
A képviselő-testület most hozott dön-
tést a „Gödöllő ökovárossá válásának
első lépése: A városközpont arculatá-
nak és infrastruktúrájának integrált
fejlesztése” című, módosított tartal-
mú pályázat második fordulóra törté-
nő benyújtásáról is, a „Pest megyei
településközpontok fejlesztése, integ-
rált településfejlesztés Pest megyé-
ben” című konstrukcióra. A Főtér-
programként ismert fejlesztés pályá-
zatának első fordulójának pozitív
eredményéről még ez év februárjában
kapott tájékoztatást az önkormányzat. 

Ennek értelmében 900 millió forint
összeg maximális előzetes támogatást
ítéltek meg Gödöllőnek az eredeti,
pályázatban megadott támogatási in-
tenzitás maximális mértékének meg-
tartása mellett, ami 76,96 %.

A pályázat eredetileg nyolc fő
pontból állt: a főtér rehabilitációját,
az ehhez kapcsolódó közmű áthelye-
zéseket, a Polgármesteri Hivatal fel-
újítását, az épület mögött úgynevezett

lemezes parkoló kiala-
kítását, a Kossuth Lajos
utca felújítását, lámpás
csomópont ki alakítá-
sát, Művészetek Háza
külső-belső felújítását,
Hattyús-tó kialakítását
és környezetének ren-
dezését, valamint a piac
emeletének átalakítását
tartalmazta. Miután az
eredetileg megpályá-
zott 1,5 milliárd helyett
900 millió Ft-ot ítéltek
meg rá, lehetővé vált,
hogy a csökkentett ösz-
szegnek megfelelően
teljes projektelemeket kiemeljenek,
amiket más konstrukció keretében
valósít meg az önkormányzat.

Így a második fordulóba a Sza-
badság tér közterületi rehabilitációja
(felszíni környezetrendezés + közmű-
vek áthelyezése rekonstrukciója), a
Művészetek Háza (pályázatban még

Petőfi Sándor Művelődési Központ)
energiahatékony megújítása és a vá-
rosi piac galéria átalakítása szerepel a
programban. 

A kikerült elemek azonban csak
ebből a pályázatból maradtak ki, a vá-
rosfejlesztési programnak továbbra is
részét képezik. A Kossuth Lajos utca

felújítása már megkezdődött, ezt a
város saját forrásból valósítja meg,
hasonlóan a tervezési szakban lévő
Hattyús-tó rekonstrukcióhoz. A vá-
rosháza épületének felújítása sem ke-
rült le napirendről, erre más pályáza-
ti forrásokat keresnek.

(folytatás a 2. oldalon)
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Megkezdődött a képviselő-testület II. félévi ülésszaka

Főtér-program: a 2. fordulóban
A nyári szünet után ismét megkezdte munkáját Gödöllő
városának képviselő-testülete. A szeptember 3-ai ülé-
sen többek között pályázatokról és a testület második
félévi munkatervéről is döntés született. Valamennyi
beszámolót és javaslatot egyhangúlag fogadták el a
képviselők.

Tizenkilencedik alkalommal
rendezték meg a gödöllői sör-
fesztivált. A háromnapos ren-
dezvénysorozat hagyományo-
san szeptember második hét-
végéjén zajlott le.

A pénteken este kezdődő programok
során többek között utcabál, koncer-
tek, kirakodóvásár, sportesemények
várták az érdeklődőket a városháza
előtt.

A fesztiválhoz kapcsolódóan ismét
megrendezték a Civil Utcát, ahol a
gödöllői civilszervezetek mutatkoz-
tak be, a Török Ignác Gimnáziumban
pedig a Gödöllői Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Kistérségi
Társulása szervezésében egészségna-
pot tartottak.

(képes összfoglalónk a 3. oldalon)

Háromnapos buli

Sörfesztivál
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(folytatás az 1. oldalról)
A második fordulóba jutott pályá-

zatban a kiírás szerint fontos szem-
pont volt, hogy illeszkedjen a helyi
gazdaságélénkítő stratégiába. A főtér
program jól megfelel ennek az elvá-
rásnak, hiszen önmagában gazdaság-
élénkítő projektnek tekinthető, mely-
nek elsősorban a szolgáltatási és a
kereskedelmi ágazatok fejlesz-
tését kell segítenie a helyi lakos-
sági, vállalkozói, intézményi
igények magasabb szint kielégí-
tése céljából. Ennek lényegi ele-
me, hogy a fejlesztések szerves
összhangban legyenek a város-
ban élők, dolgozók szükségle-
teivel, ugyanakkor vegye figye-
lembe a helyi szükségleteken
túlmenően a kistérségi, regio-
nális, országos, sőt nemzetközi
szinten jelentkezőigényeket is
(idegenforgalom, felsőoktatás,
nemzetközi vállalatok, stb.).
Távlati, minőségi cél, hogy az
igényes idelátogatók – Grassalko-
vich-kastély, Erzsébet királyné Szál-
loda, egyetem, multinacionális cégek
vendégei – is magas presztízsű üzle-
tekben vásárolhassanak, ezzel egyben
kínálatot teremtve a gödöllői polgá-
rok számára is. 

Elfogadták a költségvetés
első félévi beszámolóját

A képviselő-testület elfogadta a vá-
ros 2009. évi költségvetésének I. fél-
évi teljesítéséről szóló beszámolót.
Benedek József, az önkormányzat
könyvvizsgálója megállapította, hogy
a költségvetés végrehajtása során a
polgármesteri hivatal és az intéz-
mények törekedtek a költségvetési
előirányzatokban meghatározott be-
vételeik beszedésére és a lehetősé-
gekhez képest annak növelésére is. A
kiadások teljesítése során szem előtt
tartották az önkormányzat pénzügyi
helyzetéből adódó követelményeket,
az ésszerű takarékosságot. A féléves
költségvetési beszámoló a költségve-
tés teljesítéséről reális tájékoztatást
nyújt. 

Az önkormányzat első félévi fel-
adatainak végrehajtására 8,8 milliárd
forint pénzforgalmi bevétellel rendel-
kezett, összes kiadása 5,9 milliárd fo-
rint volt. A bevételek az előirányzott
feladatok végrehajtásához takarékos
gazdálkodással elegendőnek bizo-
nyultak. A polgármesteri hivatal és az
intézmények működési bevételeiket
túlteljesítették az időarányoshoz ké-
pest. A helyi adóbevételek időarányos
teljesítése 49,11 %. Az adókiesés az
iparűzési adó elmaradásból adódik,
amely egyrészt arra vezethető vissza,
hogy a márciusi adóbevallások a
2008. évi adatokon alapulnak, más-
részt több mint 119 millió forint túl-
fizetés lett visszautalva. Az önkor-
mányzat összes pénzforgalmi bevéte-
lei közül a felhalmozási és tőke jelle-
gű bevételek 46,14 %-ra teljesültek,
aminek oka, hogy a betervezett telek-
értékesítés után az érdeklődés drasz-
tikusan lecsökkent.

A költségvetési rendelet a dologi
kiadások 10 %-át zárolta. Az első fél-
év során az intézmények gazdálko-
dására a nagy fokú takarékosság és
gondosság volt jellemző. Ennek elle-
nére a dologi kiadások teljesítése igen
eltérő képet mutat. Egyes intézmé-
nyeknél az alacsony teljesítés oka,

hogy  nyáron végezték a karbantartá-
sokat és a legtöbb beszerzést. Né-
hány intézménynél a nagy fokú taka-
rékosság ellenére 50 %-ot meghaladó
a teljesítés. Év végéig azzal lehet szá-
molni, hogy a júliustól 25 %-ra emel-
kedett ÁFÁ-t ki tudják gazdálkodni.

A beszámolási időszakban a legna-
gyobb városi beruházás a Damjanich

János Általános Is-
kola felújítása és
bővítése volt. A
2009. évre terve-
zett 803 millió fo-
rintos keretből az
első félévben ösz-
szesen 414 millió
forintot fizettek ki.
A beruházás június
30-ra – költségke-
reten belül, jó mi-
nőségben, határidő
előtt – elkészült.

Az idei útfelújításokra 367 millió
forintot tartalmaz a költségvetés, eb-
ből az első félévben 106 millió forint
teljesült. Lapunkban több alkalommal
is beszámoltunk az aktuális munkák-
ról. Járdák felújítására, építésére 50
millió forintot tartalmaz a költségve-
tés, ebből június 30-ig 8 millió forin-
tot fizettek ki. 

A Zöld Óvoda kivitelezésére elő-
irányzott összeg 307 millió forint, a
teljesítés 28 millió forint volt az első
félévben. A kivitelező GÉV-Huniber
Kft. a befejezést az elvártnál korábbi
időpontra, 2010. május végére vállal-
ta.

Az intézményi felújításokra, beru-
házásokra tervezett keret 75 millió
forint. Mivel a munkák zömét kizá-
rólag a nyári leállás idején lehetett
elvégezni, az első félévben csak köz-
beszerzési közzétételi díjakra fizettek
ki 240 ezer forintot. 

Vagyongazdálkodási
beszámoló

A képviselő-testület elfogadta a
polgármester 2009. április 23-tól vég-
zett, önkormányzati rendelet szerinti
felhatalmazáson alapuló vagyongaz-
dálkodási tevékenységéről szóló be-
számolóját.

A beszámoló többek között megál-
lapítja, hogy a képviselő-testületi
döntésnek megfelelően a volt Réz-
gombos étterem vevőjével, az Elszer
Invest Kft-vel a településrendezési
szerződés és az adásvételi előszerző-
dés létrejött. A szerződések megköté-
se előtt a vevő a teljes nettó vételár 95
%-át foglalóként, illetve vételárrész-
letként megfizette. A végleges adás-
vételi szerződés megkötésére az épü-
let bontását követően kerül majd sor.
A bontásra a jogerős engedély rendel-
kezésre áll, a bontási munkák hama-
rosan meg fognak kezdődni.

Ugyancsak a képviselő-testület
döntése szerint megszületett a LIDL
Magyarország Kereskedelmi Bt-vel
az adásvételi és településrendezési
szerződés a 6270/21, a 6270/22 és a

6270/23 helyrajzi számú ingatlanok-
ra. A vételárat – az adásvételi szer-
ződésben foglaltaknak megfelelően –
megfizette a vevő, tulajdonjoga az in-
gatlan-nyilvántartásban bejegyzésre
került.

A Dobogó térségében lévő, 8033
helyrajzi számú, kivett, 4 ha 0730 m2

területű, telephely megnevezésű in-

gatlanra a Magyar Posta Zrt. vételi
ajánlatát elfogadva, a képviselő-testü-
let határozata alapján az adásvételi
szerződés létrejött, a vevő a teljes vé-
telárat megfizette.

Városi ösztöndíj –
hallgatóknak

A képviselő-testület egyetértett az-
zal, hogy az önkormányzat kétmillió
forinttal csatlakozzon a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló, a fel-
sőoktatásban tanuló, illetőleg felső-
oktatási tanulmányokat kezdő állandó
gödöllői lakóhellyel rendelkező fiata-
lok támogatását segítő Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi forduló-
jához. 

Az önkormányzat évek óta részese
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat-
nak. A 2009. évi pályázati ciklusban
71 állandó gödöllői lakóhellyel ren-
delkező, szociálisan hátrányos hely-

zetű fiatal részesült ösztöndíj támoga-
tásban. A képviselő-testület által
megbízott Kulturális, Oktatási és Ifjú-
sági Bizottság döntése alapján, a
megítélt helyi önkormányzati támo-
gatás összege 12 fő esetében 5000
Ft/hó, 19 fő esetében 3300 Ft/hó, 2 fő
esetében 3250 Ft/hó, 38 fő esetében
3000 Ft/hó volt. Ezeket az összegeket
egészítette ki a megyei önkormányzat
és az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium, így az egy főre jutó együttes
támogatási összeg elérte a 10.000
Ft/hó összeget. A képviselő-testület
által jóváhagyott támogatási szabály-
zat elolvasható a www.godollo.hu
honlapon.

Közlekedési pályázatok
A képviselő-testület harmadik al-

kalommal döntött a város közigazga-
tási területén, menetrend szerinti he-
lyi autóbusz-közlekedés közszolgál-
tatási szerződés keretében történő el-
látásának pályáztatásáról. A feladat
ellátás kezdete 2010. január 1., időtar-
tama legfeljebb 10 év.

Mint ismere-
tes, a pályázat két
alkalommal ered-
ménytelenül zá-
rult. Ezek tapasz-
talatait is figye-
lembe véve, a Pá-
lyázati felhívás és
a Közszolgáltatá-
si szerződés terve-
zetét az alábbi ke-
retfeltételekkel ké-
szítették el:

- A távlatilag
optimálisnak tar-
tott átlós szerke-

zet viszonylatok helyett megmarad-
nának a jelenlegi sugaras vonalak.

- Megmaradna a jelenleg érvényes
menetrend.

- Az előző pályázati feltételekhez
képest enyhítettek az elvárásokon.

- Összességében maradjon meg –
vagy javuljon – az autóbusz-közleke-
dési szolgáltatás minősége. 

- A szolgáltatás biztonsága garan-
tálható legyen.

- A pályáztatás a határidőknek
megfelelő legyen. 

Igazgatói pályázat
A képviselő-testület pályázatot ír ki

a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ igazgatói állásának
betöltésére. A jelenlegi vezető, Glo-
serné Szabó Györgyi megbízása de-
cember 31-én lejár. 

Kettőből egy iroda
A képviselő-testület módosította a

Polgármesteri Hivatal belső szerve-
zeti tagozódását, ennek megfelelően
szervezeti és működési szabályzatá-
ról szóló rendeletét is. Az eredménye-
sebb és hatékonyabb munkavégzés
érdekében összevonta a Városüze-
meltetési és a Vagyongazdálkodási
Irodákat. Az új iroda elnevezése: Vá-
rosüzemeltető és Vagyonkezelő Iro-
da. Különösen ezeken a megjelölt te-
rületeken van szükség menedzsmenti
szemléletű, korszerű, koordinatív,
komplex feladatellátásra.

Munkaterv
Október 15-én, november 12-én és

december 10-én tartja soron követke-
ző üléseit az idén a képviselő-testület,
tartalmazza a szeptember 10-i ülésen
elfogadott második féléves munka-
terv. A munkaterv a testületi munka
vázát adja. Természetesen vannak
olyan feladatok, amelyeket nem lehet
előre tervezni. Ezek folyamatosan,
időszerűvé válva kerülnek a testület
elé. A munkatervben többnyire a jog-
szabályok és az önkormányzat által
előírt feladatokat érintő előterjeszté-
sek szerepelnek. 

Iskolák sporttámogatása 
Felosztotta a képviselő-testület az

önkormányzati iskolák sportpályá-
zataira elkülönített 4,1 millió forint. A
Damjanich János Általános Iskola
380, az Erkel Ferenc Általános Iskola
945, a Hajós Alfréd Általános Iskola
836, a Montágh Imre Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola és Készségfe-
jlesztő Speciális Szakiskola 677, a
Petőfi Sándor Általános Iskola 576, a
Török Ignác Gimnázium 686 ezer fo-
rintot használhat fel a versenyezte-
tésre, városi és házibajnokságok
szervezésére, edzői, tanári költségté-
rítésre, sportszervásárlásra, utazási
költségekre, játékvezetők díjazására.

A pályázatok adataiból kitűnik,
hogy az iskolák aktivitása múlt tanév-
ben a Sportkoncepció céljainak meg-
felelően jelentősen tovább növeke-
dett, a városi tömegfutó versenyeken
való részvétel 19 %-al emelkedett, a
házibajnokságok száma a tavalyi 49-
ről 58-ra nőtt.

Alapító okiratok
Módosította 19 költségvetési szer-

vének alapító okiratát a képviselő-tes-
tület. Erre részben az államháztartás
működési rendjéről szóló, többször
módosított kormányrendelet előírásai
miatt került sor, részben pedig önkor-
mányzati határozatok következtében.
A módosított alapító okiratok megte-
kinthetők a www.godollo.hu honla-
pon.
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Főtér-program: a 2. fordulóban

Rendhagyó módon a Pest megyei
Kereskedelmi és Ipari Kamara ülé-
sével egybekötve adták át a Gödöllő
Vállalkozója Díjat  szeptember 11-
én a városházán. Az elismerést Tóth
Katalinnak és Köntös Sándornak
ítélte oda a képviselő-testület.

A kamarai rendezvényen a fo-
gyasztóvédelem tapasztalatairól
hallgathattak meg tájékoztatót a
résztvevők, majd a témával kapcso-
latosan tehettek fel kérdéseket a sza-
kértőknek. A rendezvényt követően
került sor az ünnepségre.

A díjjal – Varga Árpád önkor-
mányzati képviselő kezdeményezé-
sére – az önkormányzat azon polgá-
rainak a teljesítményét méltatja,
akik tradicionális, illetve modern
ipari, szolgáltatási tevékenységük-
kel a város gazdasági életében, a la-
kosság ellátásában tartósan kiemel-

kedő és színvonalas munkát vé-
geznek. 

Tóth Katalin az Arzenál Áruház
tulajdonosa 1981-ben nyitotta meg
első üzletét Gödöllőn, majd 1994-
ben az Arzenált, ahol
épületgépészeti és
lakberendezési dolgo-
kat kínál a vásárlók-
nak. Nagy hangsúlyt
helyez az energiata-
karékos berendezések
forgalmazására. Je-
lenleg harminc főnek
nyújt biztos megélhe-
tést. 

Köntös Sándor a
K&K Monarchia Kft.
vezetőjeként öt évvel
ezelőtt nyitotta meg a
Monarchia Rétesházat
a Hamvay kúria épü-

letében. A fiatal vállalkozó
mára hat környékbeli tele-
pülésen és Budapesten is
működtet ilyen hangulatos
létesítményt, s újabb há-

rom nyitását tervezi. Bár máshol is
jelen van, gödöllői vállalkozóként
öregbíti városunk hírnevét. Jelenleg
negyvenhét fő részére biztosít mun-
kát.

Vállalkozókat díjazott az önkormányzat

Minőség és színvonal Gödöllőn

Főtér ma... ...és a jövőben
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(folytatás az 1. oldalról)
Pénteken este cigányzenével és az

éjszakába nyúló utcabállal vette kez-
detét a 19. Gödöllői Sörfesztivál és
Belvárosi Napok eseménysorozata,
aminek rendezvényei között minden
korosztály megtalálta a számára meg-
felelőt. A háromnapos rendezvényre
nem csak a gödöllőiek voltak kíván-
csiak. Cseh testvérvárosunk, Brandys
nad Labem-Stara Boleslav is képvi-
seltette magát, Ondrej Prenosil pol-
gármestert elkísérte a brandysi zene-
iskola héttagú jazz zenekara is, akik
szombaton délután léptek fel. A ren-
dezvényre Olaszországból, Ronchi
dei Legionariból is érkeztek vendé-
gek. A szombat délelőtt elsősorban a
családoké volt. A sportprogramok és

a civil utca rendezvényei ezúttal is so-
kakat vonzottak. A városi futóverse-
nyen talán még soha nem vettek részt
ilyen sokan, a szülőket is beleszámít-
va közel háromezren vettek részt a jó
hangulatú programon, ami így nem
csak a városi diákságot mozgatta
meg. Mindenki győztesnek érezhette
magát, nem csak azok, akik átvehet-
ték helyezésükért az érmet és az ok-
levelet. Az iskolák közötti részvételi
versenyben ezúttal a Montágh Imre
Általános Iskola volt a legeredménye-
sebb. Ebből az intézményből volt
ugyanis a legmagasabb a részvételi
arány: 94.5 százalék. A második he-
lyen a Damjanich János Általános Is-
kola végzett 91.3 százalékkal, a har-
madikon pedig az Erkel Ferenc Álta-
lános iskola, ahonnan a tanulók 89
százaléka vett részt a versenyben.

Sokan látogattak el a civil utcába
is, ahol szombat délelőtt a városi civil
szervezetek képviselői várták az ér-

deklődőket, játékokkal, előadásokkal,
és sok nyereménnyel tarkították a
programmal. Hagyományosan itt adta
át a Regina Egyesület az általa alapí-
tott Gyermekbarát Környezetért díjat
is, amit ezúttal a BúzaCsíra Bioház, a
Tűztorony Kávézó, és a Raiffeisen
Bank gödöllői fiókja kapott meg. 

