
Minden esetben bosszantó, ha a meg-
vásárolt, vagy ajándékba kapott ter-
mékről kiderül, hogy rossz minőségű,
esetleg az egészségre ártalmas, vagy
életveszélyes. Különösen kellemetlen
lehet mindez, ha a karácsonyi aján-
dékbontásnál derül ki, hogy a szépen
csomagolt ajándék silány minőségű.
Az ilyen eseteket igyekeznek meg-
előzni a fogyasztóvédelmi hatóság
szakemberei, akik ezekben a hetek-
ben országszerte fokozott ellenőrzést
tartanak. Az országos, kiemelt kará-
csonyi fogyasztóvédelmi ellenőrzés
december 31-ig tart, s ennek során ki-
emelt hangsúlyt fektetnek a kereske-
delmi akciók ellenőrzésére, valamint
a kiemelt termékek piacfelügyeletére.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzést
leginkább a vásárlók által nagy szám-
ban felkeresett helyeken, például vá-
sárokon, piacokon, bevásárlóközpon-

tokban, kitelepült árusítóhe-
lyeken végzik, az ellenőrök
kiemelt figyelmet fordítanak a
szezonális termékekre, köztük
a fényfüzérekre, valamint a
gyermekeknek szóló árukra.

A vizsgálatokat egy hete
kezdték el, s első körben a fő-
városban folytattak ellenőr-
zéseket. Mint azt lapunk Röss
Istvánnétól, a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság Kö-
zép-magyarországi Regionális Fel-
ügyelőségének igazgatóhelyettesétől
megtudta, az első hét tapasztalatai
kedvezőek voltak. Kevesebb kifogá-
solni valót találtak, mint a korábbi
években.

A következő időszakban azonban
már a régió más részein, így váro-
sunkban is számíthatnak az ellenőrök
megjelenésére a kereskedők. Ez per-

sze nem újdonság, hiszen az elmúlt
években is voltak ellenőrzések Gö-
döllőn és környékén, a hipermarke-
tekben, az áruházláncoknál és a pia-
cokon is.

Míg korábban elsősorban a tradi-
cionális termékeket és a megfelelő
cimkézést ellenőrizték, addig az idén
már az egyéb, a karácsonyi termék-
csoporthoz tartozó élelmiszereket is

bevonták ebbe a körbe. Az igazga-
tóhelyettes asszony az elmúlt évek
gödöllői tapasztalatairól elmondta,
hogy a próbavásárlásoknál elsősor-
ban árkülönbözeti problémákkal ta-
lálkoztak, így az ilyen ellenőrzésre
az idén is nagy hangsúlyt helyeznek,
mind a piacokon, mind az üzletek-
ben.

(folytatás a 2.oldalon)
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Szigorúan ellenőrzik a kereskedőket

Karácsonyi vásár
Közeledik a karácsony, s ennek egyik jeleként megnyitot-
ták kapuikat az ünnepi vásárok. A pultokon, az üzletek pol-
cain megjelentek az ünnepi kellékek, a vásárlók pedig
amennyire lehetőségeik engedik, szélesre nyitják pénztár-
cájukat. Nem mindenki engedheti azonban meg magának,
hogy a biztos minőséget jelentő márkás üzletekben vásá-
roljon, sokan választják az olcsóbb lehetőségeket. Fontos
azonban, hogy az ünnepi készülődés során is figyeljünk,
mire is adjuk ki a pénzünket!

Elfogadta a kormány a KRESZ
módosítását, s ezzel több mint
hatvan ponton változtatta meg
a rendeletet. A közúti közleke-
dés szabályainak módosítása
2010. január 1-jétől lép hatály-
ba.

A változá-
sok elsősor-
ban a véd-
telen közle-
kedők  a gyalogosok és a kerékpáro-
sok – biztonságát kívánják javítani.

A változások egyaránt éritik a gya-
logosokat, a kerékpárosokat, a moto-
rosokat és az autósokat. Szabályoz
több, a gyermekek szállításával kap-
csolatos kérdést, többek között az is-
kolabusszal, valamint a gyermekülé-
sekkel kapcsolatban. Emellett több, a
KRESZ-be újonnan bekerült fogalom
is tisztázásra kerül.

A közúti közlekedés szabályainak
módosítása, a gyalogosan közlekedők
védelmében rögzíti többek közt, hogy
a gyalogos átkelőhelyeknél a jelenle-
ginél sokkal körültekintőbben kell
közlekedni, és ha szükséges, táblával
kell elérni, hogy a zebra felé tartó au-
tósok csak olyan tempóban haladhas-
sanak, hogy még előtte képesek le-
gyenek megállni.

(folytatás a 3. oldalon)

Változások

KRESZ
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(folytatás az 1.oldalról)

Ilyen jellegű gondok elsősorban ott
fordultak elő, ahol nem elektromos
mérleget használtak a kereskedők.
Az idén különösen odafigyelnek arra,
hogy azoknál a termékeknél, amiket
mérve szolgálnak ki, ne számolják
bele a csomagolóanyagot az áru sú-
lyába. Ezt ugyanis tilos, és a korszerű
mérlegek már lehetővé teszik a cso-
magolóanyag súlyának elkülönítését. 

Emellett nagy hangsúlyt helyeznek
a gyermekjátékok, valamint a textil-
termékek ellenőrzésére is, de ki-
emelten vizsgálják a fényfüzérek biz-
tonságát, a távirányítós kisautók fel-
melegedését, a textíliák, a csokoládé
és kakaó összetételét.

