
valamint az elszaporodott halál-
lomány kiirtását is célba vették a
szervezők.
A legtöbb törpeharcsát végül Dvor-
szki Sándor fogta ki, a második
helyen Barsy Gyula, míg a képze-
letbeli dobogó harmadik fokára dr.

Pénzes János állhatott fel.
A díjakat Gerőfi László, az egyesület
elnöke, valamint Kálmán Magdolna
Gödöllő város aljegyzője adták át. (ké-
pen a győztes veszi át jutaálmát.)          -li-

Horgászverseny a Pelikán Tavon

Törpeharcsa invázió

Nem sikerült a címvédés, így
nem tudta itthon tartania a TEVA-
Gödöllői RC csapatának az
Ádám László emlékére megren-
dezett ötcsapatos torna vándor-
serlegét. Ludvig Zsolt alakulata
az elmúlt hétvégén, hazai kör-
nyezetben megrendezett torán,
a szlovák bajnok UK Bratislava
mögött a második helyen vég-
zett, megelőzve az UTE, az Igló,
valamint a Miskolc csapatait.

A péntektől vasárnapig tartó nemzetközi
viadalon a házigazda gödöllőiek mellet
a már említett győztes Bratislava, a szin-
tén szlovák Igló, valamint a Mis-
kolc és az UTE csapatai vettek
részt. A körmérkőzéses rendszer-
ben lebonyolított emléktornán az
ötszörös győztes és címvédő TE-
VA-GRC csapata egyaránt 3:1-
re verték a mögöttük végző ala-
kulatokat, de a mindent eldöntő,
Bratislava elleni találkozón a na-
gyobb erőt képviselő szlovák 
bajnok 3:1-re nyert, így a mie-

inknek ezúttal a második hellyel kellett
megelégedniük.
A meghívásos torna történetében első
külföldi csapatként győztes szlovákok
egy évig őrizhetik a vándorserleget. A
legjobb feladónak járó különdíjat Ja-
roslava Smataníková (UK Bratislava)
érdemelte ki, a legjobb mezőnyjátékos
Lenka Vártovníková (Igló) lett, míg a
legjobb ütőjátékosnak Németh Zsu-
zsannát (TEVA-Gödöllői RC) válasz-
tották a szakemberek.
Ádám László Emléktorna végered-
ménye: 1. UK Bratislava, 2. TEVA-
GRC, 3. UTE, 4. Igló, 5. Miskolc -ll-

Röplabda – Ádám László Emléktorna

Ezüstös TEVA-GRC

Az ezüstérmes TEVA-GRC csapata

Szeptember 14-18.

Az elmúlt hétvégén Budapesten,
az Ikarus pályáján rendezték
meg a 2011-es Budapesti serdülő
egyéni és gyalogló bajnokságot,
amelyen természetesen a GEAC
atlétái is részt vehettek. A mér-
leg: 6 első, 7 második és 5 har-
madik hely.

Az érmek tekintetében a legeredménye-
sebb gödöllői atléta a fiúknál Kerekes
Marcell lett egy arany és egy ezüsté-
remmel, de Príma Balázs két ezüstje is
remek eredmény. A lányoknál Nagy
Imola két aranyat nyert, Ajkler Eszter
pedig egy aranyat és egy bronzérmet.  

Eredmények: 13 éves fiúk: 80 m B
döntő: 1. Kerekes Marcell; 300 m: 4.
Kerekes Marcell és Skribek Mátyás, 10.
Esztergály Koppány, 11. Fatér Zoltán;

súlylökés: 4. Grenács Krisztián; disz-
kosz: 2. Kerekes M., 4. Eszterály K.;
600 m: 4. Skribek M., 8. Pápai Benedek,
12. Bencsik Gergő, 13. Fekete Ábel, 15.
Fatér Z.; 2000 m: 2. Pápai B., 7. Bencsik
G., 8. Fekete Á.; 1000 m akadály: 3.
Skribek M., 5. Bencsk G., 6. Fekete Á.;
gerely: 3. Esztergály K., 4. Szekeres M.,
8. Grenács K.
14 éves fiúk, 100 m: 7. Szekeres Mar-
tin; rúdugrás: 3. Simonváros Zsombor;
300 m: 5. Szekeres M.; 800 m: 4. Szeke-
res M.; diszkosz: 2. Príma Balázs; 3000
m: 4. Bencsik Dániel; 1500 m akadály:
4. Bencsik D.; gerely: 2. Príma B.
15 éves fiúk, rúdugrás: 2. Kriszt Bo-
tond; 100 m gát: 5. Kriszt B.; gerely: 6.
Kriszt B.
11 éves lányok, 60 m: 10. Csernyánsz-
ky Sára; 600 m: 8. Csernyánszky S.
12 éves lányok, 60 m: 5. Csernyánszky

Flóra, 14. Németh Eszter, 15. Kriszt Ka-
talin, 16. Kriszt Annamária; 600 m: 11.
Németh E., 14. Kriszt K., 16. Kriszt A.,
18. Csernyánszky F.
13 éves lányok, 80 m B döntő: 5. Varga
Rebeka, 6. Pálinkás Henriette; 300 m:
12. Pálinkás H.; 600 m: 14. Varga R., 15.
Pálinkás H.; magasugrás: 1. Kovács
Emma; súlylökés: 2. Kiss Tamara; disz-
kosz: 7. Györe Fanni; gerely: 8. Györe
F.
14 éves lányok, 100 m: 7. Koczkás
Dóra; 300 m: 6. Koczkás D.; 800 m: 5.
Koczkás D.; 2000 m: 7. Szmrtyka Júlia;
3000 m: 3. Madácsi Flóra; 80 m gát: 1.
Ajkler Eszter; 1500 m akadály: 2. Kocz-
kás D.; magasugrás: 3. Ajkler E.
15 éves lányok, 400 m: 9. Halcsik
Anett; 3000 m: 1. Nagy Imola; 1500 m
akadály: 1. Nagy I.; diszkosz: 1. Burján
Vivien -tt-

Atlétika – Budapesti serdülő egyéni és gyalogló bajnokság

18 GEAC érem a hétvégén
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A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
(GIM-HÁZ) KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN ÉS KERT-
JÉBEN, A BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011 KE-
RETÉBEN RENDEZETT 

Reflexiók barokk kertre című csoportos,
képzőművészeti kiállítás látható.