Nagy sikert arattak a programba
első alkalommal bekapcsolódó
„könyvtár kommandósok”, akik az
alkalomhoz illően olyan könyvekkel
és kvízjátékkal készültek, amiknek
segítségével számtalan érdekességet
tudhattunk meg a folyékony kenyér-
ről. A jó hangulatnak nem vetett gátat
a szombat esti eső sem – Keresztes
Ildikó koncertjét a szervezők által ki-
osztott esőkabátban nézték végig
azok, akik nem az esernyők alatt búj-
tak össze. Hasonlóan vonzó volt a va-
sárnapi program is, aminek a végén
hagyományosan tűzijáték zárta a 
programokat.

Háromnapos buli

Sörfesztivál

Szervezze Ön a
20. Gödöllői Sörfesztivált!

Jubileumi rendezvény lesz a jövő évi sörfesztivál, hiszen huszadik alka-
lommal rendezik meg a színes programsorozatot. Ezért a szervezők azt
szeretnék, ha Ön is bekapcsolódna a szervezésbe. Ezért várják vélemé-
nyüket és javaslataikat arról, milyen programokat szeretnének a feszti-
vál idején.

Az alábbi kérdésekre adott válaszaikat várjuk a levelezőlapon a Gödöl-
lői Szolgálat postacímére:

2101 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1., vagy 2101 Gödöllő, Pf: 385
vagy e-mailben a godolloiszolgalat@gmail.com címre.

1./ Melyik program tetszett önnek legjobban az idei sörfesztiválon?
2./ Melyik énekes koncertjét hallgatná szívesen a jövő évi rendez-
vényen?

Keresztes Ildikó

Csepregi Éva

KFT zenekar

Takács Tamás Blues Band A cseh vendégek
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– Önnek mi a véleménye a csa-
ládi pótlék adóalapba vonásá-
ról? – kérdeztük kedves Olva-
sóinktól, miután szeptember-
től már ezt a járandóságot is
bele kell számolni az adóalap-
ba. Íme, néhány a beérkezett
válaszok közül. 

„Aki ezt kitalálta, annak vagy nincs
gyermeke, vagy olyan sokat keres,
hogy neki nem számít az a többtízez-
er forint, amit így kivesznek a zsebé-
ből. Több olyan ismerősöm is van,
akinek ez a pénz tényleg kenyérre
kell. Nem luxusnyaralásra költik, ha-
nem a legolcsóbb élelmiszerre. Tőlük
elvenni egyetlen fillért is: bűn.” 

Tóth Károly

„Látom a boltban, hogy a kisgyerme-
kes anyukák milyen küzdelmet foly-
tatnak a gyerekeikkel, amikor azok
szeretnének valamit vásárolni. Le-
gyen az csoki, cukor, valami jópofa
radír vagy újság, egyre gyakrabban

hallom, hogy „nincs rá pénzem kisfi-
am”. Azt is hozzáteszem, ezeknek az
anyukáknak nem cigarettával, csip-
szekkel és luxuscikkekkel van tele a
kosaruk, hanem az akciós, vagy a
legalapvetőbb élelmiszerekkel, a pia-
con pedig a legolcsóbb dolgok közül
válogatnak. Nem is tudom, hogy gon-
dolták ezt…”

Novákné

„Engem már nem érint a családi pót-
lék, de a lányomékat igen. Ők azon
szerencsések közé tartoznak, akiknek
első hallásra elég szép fizetésük van,
az adólevonások után azonban annyi
marad, hogy az a rezsire és a költsé-
gekre elég. Félretenni már eddig sem
tudtak belőle. Most még kevesebbet
fognak kapni. A gyerekeknek eddig is
mi vettük a ruhákat, cipőket, mert a
családi kasszát az ilyen kiadások már
alapjaiban megrengetnék. Ennél töb-
bet azonban mi sem tudunk segíteni.
A lányom attól fél, hogy ha most még
kevesebb marad, akkor télen nem
fogja tudni fizetni a számlákat…”

Lakatos M.

„Kicsit kellemetlenül éreztem ma-
gam, amikor az iskolában szóltam a
fiam osztályfőnökének, hogy néhány
tankönyvet nem kérünk, mert a na-
gyobbik fiamét még tudjuk használni.
Kiderült, nem én vagyok az egyetlen,
aki már itt is kénytelen spórolni. Na-
gyon sokan vagyunk, akiknek nem jár
az ingyen tankönyv, de mivel egy va-
gyonba kerülnek az iskolai holmik,
kénytelenek vagyunk itt is takarékos-
kodni. A barátaink gyerekeinek jófor-
mán nincs új ruhája, csak használt,
mert arra már nem telik, egymás kö-
zött cserélgetnek a családok. Nekünk
ezer forint is sokat jelent, s most több
ezret vesznek ki megint a zsebünk-
ből? S döntenek erről olyan emberek,
akik luxusautókban száguldoznak és
többszázezer forintos ruhákba öltöz-
nek? Sok családban ezzel a döntéssel
lényegében az ételt veszik ki a gyere-
kek szájából.” Feketéné Nóra

A hét kérdése:
– Ön szerint mit lehetne tenni,
hogy ne fordulhassanak elő a
szombatihoz hasonló rablótá-
madások?

A hét kérdése

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

Férjem különvagyonának minősül-
e a házasságkötésünk alatt külföl-
dön keresett pénz? Amennyiben az
ingatlan nyilvántartásban ő szere-
pel tulajdonosként fenyegethet-e
azzal, hogy eladja a házat beleegye-
zésem nélkül? Meg tudom-e ezt
akadályozni, míg el nem válunk?

Igen, bármelyik házastársnak a
házassága alatt keresett jövedelme és
az abból megszerzett vagyontárgy kö-
zös tulajdonnak minősül. Amennyi-
ben az ingatlan nem a férje külön va-
gyonához tartozó pénzből került meg-
vásárlásra és építésre, akkor az min-
denképpen házastársi közös vagyon-
nak minősül az ingatlannyilvántartási
bejegyzéstől függetlenül. Ebben az
esetben a törvény erejénél fogva 1/2
arányban ingatlannyilvántartáson kí-
vüli tulajdonosa az ingatlannak. Kü-
lönvagyonnak az ajándékozás és
öröklés útján szerzett vagyon minő-
sül, egyéb esetekben bármelyikük il-
letve együttes jövedelmükből meg-
szerzett vagyontárgyak közös szerze-
ménynek minősülnek. Amennyiben a
Férje nem ismeri el az ingatlan köz-
szerzeményi jogcímét, úgy a peres el-
járásban azt neki kell bizonyítania,
hogy a vagyontárgy a különvagyoná-
hoz tartozik. Az ingatlan értékesítését
a házassági bontóperben kizárólag

abban az esetben tudja megakadály-
ozni, amennyiben a házassági va-
gyonközösség megszűntetését is kéri
az eljárásban és ezzel egyidejűleg ké-
relmezi, hogy a bíróság keresse meg
és rendelje el a perfeljegyzés feltünte-
tését az ingatlan-nyilvántartásban.
Szintén a peres eljárásban kérheti,
hogy a lakás kizárólagos használatára
Önt jogosítsák fel.  

Milyen esetben kerülhet sor a
munkavállaló részéről rendkívüli
felmondásra?

A munkaviszony rendkívüli fel-
mondással szüntethető meg, ha a má-
sik fél (akár munkavállaló, akár mun-
káltató) a munkaviszonyból származó
lényeges kötelezettségét szándékosan
vagy súlyos gondatlansággal jelentős
mértékben megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a
munkaviszony fenntartását lehetet-
lenné teszi. A rendkívüli felmondás
jogát az ennek alapjául szolgáló okról
való tudomásszerzéstől számított ti-
zenöt napon belül, legfeljebb azonban
az ok bekövetkeztétől számított egy
éven belül, bűncselekmény elköveté-
se esetén a büntethetőség elévüléséig
lehet gyakorolni. 

A rendkívüli felmondás olyan egy-
oldalú nyilatkozat, amely a jogvi-
szonyt azonnali hatállyal megszün-
teti. A munkavállaló számára okot ad-
hat a rendkívüli felmondásra: ha a
munkáltató például nem fizet munka-
bért, nem biztosítja az egészséges
munkavégzés feltételeit, megszegi a
rendkívüli munkavégzésre vonatkozó
törvényi szabályozást stb.

A munkavállaló rendkívüli felmon-
dása esetén a munkáltató kötelezett-
ségszegő magatartásának kell megva-
lósulnia, mely következtében a mun-
kavállaló felmondani kényszerül. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

Szeptember 21-én, hétfőn  tel-
jes útlezárásra és az áramszol-
gáltatás szünetelésére kell
felkészülniük a blahai város-
rész lakóinak.

A Blaháné út – Rét utca – Fecske utca
közötti szakaszán előreláthatólag reg-
gel 9-től, 18 óráig teljes egészében le-
zárják az utat. Ekkor kerül sor ugyan-
is a Blaháné úti híd gerendáinak be-
emelésére. Mint azt lapunk megtudta,
a munka az elektromos vezetékekhez

olyan közel zajlik, hogy azt csak azok
kikapcsolásával lehet biztonságosan
elvégezni. Ezért a híd környezetében
lévő elektromos vezetéket feszültség-
mentesítik. Ez azt jelenti, hogy szep-
tember 21-én a teljes blahai város-
részt kikapcsolják az elektromos há-
lózatból reggel 8 órától várhatóan 17
óráig. 

Az M3-as autópálya, és az M31-es
autópálya munkálatai kapcsán több
esemény is érinti Gödöllő forgalmát.
Folynak az M3-as 18-21. kilométer-

szelvények közötti szakaszának bur-
kolat-felújítási munkálatai Mogyoród
térségében, a Budapest felé tartó ol-
dalon. Ezzel együtt  a 20. és a 21. ki-
lométerszelvénynél található hidak
rekonstrukciója is elkezdődött. A
főbb munkálatok várhatóan október
20-ig tartanak. Addig a Budapest felé
tartó két sáv közül az egyiket a szem-
be jövő oldalra terelik, míg a másik
sáv forgalma közvetlenül az építési
terület mellett halad majd.

Az M3-as autópályára, a Gödöllő-
Debrecen irányba történő fel-, és
lehajtás szeptember második felétől
szünetel. A tervek szerint november
közepéig kell a korlátozásra számí-
tani.

Biztonsági okokból kapcsolják ki az áramot

Áramszünet Blahán

Szeptember 21-től lezárják a
Táncsics Mihály utat, ahol az
M31-es autópálya kivitelezését
végző Colas végzi el a szüksé-
ges javítási munkákat.

Az útépítés miatt az elmúlt hónapok-
ban jelentős forgalom bonyolódott itt,
s a megrakott nehézgépjárművek mi-
att jóval nagyobb volt az út terhelése.
Ennek következtében csatornakivál-
tásra és burkolat javításra egyaránt
szükség van. A kivitelezés ideje alatt
szeptember 21-től teljes egészében le-
zárják a Táncsics Mihály utat a Toldi
Miklós és a Kothlán Sándor utca kö-
zötti szakaszon. Itt a szennyvízcsator-
na cseréjét végzik el. A tervek szerint
október 12-ig kell teljes útzárra felké-
szülni. Ez idő alatt a területen lévő in-
gatlantulajdonosok számára biztosí-
tott lesz a behajtás. A csatornázási
munkákat követően sebességkorláto-
zás mellett, korlátozott forgalomra
lesz lehetőség mindaddig, amíg a tel-
jes burkolat helyreállítás megtörténik.
Ennek időpontjáról az időjárási viszo-
nyok alapján születik majd döntés. 

Folytatódnak a felújítási munkák a
városi utakon is. Az útpályák aszfal-

tozása már befejező-
dött, jelenleg a ka-
pubejárók kialakítá-
sa van folyamatban.
A Jászóvár utcában
ennek az előkészíté-
se már megtörtént, a
héten már aszfalt-
burkolatot kapnak a
gépkocsi beállók, s a
Szabó Pál utcában is
elkezdődtek ezek a
munkák, s a Holló, a
Kelemen László, a
Knézich Károly és a
Bem József utcában
is megkezdik a rendezést, miután el-
végezték a padkázást.

Nagy erőkkel halad a járdaépítés is.
Máriabesnyőn a szervízútnál már vé-
geztek a munkával, jelenleg az Őz ut-
cában dolgoznak a VÜSZI munkatár-
sai valamint a Szent János utcában. Itt
a gázvezeték kiváltás után végzik el a
járda rendbetételét. Befejezték vi-
szont a munkát a belvárosban, az
evangélikus templomnál, itt már a
múlt héten elvégezték a szükséges
aszfaltburkolást. Csapadékvíz-elve-
zető csatorna kialakítása jelenleg a

Batthyány utcában zajlik. Itt zártrend-
szerű csatorna épül, az ehhez tartozó
felszíni csapadékvíz elvezetéssel. 

Továbbra is folyik a munka a Kos-
suth Lajos utcában, Dózsa György út-
tól a Petőfi térig terjedő szakaszon,
így erre a területre tilos gépkocsival
behajtani. A forgalmi rend változásra
táblák figyelmeztetik a gépjárművel
közlekedőket. A Kossuth Lajos utcai
bölcsőde is csak gyalogosan közelít-
hető meg. A munkák ideje alatt a
Volánbuszok is terelő úton közleked-
nek.

Sok feladatuk volt az elmúlt na-
pokban a gödöllői rendőröknek.
A területhez tartozó gépkocsi-
balesetek mellett két jelentő-
sebb, súlyos bűncselekmény tör-
tént a múlt héten.

Nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást a
rendőrség a szombat esti brutális táma-
dás ügyében. Szeptember 12-én 20.00
óra körüli időben Gödöllőn, az Ady
Endre sétány és az Isaszegi út kereszte-
ződésében lévő gyalogátkelőhelyen egy
a közelben lakó idős hölgyet támadtak
meg. Miután brutálisan bántalmazták és
elvették a táskáját, az úttest közepén
magára hagyták. Az idős, súlyos sérülé-
seket szenvedett hölgyet két arra közle-
kedő gépkocsi vezetője találta meg, ők
értesítették a rendőrséget és a mentőket,
akik kórházba szállították. 

Lapunk információi szerint a táma-
dást valkói és gödöllői cigány fiatalok-
ból álló társaság követte el. Ezt a rend-
őrség nem kívánta megerősíteni, tőlük
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a nyo-
mozás ismeretlen tettes ellen folyik. 

Újabb kábítószerfogást könyvelhet el
a gödöllői rendőrkapitányság. Szeptem-
ber 13-án bejelentést tett egy gödöllői
lakótelepi lakás tulajdonosa, hogy az al-
bérletként kiadott lakásban furcsa növé-
nyeket talált. A helyszínre érkező bota-
nikus szakértő véleménye szerint a la-
kásban talált növények különböző nö-
vekedési fázisban lévő Cannabis Indica
egyedek. A helyszíni szemle során 58 db

növény került feltalálásra, melyek jelen-
tős része erősen fejlett, virágzó állapot-
ban volt, egy része fiatal, gyökeres dug-
vány, néhány tő kiszáradt állapotban ke-
rült lefoglalásra. A speciális sátorban
professzionális berendezéseket, te-
nyészföldet, jelentős mennyiségű táp-
oldatot találtak. A lakást bérlő K. Gábor
24 éves hódmezővásárhelyi férfit előál-
lították, kihallgatása folyamatban van. 

Több sajtóorgánum is közölte a múlt
héten, hogy július 26-án, vasárnap reg-
gel, a Formula-1 magyarországi futamá-
nak napján egy Opel vezetője az And-
rássy utat használta versenypályának:
áthajtott egy piros jelzésen. Amikor ezt
a rendőrök észrevették, az autó után
eredtek, hogy igazoltassák a szabálysér-
tően közlekedő sofőrt. Egészen a M3-as
autópálya Hungaroring kihajtójáig ül-
dözték. Ott a gépjármű lehajtott a pályá-
ról, majd nyoma veszett. A rendőrök a
rendszám alapján Mihály István gödöl-
lői rendőrkapitány szolgálati gépkocsi-
jaként azonosították a járművet. 

Az ügyben a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vizsgálatot indított, majd
sajtóközleményt adott ki: 

„Ármós Sándor Pest megyei rendőr-
főkapitány azonnal vizsgálatot indított
az állítólagos szabálysértés körülmé-
nyeinek tisztázására, ám ennek során
egyértelműen arra a megállapításra ju-
tott, hogy a gödöllői kapitány minden-
ben az előírásoknak megfelelően járt el.
Eszerint a járműve menetlevelében fel-
tüntette, hogy megkülönböztető jelzés-
sel haladt, és beírta a sziréna használatá-
nak célját, illetve módját is; azt pedig
nem észlelte, hogy őt egy másik jár-
őrautóval követik, illetve ellenőrzés alá
akarják vonni. 

A fentiekre tekintettel a vizsgálat azt
állapította meg, hogy Mihály István gö-
döllői rendőrkapitány a jármű vezetője-
ként semmilyen szabálysértést nem kö-
vetett el.”

Rendőrségi hírek

Rablótámadás Gödöllőn

Köszönet

Ezúton szeretném megköszönni a
két autósnak, akik szeptember 12-én
az Ady sétány – Isaszegi úti gyalo-
gosátkelőn történt rablótámadásnál
segítségemre voltak.

I. Lajosné, Gödöllő

Kezdődnek a munkák a Táncsics Mihály úton

Újabb forgalmirend-változás

Kellemes meglepetésként érte a vo-
nattal közlekedőket, hogy szeptember
elsejétől nem csak hétvégeken, ha-
nem munkanapokon is közlekednek a
korszerű FLIRT vonatok a Budapest
– Hatvan vonalon. Információink sze-
rint a MÁV folyamatosan egyre több
korszerű vonatot kíván forgalomba
állítani. A szerelvények egyterűek és
légkondicionáltak, GPS alapú utastá-

jékoztatási rendszer segíti az informá-
ciók közlését. Az alacsonypadlózatú
kialakítás és a beépített emelők a
mozgáskorlátozott utasok számára is
kényelmesebb utazást biztosítanak.

A komfortfokozat mellett kiemel-
kedőek a jármű műszaki teljesítmé-
nyei is: a motorvonat intenzív indítást
tesz lehetővé, amely az elővárosi for-
galomban jól kihasználható menet-

idő-csökkentést, a korszerű elektrodi-
namikus fékkel kombinált fékberen-
dezés rövid fékutat tesz lehetővé. A
hatvani vonalon csúcsidőben a vona-
tok összekapcsolásával oldották meg,
hogy elegendő utast tudjanak szállíta-
ni.

Hét közben is kényelmesen utazhatunk

Korszerűbb vonatok
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A gödöllői görög kisebbségi önkormányzat szeretettel meghív
kicsiket és nagyokat a Görög Nemzeti Ellenállás „OHI” évfordu-
lója alkalmából megrendezendő GÖRÖG ESTRE, 2009. OK-
TÓBER 3-ÁN, SZOMBATON 19 ÓRÁRA.
Helyszín: Erzsébet királyné Szálloda étterme (Gödöllő, Dózsa György út 2.)
A rendezvényt megnyitja: dr. Sztavridisz Diagórasz, a gödöllői görög kisebbségi önkor-
mányzat elnöke
Program: görög étel- és italkülönlegességek, Mydros zenekar, Helidonaki görög nép-
táncegyüttes, görögtánctanítás, éjfélig tartó mulatság!
Belépő: 500 Ft, jegyek a helyszínen kaphatók

A rendezvény fővédnöke: 
dr. Gémesi György polgármester

A megújult és átalakult Pelikán
Rádióval foglalkozó soroza-
tunk következő riportalanya is-
mét csak egy új szerzemény,
már ami a gödöllői vonalat ille-
ti vele kapcsolatban. Maróthy-
Tóth Tímea ugyanis korábban
már több országos rádiónál is
tevékenykedett, illetve bele-
kóstolt a televíziózás világába
is. Emellett örökmozgó lévén
éveken keresztül kipróbálta
magát a színházi életben is, rá-
adásul mindezt Európa szerte.
Mindezekről és a Pelikán Rá-
dióhoz kerüléséről beszélget-
tünk a Púder műsorvezetőjé-
vel.

– Mi volt előbb, a média vagy a
színház?

– Természetesen a színház, a mik-
rofon és a képernyő az később kö-
vetkezett. Pécsett drámapedagógia
szakos gimnáziumba jártam. Ebben
az időben színházi dramaturg sze-
rettem volna lenni, így érettségi után
jelentkeztem a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemre, de sajnos nem
vettek fel. Az élet azonban nem állt
meg, így az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem magyar szakát céloz-
tam meg, amit aztán 2007-ben végez-
tem el.