A karácsonyi vásár helyszíne az
idén is a városi piac, ahol évről-évre
egyre több kereskedő jelenik meg az
ünnep közeledtével. Mint azt Vilhelm
Ferenc, a Gödöllői Piac Kft. igazga-
tójától megtudtuk, a városi Aranyka-
pu kereskedőivel szemben még nem
volt olyan problémája, amit hatósági
szintre kellett volna emelni. Olyan
eset már előfordult, amikor szüksé-

gessé vált az egyeztetés a vevő és a
kereskedő között, de minden esetben
sikerült helyben megoldani a felme-
rült problémákat. 

Mint elmondta, a gödöllői Arany-
kapu vásáron csak vállalkozói enge-
déllyel és adószámmal rendelkező
személyek árusíthatnak – s bár ható-
sági jogkörrel a piac vezetősége nem
rendelkezik –, s mivel velük szer-
ződést kötnek, ez lehetővé teszi, hogy
a későbbiekben is utolérhetők le-
gyenek. Felhívta azonban a figyelmet
arra, hogy a vásáron résztvevők több-
sége karácsony után már nem talál-
ható meg a piacon, így érdemes pél-
dául a ruhaneműk vásárlásánál a mé-
ret kiválasztásánál számításba venni
azt is,  hogy nehezebb lesz megoldani
a cserét, ha később derül ki, hogy az
nem megfelelő. 

A tervezett ellenőrzésekről az igaz-
gató úgy fogalmazott, támogat min-
den olyan akciót, ami a vevők és a
tisztességes kereskedők érdekeit szol-
gálja. 

A  fogyasztóvédelmi hatóság leg-
utóbbi sajtótájékoztatóján felhívták a
figyelmet arra, fontos, hogy tudatosan
készüljenek a fogyasztók a kará-

csonyi vásárlásra. A játékok esetén fi-
gyeljenek a biztonsági követelmé-
nyekre, gyermekruháknál pedig néz-
zék meg a díszítés rögzítését. A fény-
füzérekkel  kapcsolatban kiemelték:
ezeket tilos árusítani piacokon, alul-
járókban. Emellett felhívták a figyel-
met arra is, a jogos érdeket csak
nyugták, blokkok megőrzése mellett
lehet érvényesíteni, valamint arra,
hogy az akciós termékekre is kötelező
és érvényes a szavatosság, a jótállás. 

Mint az elhangzott, első alkalom-
mal többnyire figyelmeztetik a hi-
ányosságokra a kereskedőket, ismé-
telt jogszabálysértés után bírságolnak. 

Érdemes megtekinteni a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapját.
A www.nfh.hu címen több fontos in-
formációt kaphatnak mind a keres-
kedők, mind a vásárlók. Itt olvasható
például a veszélyes termékek listája,
amit mindkét félnek haszon informá-
ciókat tartalmazhat. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság Közép-magyarországi Regio-
nális Fogyasztóvédelmi Felügyelő-
ségét Budapesten a VIII. kerület Jó-
zsef krt. 6.szám alatt találhatják meg
az érdeklődők, valamint  telefonon a
06-1-411-0116-os számon. Panasz-
irodájuk karácsony és újév között is
fogadja  a hívásokat, a  06-1-459-
4833,  06-1-459-4836 és a 06-1-459-
4999-os számokon.

Szigorúan ellenőrzik a kereskedőket

Karácsonyi vásár

Az elmúlt hetekben a tervek-
nek megfelelően haladtak az
M31-es autópálya építésének
munkái. Jó hír városunk lakói-
nak, hogy ehhez kapcsoló-
dóan a jövőben már nem kell
újabb útlezárásra számítani,
sőt a 3-as úton már leegysze-
rűsödött a közlekedés, miután
az új hídra ráterelték a forgal-
mat.  

A hídépítésben különleges techno-
lógiának számító, ún. milánói mód-
szerrel épülnek az M31-es autópálya

3-as úti csomópontjának hídjai, így
az is, amit a napokban vehettek bir-
tokba az autósok, s ezzel megszűnt a
sávelhúzás. A HÉV jelenleg még az
ideiglenes nyomvonalon közlekedik,
de rövidesen ez is a végleges helyére
kerülhet. 
A gödöllői HÉV átvezetésének ki-
alakításánál is a mélyépítésből ismert
milánói technológiát alkalmazzák. A
módszer lényege, hogy a híd cölöp-
jeit, tartószerkezetét a meglévő te-
repszintről lefúrják a megfelelő
mélységbe. 
A hídtest ráépítése a függőleges
tartószerkezetekre a környező föld-
tömeg kiemelése nélkül történik,
majd a kész híd alól eltávolítják a
földet a cölöpök és a hídtest körül,
mintegy 2 méter mélységben. Ekkor
elvégzik a próbaterhelést, s ezt köve-

tően végzik el a nagytömegű föld-
munkát, szabaddá téve az autópálya
nyomvonalát..
Magyarországon először építenek

autópálya-beruházáson így hidakat.
A technológia-választást az indokol-
ta, hogy a 3-as út és a HÉV pálya
forgalmát az építkezés alatt folyama-
tosan fenn kellett tartani. A sávelhú-
zással kialakított új és a régi nyom-
vonalak a helyi adottságok miatt
olyan közel helyezkedtek el, hogy a
7 méteres bevágást, a rézsűk kiala-
kítását a cölöpösszefogó gerendák
elhelyezését helyhiány miatt nem le-
hetett megoldani. Jó haladnak a kivi-
telezési munkák az  M3-as M31-es
autópályák csomópontjánál is, több
szakaszon is már a víztelenítési mun-
kákat végzik. Az M3-as új felhajtóinak
aszfaltozása is megtörtént már, a tervek
szerint december közepén átadásra ke-
rülhetnek, s akkor ismét mindkét irány-
ban – Pest és Miskolc felé –  egyaránt
működhetnek majd az M3-as autópálya
gödöllői felhajtói.