Résztvevő művészek:
Balázs Imre Barna festőművész, Csáki Róbert festőművész, Incze Mózes festőművész, Nagy Gábor
Munkácsy-díjas festőművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szikora Tamás Munkácsy-díjas
festőművész, Érdemes Művész, Szőcs Miklós Tui szobrászművész

A kiállítás megtekinthető: 2011. október 2-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

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

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

BAROKK KIÁLLÍTÁS 

„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal)
– Gödöllő mezőváros élete 

a XVIII. században

Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal

Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században a kiállított

tárgyakon keresztül 
(45-60 perc)

A tárlatvezetés díja: 
1.500 Ft/csoport

Bejelentkezésmunkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402

vagy 28/419-068.

***

ANGYALI KALANDOZÁS

A Múzeumi boltban kapható
a Gödöllői Városi Múzeum

legújabb, az időszaki 
kiállításhoz és a barokk

évhez kapcsolódó kiadványa,
amit Kerényiné Bakonyi 

Eszter neve fémjelez. 

A családi foglalkoztatóval az
érdeklődők önállóan 
indulhatnak sétára, 
felkeresve városunk 

barokk emlékeit.

A kiadvány elsősorban a 6-10
éves gyerekeknek szól, de a
családon belül valamennyi

korosztály számára kellemes
játékra, hasznos közös

időtöltésre ad lehetőséget. 

A hozzátartozó leporelló és
memória játék önállóan is

megvásárolható

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

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

Szeptember 5-11-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 12-18-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-
243.

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELETKözérdekű telefonszámok

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon fordulhatnak
segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leggyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

A Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatósága, Gödöllő
Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatala Gödöllő
város teljes területére 2011. au-
gusztus 18. napjától mézelő mé-
hek nyúlós költésrothadása fertő-
ző betegség miatt ZÁRLATOT
rendelek el a mézelő méhekre,
azok termékeire, valamint a velük
érintkezésbe került ragályfogó tár-
gyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő mé-
hek, termékeik, a velük érintkezésbe
került eszközök elszállítása, méhek
beszállítása. Vándorméhészek lete-
lepedése nem engedélyezhető. A zár-
lat enyhítéséről, illetve feloldásáról
Hivatalom intézkedik. A községi
zárlat alatt álló valamennyi mé-
hészet méhcsaládját – nyúlós költés-
rothadás szempontjából – hatósági
állatorvosnak vagy a méhegészség-
ügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

Jelen határozatom ellen – a kézhez-
vételtől számított 15 napon belül – a
Pest Megyei Kormányhivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatóság Főállatorvosá-
hoz címzett (1135 Budapest, Lehel
u. 43-47.), de Hivatalomhoz két pél-
dányban benyújtott fellebbezéssel
lehet élni. A fellebbezés illetékmentes. 
A fellebbezés benyújtására elektro-
nikus úton nincs lehetőség. A határo-
zat a fellebbezésre való tekintet nél-
kül végrehajtható.
INDOKLÁS
Így határoztam, mert a Kisállat-
tenyésztési Kutatóintézet és Gén-
megőrzési Koordinációs Központ
(2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.)
2100 Gödöllő, Méhészet hrsz.:
0152/3. levő méhészetében az
MgSzH Állategészségügyi Diag-
nosztikai Igazgatóság M2011-
10022399 számú vizsgálati eredmé-
nye alapján mézelő méhek nyúlós
költésrothadása került megállapítás-
ra.
Határozatomat az élelmiszerláncról

és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 51.§ (3) be-
kezdés e) pontja által meghatározott
jogkörömben, a 70/2003. (VI. 27.)
FVM rendelet 17. § (1) bekezdés
alapján a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok mezőgazdasági szak-
igazgatási szerveinek kijelöléséről
szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 3. § (1) és (3.), 4. § (2), 6. §
(4) bekezdés által biztosított hatás-
körben és illetékességben hoztam
meg, rendeltem el. A méhészetek
vizsgálatát a 70/2003. (VI. 27.)
FVM rendelet 27. §-a alapján írtam
elő.
Az azonnali végrehajtást a 2008. évi
XLVI törvény 51. § (3) bekezdése
alapján rendeltem el a járványügyi
veszélyre.
A fellebbezés lehetőségét a KET 98.
§ (1) bekezdése, míg a fellebbezés il-
letékét az illetékről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése
25. pontja állapítja meg.
Gödöllő, 2011. augusztus 18.

Dr. Dratsay Éva kerületi főállatorvos

Felhívás – Méhzárlat

Fogadónap változás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Tóth Tibor önkormányzati képviselő
szeptemberi fogadóóráját szeptember 9-én pénteken, 18 órától 19 óráig
tartja a Palotakert 4. szám alatti Civilházban.

ÚTLEZÁRÁS A 

BELVÁROSI NAPOK 

RENDEZVÉNYEI ALATT

A Belvárosi Napok rendezvényei
miatt 

2011. SZEPTEMBER 9-ÉN 
PÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL, 
SZEPTEMBER 12-ÉN 

HÉTFŐN 8 ÓRÁIG
az Ady Endre sétányt a Marti-

novics utca és a 3-as főút közötti
szakaszon, valamint a kastély

parkolóját lezárják a 
forgalom elől. 

A korlátozás miatt a szervezők a
lakosság szíves megértését kérik. 

– Ma már Magyarországon is úgy
tanulnak a diákok, ahogy londoni,
berlini vagy párizsi társaik. Saját
mobil eszközökkel, például tábla-
géppel (Tablet PC) kezdik a felké-
szülést az érettségire, az egyetemi
évekre. 
– A tanévkezdés alkalmából az Invi-
tel új internet csomagot állított
össze: az 5M ADSL-internet előfi-
zetés mellé most Samsung Netbook
vagy Huawei táblagép is bérelhető,
diákigazolvánnyal mindössze havi
990 forintért.