– A színjátszást hamar átugrot-
tuk, pedig ez igen fontos részét ké-
pezte az életének…

– Ez pontosan így van. Még a kö-
zépiskolában kezdődött, amikor 14
éves koromban csatlakoztam egy
amatőr színjátszó társulathoz, ahol
Vatai Éva vezetésével, francia nyel-
ven nagyon intenzív munkát végez-
tünk. Ennek hatására a rákövetkező öt
évben szinte egész Európát bejártuk a
társulattal. Utazásaink során hozzánk
hasonló fiatalokkal mérhettük össze
tudásunkat a különböző frankofon
színjátszó fesztiválokon. A drámape-
dagógia és a színház elképesztő fe-
gyelemre és kitartásra nevelt, amiből
azóta is táplálkozom.

– A laikusoknak itt most ponto-
san milyen típusú színházra kell
gondolniuk?

– Elsősorban az alternatív színhá-
zak vonalán mozogtunk, olyanok vol-
tunk, mint például itthon a Krétakör.
Csapatunkat elsősorban 14 és 20 év
közötti fiatalok alkották, akik még ke-
resték önmagukat, feszegették a kor-

látaikat és erre ez az öt év együttlét
kiváló mankót biztosított. Mielőtt fel-
merülne a kérdés, elmondom: mivel
sokan iskolába jártunk, ezért évente
3-4 alkalommal, kéthetes időszakokra
tudtunk elszakadni itthonról, vagyis
nem egyfolytában kell ezt az öt évet
érteni. Pedig de szép is lett volna…

– 2008-ban pedig hipp-hopp a
közszolgálati televízió Kulturális
Főszerkesztőségében találta ma-
gát…

– Ez szinte teljesen véletlenül tör-
tént. Az MTV-nél új embereket keres-

tek, én pedig megfeleltem az elvárá-
soknak. Körülbelül egy évig tevé-
kenykedtem a Válaszd a tudást című
műsornál, mint szerkesztő-riporter
palánta. Emellett együtt dolgoztam a
Kultúrházban többek között Galam-
bos Péterrel, akit igen sokan úgy is-
mernek, mint Ross Geller magyar
hangja a Jóbarátok című sorozatból.
Rengeteget tanultam ebben az idő-
szakban.

– Ha már a tanulásnál tartunk,
Önnél ez szinte véget nem érő fo-
lyamatot jelent?

– Ez így van, imádok tanulni, csi-
nálom, amíg csak lehet. Éppen ezért
elvégeztem a Komlósi Oktatási Stú-
diót is, ha már megcsapott a média
szele. Ebben az intézményben az is-
mert rádiós, Fiala János volt a taná-
rom, akit én – sokakkal ellentétben –
egy kiválóan felkészült és a szakma
minden csínját-bínját ismerő ember-
nek tartok. Ő vezetett be a rádiózás
világába is, hiszen még mint tanuló
vitt el a Pont FM-hez, ahol minden
héten közös műsort vezettünk, a Kelj-
feljancsit. Tulajdonképpen itt indult
el a rádiós pályafutásom. Emellett
dolgoztam a Sláger Rádiónál és
megismerkedtem az online médiával
is.

– Hogyan került Gödöllőre a Pe-
likánhoz?

– Hallottam, hogy új embereket ke-
resnek, mivel éppen átalakulófélben
vannak, így jelentkeztem és ezek sze-
rint tetszett nekik az eddigi munkás-
ságom és hozzáállásom a felada-

tokhoz, mert még
most is itt vagyok.

– Mit szólt ah-
hoz, hogy a Púder
névre keresztelt
életmódmagazint
kell vezetnie?

– Először kicsit
meglepődtem és
meghökkentem,
ugyanis még az
életben nem vezet-
tem ehhez hasonló
műsort. Szerencsé-
re egy olyan társ-

műsorvezetőt kaptam magam mellé
Nyeste Beatrix személyében, akivel
emberileg is kiválóan megértjük egy-
mást, mondhatni barátnők lettünk. A
műsorvezetésben pedig ragyogóan
kiegészítjük egymást; jómagam az
örök kérdező szerepét alakítom és be-
vallom, hogy igen sokat tanultam
ezekből a beszélgetésekből.

– Balatoni lány lévén gondolom
úszni tud, de a vitorlázással hogy
áll?

– Most már az is megy. A Balaton
egyébként örök és nagy szerelmem.
Kisgyermekkoromtól kezdve létele-
mem volt a víz, így amikor jött a lehe-
tőség, hogy az Aranysekli Adria vitor-
láskupát segíthetném sajtósként, ha-
bozás nélkül vállaltam a feladatot.
Egyrészt mert korábban nem vettem
részt sporteseményeken szervező-
ként, tehát bizonyos szempontból a
„másik oldalon“ állva, másrészt: rég-
óta szerettem volna aktívan kipróbál-
ni a vitorlázást és sportolóként is ba-
rátommá fogadni az Adriát. Az
Aranysekli révén pedig úgy érzem,
hogy egy olyan csapat részesévé vál-
tam, amelyhez jó tartozni. Remélem,
mi ugyanilyen jó csapatot alkotunk
Bea barátnőmmel, amikor a Púder ha-
jóját vezetjük.

Pelikán Rádió –beszélgetés Maróthy-Tóth Tímeával

Rádiós Ötvös Csöpi

Hangulatos, családias, utcabál-
lal egybekötött tábla avatót tar-
tottak szeptember ötödikén a
Rónay György utca lakói. A ren-
dezvényen nem csak arra nyílt
lehetőség, hogy az itt élők job-
ban megismerjék egymást, ha-
nem arra is, hogy helytörténeti
ismereteiket gyarapítsák.

A Rónay utcába hat
évvel ezelőtt költö-
zött be az első lakó.
Az eltelt években
az itt élők többé-ke-
vésbé megismer-
ték egymást, most
azonban úgy gon-
dolták, jó lenne, ha
nem csak a közeli
szomszédokkal, ha-
nem a többiekkel is
szorosabb lenne a
barátság. Így szüle-
tett meg az utcabál
ötlete, amit ünnepé-
lyesebbé tettek azál-
tal, hogy felavatták
azt a táblát, amiről
az itt élők megtud-
hatják, ki is volt valójában Rónay
György. 

A rendezvényre meghívást kapott
Gémesi György polgármester és Ha-
lász Levente, a terület önkormányza-
ti képviselője. A polgármester a kez-
deményezésről szólva kijelentette,
példamutatónak tartja az ilyen lakos-
sági hozzáállást, amikor nem csak a
saját területükre fordítanak gondot az

utca lakói, hanem a lakosság által
használt közterületekre is. Mint
mondta, az ilyen helyeken egymásra
is sokkal jobban odafigyelnek az em-
berek.

Az ünnepség után egyik még üres
telken zenés, családias hangulatú buli
várta a lakókat, ahol gyermekek és
felnőttek egyaránt jól érezhették ma-

gukat. A programra alaposan felké-
szültek az itt élők: a férfiak a házak
előtti területet és a vízelevező árkokat
takarították ki a VÜSZI segítségével,
a háziasszonyok pedig a vendéglátás-
ról, az asztalokra kerülő finomságok-
ról gondoskodtak. A rendezvény
olyan jól sikerült, hogy elhatározták,
negyedévente rendeznek ilyen össze-
jövetelt.

Lakossági kezdeményezés a Rónay utcában

Utcanévtábla-avató

A gödöllői civil szervezetek kö-
zött több olyan is található, ami
az egy-egy városrészben élő-
ket fogja össze. Ilyen a Csanak-
ért Egyesület is, ami már hosz-
szú évek óta tevékenykedik, de
hivatalosan csak az idén vette
fel az egyesületi formát. Abban
bíznak, terveiket így könnyeb-
ben tudják megvalósítani.

Az összetartó közösség már évek óta
szervez programokat kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt. Ezek között a kör-
nyezetrendezés, a terület kitakarítása
rendszeres,  de a legnépszerűbb talán
a csanaki olimpia, amit hagyományo-
san az idén is szeptember első hét-
végéjén rendeztek meg. A sportprog-
ramokon közel negyven gyermek, és
ugyanennyi felnőtt vett részt. A ver-
senyzők hullahoppozásban, kerékpá-
ros-, görkoris és motoros ügyességi
versenyben, kosárlabdában, ugróis-
kolában, „lovas” futásban, tollaslab-
dában, futásban és váltófutásban va-
lamint fociban mérték össze tudásu-
kat. 

Következő programjuk már a mun-
káról szól, rövidesen takarítási akciót
tartanak, szintén a környék legifjabb
lakóinak bevonásával. Ez is illeszke-
dik az egyesület alapszabályába,
amelyben célként jelölik meg többek
között Csanak lakókörzet környeze-
tének rendbentartását, a zöld környe-
zet megóvását és folyamatos megújí-
tását, a  lakóközösség tagjainak, külö-

nösen a gyermekeknek a környezeti
nevelését, felvilágosítását, egészsé-
ges életmódra nevelését, valamint
közösségi programok megszervezését
a gyermekek, családok részére.

A szervet céljai között szerepel egy
az EU-s szabványoknak megfelelő
játszótér felállítása is, ezt pályázati
forrásokból szeretnék megvalósítani. 

A csanakért egyesület programja-
iról a www.csanakert.hu weboldalon
folyamatosan tájékozódhatnak az ér-
deklődők.

(k.j.)

Egyesület lett a lakóközösségből

A csanaki olimpia
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„Tigris! Tigris! éjszakánk erde-
jében sárga láng, mely örök
kéz szabta rád rettentő szimet-
riád”…”

A legnagyobb testű szárazföldi raga-
dozóhoz méltóan pompás vers Wil-
liam Blake költeménye, a Tigris, Sza-
bó Lőrinc konzseniális fordításában.

Pusztul, fogyatkozik a tigrisek ál-
lománya is, hiába félelmetesek, hiába
hatalmasak, területük, mint oly sok
más állaté, összeszűkül az emberi ter-
jeszkedés következtében, s itt-ott már
a kihalás fenyegeti őket, vagy akár ki
is haltak.

Gyakran talán későn ocsúdik az
ember, későn ébred rá, micsoda káro-
kat okoz a természetben, melynek
egyrészt kiszolgáltatottja, de más-
részt, különleges képességei, találé-
konysága folytán átalakítója, ura is.

Pedig mindennek, ami a természet
része, megvan a maga helye, feladata
a földön. Bármilyen állat, bármilyen
növény tűnjék is el, felbomlik a ké-
nyes egyensúly, s tulajdonképpen va-
lamennyien rohanunk a vég felé.

Az állatok barátaink, társaink a lét-
ben. Megismerésük elengedhetetlen a

számunkra, ha nem
is jutunk el odáig,
hogy verseket írjunk
hozzájuk, kifejezve
irántuk érzett csodá-
latunkat, szeretetün-
ket, tiszteletünket, de annyit megte-
hetünk, hogy nem zavarjuk köreiket,
meghagyjuk megszokott élőhelyei-
ket, nem fosztjuk meg őket létfelté-
teleiktől. 

Ehhez azonban ismernünk kell a
fentieket, az élőhelyeket, a létfelté-
teleket, a különböző fajok szokásait,
szükségleteit. 

Ma, amikor legtöbben sajnálatosan
távol kerültünk az állatok világától,
nem terelgetünk már gyerekkorunk-
ban libákat, nem legeltetünk kecské-
ket, nem vágunk csalánt a kacsáknak,
nem vakargatjuk a fületövét a disz-
nóknak, nem nézünk bele, hosszasan,
mélyen bús bociszemekbe, legfeljebb
a kutyánk szeméből vetül ránk valami
ősi bánat, legjobb, ha minél többet já-
runk állatkertbe. 

Vagy lapozgatunk állatokról szóló
könyveket. Itt, mint a mellékelt cím-
lap fedte könyvben is, szépen, oko-
san, hozzáértően leírják a tudnivaló-

kat, és tudni illőket, és tudni ajánla-
tosakat a fajta szerint csoportosított
négylábúakról, és kétlábúakról, és
akárhány lábúakról, gerincesekről és
puhatestűekről, szárnyasokról és csú-
szómászókról.

Az „állatok” című képes kalauz,
hasonlóan más képes kalauzoknak,
melyek kincsei lehetnek könyvszek-
rényeinknek, s akár kerülhetnek egy
vagyonba, hiszen drága az előállítá-
suk, most, s még a hónap végéig fél-
áron kaphatók. Hogy miért? Mert
szinte nélkülözhetetlen ismereteket
tartalmaznak.

(Állatok – képes kalauz)
- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kincsek féláron

A „Mesterek, műhelyek” sorozat ke-
retében a jelenlegi magyar képzőmű-
vészet kiemelkedő, elismert alkotói-
nak, Bikácsi Daniella és Molnár
Péter Munkácsy-díjas festőművé-
szeknek és Bakos Ildikó valamint
Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas
szobrászművészeknek műveiből nyílt
kiállítás a Gödöllői Iparművészeti
Műhelyben. 

A sorozat célja, hogy idős mesterek
és olyan tanítványaik mutatkozzanak
be, akik maguk is mesterfokon alkot-

nak saját művészeti águkban.
Ennek első állomása Gerzson
Pál kiállítása volt a múlt év-
ben, s most olyan művészeket
hívtak meg, akik közül többen
az ő tanítványai. Mint azt Kato-
na-Szabó Erzsébet lapunknak
elmondta, terveik között szere-
pel, hogy minden évben rendeznek
egy, a sorozatba illő kiállítást. A
szombaton megnyílt Meditációs tér
című kiállításon a művészek filozofi-

kus tartalmakat, meditatív üzeneteket
megfogalmazó alkotásait láthatja a
közönség. A kiállítást Szeifert Judit
művészettörténész nyitotta meg.

Petőfi rónája, Móricz több regényé-
nek, elbeszélésének színtere, a vége-
láthatatlan, az éggel összeérő, mily is-
meretlen legtöbbünk számára. Legis-
meretlenebb mégis onnét az egyedül
álló hajlék, az a „magányos, dőlt ké-
ményű”, ahol néhány ember, vagy
csak egyes-egyedül, egy szál maga
élő valaki pergeti napjait. 

Rongyos ruhás, meg-
tört tekintetű idős embe-
rek néznek ránk Kresz
Albert fotóművész A ta-
nya 2006-2008 című, a
könyvtár földszinti ter-
meiben megnyílt kiállítá-
sának képeiről. Állatokat
látunk, akik szerencsé-

sek, mert
mit sem
tudnak arról, hogy a
körülöttük levő világot
régen elborította a nyo-
morúság. Omlanak a
falak, kicsorbulnak a
szerszámok. Lámpa-
fény küszködik, hogy
eloszlassa a sötétséget,
messzire világít egy ta-
nyaház ablakaiból, kü-
lönösen elgondolkod-

tatva: hogyan telhet odabent az este? 
Kresz Albertet hetvenedik szüle-

tésnapja alkalmából köszöntöttük a
kiállítással, s majd köszöntjük to-
vább, mert más kiállításai is nyílnak
az ősz folyamán. Mint itt a Hódmező-
vásárhely környéki tanyavilágban
megtett útjai eredményét tette köz-
szemlére, még sokféle témát tár majd
elénk.

N. A.

Kresz Albert fotóművészt köszöntjük

Örök táj, romló hajlék

Megnyílt a GIM-ház új kiállítása

Mesterek és tanítványok

Minden évben színvonalas pro-
dukcióval ünneplik meg a Zene
Világnapját Gödöllőn. Az idén
sem lesz ez másként, ezúttal a
délszláv népek zenéiből kap-
hatnak ízelítőt az érdeklődők
Orosz Zoltán harmonikamű-
vész és barátai Balogh Zoltán
(gitár), Pengő Csaba (bőgő) és
Agatics Krunoszlav (harmoni-
ka) jóvoltából.

Orosz Zoltán négyéves korában kapta
első hangszerét, legelső tanára édes-
apja volt, aki a dél-magyarországi
Bácsalmáson született, ahol a dél-
szláv zene hatása meghatározó.

A művész zenei érdeklődése rend-
kívül összetett, a klasszikus zenétől a
népzenék világán át a jazzig megany-
nyi stílusban egyformán otthonosan
mozog. 

E zenei sokszínűségnek köszön-
hetően munkásságának meghatározó
eleme a zenei stílusok újragondolása,
sajátos értelmezése, egyéni hangsze-
relési elemekkel való fűszerezése.

A világzenén belül is egészen friss,
önálló stílust jelent, ahogy a jazzt és a
Balkán népzenéjét ötvözve megte-
remtett egy új, egyedi hangzást, mely
kifinomult zenei megoldásokkal, csak
rá jellemző, rendkívül árnyalt, érzé-
keny játékmóddal, virtuóz techniká-
val mutatja be e hallatlanul izgalmas
zenei világot.

Modern hangszerelési ötletek, ki-
váló zenésztársakkal alkotott virtuóz
„zenei párbeszédek”, improvizációk
jellemzik a koncertet, fergeteges han-
gulatot teremtve a szabad téri feszti-
váloktól a sportarénák hatalmas szín-
padáig a világ minden táján.

A műsorban igen sokféle zenei stí-
lus jelenik meg, de az alapját a tüzes
ritmusú balkáni zene legszebb dalla-
mainak bemutatása alkotja úgy, hogy
abban a harmonika kiemelt szerepet
játszik.

A koncerten a gödöllői közönség a
Zene Világnapja előestéjén szeptem-
ber 30-án 19.30 órai kezdettel vehet
részt, a Művészetek Háza színházter-
mében.

Délszláv harmonikaest a Művészetek Házában

A Zene Világnapjára

A Levendula Galéria Fazakas-Koszta
Tibor festőművész Kint és Bent című
kiállításával kezdi őszi évadját szeptem-
ber 26-án, szombaton 17 órától.

Az 1966-ban Korondon, Erdélyben
született művész 1976-80 között a Szé-
kelyudvarhelyi Művészeti Iskolában,
majd a Marosvásárhelyi Művészeti Is-
kolában tanult, ahol 1984-ben grafika
szakon végzett. Mesterei voltak Molnár
Dénes és Bordi Géza. Ars poeticája:
„Nem akarom kitalálni a világot, csak
másképp összerakni“.

A kiállítást Vass Tibor József Attila-
díjas költő nyitja meg. A rendezvényen
Pásztor Endre, Bozsik Fruzsina Kin-
cső, Dezső Piroska közreműködik,
Szekeres Erzsók, a galéria vezetője pe-
dig a szokásos házias vendéglátással
várja az érdeklődőket a megnyitóra. 

A Levendula Galériát hamar megsze-
rették a gödöllőiek. Ennek köszönhető-
en szeptember elsejétől hétfőtől pénte-
kig 10-18 óráig látogatható, szombaton
pedig 9-13 óra között várja az érdeklő-
dőket.

Fazakas-Koszta Tibor kiállítása

Ősz a Levendula Galériában
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MEGVÍHÓ 

A Gödöllői Városi Múzeum 
meghívja Önt

A gödöllői szőnyeg 100 éve
Tanulmányok a XX. századi 

magyar textilművészet
történetéhez

című kötet bemutatójára

2009. szeptember 17-én 
csütörtökön 16 órára

a Gödöllői Városi Múzeumba

A konferenciakötetet bemutatja: 
Révész Emese PhD
művészettörténész

2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 5.

Telefon: 06-28-422-003, 

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
a GIM-Házban (Gödöllő, Körösfői utca 15-17)

2009. szeptember 19-én (szombat) és 20-án (vasárnap) 10-18 óráig

Bakos Ildikó, Bikácsi Daniela, Molnár Péter és Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas képzőművészek Med-
itációs tér c. csoportos képzőművészeti kiállítása látható a GIM-ház Ház kiállító termében.

Művészeti tanfolyamok a GIM-Házban
GOBELIN- ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ TANFOLYAM Művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész

Első foglalkozás: 2009. október 6. (kedd) 10-14 óráig és 15-19 óráig 

KERÁMIA TANFOLYAM Művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész
Első foglalkozás: 2009. október 5. (hétfő) 14.30-17.30 óráig

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM Művészeti vezető: Anti Szabó János, képzőművész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 10-14 óráig

TEXTIL TANFOLYAM Művészeti vezető: Hidasi Zsófia, textiltervező művész
Első foglalkozás: 2009. október 3. (szombat) 15-19 óráig 

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAM Művészeti vezető: Farkas Éva, kárpitművész
Első foglalkozás: 2009. október 4. (vasárnap) 10-14 óráig  

A tanfolyamok részvételi költsége: 35.000 Ft / 4 hónap
A jelentkezések és befizetések határideje: 2009. október 2. Bővebb tájékoztatás, jelentkezés, befizetés: 

Sukta Józsefné, alkotóházi titkár 28.419.660, gimhaz@invitel.hu          http://www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 
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Szeptember végéig látható állandó kiállításként a Gö-
döllői Városi Múzeumban Ignácz Ferenc gyűjteménye. A
továbbiakban időszaki- és vándorkiállításokon lesz meg-
tekinthető a rendkívül különleges és értékes néprajzi
anyag, amit adományként kapott Gödöllő egykori szülött-
jétől. 