Már az új hídon halad a forgalom

Jól haladnak az M31-es munkálatai
A befejezéséhez közelednek a
Kossuth Lajos utca felújításá-
nak munkálatai. Az úttest asz-
faltozása már befejeződött, s a
héten már visszaengedik a
buszforgalmat is.

December 2-ától, szerdától ismét a
Kossuth Lajos utcában járnak a vo-
lánbusz járatai. Az ideiglenes megál-
lót az utca  Petőfi téri végénél, a  Mór-
kútnál alakították ki. A szeptember el-
sejével megindult munkák utolsó fá-
zisában a járdát építik, s néhány na-

pon belül a műszaki átadásra is sor
kerül.
A Táncsics Mihály úton is jól halad-
nak a munkák. Az árkok és a behajtók
már elkészültek. A tervek szerint jövő
héten kerülhet sor az aszfaltozásra. A

felújítást az önkormányzat és az
M31-es autópályát építő konzorcium
közösen valósítja meg. A pályamun-
kák idején a fokozott figyelmet igé-
nyel majd a közlekedés, mivel szaka-
szos forgalomkorlátozásra kell majd
számítani.

Ismét a Kossuth Lajos utcán jár a busz

Megújuló utak

December 1-jén  életbe lépett
az új forgalmi rend a Városma-
jor utcában. A lakókkal történt
többszöri egyeztetést követő-
en vezették  be az
egyirányúsítást. 

Még az út felújítását
megelőzően kezdték
meg az egyeztetéseket a
lakókkal, akiknek 50-50
százalékban oszlott meg
a véleményük arról,
hogy mely irányból le-
hessen behajtani az ut-
cába, abban azonban
egyetértettek, minél előbb
be kell vezetni az egy-
irányú forgalmat a biz-
tonságos közlekedés ér-
dekében.  A döntés vé-
gül szakmai szempontok alapján
született meg. 
A Városmajor utcába a Dózsa György

út felől lehet majd behajtani, a kihaj-
tás pedig a Szent Imre utca felé lehet-
séges. Különösen ezen a szakaszon
kell fokozottan odafigyelni az autó-

soknak, annak ellenére, hogy a  for-
galmi rend változást a kresztáblák is
jelzik. 

Forgalmi rend változás

Városmajor utca

Az elmúlt hetekben több jel-
zést is kapott szerkesztősé-
günk, mely szerint vágják a fá-
kat a Csemetekert területén. 

Mint azt lapunk megtudta, a fakiter-
melést a Pilisi Parkerdő szakemberei
végzeték a területen, ahol azokat a fá-
kat vágták ki, amik balesetveszélyes-
sé váltak, valamint azokat, amiket az
üzemtervnek megfelelően termelnek
ki. 
Mivel ezen a területen erdőgazdál-
kodás folyik, évente rendszeresen vé-
geznek favágást, de a  kitermelt növé-
nyeket a szabályoknak megfelelően
pótolják. 

A munkákra egyébként is nagy
szükség volt, mert a nagy júliusi vi-
hart követően több fa is életveszé-
lyessé vált; a hármas út mentén volt
olyan is, ami a buszmegállót veszé-
lyeztette. 
Mint az emlékezetes, nyár közepén az

orkánerejű szél jelentős károkat oko-
zott városunk faállományában. Ennek
eredményeként több helyen is faki-
vágásokra került sor, a károk helyre-
állítása hónapokat vett igénybe, ezek
költsége pedig elérte a tízmillió forin-
tot. A rendkívüli időjárás miatt akkor a
szakemberek úgy döntöttek, hogy fo-
lyamatosan átvizsgálják a Gödöllői
területén lévő fákat, mivel a kárelhá-
rítás során derült ki, hogy sok esetben
a fákon olyan sérülések keletkeztek,
amiket elsőre nem is lehetett látni.
Sokszor csak akkor derült ki, hogy a
növény milyen rossz állapotban van,
amikor arról egy-egy nagyobb letört
ágat eltávolítottak.

A Csemetekertben végzett mun-
kákra ezek mellett azért is most került
sor, mert a fakivágásokat rendszerint
az őszi időszakban végzik és ilyenkor
kerül sor a metszésekre is.

jk

Újakat ültetnek a kivágott fák helyébe

Fakitermelés a Csemetekertben
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„Meg kell szüntetni a káoszt, fel
kell számolni a felelőtlen kor-
mányzás súlyos örökségét. Át-
gondolt, elvszerű nemzeti
egészségpolitika kell, ami be-
folyást gyakorol valamennyi tár-
ca, ágazat működésére. Új mun-
kamegosztásnak kell kialakul-
nia az intézmények, szolgálta-
tók, szolgáltatási szintek kö-
zött. Elsődleges cél a lakosság
jobb és igazságosabb hozzáfé-
rést biztosító ellátása, ezt követi
a hatékonyság fokozása. A la-
kóhely közelében kell biztosíta-
ni az ellátást, amikor ez csak
lehetséges.”