Budapest, 2011. augusztus 29. –
Vizsgára jelentkezés, szakdolgozat,
jegyzet, Facebook vagy Youtube: az
alma mater ma már nehezen képzel-
hető el számítógép és internet nél-
kül. Nem tankönyvekkel telitömött
hátizsákkal, hanem notebookkal,
netbookkal, újabban táblagéppel jár-
nak az egyetemi előkészítőre, elő-
adásokra a fiatalok. De ha eddig
gondot okozott volna a családban,
hogy saját számítógéppel induljon
neki az új tanévnek a gyermek, ak-
kor most érdemes elgondolkodni az
Invitel ajánlatán. Az új 5M ADSL-
internet előfizetés mellé bérleti 
konstrukcióban választható Sam-
sung Netbook-on vagy Huawei
IDEOS S7 Slim táblagépen kívül, a
csomaghoz díjmentesen jár egy wifi

router is, ami az otthoni internezést
még szabadabbá teszi. Az Invitel sa-
ját szolgáltatási területén meghirde-
tett akciójában kizárólag diákigazol-
vánnyal rendelkező tanulók vagy
családjaik vehetnek részt.

„A diákok ma már interneten intézik
az egyetemi- és személyes ügyeiket.
Számítógép segítségével jelent-
keznek vizsgákra, órákra, jegyzetel-
nek, vagy írnak dolgozatot, weben
keresztül kérnek konzultációt a ta-
nártól, de így tanulnak nyelvet, vagy
szakmát is. A világhálón beszélget-
nek, ismerkednek, online szervezik
szinte az összes programjukat. Te-
szik mindezt azért, hogy több idejük
maradjon a tanulásra, felkészülteb-
ben menjenek a vizsgákra. Legújabb
ajánlatunk éppen ezért nekik szól,
kimondottan diákoknak. A megfi-
zethető árú mobil eszközökkel sze-
retnénk könnyebbé tenni számukra
az iskolában töltött éveket” – mond-
ta Fejes Tibor, az Invitel lakossági
ügyfélportfólió-menedzsment igaz-
gatója.

Az Invitel új 5M ADSL-internet
csomagja mellé most bérleti konst-
rukcióban választható a Samsung
Netbook vagy a Huawei IDEOS S7
Slim táblagép, amely sok fiatal szá-
mára jelenthet jó megoldást. A be-

épített kamerával és Wi-Fi-vel ren-
delkező számítógépek, akár egy
mappában is elférnek és az előadá-
sokon is könnyen használhatók.

A tanévkezdési internet csomag
részletei:
– 5M névleges sebességű ADSL-in-
ternet 4490 Ft-os havi díjért
– 990 Ft-os havi bérleti díj 24 hóna-
pig a táblagépre vagy netbookra
– Díjmentes Wi-Fi router funkciós
modem, a csomag részeként
– 4990 Ft-os egyszeri díj, amely az
eszköz átvételekor fizetendő
– 24 hónapos határozott idejű szer-
ződés (hűségidőszak) az internet
szolgáltatásra

Az Invitel új, diákoknak szóló aján-
latáról bővebb információ a
http://invitel.hu/otthonra/diakadsl5M
oldalon található.

A Huawei IDEOS S7 Slim
táblagépet bemutató kisfilm a
http://www.youtube.com/watch?v=
V7Rr53_Xc3M címen tekinthető
meg.

Tájékoztató a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontjáról

Értesítjük Gödöllő Város lakosságát, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat az
Önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. A kéményvizsgálatokat a
Kft. munkatársai névre szóló megbízólevéllel, 2011. szeptember 2. és 2011. szeptember 30. között látják el. 

Segítség Közalapítvány

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a
gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-osszobában lehet igényelni.
Leadási határidő: 2011. október 21., péntek

Diákoknak szóló új internet csomag az Inviteltől
Samsung Netbook vagy Huawei táblagép a tanévkezdéshez
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

14-22
óráig



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
* Köszönet mindazoknak, akik fiam FÖLDI LÁSZLÓ temetésén fáj-
dalmunkban osztoztak, külön a Tűzoltóság és kollégái segítségét,
együttműködését. Tisztelettel édesanyja 

INGATLAN
* Tulajdonostól eladó Antalhegy lábánál egy 3. emeleti, 62nm-es,
tehermentes, jó állapotban lévő, saját zárt udvarral rendelkező tár-
sasházi lakás. Csak magánszemélyek jelentkezzenek! Ár alku
nélkül: 12, 9M Tel.: 06-30/940-7057
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közműv-
el (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
* Gödöllőn a Harasztban 4 szoba + nappalis, 120 m2-es sorház
eladó. Azonnal költözhető!  Befektetésnek is kíváló. Iá.: 25 mFt.
Érd.: 30/932-4401
* Keresek készpénzre másfél szobás 44 nm-es konvektoros,
mfszi vagy 1.emeleti lakást Gödöllőn 8-9.5 M Ft-ig! Sürgős!
20/804-2102
* AKCIÓS! Gödöllőn ÚJ ÉPÍTÉSŰ, garázs összekötéses 93nm 3
szoba +nappalis ikerház eladó. Ár: 15MFt 20-772-2428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 17,9MFt 20-772-2429  
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
* Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai kony-
hás, garázsos ház 600 nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt 20-
772-2428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU  
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű jó
beosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt 20-
804-2102  
* Csanakban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 3 szoba nappalis garázs összekötéses
ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó. AKCIÓS ÁR
24,5MFt 20-772-2429  
*Szabadka utcában két szobás lakás 8,9 MFt Iáron eladó 20-804-2102  
* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-
804-2102
* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali +1 hálószobás 55nm-
es, felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt  20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes
2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval érin-
tkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2429    
* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-
es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102
* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-804-2102
* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt. Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt.
Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas
800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988
* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó! 23.6MFt
20-539-1988
* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár:
9,5MFt ! 20-539-1988
* Egyedi vétel! Kör u.-ban 69nm-es, felújított 3 szoba+ konyha -
étkezős, tágas erkélyes, II.emeleti lakás eladó 13,9 MFt-os i.áron.
Beépített minőségi konyhabútor gépekkel az árban. 20-772-2429 
* Akció, Kertvárosban, központhoz közel 3 szoba +nappalis, 1 szintes
ikerház külön utcára nyíló telekkel most 22,5MFt helyett 20,5Mft-os
irányáron eladó kulcsrakészen! 20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalaká-
sokat! 20-804-2102
* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére!
20-539-1988
* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I. emeleti,
2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes lakás ALKAL-
MI ÁRON Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, a Fenyvesben eladó nappali+ 3 szobás 120 nm-es iker-
ház 16 nm-es garázzsal. Iá: 28,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes iker-
ház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18
lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2)
álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 –
27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100
Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Szilhát utcai társasházban egy I. emeleti, bruttó
90 nm alapterületű, 4 éve épült lakás. Iá: 15,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllő- Máriabesnyőn eladó kétszintes családi ház. Földszinten
nappali+ 2 szoba, emeleten 3 szoba. Iá: 27 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt
kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Kertvárosban kétszintes családi ház. Földszin-
ten nappali+1 szoba, emeleten 2 szoba. Pincében kazán, műhely.
Iá: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllő legkeresettebb helyén, a Harasztban eladó 950 nm-es
telken, fúrt kúttal, nappali+ 3 szobás, 2 fürdőszobás, felújított,
140 nm alapterületű családi ház. Iá. 33 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Királytelepen 2+ félszobás, tégla építésű kis
családi ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Kertváros legjobb részén nappali+ 3 szobás, 2
fürdőszobás családi ház garázzsal, műhellyel, a telken
örökzöldekkel. Iá: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-
9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Kertvárosban két bejáratú, különálló lakrésszel
rendelkező saroképület. Mindkét részében található nappali,
szobák, étkező, konyha fürdőszoba, WC. Iá.: 21,9 mFt. Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllön, a Nagyfenyvesben eladó két bejáratú földszintes családi
ház. Benne 2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba. A telken továb-
bá egy szoba-konyha-fszoba kialakítású lakóépület. Iá: 41 mFt Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jó
állapotban lévő polgári ház, a telken garázs, szaletli, örökzöldek. Iá:
25 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy I. emeleti, parkra néző 2
szobás öröklakás. Iá.: 11 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-es
szuterénnel. Iá: 23,9 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4
szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
* Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ
1.200 nm-es telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC,
pince, műhely. 30/878-8907

* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes
fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok,
fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók.
Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakí-
tott elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony
rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.:
30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
* SZABADKA utcában 50 nm-es, II. emeleti konvektoros lakás
eladó. 8,9 MFt. 20/430-6474 
* JÁNOS utcában másfél szobás felújított földszinti lakás eladó.
9,5 MFt. 20/430-6474 
* JÁNOS utcában 2 szobás felújított IV. emeleti lakás eladó. 10,5
MFt. 20/430-6474 
* IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT 90 nm-es parasztház eladó. 21,9 MFt.
20/430-6474 
* Új építésű kertes társasházi lakások 13,1 MFt-tól eladók.
20/430-6474 
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK
családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakó-
parkban építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű
lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm:
előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe)
fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali,
gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család
részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
* Gödöllő Kertvárosában 3 család részére is alkalmas családi ház
eladó. Iár: 38MFt. Tel: 20/9716-172 
* Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben 2405nm
telken 184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2 pincével, egyedi
kivitelezésű családi ház eladó. Iár:58,5MFt. 30/9628-151 
* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es egyedi
mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti lakás. Érd:
17 után 70/3844-813 
* Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos
CSALÁDI HÁZ 3,5 szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhe-
ly, 640nm telek. Ár: 22,7 MFt. 30/384-2894
https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home 
* Gödöllőn, (Királytelepen) eladó 65nm-es tehermentes, 2.em.
erkélyes, egyedi fűtésű lakás zárt kertes tégla társasházban
(15MFt) (+eladó garázs). Tel: 20/3494-316 
* Eladó egy kétszobás, erkélyes, 56 nm-es II.em. lakás bútorozot-
tan a Szt. István téren 12,2 M Ft-ért. 30/359-9354 
* Gödöllőn Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincs
lelakva, rezsi alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391 
* Gödöllő közkedvelt részén kétszintes családi ház tulajdonostól
eladó. Akár vállalkozásra is alkalmas. 4szoba, 2konyha, 2fürdőszo-
ba, garázs, pince. A telek 654nm, gondozott kerttel. Iár: 32MFt.
20/251-8047 
* GÖDÖLLŐN VENNÉK saját részre 50-70 nm-es lakást egyedi
fűtéssel, központi részen, 7,5–9 M Ft-ig, azonnali fizetéssel.
Felújítandó is érdekel. Tel: 70/228-6319 
* BALATONKENESÉN 3629 nm területű ingatlan reális áron
eladó. Érd: 20/967-2375
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent

hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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* Eladó 79nm-es tetőtéri lakás a központhoz közel, hatlakásos
társasházban. Nappali +2 háló, külön WC, kamra, tároló, 2 erkély,
+terasz. Parkosított udvar, különálló garázs. Iár: 23,3MFt.
30/336-7096, 20/939-5152
* Gödöllőn Ibolya utcában eladó egy 65 nm-es SZÉP, világos, erké-
lyes, FÖLDSZINTI cirkófűtéses téglalakás pincével, garázzsal, nagy
közös kerttel. Iár: 12,8 MFt. 20/214-3693 
* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 félszobás,
kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel. Részletes
információk: www.gemini-invest.hu 70/430-7979 
* Gödöllőn sürgősen eladó a Kazinczy körúti lakótelepen egy II.em. 51
nm-es egyedi fűtéses lakás áron alul. Iár: 9 mFt. Tel: 30/9924-312 
* Áron alul eladó Gödöllőn 1996-ban épült gázfűtéses, 120nm-es
lakóterületű családi ház bútorzattal: 4szoba, amerikai konyha,
2fürdőszoba 2szinten, +60nm szuterén garázs, szerszámtároló,
mosóhelyiség, kondi szoba megosztható 1032nm-es telken, csak
egyben eladó. 36MFt. 20/9165-460 
* Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított lakás eladó.
Azonnal költözhető, alacsony rezsi. Iár: 13MFt. Tel: 70/217-0500 
* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás II.em. konvektoros,
erkélyes lakás. 10,3 MFt. Érd: 20/520-5249 
* Eladó XVI.ker. Mátyásföldön hatlakásos épület II.em.
72nm+loggiás, konvektoros, 2+2 félszobás, jó állapotú lakás (új
ablakok, szép környezet, jó közlekedés). Iár:16,5MFt. 061-403-
3711, 70/3512-085 
* Elcserélném Gödöllőn kertes családi házamat saját tulajdonú, új
építésű sorházi családi házra. 70/2829-248 
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszin-
ti 54 nm-es 2 szobás lakás. Iár: 12MFt. Tel: 30/461-0292,
30/649-2594 