Ignácz Ferenc Gödöllőn látta meg a napvilágot 1928.
március elsején. A kilenc gyermekes családban ő volt a
legkisebb, négy nővére és négy bátyja volt. Iskoláit Gö-
döllőn kezdte, majd Budapesten, a Wesselényi utcai gim-
náziumban érettségizett. Szülei kívánságára fogtechni-

kusi végzettséget szerzett és húsz éven keresztül a szak-
májában dolgozott. Természetszeretete irányította a vadá-
szat és a zoológiai tanulmányok felé, gyermekkori vágya
volt eljutni Afrikába. A Gödöllői Agrártudományi Egye-
temen végzett tanulmányai során megismerkedett afrikai
diákokkal, akiktől megtanulta a szua-
héli nyelvet. Nyelvtudását hasznosítva
1971-ben a Budapesti Vadászati Világ-
kiállításon már ő kalauzolta Kenya és
Tanzánia vadászati minisztereit, s végül
az ő meghívásukra el is jutott álmai
földjére. A következő években több íz-
ben járt különböző afrikai országokban:
a Természettudományi Múzeum megbí-
zásából vadászként a múzeum 1956-
ban kiégett állattárának gyűjteményét
pótolta közel húsz elejtett nagyvaddal.
Érdeklődése afrikai útjain fordult foko-
zatosan a néprajz felé. A Gondolat
Könyvkiadó felkérésére a maszáj tör-
zsek életét tanulmányozta. Első nagy si-
kerű könyve, amelyben afrikai élmé-
nyeinek egy részét foglalta össze,
„Habub Szudán felett“ címmel jelent
meg 1979-ben ugyanennél a kiadónál.
1980-ban került ki Ausztráliába, ahol
Sydneyben telepedett le és az Australi-
an Museum tiszteletbeli munkatársa
lett. Mint a múzeum állat- és növénypreparátumokkal
foglalkozó osztályának tagja, részt vehetett több múzeu-
mi gyűjtőexpedícióban Ausztrália területén.

Pápua Új-Guineába a „civilizáció“ által még viszony-
lag kevéssé érintett törzsek felfedezése vonzotta. Így ju-
tott el az új-guineai felvidék egyik legjelentősebb pápua
népcsoportjához, a melpákhoz is, akik visszatérő látoga-

tásai során végül
barátjukká fo-
gadták. Segítsé-
gükkel sikerült
megvalósítania,
amit célul tűzött
ki maga elé:
„...menteni, ami menthető az utókor számára; művésze-
tükből és életvitelükből mindazt, amivel hitelesen be tu-
dom mutatni a múltat és a jelenkori életet.“ Egyszemé-
lyes, magánerőből fedezett őserdei expedíciói során a he-

lyi őslakossággal jó barátságba kerül-
ve sikerült olyan tárgyakat is gyűjte-
nie, amelyek a néprajzi anyag legérté-
kesebb részét képezik. 

Turistaként, illetve az UNESCO
megbízásából bejárta Észak- és Dél-
Amerikát, a Távol-Kelet országait és a
Csendes-óceán szigetvilágát.

Ignácz Ferenc 1988-ban ajánlotta
fel szülővárosának közel tízéves gyűj-
tőmunkája anyagát. Az első külde-
mény 1990-ben érkezett Gödöllőre, az
utolsó pedig 2000 tavaszán. A több
ezer tételből álló gyűjtemény földraj-
zilag és színvonalát tekintve is igen
változatos képet mutat. A természet-
rajzi anyagot (kőzet- és ásványminták,
fosszíliák, állat- és növénypreparátu-
mok, valamint ezek dokumentációja)
elsősorban Ausztráliában és Pápua Új-

Guineában gyűjtötte 1980 után. A néprajzi tárgyak egy ré-
sze szintén e területekről származik, s ezek közül (Pápua
Új-Guinea) kerülnek ki a legértékesebb darabok is. Ilyen
jellegű, s ekkora változatosságot tükröző anyaggal eddig
egyetlen hazai múzeumunk sem rendelkezik.

Ignácz Ferenc a tárgyakon kívül több száz kötetes, a
gyűjteményhez kapcsolódó tudományos és ismeretter-
jesztő művekből álló könyvtárát, diafelvételeit, fotóit,
hangszalagjait és az expedíciói során használt felszere-
lését is a városnak adományozta. A gyűjtemény jól kiegé-
szíti egyrészt a Természettudományi Múzeum másrészt a
Néprajzi Múzeum anyagát s így hazánkban hézagpótló,

ritka és értékes együttest jelent. 
„Amíg erőm és egészségem engedi,

végzem tovább a munkámat, úgy az
Australian Museum, mint most már a
szülővárosom múzeumának javára és
talán örömére” – írta egyik rövid ön-
életrajzában.

Itt azonban a történet fonala meg-
szakad. Ignácz Ferencről ugyanis az
elmúlt három évben nem érkezett hír.
Sem ausztráliai sem magyarországi
barátai, családtagjai nem tudnak róla.
Ismert lakcímén már más család lakik,
telefonszáma megszűnt. Barátai azon-
ban bíznak benne, valahol talán most
is egyik kedvenc törzsénél tölti min-
dennapjait…

Forrás:
Antoni Judit: Óceánia Világa

Ignácz Ferenc: Élettörténetem dióhéjban

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Ignácz Ferenc

Megújult, megszépült az elmúlt
hetekben Ivánka Imre kriptája a
máriabesnyői temetőben. Bár a
munkák még tartanak, már csak
az utolsó simítások vannak hát-
ra. A pákozdi csata évforduló-
jára minden készen áll majd,
hogy tiszteleghessünk az egyko-
ri honvédezredes emléke előtt.

Az Ivánka-kripta felújítása szép példája
a gödöllőiek összefogásának. A Gödöl-
lői Értékvédő Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére, a Gödöllői Ipari
Park és Törő Lajos felügyelő bizottsági
tag munkájának köszönhetően indult el
a munka, aminek költségeihez az önkor-
mányzat 2 millió forinttal járult hozzá.
A kivitelezést a KÉSZ Kft. végezte, s
amikor arra szükség volt, a VÜSZI-től
kaptak segítséget. 

A munka során külső és belső mun-
kákat egyaránt végeztek. Felújították a
tetőszerkezetet, kijavították a burkolat
hibáit, rendbe tették a nyílászárókat, és

szellőzőket alakítottak ki. A belső teret
kimeszelték, gombamentesítették. Var-
ga Árpád kőfaragó mester a kriptafül-
kékre elkészítette a névtáblákat, így a
későbbiek folyamán is pontosan azono-
sítható lesz, melyikben kit helyeztek el.
(A kriptában három elfalazott koporsó
található: Ivánka Imréé, a feleségéé, és a
nevelt lányáé) Erről Szűcs Józsefné, a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület elnöke tájékoztatta lapunkat.

Az egyesület szerette volna, ha az át-
adásra az épülethez vezető út is elké-
szül, azonban ennek a teljes felújítására
most nincs mód. A mostani munka so-
rán a kriptához vezető lépcsőfokokat, és
a közvetlen környezetet teszik rendbe,
ehhez a Damjanich iskola diákjai is se-
gítséget nyújtanak. 

Az egyesület továbbra is gyűjti az
adományokat, s szeretnék, ha a befolyt
pénzből minél előbb stabilizálhatnák a
kriptához vezető utat. Hogy ez murvá-
val, vagy járdalappal készülhet el, az a
befolyó összegtől függ.

Végéhez közeledik az Ivánka-kripta felújítása

Készül a megemlékezés



1998-2008 között több mint
350 új növény- és állatfajt fe-
deztek fel a Bhután, Észak-ke-
let India és Mianmar északi ré-
szén, valamint Kína tibeti ré-
giójának déli területén folyta-
tott kutatások során.

A WWF nemzetközi természetvédel-
mi szervezet a Kelet-Himalája - Ahol a
világok összeérnek (The Eastern Hi-
malayas - Where Worlds Collide) cí-
mű tanulmányában az 1998-2008 kö-
zötti kutatási időszak eredményeit mu-
tatja be. A kutatások Bhutan, Észak-
kelet India és Mianmar északi részén,
valamint Kína tibeti régiójá-
nak déli területén folytak. A
Himalája keleti fele jellem-
zően nehezen megközelíthető
terület, sok az elszigetelt élő-
hely, ezért a biológiai feltér-
képezés hosszú időt vesz
igénybe, és máig nem fejező-
dött be.

Az egy évtizedes kutatás
során a szakemberek több
mint 350 új fajt regisztráltak ezen a
területen. Az eddig nem ismert fajok
közé tartozik 242 növény, 61 gerinc-
telen, 14 édesvízi hal, 16 kétéltű, 16
hüllő, 2 madár és 2 emlős.

A kutatók rámutattak, hogy az
Észak-Mianmarban élő putaoi munt-
jákszarvas (Muntiacus putaoensis) a

világ legkisebb és legősibb szarvas-
faja. Az állatról korábban úgy gondo-
lták, hogy egy másik faj fiatal egyede,
de a DNS-tesztek azt igazolták, hogy
egy különálló fajba tartozik. 60-80 cm
magas, és összesen 11 kg körüli testtö-
meggel rendelkezik. Rátaláltak a terü-

leten a 2005-ben felfedezett aru-
nácsali makákóra (Macaca mun-
zala) is, mely nem csak a régió, de
egyben a tudomány számára is
teljesen új felfedezés. Ez a világ
eddig ismert legmagasabban élő
makákója – a tengerszint feletti
1600 és 3500 méter magasságban
fordul elő.

A Himalája teljes területén tu-
domásunk szerint eddig megkö-
zelítőleg 10.000 faj él, többek
között kb. 300 emlős, 1000 madár
és 300 édesvízi hal. A világ ismert

növényfajának harmada és az ismert
gerinctelenek 40 százaléka megtalál-
ható itt. Emellett itt él a kihalás szélén
álló bengáli tigris, és a szintén veszé-
lyeztetett indiai orrszarvú is. 

„Ez a hatalmas jelentőségű felfe-
dezés rámutat arra, hogy a Himalája
keleti része egyike a világ természeti

kincsekben leggazdagabb területeinek.
Különös figyelmet kell tehát arra for-
dítani, hogy a most felfedezett értéke-
ket megőrizzük. Sajnos a Himalája
egyike azoknak a helyeknek, ahol a
klímaváltozás hatásait már észlelhet-
jük“ – mondja Balogh Alexandra, a
WWF Magyarország sajtószóvivője.

Az eső aranyat ér. És ez az állí-
tás már nem csak a májusi eső-
re vonatkozik, hanem általá-
nosságban is igaz. Az idei nyár
is rendkívül száraz volt és a le-
esett csapadék sajnos egyszer-
re érkezett. Így ha van módunk
rá akkor érdemes az esővizet
megtartani.

A csapadék kiegyensúlyozott felhasz-
nálását érhetjük el azzal, ha gyűjtjük
az esővizet. Mikor sok van össze-
gyűjtjük, mikor kevés, elöntözzük.

Nagyszüleink, ahol megtehették
hordóba, kádba összegyűjtötték az es-
ővizet, mert szép illatos lett tőle az
abban mosott ruha és selymes a lá-
nyok haja. Tették ezt annak ellenére,
hogy a kutakról még ingyen hozhat-
tak vizet és nem volt csatornadíj sem.
Az esővíz azért jobb, mert a talajvi-
zekhez képest lágy víz, nincs benne
mész, kevesebb szappantól felhabzik.

Manapság nagyon sokat fizetünk a
víz- és csatornahasználatért. A vízdíj
azért olyan magas, mert a természetes
vizeket bonyolult eljárásokkal tisztít-
ják és szállítják a fogyasztókhoz.
Ezek az eljárások pedig nemcsak bo-
nyolultak, hanem erőforrásigényesek,
így környezetterhelők is. Tehát ha az
esővíz begyűjtése által ingyen vízhez
jutunk, akkor egyben a környezetün-
ket is tehermentesítettük.

Egy modern háztartásban akár napi
150 liter ivóvizet is elhasználunk a
legdrágább vezetékes vízből.

Európa egyes országaiban ezért tá-
mogatják is az esővízgyűjtést, ezzel
motiválva a lakosságot, hogy öntö-
zésre, autómosásra, esetleg vécéöblí-
tésre ezt a takarékos, helyben nyert
vízforrást haszánálja.

Magyarországon az átlagos csapa-
dékmennyiség 550 mm négyzetméte-
renként. Növényeink átlagos csapa-

dékigénye 520 mm évente. Örülhet-
nénk, hisz ez bőven fedezi az igé-
nyeiket. Azonban ha jobban bele-
gondolunk, rájövünk, hogy növé-
nyeink aktív állapotunkban, a te-
nyészidőszakban (áprilistól novem-
berig) igénylik leginkább a csapa-
dékot, akkor pedig átlagosan csak
kb. 300 mm hullik négyzetméteren-
ként. Ez négyzetméterenként 220 li-
ter vízhiányt jelent. Ezt pedig vala-
honnan pótolnunk kell, ha kertünk-
ben nem akarjuk kókadó növények
közt, a kiégett gyepet nézve tölteni
hétvégéinket.

A kertépítésben egyre inkább be-
vett gyakorlat, hogy öntözőrendsze-
rek telepítésekor rögtön föld alatti
esővízgyűjtő tartályokat is elrejtünk
a kertünk talajába. Az így raktáro-

zott vízzel, (utántöltést és szűrést vé-
gezve), ragyogóan öntözhetjük a pá-
zsitunkat, mészkerülő vagy akár
mészérzékeny dísznövényeinket is.

Az esővízgyűjtés legegyszerűbb
módja a tetőnkről összefolyó víz el-
vezetése a megfelelő nagyságú tartá-
lyokba. Az így
nyerhető vízmeny-
nyiség kiszámítá-
sához vegyük fi-
gyelembe, hogy
30-40 nm tetőfelü-
letről 1 köbméter
víz gyűjthető össze
havonta.

Nyilván legegy-
szerűbb megoldás,
ha egy hordót állí-
tunk az ereszcsa-
torna alá. Ezzel az
a baj, hogy nehéz a vizet kinyerni be-
lőle, nincs az öntözéshez szükséges
víznyomás, ráadásul hamar elkoszo-
lódik, bealgásodik a víz. Ennél szak-
szerűbb módja az esővíz felfogásá-
nak, mikor acéltartályokat vagy a
helyszínen kivitelezett vasbeton tartá-

lyokat építenek. Ezek hátránya, hogy
gyakran idő előtt korrodálódnak,
vagy nem nyújtanak kellő vízzárást.

A legmodernebb megoldás az
edzett műanyagból, speciálisan víztá-
rolásra gyártott tartályok földbe süly-
lyesztése. A talajfelszín alá helyezett
tartályok ugyan a mechanikai hatá-
soknak kevésbé állnak ellen, de kis
odafigyeléssel akár életünk végéig ki-
szolgálhatnak minket. A célnak meg-
felelően mindenféle méretben és ösz-
szeszerelésben hozzájuthatunk a leg-
különfélébb formákhoz.

További előnye a műanyag tartály-
nak, hogy könnyen telepíthető, kö-
szönhetően a kis súlyának és szerel-
vényezhetőségének. Telepítéskor a
kiásott gödör aljára homokágy kerül
majd a tartály köré pedig vízelvezető
réteg és már rá is kapcsolható az eső-
vízcsatornák gyűjtővezetéke. A tartá-
lyok összekapcsolhatóak, ezért nagy-
felhasználók igényeit is képesek ki-
elégíteni. Vigyázni csak talajvizes te-
rületeken kell, ahol a könnyű súlyá-
nak következtében előfordulhat, hogy
felúszik a tartály.

Az esővízgyűjtésnek természete-
sen hátránya is van. Elég, ha megnéz-
zük, hogy eső után néha milyen ko-
szosak lesznek az autók: ugyanis az
esővíz sem mindig tiszta. A városi le-
vegő szennyezettsége is könnyen át-
vándorol az esőcseppekbe, így gyak-
ran a nitrogén és kénvegyületek miatt
savas kémhatású, vagy éppen korom-
tartalmú az esővíz. A másik problé-
mát a háztetőkön felhalmozódó szen-
nyeződések (madárszar, ereszbe hulló
falevelek) okozzák.

Érdemes tehát odafigyelni az eső-
víz használatára, profi technikát al-
kalmazni, esetleg szakértő vélemé-
nyét kérni. A megtakarítás és a kör-
nyezet tehermentesítése mindenkép-
pen megéri az utánajárást.

Szeptember 19-20.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 06-30-9531242

Veresegyház, Bánóczi u. 2.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Állati dolgok

Több száz új faj felfedezése
Nem csak kertészeknek

Gyűjtünk esővizet!

A Rézgombos alól mentett árva
cicakölykök gazdát keresnek.
Tel.: 20/954-7249

Elveszett a Blaháról egy 10 éves ke-
verék kan, Kálmi névre hallgat. Sze-
retettel várja gazdija haza.
Tel.: 30/677-2178

A Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium egy új honla-
pot hozott létre a vadonleso.
hu-t. A program része a Nem-
zeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszernek, mely hazánk ter-
mészeti állapotát figyeli immár
több mint tíz éve.

A Vadonleső Központ munkatársai
azon dolgoznak, hogy a programban
résztvevő önkéntes, aki lehet akár Ön
is, minél kényelmesebben és hatéko-
nyabban csatlakozhasson és vehessen
részt az adatgyűjtésben. Számos élő-
lény fordul elő környezetünkben, me-
lyekről azt hihetnénk, hogy minden-
hol ott vannak. Ha alaposabban utána
nézünk, akkor azonban kiderül, hogy
ez nem teljesen van így. Vannak olyan
fajok, melyek mára már a kipusztulás
szélére kerültek. Ilyenkor mindent
meg kell tenni a megmentésükért!
Csak akkor van esély arra, hogy idő-
ben megkongassuk a vészharangot,
ha azonnal kiderül, hogy veszélybe
került valamelyik élőlény hazai állo-
mánya. Van egy kritikus egyedszám,
amely alá ha csökken a faj egyedei-
nek száma, akkor már nem tudnak
maguktól fennmaradni. Ilyen esetben
már csak idő kérdése, hogy mikor

tűnnek el végleg a Föld színéről.
Megőrzésük csak széles tudományos
és társadalmi összefogással valósul-
hat meg. Sokan úgy gondolják, hogy
ők nem tehetnek semmit, de ez nem
igaz. Hiszen a sokszor gyakorinak
gondolt élőlények is veszélyben van-
nak. Akkor amikor kertünkben hadjá-
ratot indítunk a vakondok ellen sokan
nem is gondolják, hogy ez a faj is ve-
szélyben van. Sajnos egyre ritkább a
sün, a vörös mókus, vagy a zöld leve-
libéka is. A vadonleso.hu weboldalon
most bárki, akár otthonról is segítheti
ezeknek az állatoknak a védelmét.
Egyszerűen csak regisztrálnia kell  és
időről időre a felsorolt fajok közül be

kell írnia, melyik található
meg az Ön közvetlen kör-
nyezetében. Gondoljunk
bele, milyen szomorú lenne
ha pár év múlva gyerme-
keink csak a mesékből is-
merhetnék a mókust, vagy
a sünt. Talán ennyit mi is
tehetünk környezetünk vé-
delméért. Bővebben:
www.vadonleso.hu

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

kötelező tüdőszűrést rendelt el!

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

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

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

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

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

Szeptember 14-21-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Szeptember 21-28-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

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

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

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATOT HIRDET A 
GÖDÖLLŐI REZSIHÁTRALÉKKAL

RENDELKEZŐ CSALÁDOK 
TÁMOGATÁSÁRA.

A PÁLYÁZATI LAPOT A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

PORTÁJÁN
VAGY A 106-OS SZOBÁBAN

LEHET IGÉNYELNI.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 
2009. OKTÓBER 20.

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

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

Köszönettel: Dr. Németh Julianna háziorvos

Tisztelt Gödöllőiek!