A többi között a fentieket tartalmazza
az a nyilatkozat, amely a júliusban
megalakult Magyar Kórházak és Ren-
delőintézetek Szövetsége első konfe-
renciáján, november 27-én, Gödöllőn
született. A számos hozzászólással kí-
sért tanácskozás feladata a szakmai
szövetség alapvető céljainak és törek-
véseinek bemutatása, a legfontosabb
problémák és a lehetséges kivezető
utak vizsgálata volt. A szövetség ala-
pítói szerint pszichológiai fordulatra
van szükség az egészségügyben: a
puszta túlélésre törekvés helyébe a
felülkerekedés stratégiája kell, hogy
lépjen. A konferencia az ehhez szük-
séges széleskörű összefogást és új
gondolkodásmódot kívánta megala-
pozni. 

Megnyitójában Gémesi György, a
Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
gének (MÖSZ) elnöke kiemelte: a
Magyar Kórházak és Rendelőintéze-
tek Szövetségének közreműködésé-
vel megszülethet egy olyan új egész-
ségügyi stratégia, amely hozzásegíti
Magyarországot a vál-
ságból való kilábalás-
hoz, fejlődésünk elindí-
tásához. Az elkészült
stratégiát a társ önkor-
mányzati szövetségek-
kel is megvitatják. Em-
lékeztetett rá, hogy a
MÖSZ egyike az önkor-
mányzati érdekképvise-
leti szervezeteknek. E
szervezetek jól együtt-
működnek egymással.
Létezik a Kormány–Ön-
kormányzatok Érdek-
egyeztető Fóruma is, de
az önkormányzatok
szeptemberben felfüggesztették az
ebben való tevékenységüket, mert ta-
pasztalatuk szerint a kormány nem
veszi komolyan a szövetségeket. Ak-
kor hajlandók tovább folytatni a tár-
gyalásokat, ha a kormány érdemben
akar velük egyeztetni.

Bölcs kormány partnernek tekinti
az önkormányzatokat, folytatta Gé-
mesi György. Hiszen őket éppen úgy
választották, mint a parlamentet, a

közszolgáltatások jelentős részét ők
látják el, rajtuk keresztül valósul meg
a beruházások, tőkebefektetések nagy
hányada. A helyben élő embereknek
szolgáltatnak az utaktól az oktatáson
át az egészségügyig. Az állampolgá-
rok pedig jogos igényeket támaszta-
nak a működésükkel szemben, hiszen
azt adóforintjaikkal támogatják.

A konferencia vendégeit köszöntve
Pusztai Dezső, a Magyar Kórházak
és Rendelőintézetek Szövetségének
elnöke kifejtette, mindenki érdekkép-
viseletét ugyan nem vállalhatják, de
olyan széles körű együttműködésre
törekednek, amely az egészségügy
bármely szereplője számára hasznos
lehet. Az egészségügy gondjait le-
pusztult intézmények, elavult mű-
szerpark, boldogulásukat külföldön
vagy más pályán kereső szakemberek
jelképezik. Ez a rendszer nem tartható
fenn. Meggyőződése szerint ki lehet
dolgozni egy számokkal alátámasz-

tott programot, amely kiutat mutat a
mostani válságból és elsődlegesen a
betegek gyógyulására szolgál. 

Fazekas Sándor társelnök, Karcag
polgármestere az alföldi város kórhá-
zának példáján ismertette az egész-
ségügy anomáliáit. Előadásának a cí-
me is beszédes volt: Önkormányzati
felelősség, eszközök nélkül. Hangsú-
lyozta: az egészségügy ne legyen öt-
letelés, szabad rablás prédája; hatás-

tanulmányok, társadalmi felmérések
nélkül ne szülessenek intézkedések!

A konferencián előadást tartott
Szabadfalvi András, a Tormay Ká-
roly Egészségügyi Központ igazgató
főorvosa is a lakosságközeli ellátás-
ról.

A tanácskozáson született nyilatko-
zat azt is megállapítja, hogy „Az
ágazat túlélését biztosítandó a kor-
mány nem az egészségügy valódi
képviselőivel, hanem a maga válasz-
totta önjelölt szervezetekkel tárgyalt
és állapodott meg a közelmúltban.
Azok a szervezetek, akik részt vettek
a tárgyalásokon, a részvétel tényével
legitimizálták a kormány elvonó in-
tézkedéseit. A létrejött megegyezés
nem az állampolgárok érdekeit szol-
gáló hosszú távú program alapján jött
létre. A figyelem elterelését szolgálta
az ágazat valódi problémáról, s annak
megoldását valójában a következő
kormány asztalára tolta.

A kormány való-
jában nem az egész-
ségügyi intézmé-
nyektől von el pénzt,
hanem a betegektől.
Az elvonás mérté-
kének növekedésév-
el arányosan növe-
kednek a várólisták.
Az egészségügybe
több pénz nem az
egészségügyi intéz-
mények gazdasági
helyzetének javítása
miatt kell, hanem a
betegek gyógyulása
érdekében. Az

egészségügy intézményei a sztrájk-
kal, a minimálellátással, a betegek to-
vábbküldözgetésével, a várólisták nö-
velésével valójában a betegeket bün-
tetik, akik a jelenlegi kormány elvonó
politikájának ártatlan áldozatai.