ALBÉRLET KIADÓ
* Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es
különálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi kau-
ció. Tel.: 20/ 3 280 417
* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával.
Érdeklődni: 30/588-5889
* Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás lakás
60eFt+rezsi+2 havi kaució.
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő Központjában 1szobás, 44nm-es felújított, tiszta, klímá-
val felszerelt lakás alacsony rezsivel, nemdohányzó személy vagy
pár részére hosszútávra kiadó. 45.000,-Ft/hó +rezsi és 2havi kau-
ció. 20/248-0001 
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2,5szobás, igényesen
felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
hosszútávra kiadó. 20/9344-135 
* ALBÉRLET KIADÓ GÖDÖLLŐN 1 SZOBA ÖSSZKOMFORT. Tel:
20/226-3007
* Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett terasszal 300
nöl telken sürgősen ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is
érdekel. Tel: 20/461-0405, 20/385-2699 
* Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak) 46nm, bútorozatlan, föld-
szinti, erkélyes, 1,5 szobás, egyedi fűtés, vízóra, közel a közpon-
thoz, autópályához, buszmegállóhoz. Beköltözhető 2011. szept.
végén. Ár: 55.000Ft +rezsi/hó +2havi kaució. 20/4242-032 
* Palotakerten 2 szobás, bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Érd:
30/758-0434 
* Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es felújított, összkomfor-
tos, alacsony rezsijű lakás berendezve kiadó. (45.000,-Ft/hó
+rezsi +2havi kaució.) 20/594-9070 
* Felújított kétszobás, erkélyes, gázkonvektoros, 2. emeleti
bútorozatlan lakás kiadó. 47.000,- Ft +rezsi. Kéthavi kaució.
30/502-4148, 30/277-8113 

* Szoba-konyhás, zuhanyzós, fatüzelésű lakás kiadó! Egy szemé-
lynek. 1 havi kaució kell. 4 ÉGŐS GÁZTŰZHELY ELADÓ. Tel:
30/609-8707 
* Gödöllőn, János u. elején 1,5 szobás, felújított, bútorozott, gázkon-
vektoros, alacsony rezsijű, földszinti lakás 1-2 személynek
hosszútávra kiadó. 50.000Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. 30/2014-769 
* Gödöllőn, csendes környezetben családi ház alagsora irodának
ill. raktárnak külön bejárattal kiadó. Igény esetén garázst tudunk
biztosítani. Internet, kábeltévé van. 30/664-3093 
* Palotakerten 2.em. liftes, erkélyes 1+2 félszobás parkra néző,
bútorozatlan, szép lakás azonnal költözhetően kiadó. Bérleti díj:
50.000,-Ft/hó +rezsi. 1havi kaució szükséges. 20/945-8340 
* 70 nm hasznos alapterületű, hangulatos kisház kiadó a Fácán
soron. Bérleti díj: 50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/388-4126 
* SZADÁN albérlet kiadó: nappali-háló, konyha, fürdő, részben
bútorozott külön bejárattal. Max. 2 fő jelentkezését várom.
49.000,-Ft. Kaució nincs. Gépkocsi szükséges. 70/364-7992 
* Kétszobás, gázfűtéses, bútorozatlan lakás a Szent János
utcában kiadó. Érd: 20/340-4861 14 óra után
* KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtéses,
harmadik emeleti lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél havi
kaució szükséges. 20/333-0526 
* VERESEGYHÁZON CSALÁDI HÁZ 35 nm-es különálló része
kiadó. Szoba-konyha, előszoba, fürdőszoba, WC. 45.000,-Ft/hó.
1havi kaució szükséges. 30/447-5152, 30/9837-738 
* Központban 75 nm-es, kétszobás, amerikai konyhás családi ház
igényesnek, hosszútávra kiadó. Érd: 30/257-2709 
* Gödöllő Központban, Erzsébet körúton 2 szobás 3.em. távfűtéses,
vízórás, kábeltévés bútorozatlan LAKÁS hosszútávra kiadó. 45.000Ft
+ rezsi +2 havi kaució. 28/420-972, 70/4545-984, 30/2100-125 
* Belvárosi másfélszobás, egyedi mérőórás téglalakás kiadó. Ár:
50.000,-Ft +rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/479-9009 
* Másfél szobás földszinti, egyedi vízórás, konvektoros tiszta
lakás hosszútávra kiadó. Érd: 30/270-7119 
* Gödöllő központjában, Remsey körúton kiadó 79nm-es, erké-
lyes, (2+2félszoba, konyha, kamra, étkező, fürdőszoba, külön WC),
bútorozatlan lakás. Irodának, vállalkozásnak is alkalmas. Ár:
50.000,-Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Érd: hétvégén egész nap,
hétközben 18h után. 20/808-1285 
* GÖDÖLLŐN, FREKVENTÁLT HELYEN CSALÁDI HÁZ FELSŐ SZIN-
TJE (kétszoba-hallos, fürdő, konyha) bútorozottan (vagy részben)
kiadó. Kocsibeállási lehetőség. 50.000,-Ft +rezsi. 28/410-604,
30/569-8137, 30/811-9747 
* Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI HÁZBAN 1,5
szobás LAKÁS külön bejárattal kiadó. 70.000,-Ft +rezsi/hó. Tel:
70/526-0174 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* KIADÓ üzlet az Állomás téren, forgalmas helyen, a Királyi Váró-
val szemben. 72 négyzetméteres, raktárnak, irodának és üzletnek
is használhatja. Több, évek óta jól működő vállalkozás szomszéd-
ságában. Saját vizes blokk és riasztó. Hívjon itt: 0620 9349 013
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú távra
kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros,
redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60 ezer Ft +
rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a
Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.* Kiadó Gödöllőn a
Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethely-
iség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

* Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
* 32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26. udvar-
ban kiadó. Tel: 70/373-8154 
* Gödöllőn a Szt. János utcában 1 db GARÁZS hosszabb távra
kiadó. Tel: 30/9285-272
* PETŐFI TÉREN 40 nm-es ÜZLETHELYISÉG ELADÓ. Iár: 9 MFt.
Tel: 70/217-0500 
* ÜZLET KIADÓ Gödöllő központjában: 28 nm-es, igényes
kialakítású, forgalmas helyen. Tel: 30/9428-275 
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn – 60 nm-es – a Petőfi téren. Érd:
20/923-8994 
* Gödöllőn, Kastélyhoz közel étterem kiadó, esetleg sörözővel,
sürgős. Érd: 30/9446-522, 30/9499-234 
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, (Körösfői u.14.) for-
galmas helyen, ingyenes parkolási lehetőséggel. 1db 90nm-es,
1db 30nm-es, 1db 40nm-es (2.000,-Ft/nm +rezsi áron).
30/2090-517 
* Gödöllőn, Városközponthoz közeli üzletsoron felújított 20nm
kirakatos üzlethelyiség – TOTO-LOTTO- TRAFIK, fodrászüzlet,
vagy akár más, pl. iroda céljára is kiadó. Ingyenes közvetlen
parkolási lehetőség! 30/9528-920 
* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros.
70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621 

ÁLLÁS
* Gödöllőn nyíló kutyakozmetikába kozmetikust keresünk.
Érd:06703125965, e-mail: info@dogandcat.hu
* Gödöllői internetkávézóba délutáni/hétvégi munkára
egyetemistát keresünk. Érdeklődni: 20/375 9562
* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
* PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.) pályázatot hirdet 1 fő határozott idejű
SEBÉSZETI ASSZISZTENS és 1 fő határozatlan idejű BŐRGONDOZÓI
álláshely betöltésére. HATÁROZOTT IDEJŰ SEBÉSZETI ASSZISZTEN-
SI állás: Feladat: sebészeti rendelésen a szakmai feladatok ellátása,
adminisztráció. Pályázati feltételek: - általános asszisztensi
végzettség, legalább: 1 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság, Gödöllői lakóhely előnyt jelent.
Pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok másolata,
eü. működési nyilvántartási kártya másolata, 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az
elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságot iga-
zoló okmány. Juttatások: A Kjt. alapján. A kinevezés határozott időre
szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat benyújtási helye:
Tormay Károly Egészségügyi Központ - intézeti vezető asszisztens –
2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat benyújtási határideje: a meg-
jelenéstől számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a
megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az elbírálás után azonnal
betölthető. HATÁROZATLAN IDEJŰ BŐRGONDOZÓI állás: Feladatok: -
bőrgyógyászati rendelésen a szakmai feladatok ellátása, bőr- és nemi
betegek gondozása, vérvétel, adminisztráció. Pályázati feltételek: -
bőrgondozói végzettség, legalább: 1 éves szakmai gyakorlat, bün-
tetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, Gödöllői lakóhely előnyt
jelent. Pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok
másolata, eü. működési nyilvántartási kártya másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályáza-
ti anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkal-
masságot igazoló okmány. Juttatások: A Kjt. alapján A kinevezés
határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat
benyújtási helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ - intézeti
vezető asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat
benyújtási határideje: a megjelenéstől számított 15 nap. A pályázat
elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás
az elbírálás után azonnal betölthető.

*Távol a város zajától, idilli környezetben, 1998-
ban épült, 542 nm-es, luxus kivitelű villa, 3
garázzsal, fűthető medencével, kerti lakkal, sok
extrával 4500 nm-es parkosított telken (3 gen-
eráció számára is megfelelő). Irányár:195 mFt.
*A központ közelében 45 nm-es, 1 szobás,
felújítandó házrész 600 nm-es (osztatlan,
közös) telekrésszel eladó. Irányár: 8 mFt.
*Máriabesnyőn, 2004-ben épült, földszintes, 90 nm-
es. amerikai konyhás családi ház szépen parkosított
550 nm-es telken eladó (kandalló, cserépkályha,
riasztó, fúrt kút, 40 nm-es kerti lak). Iár: 21 mFt.
*A Felső-park közelében 992 nm-es, parkosított
telken 200 nm-es, nappali+ nagy étkezős, 4 szobás
kétszintes,(két fürdő, 2 pince, kerti tároló, garázs)
igényes családi ház eladó. Irányár: 45 mFt.



* 2.sz. Városi Bölcsőde 2100. Gödöllő, Kossuth L.5-7.
felvételre keres érettségizett, szakképzett 2 fő kisgyermek-
nevelőt. Jelentkezni: 2011. szept.20-ig lehet írásban (szakmai
önéletrajz +motivációs levél) Pálfi Sándorné int. vezetőnél.
Munkakezdés időpontja: 2011. 10.01. Gödöllőiek előnyben.
Cím: 2100. Gödöllő, Kossuth L.5-7. 28/410-566 
* Gödöllői tanácsadó cég pénzügyes kolleganőt keres. Elvárás:
min. 3 év hasonló területen szerzett tapasztalat. Önéletraj-
zokat az info@emva.hu címre várjuk. 
* 1.sz. Városi Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17. 28/410-906)
1fő szakképzett, gyakorlattal rendelkező kisgyermeknevelőt
keres. Bérezés KJT-szerint. Jelentkezés az intézményvezetőnél
személyesen, önéletrajzzal. Gödöllőiek előnyben. 
* Bútortervezésben jártas munkatársat keresünk induló gödöl-
lői bútorstúdiónkba. Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail
címre várjuk: butorvonal@gmail.com 
* Szakképesítéssel, több éves tapasztalattal, referenciával
gyermekfelügyeletet vállalok. Tel: 70/391-5176
* Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVES szakmunkás felvétel
állandó munkára, bejelentve. Tel: 30/381-5533 napközben 
* Porbeles és tömörhuzalos hegesztőket, ill. rajzról önállóan
dolgozni tudó lakatosokat keresünk Bp. környéki munkahelyre
(feltétel: 2 év gyakorlat). Szállás biztosított. 70/621-7884,
kordinacioo@gmail.com 
* Kívánt képesítésekkel, képzettséggel, főiskolával és közép-
fokú német nyelvtudással fiatal hölgy óvónői állást vállal. Tel:
70/508-8727 
* VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ. Gödöllői, mezőgaz-
dasági automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állat-
tartó technológiák villamossági, valamint gépészeti szerelésére,
szervizelésére hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként
tartós távollétet igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség
angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek,
jogosítvány. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Információ: 28/510-985 