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

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

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

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

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

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

Gloserné Szabó Györgyi, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

1/2009 (02.23.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyző-
könyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a kö-
vetkező napirendet:
Napirendi pontok:
1. 2009. év üzleti terve
2. Tájékoztatás –„ A Gödöllői Királyi Kastély komplex,
környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése
és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" -
című kiemelt projektről (azonosító: KMOP-3.1.1/E-
2008-0002)
3. Egyebek
2/2009 (02.23.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
elfogadta a Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2009. évi
üzleti tervét.
3/2009 (02.23.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
elfogadta „A Gödöllői Királyi Kastély komplex, környe-
zetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és csa-
ládbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" - című
kiemelt projektről szóló tájékoztatást.
4/2009.(05.12.) sz. határozat
A taggyűlés - írásbeli szavazás útján, a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. „Gödöllői Királyi Kastélynak a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program keretében megvalósuló
komplex rekonstrukciója” tárgyában kiírt közbeszer-
zés győztes ajánlattevőjével, mint építési kivitelezővel
kötendő szerződés tervezetét elfogadja és felhatal-
mazza a Kht ügyvezető igazgatóját annak a győztes
ajánlattevővel történő aláírására.
5/2009 (05.12.) sz. határozat
A taggyűlés- írásbeli szavazás útján, a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. „Gödöllői Királyi Kastélynak a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program keretében megvalósuló
komplex rekonstrukciója” tárgyában kiírt közbeszer-
zés győztes ajánlattevőjével, mint kert kivitelezővel kö-
tendő szerződés tervezetét elfogadja és felhatalmazza
a Kht ügyvezető igazgatóját annak a győztes ajánlatte-
vővel történő aláírására.
6/2009 (05.25.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
megszavazta levezető elnöknek Dr. Gémesi Györgyöt,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenőfi Gábornét és jegyző-
könyvvezetőnek Vámosi Ritát, továbbá elfogadta a kö-
vetkező napirendet:
Napirendi pontok:
1. 2008. évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelen-
tés a 2008. évi tevékenységről.
2. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megál-
lapítása, meghosszabbítása, javaslattétel díjazásra.
3. Átalakulás közhasznú társaságból, közhasznú non-
profit korlátolt felelősségű társasággá.
4. Beszámoló - A Gödöllői Királyi Kastély komplex,
környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése
és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése" -
című kiemelt projektről (azonosító: KMOP-3.1.1/E-
2008-0002)
7/2009 (05.25.) sz. határozat

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése támogatja a
2008. évi Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelentés
elfogadását.
8/2009 (05.25.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
támogatja, hogy a Kht. könyvvizsgálójának továbbra is
a Hannák és Társa Kft-t, Hannák György urat válassza
meg a taggyűlés 2011.05.31-ig. A könyvvizsgáló díja-
zása 1.200.000 Ft+ ÁFA/év összegű.
9/2009 (05.25.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhangúlag
támogatja, hogy a könyvvizsgáló szerződésében a
könyvvizsgálói szerződés felbontására az alábbiak
vonatkozzanak:
„Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést
bármelyikük bármikor, indokolás nélkül, írásban, 30
napos felmondási idővel felmondhatja. Felek külön is
rögzítik a Megbízó arra vonatkozó jogosultságát, hogy
a megbízási szerződést a társaság éves beszámolójá-
nak legfőbb szerv általi elfogadását követően a Megbí-
zó indokolás nélkül felmondhassa.
Megbízott a felmondási idő alatt is köteles a rábízott
ügyeket a szerződésnek megfelelően, teljes körűen el-
látni, és a Megbízó érdekében eljárni.
Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen
együttműködnek, és a szerződés bármely okból tör-
ténő megszüntetése esetén ezen elv figyelembevéte-
lével számolnak el egymással. Megbízó a Megbízott ál-
tal a szerződés megszüntetésének időpontjáig el-
végzett feladatok alapján a megbízási díj idő- és
munkaarányos ellenértékét Megbízott részére a szer-
ződésben meghatározott fizetési feltételek szerint
megfizeti. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a
Megbízó él azzal a jogával, hogy a megbízási szer-
ződést a társaság éves beszámolójának legfőbb szerv
általi elfogadását követően felmondja a Megbízott
részére csak az adott üzleti évben elvégzett munkájá-
nak ellenértéke kerül megfizetésre, és nem tarthat
igényt további díjazásra.”
10/2009 (05.25.) sz. határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Kht. taggyűlése egyhan-
gúlag támogatja,  a Kht. által beterjesztett társasá-
gi szer-ződés módosítást, kivéve a 18B pont módo-
sítását.
1. A közhasznú társaság (továbbiakban: Társaság)
elnevezése:
A Társaság cégneve: Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A Társaság rövidített neve: Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit Kft.
13. Az Ügyvezető
Az ügyvezetőt a taggyűlés választja a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. által javasolt személyek kö-
zül.
Nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig
– vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló tv. szerint köztartozásait nem egyenlítette ki.
A fenti kizáró ok az előző közhasznú szervezet
megszűntét követő két évig áll fenn.

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TAGGYŰLÉSÉNEK 2009-BEN HOZOTT HATÁROZATAI

A 2008-ban elfogadott (1338/2008/EK számú)
egészségügyi statisztikai rendelet előírásainak
megfelelően az Európai Unió tagállamaiban Európai
lakossági egészségfelmérésre (ELEF) kerül sor. Ma-
gyarországon az adatgyűjtést a Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) hajtja végre, az Egészségügyi Mi-
nisztérium támogatásával. 
Az adatfelvétel fő célja a lakosság egészségi álla-
potának, életmódjának és az egészségügyi szolgál-
tatásokkal való elégedettségének megismerése.
Ezek az információk 
— az uniós adatigények kielégítése mellett — hozzá-
járulhatnak a szükséges egészségpolitikai intézke-
dések meghozatalához és az egészségügyi ellátó-
rendszer minőségének javításához. 
Magyarországon az ELEF 449 településen, a 15
éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakos-
ság körében, 7000 fő megkérdezésével zajlik
2009. szeptember 15 — október 30. között. 
A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdező-
biztosok a fenti időszakban keresik fel a véletlen
mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdő-
ívet töltenek ki az egészségi állapotukról, életmód-
jukról, az egészséget befolyásoló egyéb tényezők-
ről, illetve az egészségügyi ellátórendszerrel kap-
csolatos véleményükről. 
Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportján az Or-
szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

(OETI), mint az ÁNTSZ Országos intézete, felmérést
végez az Egészségügyi Minisztérium támogatásá-
val. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot
Vizsgálat (OTÁP2009) Magyarországon egyedülálló
módon országos reprezentatív mintán, mérésekre
alapozva határozza meg a túlsúly, az alultápláltság
és a hasi elhízás előfordulását. A vizsgálatra az or-
szág 120 településén kerül sor a 18. életévüket be-
töltött felnőttek körében 2009. szeptember 15. és
november 30. között. A vizsgálat 2 részből áll: táp-
lálkozási napló kitöltése, valamint igazolvánnyal
rendelkező egészségügyi személyzet által végzett
testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérések.
Ezek alapján összefüggést keresünk a táplálkozási
szokások, a tápláltsági állapot és egyes betegségek
között. Az adatok birtokában tudományosan meg-
alapozott, a lakosság egészségének javítását célzó,
hatékony intézkedések válnak lehetővé. 
A felmérés során gyűjtött adatokat a KSH és az
OÉTI az adatvédelmi törvény és a statisztikai tör-
vény előírásainak szigorú betartásával kezeli, csak
statisztikai célra használja fel, név és cím nélkül, az
egyéni azonosítást kizáró módon. A felmérés meg-
kezdése előtt a mintába bekerült személyeknek
tájékoztató levelet küldünk. A kérdőív kitöltését kö-
vetően minden válaszadó ajándékot kap, továbbá
részt vehet nyereménysorsolásokon is. 
Budapest, 2009. augusztus 

Központi Statisztikai Hivatal 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 

Intézet 

KÖZLEMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkor-
mányzata a feladat-
körébe tartozó autó-
busszal végzett menet-
rendszerinti, helyi személyszállí-
tás, közszolgáltatási szerződés ke-
retében történő ellátására pályáza-
tot hirdet.

A pályázati kiírás dokumentációja
100.000 Ft + ÁFA összegnek Gö-
döllő Város Önkormányzatának
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-00100004
számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy má-
solati példányának bemutatása el-
lenében vehető át 2009. október
26-án 10 óráig Gödöllő Város Pol-
gármesteri Hivatalának Városüze-
meltető és Vagyonkezelő Irodá-
jában (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7. III. emelet 308. szoba), mun-
kanapokon hétfőtől csütörtökig 8
és 16 óra között, pénteken 8 és 14
óra között.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja
ügyfeleiet, hogy 2009. szeptember 24-én technikai okok miatt 11- 17

óráig zárva tart. 
Sürgős esetben intézményünk telefonon elérhető.

Megértésüket köszönjük.

A TISZA UTCAI ÉS SZABADSÁG ÚTI ÓVODA
SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JE-
LENTÉSE
Engedély szám: 12.Pk.60.231/2003/2.szám
Adószám: 18700372-1-13
A Szivárvány – gödöllői V. sz. Óvoda gyermekeiért
alapítvány Gödöllő, Tisza utca 4. egyszerűsített beszá-
molójának mérlege a 2008. évre. 

Az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-ból
befolyt összeg: 526.000.e Ft. 
Az alapítvány 2008. évben a közhasznú tevékenység
keretében nem nyújtott pénzbeli juttatásokat. Az
alapítvány a helyi önkormányzattól, központi költ-

ségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól,
önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől tá-
mogatást nem kapott. 
A vezető tisztségviselők 2008.évben juttatásban nem
részesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány közhasznú minősítést kapott a Pest
Megyei Bíróságtól 2003.június 11-én.
Az alapítványi céloknak megfelelően az óvodáskorú 
gyermekek nevelését, képességfejlesztését segítő esz-
közöket fejlesztjük. A jelenleg is  befolyt összeget tar-
talékoljuk,   a továbbiakban is a  gyerekek fejlődését se-
gítő eszközöket vásárolunk. 
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik adományaikkal, tárgyi  felajánlásaikkal, segítsé-
gükkel és támogatásukkal hozzájárultak a 2008. évi si-
keres működésünkhöz.
Az alapítványi cél megvalósítása érdekében 2009. év-
ben folytatja alapítványunk az  adományok gyűjtését.  
Bankszámlaszámunk: 65600168-11041128
Az alapítvány kuratóriuma
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A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA
SZÓLElfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner

utalványát!

GÖRÖG EST
a szálloda éttermében.

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

~ ~ ~

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

Asztalfoglalás: 28/816-819

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

Borhétvége
Október 9-11.

A szálloda udvarán minden nap 14 órától.
Hangulatos programok:

Tóth Sándorné, Juliska néni a bagi Muhara Együttes
szólóénekese népdalokat énekel

Bordalokat ad elő a zeneiskola férfikórusa
Játszik a Cuento Guitarre gitárzenekar

A Renessaince Consort előadása
Cigányzene, tangóharmonika, jazz

Híres borászok jelenlétében borkóstolás és vásár

Meghívott vendégek:
Agancsos pincészet (Villány)

Matolcsi pincészet (Etyek)
Sebestyén pincészet (Szekszárd)

Fehérvári pincészet (Somló)
Babicz pincészet (Mogyoród)

Kalocsai Zoltán sommelier

Sajt- és mézkülönlegességek, fából készült termékek vására.
Grill terasz

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Könnyed győzelemmel
kezdte a bajnokságot a
TEVA-GRC csapata. A lá-
nyok az UTE Volley gárdá-
ját fogadták a hétvégi el-
ső játékonapon és ugyan
az első szettben még aka-
dozott a gépezet, a másik
két játékban már hozták
magukat a mieink, és
nyertek végül a papírfor-
mának megfelelően 3:0-
ra.

Az első szett minden tekintet-
ben fordulópont volt, ugyanis az UTE
nyert helyzetből hibázott, amit kö-
szöntek szépen a mieink, és ha izzad-
ságszagúra sikeredett is, de hozták
27:25-re a játékot. Ez meghozta a len-
dületet Deme Gábor tanítványainak
és a folytatásban már nem hibáztak. A
második szettben 11 pontot engedtek

az UTE-nek, és ugyan a harmadik fel-
vonás ismét szorosra sikeredett
(25:21-re nyertük), ezt a szettet is
hozták Csengeri Petráék, így végül
az eredményt nézve magabiztos győ-
zelmet ért el a TEVA-GRC. A csapat
szeptember 20-án a nyáron megacé-
losodott Békéscsabához látogat.

Deme Gábor, a TEVA-GRC edője
értékelt: „Görcsösen játszottunk. A
lelkesedéssel elégedett vagyok, és bí-
zom benne, hogy a játék lesz még en-

nél sokkal jobb is. Gratulálok
az újpestieknek, mert megne-
hezítették a dolgunkat.”

Női Extraliga, 1. forduló

TEVA-GRC – UTE Volley
3:0 (25, 11, 21)

*
Utánpótlás – I. Pál
István Emléktorna

Szeptember 19-én első íz-
ben rendezik meg az I. Pál
István emléktornát a 12 éven
aluliak számára Gödöllőn. A
Madách Imre Szakközépisko-

la tornatermében megrendezésre ke-
rülő mini korcsoportos tornán a házi-
gazda Gödöllő két csapattal vesz
részt, míg a további részt vevő csapa-
tok a Koch Róbert Akadémia, a Delta
és a Runkil csapatai lesznek. A torna
reggel 8-kor kezdődik.
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Röplabda – Magabiztos nyitány

Könnyed siker az UTE ellen
Meglepő, de megérdemelt győ-
zelmet aratott a Gödöllő–For-
tuna a Futsal NB I. második já-
téknapján hazai pályán.

A tavalyi csapatból három gödöllő já-
tékos, Nagy Roland, Séra Tibor és
Száraz Szabolcs képviseli a Bikákat,
míg a többi játékos a Dupont-ból ér-
kezett az összeolvadt csapatba. Kis
János együttese azt a Győrt leckéz-
tette meg, amelynél válogatottak töm-
kelege (Gyurcsányi Zsolt, Mada-
rász János, Dróth Zoltán, Balázs
Zoltán, Gölesz Róbert, Peczár Csa-
ba, Lódi Tamás és Tóth Szabolcs sé-
rült) rúgja a bőrt, valamint a szakmai
munkát a teremlabdarúgó-válogatott
edzője, Kozma Mihály irányítja. Ez
mit sem ért a pályán és ugyan az első
félidőben többször is veszélyeztetett

az ETO, a második 20 percben öröm-
focit produkáltak a gödöllői fiatalok,
amivel nagy leckét adtak Madarász
Jánoséknak. Ezzel kiköszörülte a For-
tuna az első fordulóban elszenvedett
vereséget, amelyet az újonc Borsod
Volán otthonában ért el. A következő
fordulóban Szentesre látogat a csapat.

Futsal NB I., 1. forduló

Borsod Volán – Gödöllő-Fortuna
9-2 (2-0)
Gól: Séra Tibor, Fehér Krisztián

Futsal NB I., 2. forduló

Gödöllő-Fortuna – Dunatakarék
ETO Győr 7-4 (1-1)
Gól: Séra T. (2), Smiri Elek, Takács
Márton (2), Sámson Zoltán, Mada-
rász János (öngól)
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Futsal – Bravúros siker a Győr ellen

Gödöllővel volt a Fortuna

Az AKSE (Airsoft Kulturális és Sport
Egyesület) keretében működik a
HUN-TER íjász szakosztály, amely
az elmúlt hétvégén rendezett versenyt
Babatpusztán. Az íjászat egy szóra-
koztató időtöltés, amely sportként is
űzhető, s amely sokakat az első lövés-
től már gyermekkorban örökre rabul
ejt. A szabadidős tevékenységként
űzött játéktól egészen az olimpiai
sportágig lehet fokozni és verseny-
szerűen is lehet űzni, ezt a történelmi
gyökerekkel rendelkező, nagy múltú
és nemes tevékenységet. Magyaror-
szágon jelentős tábora van az íjászat-
nak, sok nemzetközi hírű verseny-
zőnk van és számos íjkészítőnk, akik
büszkén hirdetik és méltán teszik is-
mertté a magyar hagyományokat. A
gödöllői szakosztály létrejötte néhány
tapasztalt gödöllői íjász szerencsés
találkozásának, útkeresésének, vala-
mint az akkoriban frissen alakuló gö-
döllői airsoft team (Airsoft Gödöllő
KSE) oszlopos tagjainak köszönhető.

A HUN-TER 2007-ben alakult
meg 5 fővel, és apró lépésekkel bő-
vült, napjainkban már 21 fős a taglét-
szám. Tóvári Péterrel, a szakosztály
vezetőjével beszélgettünk.

– Segítene a név választásának
megmagyarázásában.

– Szakosztályunk névadása is az
„alapítók összetétele” alapján mozaik
szóként adódott, miszerint; a HUN –
mint Hungary, a TER – mint terep-

íjász, a HUN-TER – mint vadász-
íjász. Tevékenységi körünkbe tartozik
a tradicionális íjászat, a terep íjászat,
a vadász íjászat, a pálya íjászat, a lo-
vas íjászat és a futás íjászat. A szak-
osztályunk tagjai között minősített és
hobby íjászok is megtalálhatóak, akik
a tradicionális íjászatot, a terep-, 3D,
valamint a vadászíjászatot képviselik.
Egyesületünk és szakosztályunk tag-
ja, valamint igazolt tagszervezete a
Magyar Íjász Szövetségnek. Tagjaink
rendszeres résztvevői a rangos hazai
íjászversenyeknek, s számos verseny-
eredménnyel is büszkélkedhetünk.

– Ha jól tudjuk, a sikerek sem
maradtak el.

– Igen. Tagjaink közül a legújabb
és legjelentősebb ifjunknak az ered-
ménye említhető. Berze Roland
megnyerte az idei ifi korosztálybeli
országos bajnoki címet.

– Mit nyújt a HUN-TER íjász
szakosztály?

– Támogatónk jóvoltából rendel-
kezésünkre áll Gödöllő belterületén
egy jól megközelíthető, kerített, több
célos íjászpálya, valamint domborza-
tilag tagolt és speciálisan kialakított
tereppálya, melyen lehetőség van
mozgócél lövésére, vadászíjászatra
történő felkészülésre, vadász helyze-
tek gyakorlására egyaránt. A téli idő-
szakban pedig az erőnléti edzésekre
és gyakorlatokra fedett és fűtött tor-
nacsarnok is rendelkezésére áll a

tagságnak. Edzéseinket minősített
szakedző vezeti és irányítja, amely a
sikeres munka egyik alappillére. Az
íjászat iránt újonnan érdeklődőknek
tanácsadással, valamint felszerelés
biztosításával tudunk szolgálni, az
íjászsport megfontolt kipróbálásához.

– Nagy feladat az elődök nyom-
dokaiba lépni.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Gö-
döllő a hazai íjásztársadalom szülőfa-
luja. Az 1970-es években itt alakult
meg az első kis csoport dr. Fábián
Gyula professzor vezetésével, amely
azután országos egyesületté nőtte ki
magát. A Magyar Terep- és Vadász-
íjász Egyesület, rövid nevén MTVE
1989-ben alakult, s a rendszerváltás
utáni egyik legelső társadalmi szerve-
zetként húsz éven át működött. Kez-
detben szövetségi feladatokat is ellá-
tott, mivel a MISZ-ben nem volt elis-
mert szakág a terep, vadász, lovas és
tradicionális íjászat. Az MTVE sajná-
latosan ma már nem működik, azon-
ban az egyesületből számos híres te-
repíjász versenyzőt neveltek ki, pl.
Szöllősi Antal, Búza Csaba, Fuchs
Péter, Bánszky Gábor, s még sorol-
hatnánk a névsort. Ennek szellemé-
ben igyekszünk méltó folytatásaként
a város sportéletéhez szorosan kap-
csolódva elősegíteni, ápolni és ter-
jeszteni az íjászatot, mint sporttevé-
kenységet.
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Íjászat – Tradícióőrzés Gödöllőn

Az elődök nyomdokain a HUN-TER

Hat meccs, hat győzelem a gö-
döllői asztaliteniszezők mérle-
ge a bajnokság 2. fordulójá-
ban.

Az NB I-ben a hölgyek azt a ceglédi
csapatot fogadták, amely mögött az
előző bajnokságban végeztek az NB
II-ben. A vendégek kamikáze taktikát
alkalmaztak, ami nem jött be és a Gö-
döllői SK végül 11:7-re tudott nyerni.
Két fordulót követően az újonc női
csapat 2 győzelemmel és 4 ponttal
rajtolt.