Szövetségünk megkezdte a munkát
a jelenlegi helyzet gyökeres átalakí-
tása érdekében, s javaslatait a válasz-
tások után felálló új kormány rendel-
kezésére fogja bocsátani.”

A Gödöllői Kistérség
pedagógusai tartottak
tanácskozást novem-
ber 30-án Gödöllőn. A
városházán megtar-
tott rendezvényt Gé-
mesi György Gödöllő
polgármestere a kis-
térségi társulás elnö-
ke nyitotta meg, majd
szakmai előadásokra
került sor.

Megynyitó beszédében
Gémesi György elmondta,
a tanácskozás megszerve-
zését azért tartották fontos-
nak, mert az oktatás jelen-
leg különösen nehéz hely-
zetben van, s a következő
esztendő sem lesz könnyű.
A finanszírozási nehézsé-
gek mellett az egyre erősö-
dő erőszakkal is  meg kell küzdeniük
a pedagógusoknak és az intézmény-
fenntartóknak. Bár a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége letette az en-
nek megoldására kidolgozott ja-
vaslatát a kormány asztalára, sajnos
az illetékesek nem foglalkoztak az
elképzelésekkel.

Mint mondta, nagy szükség van e
téren az együttműködésre, így külö-
nösen szerencsés, hogy a kistérségi
feladatok között az oktatási kérdések
kiemelt helyen szerepelnek. 

A tanácskozáson dr. Iliás Lajosné,
közoktatási szakértő A különleges
gondozásra szoruló gyermekek ellá-

tása a szakszolgálat és a pe-
dagógusok együttműködé-
sének tükrében címmel tar-
tott előadást, majd Dick
Zsuzsanna, klinikai szak-
pszichológus, az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
vezetője számolt be a részt-
vevőknek a gödöllői kistér-
ség pedagógiai szakszolgá-
latának működési tapaszta-
latairól. Ezt követően Neg-
rea Vídia klinikai szakpszi-
chológus, a Közösségi Szol-
gáltatások Alapítványa Ma-
gyarország vezetője az Ag-
resszió kezelése az iskolák-
ban témában tartott előadást
a résztvevőknek, akiknek
személyes tapasztalataik
cseréjére is lehetőségük nyílt
a konferencia részeként.

Kistérségi pedagógus konferencia

Nehéz helyzetben az oktatás

Magyarországon az influenza-
szerű tünetekkel orvoshoz fordu-
lók száma a folyó év 46. hetében
meghaladta a lakosság 200 száz-
ezrelékét, ezért szükségessé vált
az országos járvány kihirdetése.
Annak érdekében, hogy az új tí-
pusú influenzával szemben mi-
nél magasabb arányú legyen a
lakosság átoltottsága, rendkívüli
oltópontok kezdték meg műkö-
désüket.

Ezeken térítés ellenében lehet megkapni
a H1N1 vírus elleni védőoltást. Az oltó-
anyagért és a beadásért továbbra is há-
romezer forintot kell fizetni. 

Az oltópontok hálózatába péntektől
bekapcsolódnak a szakrendelők is, ám
ezek nyitva tartása igazodni fog az adott
szakellátó rendelési idejéhez. Az oltó-
pontokon azokat várják, akik nem tar-
toznak a térítésmentes, veszélyeztetett
csoportokba, ők továbbra is a háziorvo-
suknál, iskolaorvosoknál ingyenesen
kapják meg a védőoltást.

A kórházakban és az ÁNTSZ-kiren-
deltségeken üzemelő oltópontok továb-
bra is hétköznap reggel 8 és este 20 óra
között várják az oltásért jelentkezőket.

Székely Tamás egészségügyi mi-
niszter korábbi közlése szerint elérhető,
hogy naponta 15-20 ezer embert oltsa-
nak be.

Magyarországon körülbelül 1,5 mil-
lióan kaptak védőoltást az új influenza-
vírus ellen, több mint tízezren az oltó-
pontokban. Gödöllőn a Tormay Károly
Egészségügyi  Központban működik az
oltópont, de az országos lista megtalál-
ható az Egészségügyi Minisztérium, va-
lamint az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) inter-
netes honlapján, a http://www.eum.hu,
valamint a http://www.antsz.hu oldalon.

Konferencia az egészségügyről 

Meg kell szüntetni a káoszt

(folytatás az 1. oldalról)
A KRESZ módosítása a biciklis

közlekedésben bevezet négy sebes-
séghatárt, meghatározza a „nyitott ke-
rékpársáv“ fogalmát, lehetővé teszi
például, hogy a kerékpárok egyirányú
utcába is behajtsanak a forgalommal
szemben, vagy előre menjenek a piros
lámpánál. A változások eredménye-
ként mentesülnek a jobbra tartási kö-
telezettség alól is, vagyis akár az út
közepén is mehetnek majd.

Növelheti a kerékpárosok és a gya-
logosok biztonságát, hogy a kanyaro-
dó járművek vezetői számára elsőbb-
ségadást ír elő a módosítás. A doku-
mentum lehetővé teszi a kerékpáruta-
kon várakozó járművek elszállítását
is.

A változások a motorosokat és az
autósokat is érin-
tik. Januártól a
motorosok is
h a s z n á l h a t j á k
majd a buszsávot,
és ők is előreme-
hetnek a piros
lámpánál.