SZOLGÁLTATÁS
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.
* Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körű
felújítását vállalom. Tel.: 0630/242-9441
* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érin-
tésvédelmi mérés. 70/264-3660 
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, moso-
gatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 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 
* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS.
Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is. 
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnep-
napokon is. 20/411-7473 Köszönjük bizalmát! 
* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050 
* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 
* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁL-
KIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás,
asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtéssz-
erelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás, közületeknek is.
Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233, 28/610-982 
* KERTÁPOLÁS, kertépítés, -tervezés. Web:
www.kertszabok.hu Tel: 20/3741-595
* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380 
* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garan-
ciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos
munkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz
elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves
munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
* TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 
* LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók,
ablakok javítása, zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás.
–Burkolatok (szőnyeg, laminált padló), vízszerelés. –Asztalos
munkák. –Redőnyjavítás. 70/201-1292 
* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás:
600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gip-
szkarton 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.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165 
* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

EGÉSZSÉG
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk csalá-
dias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel:
70/414-1629
* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp
masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kontárok-
tól! Bárándi József 20/532-7275 

OKTATÁS
* ANGULUL TANULNÁL? INGYENES SZINTFELMÉRÉS ÉS
KÉPZÉSI TANÁCSADÁS szeptember 12-én 14.00-19.00 között
az OktaTárs Nyelvstúdióban, Gödöllő, Kandó K. u. 2. Ha nem
akarsz várni, jelentkezz be telefonon: 20/297-1210 vagy
online: www.oktatars.hu/szintfelmeres
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  
* SZÓLALJ MEG VÉGRE MAGABIZTOSAN ANGOLUL! Gyere el
tréningünkre szeptember 17-én és mi segítünk. OktaTárs
Nyelvstúdió, 20/297-1210, www.oktatars.hu/nyelvitrening
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* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL,
DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD,
AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY
NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM
PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTAN-
FOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS
PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG
HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU.
TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL,
SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLN-
OD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 
* TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyam általános és középiskolások-
nak: 8-9. osztályosoknak több éves középfokú nyelvvizsgára
felkészítő (50% kedvezmény a szept. 15-ig beiratkozóknak, 6
fő jelentkezése esetén)  További tanfolyamok: www. toptan.
hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából,
kémiából, mint tavaly, már szeptemberben kezd a felzárkózást.
Magántanulók vizsgára való felkészítése, indokolt esetben
délelőtt tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZIN-
TEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek részére
egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik
legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 

* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvok-
tatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-,
felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos. Általános, beszéd-
centrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi, nyelvvizsga
felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com 

* MENCELUS Nyelvstúdió. Kezdő, újrakezdő, középhaladó
OROSZ KISCSOPORTOS NYELVTANFOLYAMOKAT anyanyelvi
tanárral indítunk szeptembertől. Heti 2×2 2-4 fős csoportok-
ban. Bővebb információ: 30/374-6545 www.mencelus.com 

* OROSZ NYELVTANULÁS ANYANYELVI TANÁRNÁL. VÁLLALOK
TOVÁBBÁ FORDÍTÁST ÉS TOLMÁCSOLÁST IS. Tel: 30/466-7503

* ANGOL NYELVOKTATÁS SZEMÉLYRE SZABOTTAN kellemes
környezetben diplomás angoltanárral: english-for-
you.hupont.hu Tel: 20/333-2426 

* JÓL SIKERÜLT FELVÉTELI! Nyolcadikos gyermekét felkészítem
az országos felvételire, szeptember 1.- január végéig. Gyakorlati
felkészítés lényegretörően, mintafeladatsorokkal, célirányosan.
Gimnazista gyerekek referenciáival. 20/356-0621 

* Kineziológia I. Tanfolyam: 2011.okt.7. (14-17ó), okt.8-9. II.
Tanulási képességek fejlesztése okt.14. (14-17ó.), okt. 15-16.
Gödöllőn előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856 

* SCHERZINGER MÁRIA némettanár, szaktanácsadó, szakfordító
és tolmács 06 30 /223 6715, scherzli@vipmail.hu Aktuális német
nyelvtanfolyamok és műhelymunkák: - Professzionális felkészítés
alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgákra, valamint közép és
emelt szintű érettségire. - D-A-CH-L országokban munkavállalók-
nak délelőtti intenzív tanfolyam kezdőtől-felsőfokig. - 12-14
éveseknek projektmunkán alapuló tanfolyam heti 1X2 órában.  -
4-7 éveseknek óvodai jellegű foglalkozás heti 1X30 percben. -
Nachmittagsschule für SchülerInnen in der Nationalitätenschule
(Petőfi Ált. Isk.): dienstags-donnerstags 14-15.30. Kreative Hilfe
bei Hausaufgabe und Umgangsprache

* Tapasztalt, diplomás tanárnő NÉMET és ANGOL nyelvből
személyre szabott órákat ad, korrepetál és vizsgákra készít fel.
Érd: 20/4530-765 

* ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi tanártól. Érd: 28/411-
511, 30/987-4287 esti órákban.

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi, ORIGO,
GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. KOLLARICS
KATALIN 30/611-0036 

* FESTÉSFOGLALKOZÁSOK az Árnika Központban. Gyermek
és felnőtt csoportok. Ismerkedés a színekkel, különböző tech-
nikákkal, barátságos környezetben, mozgósítva a kreatív
erőket. Információ: 20/5757-049, www.aranyarnika.hu 

ADÁS~VÉTEL

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

* FICUS BENJAMIN 1,5 m magas bokor és piros LEANDER
bokor 10.000,-Ft/db eladó. Tel: 20/983-9975 

* Eladó: jó állapotú ülőgarnitúra, 3égős gáztűzhely, Lehel
mélyhűtőláda, 4db gázkonvektor, cipőszekrény, előszobabútor,
Relax fotel, 2 db heverő. Érd: du. 28/415-007

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladó MOPED: 3 kerekű, elektromos, újszerű (2007.év),
kényelmes, biztonságos. Iár: 200.000,-Ft (bolti ár: 470.000,-
Ft). Megtekinthető: Megyeri kerékpár szaküzletben (Gödöllő,
Testvérvárosok útja 31.) eladás ugyanitt.