A férfi NB II-ben a frissen felju-
tott Szentendre volt a vendég,
amely a feljutást kiharcoló csapattal
vágtak neki a bajnokságnak. Ez is ke-
vésnek bizonyult, ugyanis a mieink
15:3-ra nyertek. Az NB III-ban a na-
gyon kellemetlen Nyergesújfalu volt
a vendégünk. A mindvégig kiélezett
csatát hozó meccsből végül a Gödöllő
jött ki jól, és tudott nyerni 11:7-re.

A megyében a B csoportban bra-
vúrnak számító győzelmet arattunk a
Vámosmikola ellen, akik egy picit
tartalékosan jöttek el, amire alaposan
rá is fáztak. Csapatunk jó játékkal
11:7-re verte a bajnokság végén do-
bogóra esélyes ellenfelét. Az A cso-
port északi bajnokságában a Szent-
endre volt a vendég. 15:3-ra nyert vá-
rosunk ezen csapata. A papírforma
szerint sima győzelemre számolhatott
a nagyon sportszerű Újhartyán elle-
nében a déli csoportban a GEAC, ami
végül be is igazolódott, és hozta a kö-
telezőt a csapat (14:4-re nyerte a
meccset).

A tömegsportszerűen pingpongoz-
ni vágyók illetve a gyerekek érdek-
lődését továbbra is várják kedden és
csütörtökön a Damjanich iskolában a
klub edzői. A gyerekek 16:30-tól Mo-
nostori Péternél, illetve ugyanezen a
napokon a felnőttek Bartha Tibornál
jelentkezhetnek 18:30-tól.

Asztalitenisz – Sikeres gödöllői hétvége

Hatból hat győzelem
Megkezdték bajnoki szereplésüket a
gödöllői felnőtt kézilabdázók is. Az
NB II. déli csoportjában induló höl-
gyek az első játéknapon a Szent Ist-
ván vendégei voltak és kaptak ki két
góllal, míg az NB II-ben most debü-
táló férfiak a Mogyoród ellen marad-
tak alul.

Déli csoport, nők, 1. forduló

Szent István Építők SC – Gödöllői
KC 28-26. Ifi: 36-10

Keleti csoport, férfiak, 1. ford.

Mogyoród – Gödöllői KC 21-18.
Ifi: 22-32

Következik:
Szeptember 19., 13 óra (ifi: 11 óra)
Hajós Alfréd Isk. tornaterme: NB II.,
nők: GKC – Kistarcsa.

Szeptember 19., 17 óra (ifi: 15 óra)
Hajós Alfréd Isk. tornaterme: NB II.,
férfiak: GKC – Albertirsa
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Kézilabda NB II.

Rossz rajt

Vegyes hétvégét tudhat maga
mögött a gödöllői labdarúgás.
A megyei I-ben szereplő Gödöl-
lői SK vereséggel távozott a
Veresegyház otthonából, ellen-
ben a GSK II. győzni tudott Vác-
szentlászlón. A GEAC is pályá-
ra lépett a megyei I/B csoport-
ban. A mérlege: egy vereség,
egy döntetlen.

Szabados György együttesének ez-
úttal nem sikerült pontot szereznie. A
Veresegyház elleni szomszédvári ran-
gadón az első játékrészben még jól
tartotta magát a Gödöllő, de a folyta-
tásra elfogyott fejben a csapat, így ve-
reség lett a vége. Az U19-es csapat is
kikapott, bár mentségükre legyen
mondva, hogy nyolc játékos hiány-
zott betegség miatt. Mindkét gödöllői
csapat a tabella 12. helyét foglalja el
az 5. fordulót követően.

Pest megye, I. osztály, 5. ford.

Veresegyház VSK – Gödöllői SK
2-0 (0-0). U19: 3-2 (0-1)
Gól: Kiss András, Koceth Zsolt

Következik: Szeptember 20., va-
sárnap: Hévízgyörk – Gödöllői SK

Megyei I/B: 2 meccs, 1 pont
Második mérkőzésén is túlvan már

a GEAC csapata a megyei I/B-ben. A
nyáron feljutó egyetemisták előbb
Perbálon kaptak ki, majd az elmúlt
hétvégén a bajnokesélyes Aszód ellen
ikszeltek.

Pest megyei I./B, 4. forduló

Perbál – GEAC 2-1

Pest megyei I/B, 5. forduló

GEAC – Aszód 1-1

Megyei III. osztály – Megvan
az első siker

Három fordulót kellett várni, de
megérte. Megszerezte első győzelmét
a GSK II. a megyei III. osztályú baj-
nokság gödöllői csoportjában. A Vác-
szentlászló elleni derbit magabizto-
san nyerte Legéndi György csapata.

Pest megye, III. osztály, 3. ford.

Gödöllői SK II. – Vácszentlászló
4-1 (1-0)
Gól: Tóth László, Szabó Zsolt, Heil-
mann Attila (11-esből), Lotfi Pedram

Utánpótlás: Két győzelem a
hétvégén

NB III. Mátra csoport U19:
RAFC–GSK 0-2. Gól: Sztriskó Ist-
ván, Veszely Károly

NB III. Mátra csoport U16:
RAFC–GSK 4-1. Gól: Rózsavölgyi
Dávid

NB II. közép A csoport U15: Fe-
hérvár FC–GSK U14 4-0

NB II. közép A csoport U13: Fe-
hérvár FC–GSK 5-2. Gól: Oláh Max-
imilián, Tóth-Ilkó Áron

Pest megyei U13 ¾ pálya: Mo-
gyoród–GSK U12 1-7. Gól: Petényi
Krisztián (3), Lukács Patrik (2), Mau-
rer Tibor, Tóth-Ilkó Áron

Labdarúgás – Félsikerek a hétvégén

Gödöllői vereség és siker

Szeptember 6-án rendezték meg Pilis-
borosjenőn az idei utolsó MTB XCO
Magyar Kupa-futamot, amelyet Pin-
tér Tamás megnyert, ezzel elhódítot-
ta a 2009-es év Magyar Kupáját az
U19-es korcsoportban. Az idei kupa-
sorozat öt futamból állt: Pilisvörös-
vár: Pilis-kupa, Komló: Dirtpark-ku-
pa, Kislőd: Kislőd-kupa, Zalakaros:
Zalakaros-kupa, Pilisborosjenő: Vu-
elta-kupa. A helyezésekért kapott
pontszámok összesítésével (1. helye-
zés 250 pont, 2. helyezés 200 pont; 3.
helyezés 160 pont 4. helyezés 150
pont, stb.) dőlt el, hogy ki kapja a
Magyar Köztársaság kupáját. Ebben
az évben az U19-es korcsoportban a
gödöllői Pintér Tamás szerezte meg a
kupát. Az utolsó futamig a második
helyen állt a pontversenyben a fiatal
tehetség, de az utolsó kupafutamon
nyerni tudott, amivel végül is sikerült
a dobogó legfelső fokára kerülnie.
Nem indult jól a sorozat a versenyző

számára, de a szezon végére szeren-
csésen összejött minden, így boldo-
gan hozhatta haza Gödöllőre korosz-
tálya 2009. évi Magyar Kupáját.

-lt-

Kerékpársport – Magyar Kupa-siker

Pintér Tamás MK-t nyert



INGATLAN

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

*Garázs eladó (két autó beállásos) Gödöllő Kossuth L. u. 35. sz.
alatt. Iá.: 4,9M Ft Érdeklődni: 20 352 7445

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

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

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

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

*Gödöllő  Központban 2,5 szobás 76 nm-es teljesen felújított
lakás klímával, műanyag ablakokkal, konyhabútorral eladó.
14,9 MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

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

*Jó  vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújí-
tott,1,5 szobás II em  konvektoros lakás, sarokkádas
fürdő  Iár 10.5 MFt 20-7722429 

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

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

*Gödöllőn  Újszerű 3 szoba-nappalis amerikai konyhás 1
szintes ház gyönyörű  környezetben sürgősen eladó Iár 29,9
MFt  20-7722429 

*Egyetem közelében Sürgősen eladó 35 nm-es 1 szobás II
emeleti téglaépítésű, jó állapotú lakás konvektoros fűtéssel,
beépített konyhabútorral Iár 7,5 MFt 20-7722429

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

*Gödöllőn 3 szoba nappalis  új építésű ikerház eladó ár
szerkezetkészen 16 MFt, kulcsrakészen 22,5 MFt 20-
7722429

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

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

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

*Központban 2 szobás jó állapotú lakás eladó 44 nm-es, alac-
sony közös költség  Iár 8.5 MFt 20-804-2102

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

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

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

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

*CSANAKBAN 600 nm-es telken akár két generációnak is alka-
lmas ikerház beépíthető tetőtérrel, garázzsal újszerű állapot-
ban eladó Iár 29,5MFt  20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

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

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

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

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

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

*Eladó  Gödöllőn a Kertvárosban 1+2 félszobás, 65 nm-es,
családi ház 600 nm-es telken Irányár: 15.8 M Ft 20-804-2102

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

*Veresegyház Csonkáson utolsó telkek egyike eladó! 777m2-
es összközmű zsákutca végén! Iár12.8Mft. 20-539-1988

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

*Eladó  Gödöllőn 3 szobás, 70 nm-es, teljesen felújított,
(műanyag nyílászárók, sarokkád) konvektoros lakás, jó környéken
Irányár: 15.5 M FT 20-804-2102    www.godolloihaz.hu

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

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

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

*Gödöllőn (Antalhegyi dombon) 1000 m2-es 2 utcára nyíló
panorámás, osztható telken 2002-ben épült, 2 generáció részére is
alkalmas, összesen 160 m2 lakóterű (2 nappali, 3 szoba, 2 konyha,
2 fsz.) színvonalas külső és belső kialakítású családi ház, 2 beállá-
sos garázzsal. Iá: 38 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Szt János utcában I. emeleti, 47 nm-es, 1+fél
szobás, gázkonvektor fűtésű, teljesen felújított (új burkolatok,
beépített bútorok, új fürdőszoba, nyílászárók, redőnyök), erké-
lyes lakás. Iá: 11,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

*Gödöllőn Szt. János utcában magasföldszinti, 59 nm-es, 2 szobás,
erkélyes lakás. Iá:12,2mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

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

*Gödöllőn téglaépítésű háztömbben 53 nm-es, 2 szobás, cirkó
fűtéses földszinti lakás, saját pincével. Iá: 12 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn egyedi fűtésű, részben felújított (új fürdősz., új
nyílászárók, új burkolat), 55 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás. Iá:
11,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm
alapterületű, 2 szobás családi ház 320 nm-es telekkel, mel-
léképülettel. Iá: 14,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn (Harasztban) 2 szintes, teljesen felújított, 100 m2
lakóterű, nappali + 2 és fél szobás családi ház (új tetőszerkezet,
új burkolatok, szaniterek, új konyhabútor, új korszerűsített
fűtéstechnika), 486 m2-es, örökzöldekkel beültetett telekkel.
Iá: 35 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn kertvárosi csendes utcában, 2000-ben épült, 135 nm
alapterületű (amerikai konyhás nappali, 2 szoba, gardrobszoba,
2 fürdőszoba, wellness helyiség) luxus kialakítású, galériás,
extrákkal felszerelt családi ház, teljesen alápincézve (mosókony-
ha, 2 beállásos garázs, irodahelyiség), hangulatos parkosított
telekkel. Iá: 65 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti
szélesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség),
rajta egy 12m2-es faházzal. Iá: 10,6mFt. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870
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-Alvég város közeli részén 72 nm iker-
házfél 20.62MFt.

-Blahán 700 nm telken 85 nm panorámás
családi ház 22.6MFt.

-Gödöllőn új építésű egyszintes 78 nm
nappali + 3 szobás családi ház 340 nm
telken 24.5MFt.

-Egyetemi Parkerdő mellett 1185 nm
telken önálló, bővíthető szerkezetkész 134
nm családi ház 29.8MFt.

-Csanakban 989 nm telken 179 nm
felújított nappali + 3 és fél szobás csalá-
di ház 38MFt.

-Jó adottságú építési telek a Rögesben,
1089 nm közművek a telek előtt 14.8MFt.

-Új lakás 1+2 fél szobás tégla cirkó nagy
telken 17,5 MFt.

-Blahán 306 nm gyümölcsössel 30 nm
alápincézett tégla épület 5.9MFt.

-Új lakás nappali +2szoba +gkcs beálló
+önálló tároló + 13m2 terasz kertkapcso-
lattal 17,4 MFt.

-Gödöllőn 986 nm 27 m széles HÜ
építési telek, víz a telken, villany gáz a
telek előtt 12.8MFt.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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



*Gödöllőn a Fenyvesben 1000 nm-es (31 m utcafront), ikerház
építésére is alkalmas, összközműves építési telek, rajta kis
faházzal. Iá: 15 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

*SÜRGŐSEN ELADÓ Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban
épült, nappali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes
családi ház 1500 nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Gödöllői lakás
vagy hétvégi ház beszámítás lehetséges. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

*Erzsébet parknál, Haraszt legkeresettebb utcájában felújított
családi ház eladó. 127m2-es lakótér, 3+fél szoba, 2fürdő,
terasz, 486m2-es parkosított kert, szuterén, garázs. Ár:
35MFt Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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

*SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38m2-es,
földszinti, 2 félsszobás, Nyugati fekvésű, üres téglaépítésű
lakás. Irányár: 6,7 MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*Kossuth L. utcában 98 nm-es emeleti, háromszobás, parket-
tás, egyedi fűtéses, sarokkádas, kocsibeállós, minőségi 2004
építésű, tégla lakás eladó. Irányár 25,5 MFT Major Zoltán
0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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

*Keresek 40.000.000,- Ft készpénzzel rendelkező ügyfelem
részére minőségi, 3 szobás, egyszintes, garázsos, 700 nm
telken, családi házat Gödöllőn.  Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

*Egyedi ajánlat: Gödöllőn belvárosban 2lakásos ikerház,
melynek mindkét lakása nappali +2 szobás, (91 nm/77m,) laká-
sok közül az egyik szerkezetkész, a másik beköltözhető. A két
lakás ára együtt 23MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Kossuth utcában 64,8 nm 2,5 szobás, 2.emeleti erké-
lyes lakás eladó. Azonnal költözhető. Ár: 12,8MFt.Tel: 06-70-
3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő belvároshoz közel nappali+ 4 szobás modern családi
ház eladó. Ár:35MFt. Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Központban , igényesen felújított 3.emeleti 55nm 2
szobás lakás, beépített új konyhabútorral, zuhanykabinnal kedvező
áron eladó. Ár: 11,9 MFt. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Központban 2.emeleti 65nm 2,5 szobás , nagy
terasszal , napfényes, világos lakás eladó. Ár: 12,8 MFt. Tel:06-
70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő, János utcában 76nm, 3.emeleti 2,5 szobás,
panorámás terasszal, egyedi fűtéses lakás eladó. Ár: 16,5 MFt
Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Harasztban, parkhoz közeli 85nm, nappali+2 hálószo-
ba,  egyedi fűtésű, 290nm kerttel rendelkező lakás eladó. Ár:
19,5 MFt. Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Harasztban 80 nm (+ 70 nm hozzáépített külön
bejárattal) családi ház, 986 nm telekkel , két generációnak is
alkalmas .Ár: 25,5MFt Tel:06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Alvégben nappali+3 szobás családi ház 1413nm
telekkel kedvező áron eladó. Ár:25,9MFt. Tel: 06-70-3660999
Perfekt Otthon.

*Gödöllőn keresünk nappali+3-4szobás egyszintes családi
házat 38 MFt-ig és 2000 után épített nappali+2 szobás laká-
sokat. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*ELADÓ LAKÁS Gödöllőn! János utcában, 59 m2-es, 2 Szobás,
erkélyes, kiváló állapotú, egyedi fűtéses téglalakás eladó.
IRÁNYÁR: 11.900.000 Ft. Érdeklődni: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3669. 

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERFÉL GÖDÖLLŐN ELADÓ! HARASZTBAN 70
m2-es, Nappali + 3 Hálószobás, cirkófűtéses téglaház 400 m2-
es telekkel eladó. IRÁNYÁR: 23.000.000 Ft. HÍVJON: 0630-
919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu 

*ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK GÖDÖLLŐN A Búzavirág utcában!
1120 m2-es, 18 m széles, 25 %-os beépíthetőségű telek eladó.
Víz, villany, gáz, csatorna az utcában. IRÁNYÁR: 13.800.000
Ft. HÍVJON MOST: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. -
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3278. 

*ÚJ LAKÁS GÖDÖLLŐN ELADÓ! KÖZPONTBAN, 58 m2-es,
Nappali + 2 Hálószobás, cirkófűtéses, magasföldszinti
téglalakás eladó. IRÁNYÁR: 16.800.000 Ft. Tel.: 0630-919-
5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3359. 

*CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE. ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL,
helyi valódi referenciákkal vállaljuk házának megépítését akár
kulcsrakész állapotig. Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ
irodában. Időben hívjon, és még 2009-ben átveheti: 06 (30)
919-5960 www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN! 

*ELADÓ ÉPÍTÉSI Telek GÖDÖLLŐN! Fenyvesben 500 m2-es,
szép, formás telek. Villany, gáz, víz és a csatorna a telken belül,
30 %-os beépíthetőséggel. Irányár: 10.600.000 Ft!
TELEFONÁLJON MOST! 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. Sorszám: 1173. 

*ELADÓ CSALÁDI HÁZ Gödöllőn az Állomás utcában! 200 m2-
es, 5 Szobás, jó állapotú, 2 generációnak is alkalmas téglaház,
beépített konyhabútorral, 1340 m2-es telken, egyetemhez,
vonathoz, Hévhez, buszhoz közel eladó. Irányár: 23.900.000
Ft. Telefon: 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ KFT. -
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 0959.