Több új közle-
kedési táblát is be-
vezetnek, például
a torlódás veszé-
lyét jelző piros ke-
retes háromszö-
get, és engedélye-
zik az elektroni-

kus jelzőtáblák használatát az autópá-
lyákon. A módosítás azt is engedé-
lyezi, hogy a különösen balesetve-
szélyes helyeken a jelenleginél na-
gyobb, fényvisszaverő sárga háttéren
is elhelyezhetők legyenek a közleke-
dési táblák.

Az új szabályozás pontosítja az is-
kolabusz fogalmát, és bővíti a gyer-
mekszállítás biztonsági követelmé-
nyeit. A táblával megkülönböztetett
iskolabuszok környezetében a fel- és
leszállás mindkét oldali irányjelzővel
jelzett ideje alatt más járművek csak
fokozott óvatossággal, lassabban köz-
lekedhetnek – olvasható a dokumen-
tumban.

A módosítás pontosítja a gyerek-
ülés használatának szabályait: a 150
centiméternél alacsonyabb gyerekek
ülését a biztonsági övhöz vagy annak
bekötési pontjához kell csatolni.

A tervezet szigorúbban szabályoz-
za a rendszámok láthatóságát és
meghatározza a quad fogalmát is.

Változások 

KRESZ

dr. Iliás Lajosné

Megnyíltak az oltópontok

H1N1-es influenza

dr. Szabadfalvi András
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Az elmúlt napokban karácso-
nyi díszbe öltözött a város. Az
üzletek polcain megjelentek a
karácsonyi dekorációs kellé-
kek, az ünnepre jellemző
édességek, és megnyitott a
karácsonyi vásár. Kíváncsiak
voltunk: 
– Ön megkezdte már a kará-
csonyi készülődést? 

„Általában már október közepén
megkezdem az ajándékok beszerzé-
sét, mert tapasztalatból tudom, hogy
a karácsony közeledtével egyre ke-
vesebb időm marad erre. Ráadásul
minden családtag engem kér meg,
hogy vásároljak a nevében, úgyhogy
éppen elég a szaladgálnivalóm, mire
mindent beszerzek. Mivel előre meg-
tervezem a karácsonyi menüt, így ah-
hoz is beszerzem a legtöbb hozzáva-
lót. Az ünnep hetében már általában
„verekedés van” a margarinért, vaní-
liás cukorért, tortabevonóért stb., így
ebben nekem már nem kell részt ven-
nem…” Varga Zs.

„Minden évben megfogadom, hogy
időben elkezdek készülődni kará-
csonyra, de eddig ez még sosem si-
került. Az ajándékokat időben be-
szerzem, és igyekszem az adventi
időszakban elvégezni a nagytakarí-
tást, de a lakás feldíszítésére sosem
marad időm. Ráadásul a munka mel-
lett elég nehéz beütemezni az ünnepi
sütéseket, így a megtervezett külön-
leges sütemények általában elmarad-
nak, épp csak a bejgli, a mézes és a
zserbó készül el. Ilyenkor azzal vi-
gasztalom magam: majd ha nyugdí-
jas leszek, akkor lesz időm min-
denre.” 

Petőné Mária

„Mivel ilyenkor nagyon sok progra-
munk van, igyekszem időben elkez-
deni a készülődést. Az ajándékokat is
sokszor már hónapokkal korábban
megveszem. Nem egyszer erőfordult,
hogy amikor kora ősszel megvettem
valamit, hogy majd karácsonyi aján-
dék legyen, enyhén szólva furcsán
néztek rám. De így marad időm arra,
hogy élvezzem az ünnep közeledtét.
Nagyon szeretem, hogy ilyenkor min-

dent szépen feldíszítenek, én is igyek-
szem dekorálni a lakást, ahogy egy-
egy helyiség nagytakarítása befeje-
ződik, úgy kerülnek fel a karácsonyi
díszek is. Szerencsére sokat segítenek
a gyerekeim, akik szintén nagyon él-
vezik a készülődést.”

L. Katalin

„Nagy szerencsém van, mivel édes-
anyám gondoskodik a karácsonyi
asztalra valókról, így azokra nincs
gondom. 
A takarításba be tudom vonni a
nagylányomat, ami óriási segítség,
így marad időm az egyéb dolgokra.
Az előkészületekből leginkább azt él-
vezem, amikor együtt sütjük a mézes-
kalács figurákat, és azt, amikor a két
kicsi (6 és 8 évesek) tanulják a kará-
csonyi verseket, énekeket, amiket
szenteste előadnak.”  

Tormai V.

A hét kérdése:
– Önnek mi a véleménye a fo-
gyasztóvédelmi ellenőrzések-
ről? 

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.  

E heti cikkünkben olvasói kérdé-
seket válaszolunk meg röviden.