* VW POLO Classic 1,6 Comfortline 2001-s ezüstmetál,
légkondis, friss műszakis eladó! Érd: 20/9437-463 este 

EGYÉB

* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlettel
átadó! Tel.: 30/9509-841.

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.* Kisállatpanz-
ió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

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

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

* 75 éves gödöllői, egyedülálló férfi (lakással, autóval)
élettársat keres Gödöllőn vagy környékén, kertes házban.
30/339-0628 

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
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Hogyan bánj a
hibákkal?

2. rész

Az előző részben már
elkezdtünk a hibákkal foglalkozni és szó volt arról,
hogy a hiba természetes velejárója a tanulásnak. A
hiba nem jó, vagy rossz. Egyszerűen csak egy
indikátor, ami jelzi, hogy még ismételned kell,
meg kell tanulnod valami újat, vagy egyszerűen
azt, hogy fáradt vagy és elkalandozik a figyelmed. 
A hibák típusai:
Próbálkozás: ha valami olyat szeretnél kifejezni
a célnyelven, amit még nem tanultál. Ez nem más
mint kísérletezés a nyelvvel, ami nagyon pozitív.
A próbálkozásból származó hibákkal nem igazán
kell foglalkoznod. A cél a kommunikáció. Persze,
ha érdekel, hogyan kell helyesen kifejezni a mon-
dandódat, akkor kérdezd meg.
Baki: ez az a hiba, amit saját magad ki tudsz javí-
tani. Az baki, vagy elszólás oka általában fáradság, a
figyelem elkalandozása. Ha a kommunikációt gátol-
ja az elszólásod, például félreértenek miatta, akkor
javítsd önmagad, egyébként ne foglalkozz vele.
Hiba: amikor olyan nyelvi szerkezettel vagy
szókinccsel kapcsolatban hibázol, amit
mostanában tanulsz vagy ugyan régebben tanul-
tad, de sokszor előjön, azaz visszatérő hiba, azzal
mindenképpen kezdened kell valamit. A vissza-
térő hibának sokszor a helytelen rögzülés az oka.
Érdemes jegyzetet készítened a helyes változatról
és 8-10 példamondatokat írni vele, ami a saját
életedhez kapcsolódik. Ne akarj egyszerre túl
sokat! Ne akard az összes hibát a fogalmazásod-
ban egyszerre kijavítani. Nézd meg, melyik fordul
elő legtöbbször és kezd azzal.
Lehetséges-e megelőzni a hibákat?
Egy részüket igen. Főként az úgynevezett "hung-
lish" típusú hibákat, azaz amikor az angol nyelvű
mondandónkat magyar logika alapján alkotjuk
meg. Sokszor ennek oka a tükörfordítás. Például:
anyajegy: motherticket, ami helyesen: birthmark.
Hogyan kerüld el a "hunglish" típusú hibákat?
1. Tanulj célnyelvű környezetben, ahol könnyebben
rászokik az agyad az "angolul gondolkodásra". 
2. Hallgass nyelvi szintednél alacsonyabb,
egyszerű angol nyelvű szövegeket! Hallgatás
közben nézd a szöveg leiratát és ismételd hang-
osan a hallottakat. Rövid szövegeket hallgass,
nagy ismétlésszámmal. Ez a gyakorlat tökéletes
alacsony szintű, visszatérő hibák kigyomlálására. 
3. Összetartozó kifejezéseket, mondatokat tan-
ulj szavak magolása helyett! Például get = receive,
obtain,  helyett tanuld ezt: I'll get a drink for you.
(at a party) és közben képzeld el a szituációt.
4. Új nyelvtani szerkezeteket saját életedhez
kapcsolódó példamondatokkal tanuld! Sokkal
hatásosabb húsz ilyen példamondat, mint több
száz nyelvtani gyakorlófeladat.
5. Törekedj a holisztikus (egészleges) tanulás-
ra! A tanultakat kösd szituációhoz, élményhez,
érzelemhez és a tanulási folyamatba próbálj meg
több érzékszervet is bevonni. Például: éttermi szi-
tuációnál, képzeld el a hangokat, idézd fel az  illa-
tokat, kapcsolódó érzelmeket.

Élményekben gazdag, eredményes nyelvtanulást!

Csősz Ildikó
OktaTárs Nyelvstúdió - Gödöllő, Kandó K. u. 2.

www.oktatars.hu/angolul

 

A,   B,  C,  C+E     T    M    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net , info@bbmaganautosiskola.net 

 

El zetes érdekl dés:   06 28 419 529        
  06 20 9414-638   06  20 99-516-99 

                                   Részletfizetés. 
Fizetés bankon keresztül számlával. 

Gyors Korrekt 
 lebonyolítás. 

 

  Típsválasztási lehet ség. 
Tanfolyamok délel tt, délután,  

hétvégén is. 
 

Gyakorlati vizsgák Gödöll n is. 
Diákoknak 50% kedvezmény az 

elméleti tandíjból. 
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Hozzávalók:

1 kis fej vöröshagyma, 1 db közepes karalábé,
1 db közepes zeller, 1 dl tejszín, 1 ek méz, 2 ek
olaj, ízlés szerint kardamom, só, bors, finomra
vágott petrezselyemzöldje, fejenként 4-5 szem
kelbimbó.

Elkészítés:

A vöröshagymát apróra vágjuk és az olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a megtisztított
és kockára vágott karalábét és zellert, majd megsózzuk és borsozzuk. 10 percig így pá-
roljuk, majd hozzáadjuk a mézet és újabb 10 percig pároljuk. Ha megpuhult, botmixerrel
pépesítjük, majd hozzáadjuk a tejszínt, a kardamomot és felöntjük annyi vízzel, hogy négy,
körülbelül 1 liter levest kapjunk. A kelbimbókat kevés vízben egy csipet sóval megpároljuk,
ha megpuhult, beletesszük a krémlevesbe. Tálalás előtt megszórjuk petrezselyemmel. 

RECEPT – Zöldségkrémleves 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 14.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os vásárlási utalványát nyerte: Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt. 22.,
Jassó Ferencné, Déryné u. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fónod György, Szabadság tér 12-13.,
Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Katinka, Remsey krt. 6.
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Bihari József, Kossuth L. u. 41.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Péterné,
Blaháné u. 178. 