*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig családi házat,
ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

*Eladó Gödöllőn János u. környékén egy felújítandó 3. em. 51
nm-es kétszobás, konvektoros fűtésű téglaépítésű erkélyes lakás
tárolóval. Azonnal költözhető! Iár: 9,9m Ft. Tel: (30) 491-5020

*EGYEDI AJÁNLAT! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3
szobás, konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3.
emeleti, igényesen felújított, klímával felszerelt lakás eladó
(tárolóval). Iár: 16,5 M Ft. Tel: (30) 491-5020

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

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

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

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

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

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

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

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

*Nagycsaládosok, Befektetők Figyelem! ASZÓDON, Szt. Imre
utcában 128 m2-es társasházi lakás zöld övezetben 500 m2-
es saját tulajdonú udvarral ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ. Iár:
12,5m. VALAMINT A LAKÓTELEPEN 3 em. 60 m2-es erkélyes
lakás +garázs a garázssoron. Iár: 9,8m Ft. Hívjon, mege-
gyezünk! Tel: (20) 3532-516
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*Gödöllő belvárosában (Petőfi tér) eladó 2.5 szobás, amerikai
konyhás, 70 nm-es lakás. Cirkó fűtés, egyedi belső kialakítás.
Iár: 20,5 millió Ft. Tel: (30) 332-5597

*Kazinczy körúti, két szobás, teljesen felújított, erkélyes lakást
elcserélném másfélszobás erkélyes lakásra. Tel: (20) 455-4648

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

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

*Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es 2 szobás nagy erkélyes
kastélykertre néző lakás eladó. Iár: 10,8m Ft. Tel: (30) 293-1728

*Gödöllőn a Tűztorony házban csendes, belső udvarra néző 3
szobás, erkélyes, 66 nm-es lakás mélygarázsban kocsibeállóval
együtt eladó. Érd: (70) 42-00-000

*Palotakerten teljes körűen felújított (új burkolatok, festés)
63 nm-es lakás 10,95m Ft irányáron eladó. Tel: (20) 569-6081

*Gödöllő központjában (Kossuth L. u. 24-26. sz.) 100 nm-es és
70 nm-es lakás eladó. Tel: (30) 9-001-004, (30) 9-548-289

*Eladó Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában egy 2. em,
2,5 szobás, 65 nm-es, erkélyes lakás. Azonnal költözhető. Iár:
12,8 m Ft. Tel: (70) 6088-206, (30) 410-8343

*Gödöllő központjában a Szent István téren eladó 2 szobás,
erkélyes, felújított 2.em. lakás. Egyedileg szabályozható, korsz-
erűsített fűtéssel, valamint a Remsey körúti mélygarázsban lévő
kocsibeálló. Együtt ill. külön-külön is eladók. Tel: (28) 410-711

*Magánszemélytől Gödöllőn, a Kazinczy körúton 1. emeleti 2 szobás,
erkélyes felújított lakás pincével és a lakás alatt garázzsal eladó. Iár:
15,5m Ft. Garázs nélkül iár: 12,5m Ft. Tel: (30) 475-6060

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

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

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

*Családi ház Gödöllőn! Telek 780 nm, ház 135 nm. Folyamatos
felújítás alatt. Gáz, vegyes tüzelésű. Kábeltévés, riasztós. Kisebb
családi házat beszámítunk. Iár: 29m Ft. Tel: (70) 392-7694

*VALKÓN eladó 3szobás +nappalis összkomfortos téglaépítésű
családi ház szuterénnal, melléképületekkel kb. 1000nm-es
telken. Fűtés: gázcirkó, vegyestüzelésű kazán. (20) 325-8411

*Sürgősen eladó Gödöllőn kétlakásos családi ház. Kiváló
lehetőség összeköltözésre, irodának, üzletnek. Lakások
mérete: 75 és 150 nm külön bejárattal és közművekkel. Hívjon,
megegyezünk! Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

*Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújí-
tott lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 10,7
M Ft. Tel: (20) 3-238-106

*Gödöllő központjában, Szt. János utcában 2 szobás, 1.
emeleti, erkélyes, szép világos lakás tulajdonostól eladó. Tel:
(70) 663-7610

*Gödöllő Palotakerten 10 emeletes házban 4. em. 64 nm-es,
felújított, fűtésszabályzós lakás eladó. Tel: (30) 496-8767

*Gödöllő központjában eladó egy 1,5 szobás (45nm), amerikai
konyhás, távfűtéses lakás kis tárolóval a 7. emeleten, két liftes
házban. Ár: 10,2 M Ft. Tel: (20) 405-9840

*Kazinczy körúton 3 emeletes téglaház 2. emeletén 51 nm-es
2 szobás, jó elosztású parkettás lakás eladó. Ár: 10,1m Ft. Tel:
(70) 5095-644

*Gödöllőn Szőlő utcában 1+2 félszobás 69 nm-es, erkélyes,
konvektoros, klímás, felújított lakás eladó. Érd: (20) 345-0074

*ÁRON ALUL ELADÓ Turán 2,5 szobás, összkomfortos családi
ház 1000 nm-es művelhető kerttel, fúrt kúttal, gyümölcs-
fákkal. Felújítandó, de lakható állapotban van. Iár: 7,15M
(30)497-7019

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

*VALKÓ központjában 2 szobás, gázfűtéses komfort nélküli
családi ház nagy telekkel áron alul eladó. Tel: (20) 456-2990

*Csere! ELCSERÉLNÉNK gödöllői kertvárosi 4 szobás családi
házunkat gödöllői 2 szobás lakótelepi lakásra 1. emeletig. Tel:
(20) 802-1287

*Eladó János utcai 52 nm-es, erkélyes, 2szobás, önálló
tárolós, napfényes, parkra néző, jó állapotú, téglaépítésű, kon-
vektoros, vízórás lakás alacsony rezsivel. Csendes, jó házban.
Iár: 11,5m Ft. Tel: (20) 3311-373

ALBÉRLET KIADÓ

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

*Gödöllő belvárosában 2006-ban épült társasházban 86 nm-
es, nappali + 2 szobás, 2. emeleti luxuslakás liftes házban,
teremgarázzsal KIADÓ. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

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

*Gödöllő-Blahán igényes 140nm nappali+3 szobás családi
ház kiadó. Bérleti díj: 190.000 Ft/hó+rezsi. Tel: 06-70-
3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Belvárosában  új építésű, egyedi fűtéses,  1 szobás
panorámás, garzon lakás kiadó. Ár: 50EFt/hó. Tel: 06-70-
3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllő-Harasztban 4 szobás ház kiadó. Bérleti díj: 100
EFt/hó Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.

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

*A Szent János utcában hosszú távra kiadó egy 50 nm-es,
1+két félszobás, részben felújított lakás. Egyedi fűtéses,
redőnyös, külön tárolóval. 60.000 Ft+rezsi+kaució. Tel.:
70/568-5120.

*Gödöllő Palotakert 6/a-ban földszinti 56 nm-es 2 szobás,
szabályozható fűtésű lakás ELADÓ vagy KIADÓ két fő
egyetemista részére. Tel: (70) 419-4563, (70) 365-1959

*Azonnal beköltözhető, kastélyra néző, másfélszobás bútoro-
zott lakás liftes házban 1-2 személynek kiadó. 50 ezer Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel. (70) 316-5381

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

*Gödöllő Palotakerten 45 nm-es 1. emeleti egyszobás lakás
KIADÓ vagy ELADÓ. Tel: (70) 382-9177, (70) 618-3530

*Kazinczy krt. 11. 2.em. 2 szobás loggiás, berendezett lakás
szept. 1-től kiadó (konvektoros). 55.000 Ft + rezsi + 1 havi
kaució. Tel: (28) 414-136, (30) 9446-816

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

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

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval.
Tel: (20) 914-2007

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

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

*CSALÁDI HÁZ KIADÓ a BONCSOK DŰLŐN. Tel: (20) 9-361-
233, (28) 415-581

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

*2 szoba olcsón kiadó egyben és külön is, fürdőszoba és kony-
ha használattal. Tel: (30) 555-6794

*Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es lakás garázzsal
részben bútorozottan igényesnek kiadó. Tel: (30) 203-5912,
(28) 514-906

*Paál László közben 1+félszobás, konvektoros, bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó vagy eladó. Alacsony rezsi! 50.000
Ft/hó +rezsi. 2havi kaució szükséges. Tel: (20) 394-6722, (20)
224-9118

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

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

*Gödöllőn, csendes helyen albérlet kiadó 1-2-3 vagy 4 diáklány
részére az Erzsébet parki HÉV megállótól 5 percre. Tel: (30)
418-7206, (70) 619-9079

*Kiadó hosszútávra Gödöllő központjában, Ambrus Z. közben
magasföldszinti, 2 szobás, részben bútorozott lakás külön
bejárattal, azonnali költözéssel, magánszemélytől 50e + rezsi +
kaució. (20) 544-7532

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

CSALÁDI  HÁZAK  GÖDÖLLŐN:
*A Kertvárosban, 100 nm-es, nappali+2
szobás, felújított, hangulatos családi ház
550 nm-es, ősfás saroktelken sürgősen
eladó. Irányár: 28 mFt.
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nappali+4
szobás,(pince, garázs, terasz) jó állapotú
családi ház 696 nm-es gondozott telken
sürgősen eladó. Irányár: 35 mFt.
*A Kertvárosban gyönyörűen parkosított
saroktelken 180 nm-es, nappali+3
szobás, igényes családi ház garázzsal,
szaunával, jakuzzival eladó. A telken egy
1 szobás önálló lakrész is található.
Irányár: 67,9 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központtól,
10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 55 mFt.
*A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nap-
pali +4 szobás, 1998-ban újjáépített csalá-
di ház melléképülettel eladó. Iá: 22,5 mFt.
*A Kertvárosban, csendes utcában, 852
nm-es telken, most épülő, nappali+3
szobás, 136 nm-es, egyszintes családi ház
kulcsrakész állapotban eladó. Iá: 38,5 mFt.

*Csendes, kertvárosi környezetben, 600
nm-es, gondozott saroktelken 160 nm-es,
nappali + 3 szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Beépített konyhabútor, dupla
garázs, mosókonyha, szauna. Iár: 28 mFt.
*A Csanakban, 1983-ban épült, nappali+
5 szobás, 180 nm-es családi ház 989 nm-
es telken (szauna, klíma, riasztó, gondo-
zott kert, melléképületek). Iár: 38 mFt.
*A Csanakban 2007-ben épült, 190 nm-
es, nappali +4 szobás, amerikai konyhás
igényes, garázsos ikerházfél eladó.
(Gondozott kert, öntöző rendszer,
víztisztító, vízlágyító rendszer, központi
porszívó, riasztó). Irányár: 46,9 mFt.
*Máriabesnyőn kétgenerációs, 150 nm-
es, 2 szintes családi ház, 378 nm-es
telken (kiváló közlekedéssel), garázzsal
eladó. Irányár: 25 mFt.
*A Blahán, 2 szobás, 60 nm-es téglaház 852
nm-es saroktelken eladó. Csereként egyedi
fűtésű lakást beszámítanak. Iár:16,5 mFt.
*A Blahán, 383 nm-es telken 225 nm-es,
kétszintes, két külön lakásból álló, külön
bejáratú családi ház eladó. Iá: 24,8 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában, 1610 nm-es
telken nappali + 3 szobás, amerikai kony-
hás, 150 nm-es lakóház 50 nm-es mel-
léképülettel, garázzsal, tárolókkal, ólakkal
eladó. Irányár: 23,8 mFt.
*Máriabesnyőn, szépen parkosított 1030
nm-es telken nappali+ 5 szobás, három-
szintes családi ház, dupla garázzsal,
tárolókkal, pincével eladó. Iár:39 mFt.

*A Nagyfenyvesben, 900 nm-es,
panorámás telken,174 nm-es, nappali+ 4
szobás, háromszintes családi
ház,(jelenleg felújítás alatt) garázzsal,
pincével eladó. Iá: 29 mFt. 
*A Nagyfenyvesben 360 nm-es, nappali
+5 szobás, garázsos, 3 szintes családi
ház, tágas terekkel, üzlethelyiséggel
1000 nm-es telken eladó. Két generáció-
nak is alkalmas. Irányár: 39 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült, 120
nm-es, nappali +3 szobás földszintes
családi ház 800 nm-es parkosított telken
(garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár:47 mFt.
*A Nagyfenyvesben, 620 nm-es, szépen
parkosított telken, 220 nm-es, nappali+ 3
szobás, háromszintes, garázsos, igényes
családi ház, szaunával, kerti medencével,
locsolórendszerrel eladó. Irányár:42 mFt.
*A Királytelepen 1000 nm-es telken, 1990-
ben épült 320 nm-es, amerikai konyhás
nappali+ 4 szobás családi ház eladó. Nagy
terasz, garázs, üzlethelyiség.  Iá: 35 mFt.
*Az Öreghegyen 1652 nm-es, panorá-
más telken, 2 szintes, 250 nm-es, felújí-
tandó családi ház eladó. Iár:27,5 mFt.

A pékségben bátran válogathatunk a külön-
féle pékárúból, mivel a szénhidrátcsökken-
tett sütemények Locarb lisztkeverék fel-
használásával, hozzáadott cukormentes
technológia segítségével készültek.
A sütemények között szinte biztos, hogy
mindenki megtalálja az ízlésének
megfelelőt legyen az édes, sós, kézműves
vagy mini süti.
A NORBI UPDATE PÉKSÉG valójában
nem egy sima, hagyományos pékség,
inkább egy igazi világszenzáció.
A pékségben a teljes UPDATE élelmisz-
erválaszték  megtalálható:  tészták, külön-
féle ízű édesítőszerrel készült energia-
mentes üdítőitalok, dzsemek , DVD-k és

könyvek széles kínálatával várják a vásár-
lókat.
Az üzlet a nassolók részére tartogat jó pár
meglepetést: alma chips, csokoládék,
mogyorókrémek, sőt még jégkrémek közül
is válogathatunk.
A polcokon sorakozó folyamatosan frissülő
választékban az a legjobb, hogy szinte bár-
mikor fogyaszthatjuk őket, akár este is a
televízió előtt ropogtatva.  

NORBI UPDATE PÉKSÉG NYÍLT GÖDÖLLŐN, 
a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt



*Másfélszobás, tiszta lakás a János utcában kiadó.
Konvektoros, vízórás, alacsony rezsi. Tel: (30) 270-7119

*Gödöllőn a centrumban 1,5 szobás lakás kiadó. Tel: (30) 975-9604

*Gödöllő Palotakerten 2 szobás, szépen felújított lakás kiadó.
Beépített konyha, hőfokszabályozó, UPC TV, Internet van. Tel:
(30) 550-7945

*Kiadó Palotakerten egy 44 nm-es rendben tartott, szabály-
ozható fűtésű lakás. 50.000 Ft + rezsi. (1 havi kaució szük-
séges.) Tel: (70) 284-5656

*Gödöllőn, Dózsa Gy. úti Zöld Társasházban 1. em. 3 szoba +
étkezős, egyedi fűtésű, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó.
Tel: (30) 9344-525

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

*Gödöllőn, Erdőszél utcában téliesített, kertes, 28 nm-es
összkomfortos faház berendezve kiadó. 35.000 Ft + rezsi + 1
havi kaució. Tel: (20) 492-1580

*Gödöllőn a blahai részen családi házban különbejáratú bútoro-
zott 2 szoba összkomfortos házrész kocsi beállási lehetőséggel
igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: (20) 329-2954

*Kiadó 2 szoba összkomfortos lakás. Havi 50.000 Ft + rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: (20) 418-8801

*Gödöllőn a Szt. János utcában felújított, modernizált, egyedi
fűtésű, 2 szobás 1. em. lakás kiadó. Tel: (30) 9541-690

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

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

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

*Kiadó Királytelepen 2 szobás családi ház garázzsal.
(Kábeltévé, Internet.) Azonnal beköltözhető hosszútávra. 60
ezer + rezsi. Tel: (20) 523-5077

*Hölgy társbérlőt keresek nyugodt, csendes környezetű kertes
házban, alacsony rezsivel. Tel: (70) 236-5728

*Gödöllőn, Palotakerten felújított 44 nm-es, 1,5 szobás,
bútorozatlan, korszerűsített fűtésű lakás kiadó! Bérleti díj 45e
Ft/hó + rezsi + kaució. Tel: (20) 3-961-150

*Erzsébet parki lakótelepen 2,5 szobás, konvektoros, bútorozott
lakás, hőszigetelt házban hosszútávra kiadó. Tel: (20) 212-1350

*Gödöllőn, az Egyetem téren 1. emeleti 60 nm-es téglalakás
kiadó. Tel: (30) 500-6496

*MOGYORÓDON, a HÉV állomáson 60 nm-es különálló házrész
kocsi beállóval kiadó. Kábeltévés. 45e Ft/hó + rezsi. Kéthavi
kauciót kérek. Tel: (20) 430-0348

*Gödöllőn, Szt. János utcai albérletbe igényes lakótársat
keresünk hosszú távra. Tel: (20) 399-8112

*November elsejétől kiadó a János utcában 1,5 szobás,
részben bútorozott, egyedi gáz-, villany-, vízórás lakás. 50e
Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: (30) 688-9645 (15h után)

*Külön bejáratú berendezett, tetőtéri lakás kiadó igénye-
seknek hosszútávra okt. 1.-től, garázzsal. 60e Ft + rezsi + 2
havi kaució. Tel: (30) 948-6151 hétvégén

*Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4. emeleti 1,5
szobás 55 nm-es távfűtéses panellakás kiadó. 42ezer /hó + 2
havi kaució. Tel: (70) 533-5859

*Gödöllő belterületén 1 szoba összkomfortos lakás kiadó 2
személy részére. Tel: (28) 412-471

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllő-Belvárosában 25nm iroda kiadó. Bérleti díj: 50
EFt/hó+Áfa+rezsi. Tel: 06-70-3660999 Perfekt Otthon.

*Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es üzlethelyiség ELADÓ (12,9
mFt) vagy KIADÓ (100 eFt+ÁFA). Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

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

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

*Kiadó Gödöllőn (Petőfi tér) 70 nm-es 2,5 szobás irodaként is
használható lakás. Tel: (30) 332-5597

*Gödöllő központjában (Kossuth L. u. 13.) Tűztorony házban
60 nm-es üzlet eladó vagy kiadó. Tel: (30) 9-548-289, (30) 9-
001-034

*Kiadó irodák Gödöllő központjában. Ár 8e Ft /nm. Tel: (20)
325-8471

*Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó.
(Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408

*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 20 éve működő Barkácsbolt
árukészlettel együtt eladó vagy bérbeadó (üzlethelyiséget
beszámítok). (30) 9243-836

*Gödöllő központjában, főútvonalon 54 és 46 nm-es üzlethely-
iségek kiadók. Kívánságra egybenyithatók. Vállalati, ügyvédi
irodának, műszaki üzletnek alkalmasak. Tel. este: (20) 9-127-997

*Gödöllőn 43 nm-es utcafronti üzlethelyiség frekventált
helyen kiadó. Tel: (20) 913-9769

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

*PATAKTÉRI GARÁZSSORON GARÁZS KIADÓ. Tel: (20) 341-
7063

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 18 nm-es garázs eladó. Tel: (20)
478-4285

ÁLLÁS

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESKEDÉS könyvelői asszisztens höl-
gyet keres, könyvelői végzettséggel, Feladatai :könyvelők
munkájának előkészitése, a bérszámfejtéssel kapcsolatos nyil-
vántartások, magánnyugdij pénztár, értékesitéssel kapcsolatos
számlázás, egyéb pénzügyi adminisztrációk. Főállásban. Önéle-
trajz : opelgaal@vnet.hu 2100  Gödöllő, Dózsa Gy 67.

*OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ gödöllői
szervizábe  kollégákat keres az alábbi munkakörök betöltésére
: autófényező, autószerelő, karosszéria lakatos. Gödöllő és
közvetlen vonzáskörzetéből. Jelentkezni lehet önéletrajzzal :
opelgaal@vnet.hu 2100 Gödöllő, Rét u. 18.

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

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

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

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

*ALKALMI illetve KISEGÍTŐ MUNKÁT VÁLLALOK, szgk és után-
futó van. (a mindenes) Érd: (20) 486-2747 

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

*Gyakorlattal rendelkező, víg kedélyű nyugdíjas nő gyermek-
felügyeletet vállal, továbbá idős néni vagy bácsi napközbeni
felügyeletét. Tel: (20) 364-0056 egész nap

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

*40-es megbízható nő háztartási munkát vállal Gödöllő és
környékéről. Tel: (30) 277-8298

*Au pair Kft.-nél leinformálható bébiszitter gyermekfelü-
gyeletet vállal (Gödöllőn és környékén) akár egész napra is. Tel:
(70) 236-5728

*A Gyöngyház Szépségszalon kedvező feltételekkel FODRÁSZT
KERES vállalkozóival vagy anélkül. Tel: (20) 996-8997

*Idős személy ápolását, gondozását vállalom. Takarítást vál-
lalok. Tel: (20) 332-8190

*TAKARÍTÁST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. Tel:
(70) 363-1603

*Megbízható, referenciával rendelkező középkorú nő heti rend-
szerességgel takarítást, vasalást vállal Gödöllőn. Hívjon biza-
lommal. Tel: (70) 265-1886

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

Veresegyházon

Befejező szakaszához közeledik a GAK
Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit
Közhasznú Kft. komplex képzési és
foglalkoztatási projektje, a Családbarát Élet-
pályáért Program. A Szent István Egyetem
többségi tulajdonában lévő nonprofit
szervezet 3 évvel ezelőtt indította el
Társadalmi Diverzitás Programját, amellyel
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esé-
lyegyenlőségét kívánja elősegíteni, többek
között ingyenes képzések, tréningek, tanác-
sadások segítségével. A program keretében
eddig négy, többmilliós költségvetésű
képzési projekt zajlott le. 
A jelenleg futó másfél éves projekt az
Európai Unió támogatása és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozása révén mint-
egy 60 millió forintból valósul meg Gödöllőn
és Veresegyházon. 
A projektben eredetileg 30 fő képzését vál-

lalták, azonban a sokszoros túljelentkezésre
való tekintettel végül 48 személy számára
lehetőséget teremtettek a programban való
részvételre. A képzések egy évvel ezelőtt
kezdődtek, mostanra mindegyik véget ért, és
a vizsgák is lezajlottak. 
Az induló 48-ból végül 44 személy tett sik-
eres OKJ-s vizsgát, így 16 fő dajka, 17 fő
multimédia-fejlesztő, 10 fő logisztikai ügyin-
téző és 1 fő anyagbeszerző képesítéshez
jutott. A program résztvevői túlnyomórészt
kisgyermekes nők, valamint helyet kaptak 45
év felettiek, megváltozott munkaképes-
ségűek, roma származású személyek és
pályakezdők.
A programban a szakmai képzésen túl a
résztvevők számítástechnikai ismereteket,
angol nyelvet, vállalkozói ismereteket is tan-
ultak, valamint többek között tanulás-módsz-
ertani, kulcskompetencia és személyiségfe-
jlesztő tréningen vettek részt, amely a sikeres
munkavállaláshoz és életvezetéshez szük-
séges további tudást és képességeket adott.
A pályázaton elnyert összeg lehetőséget
nyújtott egy játszóház kialakítására is, amely
a képzések ideje alatt a kisgyermekes
résztvevőknek nyújtott hathatós segítséget. A
Művészetek Házában működő és a helyi
lakosság számára is nyitott Pelikán Kuckó
Játszóházban a programban végzett dajkák
dolgoznak. 
A projekt jelenlegi szakaszában az elhe-
lyezkedésben segítik a résztvevőket, külön-
böző tanácsadásokkal, álláshelyek feltárásá-
val és állásbörze szervezésével. A Szent
István Egyetemen október 27-én kedden
megrendezésre kerülő állásbörzén kiállító
cégek a projektrésztvevőkön túl a helyi
lakosság és a végzős egyetemisták számára
kínálnak álláslehetőségeket.
További információ:
Pelikán Kuckó Játszóház: Palásti Tünde
30/870-6305
Térségi és Egyetemi Állásbörze: Csillag
Gabriella 30/349-0064, www.karrier.gak.hu;
www.szieallasborze.hu 
Családbarát Életpályáért Program: Csapó
Beatrix 30/349-0229, www.diverzitas.gak.hu 
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*Üzletkötők, kereskedők, területi képviselők figyelem!
Dinamikusan fejlődő cég gödöllői irodába keres összetett irodai
értékesítésre munkatársakat! (Nem ügynöki.) Versenyképes
jövedelem. Havi 800 . Tel: (20) 5628-400

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

*Gödöllői Sörözőbe pultos hölgyet keresek (30 éves korig). Tel:
(20) 373-6100

*Fejlesztőpedagógus állást keres, egyéni foglalkozást vállal.
Tel: (20) 360-9014

*Üzemanyagtöltő állomásra – Gödöllő és környékéről – nem
dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 06 (28) 513-115
telefonszámon. 