– Interneten rendeltem egy termé-
ket. A kérdésem, hogy ilyen esetben
van mód arra, hogy visszalépjek a
vásárlástól, és ha igen azt milyen
feltételekkel tehetem meg? 
– Igen, a távollevők között kötött szer-
ződésekről szóló Kormányrendelet
alapján az úgynevezett elállási jog,
azaz a termék visszaküldésének joga,
és visszaküldési garancia illet meg
bennünket internetes vásárlás esetén,
és e jogot néhány kivételtől  eltekint-
ve – erről tájékozódhatunk az interne-
ten, hogy mely esetekben nem érvé-
nyesül ez a szabály – minden esetben
gyakorolhatjuk. Nem kell megindo-
kolnunk a döntésünket, tehát teljesen
hibátlan termék esetén is egyoldalúan
visszaléphetünk, és a termék vissza-
küldése esetén követelhetjük a keres-
kedőtől az általunk kifizetett összeg
visszatérítését. Tulajdonképpen ezzel
kompenzálja a jogalkotó, hogy a vá-
sárlás előtt nem volt lehetőségünk a
termék megvizsgálására. Az elállási
jogunkat termék megrendelése esetén
a termék átvételétől számított 8 mun-
kanapon – nem naptári napon – belül
gyakorolhatjuk, ami nem jelenti azt,
hogy a termék visszaküldése esetén 8
napon belül vissza is kell érkeznie a

terméknek a kereskedőhöz, de az elál-
lási szándékunkat minden esetben 
nyolc napon belül közölni kell vele.
Ezt megtehetjük telefonon, írásban, 
e-mailben is (javasolt igazolható mó-
don).  A jogszabály szerint az elállás-
sal összefüggésben a vevő kizárólag a
termék eladó részére történő vissza-
küldésének a költségeit köteles visel-
ni. Az eladó sem kötbér fizetési köte-
lezettséget, sem más pénzbeli bünte-
tést nem róhat a fogyasztóra.
– Feleségemmel a válóper során
megegyeztünk a gyermekeinkkel
kapcsolatos kérdésekben és az in-
góságaink megosztásában. Közös
ingatlanunkból elköltöztem és a tu-
lajdonjogom megtartása mellett az
ingatlan kizárólagos használatára a
volt feleségemet hatalmaztam fel.
Most olyan helyzetbe kerültem,
hogy a közös házunk rám eső érté-
kére szükségem lenne, de a felesé-
gem nem hajlandó kifizetni. Mit
tehetek? 
– A házassági bontóperben valóban
nem szükséges az ingatlanon fennálló
közös tulajdont megszüntetni. Ameny-
nyiben bármelyik házastárs a későb-
biekben az így fennmaradó közös tulaj-
dont meg kívánja szüntetni és ezt pe-
ren kívül nem sikerül rendezniük, úgy
peres eljárásban kell kezdeményezni
az ingatlanon fennálló közös tulajdon
megszüntetését. A bíróság a közös tu-
lajdon megszüntetése során megfele-
lő ellenérték megfizetése fejében az
egyik tulajdonostárs tulajdonába ad-
hatja a másik tulajdonos tulajdoni há-
nyadát, vagy az ingatlant (árverés út-
ján) értékesítheti és a vételárat a tulaj-
donostársak között megfelelően fel-
oszthatja. Természetesen a peres eljá-
rás során bármikor lehetőségük van
egyezséget kötni és a közös tulajdont
peren kívül megszüntetni. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT 
KARÁCSONYI ÜNNEPI NYITVATARTÁSI ÉS MEGJELENÉSI RENDJE

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a karácsonyi ünnepek
alatt az alábbiak szerint jelenik meg:

EZÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: 2009. DECEMBER 16.
JANUÁRI ELSŐ MEGJELENÉS: 2010. JANUÁR 13.

FELHÍVJUK TISZTELT HIRDETŐINK FIGYELMÉT, HOGY DECEMBER 14-TŐL MÁR CSAK
A 2010. JANUÁR 14-EI SZÁMBA TUDUNK HIRDETÉSEKET FOGADNI!

A HIRDETÉSFELVÉTEL NYITVA TARTÁSA: 
2009. december 14. (hétfő) : nyitva (pénteki nyitva tartás szerint)

december 15 – 18-ig: szokásos nyitvatartási rend 
december 19-től (munkanap) – december 31-ig zárva
2010. január 4. (hétfő): nyitva   (pénteki nyitva tartás)

Január 5-től ismét a szokásos nyitvatartási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket. 

Nyilvános adat a Szent István
Egyetem (SZIE) rektorának,
rektorhelyetteseinek és dékán-
jainak a fizetése – mondta ki a
Fővárosi Bíróság a múlt héten.
A nem jogerős ítélet indoklása
szerint az állami pénzből mű-
ködő, közfeladatot ellátó intéz-
mények vezetőinek a közfela-
datok ellátása során kapott jö-
vedelme közérdekből nyilvá-
nos adat.

A per előzménye, hogy a sajtóban
több írás is megjelent, melyek szerint
a válság idején az egyetemi és főisko-
lai rektorok milliókat keresnek ha-
vonta.

Bodoky Tamás, az Index újságíró-
ja azután indított pert közérdekű ada-
tok kiadása érdekében a Magyar Rek-
tori Konferencia (MRK) és a SZIE el-
len, hogy 30 egyetemtől sikertelenül
próbálta megtudni a rektorok jövedel-
mét. Az intézményvezetők nem rea-
gáltak, az MRK elutasító válasza sze-
rint a rektori fizetések nem nyilvános,
hanem személyes adatok.
A Fővárosi Bíróság a rektori konfe-

rencia vonatkozásában ugyan azt álla-
pította meg, hogy nem adatkezelő,
ezért ennyiben elutasította a kerese-
tet, ám a SZIE-t arra kötelezte, hogy
három évre visszamenőleg adja ki a
kért adatokat. Bár a döntés konkrétan
ugyan csak a Szent István Egyetemre
vonatkozik, de precedensértékű. 