*Pénzügyi területre min. érettségivel rendelkező munkatársat
keresünk. Kezdő fizetés: 110.000 Ft. Tel: (30) 2808-438

*Lakatos üzembe 4-6 órás – esetleg női – munkatársat kere-
sek fizikai munkára. Tel: (28) 430-749

*PÓTNAGYI KERESTETIK! Olyan fiatalos, autóval és sok szaba-
didővel rendelkező hölgyet keresünk „nagymamai teendőkre”,
aki megbízható, türelmes, szereti a gyerekeket, és szívesen
lenne 2 kisfiú pót nagyija. Jelentkezés: (30) 544-8838

*Vállalom: gyermek vagy idős felügyeletét, pedikűrt –
manikűrt. Hívásra házhoz megyek. Tel: (20) 3168-524

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Adótanácsadást, könyvelést, bérszámfejtést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel: (28) 407-122.

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

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

Játszani is engedd!

„A gyermek szinte mindent a játékon

keresztül tanul meg, különösen hat

éves kor alatt. �agyon nem mindegy,

hogy ebben az életkorban milyen

élmények és milyen környezet veszi

körül gyermekeinket…”− mondja

Halla Csilla óvodapedagógus, az egy

éves születésnapját ünneplő gödöllői

Tótágas játszóház szakmai vezetője.

Riportunkban annak jártunk utána,

mi e népszerű játszóhely sikerének

titka? Mi oka annak, hogy itt még a

szorongó gyerekek is oldottabbakká,

a hiperaktívak pedig összeszedet-

tebbekké válnak? 

- Milyen szerepe van a gyermekek
fejlődésben a mozgásnak?
- Halla Csilla: Az idegrendszer

egészséges fejlődésének a mozgás

meghatározó alapja. Legfontosabb

alapkészségeink életünk első hat

évében alakulnak ki: ekkor van szükség

a legtöbb figyelemre, fejlesztésre,

élményre és kihívásra.

-Mit jelent a technikai civilizáció
rohamos fejlődése gyermekeink szem-
pontjából?
- H.Cs.: Nekünk, szülőknek meg kell

védenünk gyermekeinket a túlzott

számítógépezés, tévénézés és a gyorsét-

termi ételek ártalmaitól. Három-gyer-

mekes édesanyaként és óvodapedagó-

gusként is jól tudom, hogy a

mozgásszegény, egészségtelen

környezet mennyire visszavetheti a

gyermekek érzelmi és értelmi

fejlődését, miközben az inspiráló

élmények milyen sokat jelenthetnek.

- Mit tehetünk mi szülők?
- H.Cs.: Rendszeresen vigyük gyer-

mekeinket olyan környezetbe, ahol az

élmények sok mozgásra és nem min-

dennapi mozgásformákra csábítják

őket. A mi képességfejlesztő ját-

szóházunk ilyen: fejleszti a mozgásko-

ordinációt, a fantáziavilágot, a társas

érintkezést és a kreativitást is.

- Mit jelenthet mindez az iskolaérettség
szempontjából?
- H.Cs.: A jó térorientáció és a kifinomult

mozgáskoordináció még az írás-olvasás

megtanulásához is nélkülözhetetlen. Ez

az oka annak, hogy nagy súlyt fektetünk

a „finommozgásos” tevékenységek

fejlesztésére és az összpontosítást, prob-

lémamegoldást fejlesztő játékokra is.

Kézműves és zenés foglalkozásokat,

TSMT-foglalkozásokat (tervezett

fejlesztő torna) is tartunk, de lehetőség

van labda-terápiás mozgásfejlesztésre,

pszichopedagógusi tanácsadásra és a

fejlettségi szint felmérésére is.

Tótágas Játszóház

2100 Gödöllő Dózsa Gy. út 152. 

Tel: 06-28-416-635,  

ww.totagasjatszohaz.hu (x)



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

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

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

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

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

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

*KERTÉPÍTÉST ÉS KERTFENNTARTÁST VÁLLALOK. Tel: (20)
396-6418

*FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés, alapásás,
mindenféle földmunka, termőföld eladás, töltőföld, konténeres
sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

*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.

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

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

*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

*Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését,
felújítását, hőszigetelését, térkövezést, stb. Tel: (20) 9258-912

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

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

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

OKTATÁS

*Angol oktatás minden korosztálynak! Korrepetálás, nyelvvizs-
ga felkészítés, szintentartás. Egyéni és csoportos foglalkozás
keretében. Tel.: 0670/411-5841

*STUDIO ONLiNE NYELVISKOLA - SZEPTEMBER 28-IG MIN-
DEN LEGALÁBB 3 FŐS CSOPORTUNK ÁRÁBÓL 20% KED-
VEZMÉNYT ADUNK, ÍGY 24 200 FORINTÉRT IRATKOZHATSZ
BE. IRATKOZZ MOST! ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA,
OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK.
ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ
TANFOLYAMOK. RÉSZLETEKÉRT KERESD ÜGYFÉLSZOL-
GÁLATUNKAT: (20) 216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU

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

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

A természet
tévedése a cukkini,

hiszen mindössze száz éve jött létre a tökből,
spontán mutáció eredményeként. Kevésbé
csodálkozunk ezen, ha belegondolunk a
dísztökök hihetetlen változékony megjelenésére,
aminek hasonló oka lehet… A tök Amerikából
került hozzánk Kolumbusz útját követve.

Az uborka is közeli rokon, s néha ránézésre
alig lehet megkülönböztetni. A cukkini
hihetetlen siker lett. Pillanatok alatt beférkőzött
a franciák nemzeti ételébe a ratatuille-ba, ahol
a francia lecsó fő alkotórésze a padlizsán mel-
lett. Mediterrán vidéken külön csemege a
virágja. Sütik, tésztában vagy olajban, sőt meg
is töltik a virágtölcsért hússal, zöldséggel. 
A cukkinit bébi formájában fogyasztjuk,

amikor mérete még húsz centiméter alatt van.
Néhány napos csupán, magja puha, húsa har-
sogó. Ha nem szüretelik le korán, méteresre
is megnőhet, ám ekkor húsa rostossá válik,
íze kesernyés. Alig van benne kalória, viszont
laktató, ideális a diétázók számára.
A titka: hogy nem igazán jellegzetes az íze,
ezért szinte mindenfélével lehet házasítani.
Több, mint ötszáz féle recept van vele mag-
yarul. Kenyérbe sütve, hidegen salátának,
friss zöldfűszerekkel (kakukkfű, petrezse-
lyem, oregano) hirtelen megsütve, krémleves
gyanánt – ezernyi lehetőség. Kiváló
grillezve, de palacsintában kisütve is. Fontos,
hogy ne süssük-főzzük túl sokáig. Maradjon
roppanós, legyen tartása. Ezért ne is hámoz-
zuk meg, hiszen a héja is ehető, nyersen is.
(Abban van a vitamin.) Szereti a fokhagymát,
párosíthatjuk tésztával, de kivájva a közepét
meg is tölthetjük. Houdini jut eszembe, az
átváltozóművész. A cukkininek is ezer arca
van. Legalább egyet fordítsunk felénk…
Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu (x)
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A nagy sikerre való tekintettel: 
2009. Szeptember 25-én rozé 

borestet tartunk éttermünkben! 

MENÜ

Padlizsán krém pirítóssal            Dúzsi Kékfrankos Rozé 
 
Cukkini krém leves pörkölt tökmaggal         Konyári Rozé 
 
Grillezett lazac filé spenóttortával           Sauska Rozé  
 
Rozésra sült kacsamell narancsos káposztáva 

l       St. Andrea Rozé 
Szilvás-mákos rétes 
 
Borzongás – rozé pezsg  Ebner pincészet 
 

A vacsora ára borokkal: 4200 Ft

Folytatva Gödöllő egyik legrégebbi gépjármű-
kereskedésének, az Opel Gaál Autóház Kft-nek
a bemutatását, most a cég Rét utcai telephe-
lyének szervizeléssel kapcsolatos ágazatait mu-
tatjuk be Önöknek. A Gaál József által létreho-
zott vállalkozás már 1989 óta foglalkozik a gép-
járművek teljes körű szervizelésével és minden
olyan munkafolyamattal, ami ehhez köthető.
Mint tudjuk, ez az év azért is fontos még a cég
életében, mert ekkor kezdték meg az Opel gép-
járművek Ausztriából való behozatalát, ezzel
párhuzamosan pedig megkapták a legnagyobb
osztrák Opel kereskedőtől a járművek garan-
ciális javításainak jogát is. Az idők folyamán fo-
lyamatosan fejlesztették – a vevők igényeinek
megfelelően – a műhelyek felszereltségét, így
mára már nincs olyan munka, amit ne tudnának
itt elvégezni; ezt a 6 szerelőállás, a 4 lakatosjavító
állás, a 4 fényezőállás és az autóvillamossági mű-
hely garantálja.

A javítások, a szerelőmunkák zavartalan lebonyo-
lítását, illetőleg a minőségi munkálatok biztosítását
Pataki Csaba szervizvezető fogja össze, aki régi
motoros (pontosabban autós) a szakmában.
– 1981 és 1994 között a hatvani AFIT-nál dolgoz-
tam, kezdetben mint autószerelő, később pedig
mint munkafelvevő. Ezt követően kerültem be az

Opel hálózatába, az Opel
Gaálnál pedig 2002 óta
tevékenykedem – kezdi
Pataki Csaba.
– Mint szervizvezető,
gondolom elég sokrétű
a munkája…
– Igen, ez így van, de
pontosan ez adja a szép-
ségét. A nagyobb volu-
menű javításokat itt vé-
gezzük. A Rét utcai sza-
lon 6 szerelőállással
rendelkezik, ezen kívül
az autóvillamossági feladatok ellá-
tását is én koordinálom, illetve hozzám tartozik az
autómentő szolgáltatásunk is.
– Ez utóbbiról mit lehet tudni?
– A nap 24 órájában állunk az ügyfelek rendelke-
zésére: legyenek bárhol, csak egy telefon, és mi
megyünk és segítünk. Ráadásul mindezt márka-
függetlenül tesszük, tehát bármely típusú gépjármű
esetében is nyugodtan lehet minket hívni. Azért
vagyunk, hogy segítsünk.
– Térjünk kicsit vissza a 6 szerelőműhelyhez.
Laikusként kérdezem, elég ez a szám a hatékony
munkához?
– Elég, mert minden olyan modern és a XXI. szá-
zad elvárásainak megfelelő berendezéssel és felké-
szült szakmai stábbal rendelkezünk, ami gyors,
pontos, hatékony munkát eredményez. Ezen a te-
lephelyen történik a garanciális javítások és a ga-
rancián túli munkák lebonyolítása is. Ezzel kapcso-
latban elmondható, hogy ügyfeleink részére a javí-
tás idejére bérautót biztosítunk – ezen szolgáltatás
egy része természetesen térítésmentes.
– Csak Opel típusú gépjárműveket javítnak?
– Nem, minden autótípussal foglalkozunk. Érde-
kességként megemlíteném, hogy például a gumis-

műhelyünk annyira jól felszerelt, hogy ott 22 col-
los, vagyis extra nagy abroncsokat is kezelni tu-
dunk. Ezt pedig nagyon kevés szerelőműhely
mondhatja el magáról.
Gaál József tulajdonos kifejtette: érdekes színfolt-
ja a telephelynek, hogy itt régi gépjárművek restau-
rálásával is foglalkoznak, melyeket azután kiállíta-
nak a helyszínen. Egyébként ezeket a csodákat bár-
ki megtekintheti, ha ellátogat a Rét utca 18. szám
alá. Arra a kérdésre, hogy melyik helyreállított jár-
műre a legbüszkébb, Gaál József így felelt: arra az
NSU Audi TTS-re, amivel 1970-ben négy magyar
bajnoki címet nyert, illetve egy 1953-as Chevrolet
Pickup kisteherautóra, ami teljesen lepusztult
állapotban került ide, most pedig teljes fényében
ragyog.
A lakatos- és fényezőállásokban folyó munkálato-
kért Móricz Zsolt felel, aki igazán hűséges típus,
hiszen amióta – 14 éve – elvégezte az iskolát, az
Opel Gaál Autóház Kft. az első és mindezidáig
egyetlen munkahelye.
– Az Ön munkája mi-
lyen szeletekből tevődik
össze?
– A négy lakatos- és a
négy fényezőállás
munkáját irányítom,
ahol a legmodernebb
technikai berendezések-
kel vagyunk felszerelve.
Például olyan nagy huza-
tópadunk van, amivel
minden fajta gépkocsit
akadálytalanul tudunk ja-
vítani. 
Emellett a legkorszerűbb forrasztóberendezés-
sel rendelkezünk; de ha arról van szó, akkor a
régi, hagyományos ponthegesztést is alkalmazni
tudjuk.

– A gépjárművek festésével kapcsolatban mit
lehet elmondani?
– Az elsők között voltunk, akik a környezetvé-
delmi előírásoknak megfelelő vízbázisú festéket
alkalmazták. 
A PPG-számítógépes rendszerünk minden tí-
pusú gépjármű fényezését akadálytalanul meg
tudja oldani.
– Ezen kívül Önhöz tarozik a kárfelvétel téma-
köre is…
– Pontosan. Én felügyelem a kárfelvétellel kap-
csolatos munkákat; az ország összes biztosítójá-
val szerződésben állunk, így tehát, aki hozzánk
fordul, nem tud olyan kérést irányunkba intézni,
ami ne tudnánk megoldani.

Opel Gaál Autóház Kft – Minden út a Rét utcába vezet

OPEL-GAÁL 
Gödöllő, Dózsa Gy. út 67. � Tel.:  28/525-225 � Gödöllő, Rét u. 18. � Tel.:  28/410-095
Nyitvatartás: hétfőtől-péntekig 8-18 óra, szombaton: 8-14 óra. 
info@opelgaal.hu, www.opelgaal.hu



*TOP-TAN: Középiskolásoknak: Középfokú nyelvvizsgára
felkészítő: hétfő (listening – szóbeli))- szerda (nyelvtan-írásbe-
li) 16.30-18.45. Max. 6 fős csoport. További csoportokról is:
információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

*TOP-TAN: Korrepetálás, pótérettségire, magántanulók vizs-
gára való felkészítése matematika, fizika, kémia 30-908-
4130.” és angol (30-372-20-26) és német tantárgyakból.
MAGÁNTANULÓ-SZOBA 5-10. osztályosoknak. További infor-
mációk: 28-423-744 

*TOP-TAN: Angol kezdő nyelvtanfolyam délelőtt, vagy a kora
délutáni órákban, egyeztetett időpontban és óraszámmal
további információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-
372-20-26 

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

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

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

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

*MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést vál-
lal gödöllői tapasztalt tanár. Egyetemistáknak segítek! Tel. (20)
380-2268

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

*Munkácsy díjas festőművész, egyetemi docens és fes-
tőművész művésztanár vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti szakaira és művészeti középiskolákba készülők
számára rajz- és festészeti felkészítő tanfolyam indul alapozó
és haladó szinten Gödöllőn 2009. szeptemberétől. Tel: (30)
580-3756, (30) 967-0842

*Diplomás angoltanár vállal óraadást kezdők, újrakezdők
részére. Korrepetálást, alapfokú nyelvvizsgára felkészítést is.
Tel: (20) 224-5824

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

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

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

*Angol nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés kic-
siknek, nagyoknak! 60 perces órák! Kedvező áron. Hívjon biza-
lommal! (70) 249-6739

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

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

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

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797

*Fejlesztőpedagógus egyéni foglalkozást vállal. Tel: (20)
360-9014

*Matematikából és kémiából korrepetálást vállalok 10. osztá-
lyig és matematikából középiskolai felvételi felkészítést. Tel:
(20) 5565-800

*Önvédelem oktatás egyénileg és csapatban! Tel: (30) 543-
7578. www.dzsindo.hu 

*ANGOL JÁTSZÓHÁZ várja a Gödöllői Művészetek Házában a
3-4 éves gyermekeket hétköznap délelőttönként. A 60 perces
foglalkozások ára 800-1000 Ft a résztvevők számától füg-
gően. Érd: (20) 334-6101

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

*Diplomás tanár vállalja általános iskolás gyermeke MATEM-
ATIKA KORREPETÁLÁSÁT, felzárkóztatását, illetve felvételire
való felkészítését. Tel: (30) 914-6182

ADÁS~VÉTEL

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

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

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

*Jó állapotban lévő 4 elemes szekrénysor olcsón eladó. Tel:
(70) 371-7914

*Szőlő, gázpalack, fajansz savanyító edény, női kerékpár, gyer-
mekágy, 3db 168×153cm vaskerítés eladó. Tel: (28) 418-371
(14-18-ig)

*Eladó Gödöllőn modern, sík képernyős TV. Samsung LE 40 S
8. 108cm széles, 61 cm magas. Képátmérő: 101 cm. Tel: (28)
411-938

*Biotron asztali lámpa eladó. Tel: (28) 232-701 (H-V: 17-21
óráig)

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

*Eladó egy újszerű állapotban lévő MTZ 80-as típusú, 1994-
ben újonnan vásárolt piros TRAKTOR 260 üzemórával. A
vámhivatali iratok megtekinthetők. A traktor belorusz és
Bicske térségében van tárolva. Iár: 1,6 M Ft. (Új ára 5.2 M Ft +
ÁFA) Tel: (70) 618-5921

TÁRSKERESŐ

*Jólelkű, becsületes fiatal nő eltartási szerződést kötne idős
hölggyel. Tel: (20) 339-8551

*Erdőkertesi 74 éves férfi megismerkedne kedves, jó lelkű
hölggyel hosszútávra, akár rövidebb, hosszabb ott tartózkodás-
sal is. Tel: (28) 479-461

EGYÉB

*A GÖDÖLLŐI WALDORF ÓVODÁBAN BABA-MAMA
JÁTSZÓHÁZ indul 2-4 éves gyerekeknek minden hétfőn 16-18
óráig. (Első alkalom 2009. okt. 5.) Érdeklődő szülőknek szülői
est 2009. szept. 21-én 17 órától. Hozzájárulási díj alka-
lmanként 700 Ft. Elérhetőség: (20) 399-8103, (20) 399-8593

*Pihenjen a tanyánkon Tiszainokán! Egész évben várjuk.
Bővebb ismertetést kaphat a www.tiszatanya.hu honlapunkon,
ahol megtekintheti a Tiszazugról készített kisfilmünket is.
Makra Lászlóné és Vinczeffy Zsolt

*Eltartási szerződést kötnék idős személlyel. Tel: (20)
4105-431

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

*Hazai termésű zöldség és gyümölcsárusítás termelői áron.
Minden, ami télálló. Gödöllő, Vásártéri Szilas major. 

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

*Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. SZEPTEMBER 23.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Obermann Zoltánné, Erzsébet királyné krt. 11.
Bánhegyi János, Fenyvesi nagyút 30. 

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Matisz Józsefné , Tölgyfa u. 11.
Dányi Béláné, Palotakert 14.

A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Zsigri Zoltán, Köztársaság u. 62.
Lakatos Erzsébet, Kandó K. u. 45.