Az elsőfokú ítélettel kapcsolatosan
a Szent István Egyetem, Solti László
rektor aláírásával az alábbi nyilatko-
zatot adta ki: 

Egy jogerős bírósági ítélet végre-
hajtása minden demokratikus jogál-
lamban alapvető követelmény – füg-

getlenül attól, hogy azzal egyetér-
tünk-e vagy sem. Ehhez az alapelvhez
a Szent István Egyetem rektora és ve-
zetése is tartani kívánja magát és ter-
mészetesen mindenkor kész a bíróság
jogerős döntésének végrehajtására.

Az intézmény azonban csak az el-
sőfokú végzés és indokolásának ta-
nulmányozása után tud dönteni arról,
kíván-e élni a törvényes jogorvoslat
lehetőségével. Minthogy itt prece-
dens értékű ítéletről van szó, amely
kihatással lehet az összes hazai állami

egyetem és főiskola ada-
tainak nyilvánosságra kerü-
lésére, a fellebbezés be-
nyújtásának eldöntését meg-
előzően a Szent István Egye-
tem konzultálni kíván a
Magyar Rektori Konferen-
ciával. 
Bízunk abban, hogy a jog-
erős ítélet kellő iránymuta-
tást fog nyújtani és megha-
tározza egyrészt, hogy kik
és milyen körben minősül-
nek adatgazdának, más-

részt, hogy a nyilvános közzététellel
érintett adatok milyen egységes elvek
szerint kerüljenek nyilvánosságra.
Csak így biztosítható az összehasonlí-
tás más intézmények adataival és vál-
hatnak elkerülhetővé az eltérő értel-
mezésből fakadó anomáliák. 

Nyilvánosak az egyetemi vezetők fizetései

Elsőfokon döntött a bíróság

A Szent István Egyetemen ren-
deztek Magyarországon első-
ként karbonpiaci konferencián,
azzal a céllal, hogy megvitassák,
milyen lehetőségeket rejt a klí-
mavédelem a hazai üzleti élet
számára. 

Számos országban a klímavédelem és a
felmelegedésért felelőssé tett légkörbe
kerülő gázok kibocsátásának kereske-
delme az üzleti élet szerves része és a
rendszer jelentős szerepet játszik a
széndioxid-kibocsátás csökkenésében.
Működésének megértése, az egyes
szektorokra való hatások, lehetséges
következmények felmérésének képes-
sége azonban szinte teljes egészében hi-
ányzik a hazai gazdasági szereplők esz-
köztárából. 

Hogyan lehet klímabarát módon, de
az üzleti szempontok szigorú figyelem-
bevételével vezetni a magyar vállalko-
zásokat? Erre az alapkérdésre kereste a
választ a konferencia. 

A záró kerekasztal-beszélgetés után
Fogarassy Csaba, az egyetem klíma-
tanácsának főtitkára három pontban

foglalta össze azokat a hazai gazdasági
javaslatokat, amelyeket kívánatosnak
tartanak képviselni a koppenhágai
ENSZ Klímacsúcson. A következő ja-
vaslatokat Faragó Tibor szakállamtit-
kár továbbítja a miniszterelnöknek:

1. Szeretnénk, ha a jelenlegi Euró-
pai Uniós kereteken belül a legköltség-
hatékonyabb emisszió-csökkentési stra-
tégiák kerülnének meghatározásra, és
nem rövidtávú haszonelvű érdekeket
képviselnének. Értjük ez alatt azt, hogy
a hagyományos energiaszektor szerepét
mérsékelni kell az elkövetkező idősza-
kok stratégia alkotásában.

2. Világossá kell tenni a gazdasági
élet szereplői számára, hogy a szén-
dioxid megtakarítás piaci érték. Ahhoz,
hogy ez szerves részévé váljon a ma-
gyar üzleti életnek, a piaci mechaniz-
musokat közvetlenül nem zavaró állami
garanciákra van szükség.

3. Az alternatív energetikai és egyéb
emisszió-csökkentési beruházásokhoz
kapcsolódó állami vagy banki finanszí-
rozás emisszió-csökkentési teljesít-
mény alapján történjen, azaz a vállala-
tok személyes érintettségét kell elérni.

Szent István Egyetem

Klímavédelem, piaci alapon

Megszökött egy rab egy álló
szolgálati autóból november
25-én Gödöllő lakott területén.
A férfit épp kihallgatásra szállí-
tották, s ez már nem az első
szökési kísérlete volt.

A férfit másnap, szintén Gödöllőn el-
fogták, majd beszállították abba a
büntetésvégrehajtási intézetbe, ahol
egyébként büntetését tölti. Arról nem
tudott tájékoztatni a rendőrségi szóvi-
vő, hogy milyen ügy vagy ügyek mi-
att került börtönbe a férfi, csak azt
tudta elmondani lapunknak, hogy
jogerős bírósági ítélet miatt tölti bün-
tetését. 

A hvg.hu-n megjelent információk
szerint a bilincsben lévő fogvatartot-
tat két nyomozó kísérte ki a rendőrség
előtti parkolóban álló autóhoz. A rend
őrei beültek előre, a fogvatartottat pe-
dig hátul helyezték el. A sofőrnek 
eszébe jutott, hogy még egy papírért
vissza kell ugrania, és mikor kijött,
már csak a kollégáját látta a jobb első
ülésen. Megkérdezte, hol a fogvatar-
tott, mire azt a választ kapta, hogy
nincs hátul? Az elöl ülő nyomozó

ugyanis nem vette
észre, hogy a hátul ülő
lehúzta az ablakot, ki-
mászott és elszökött.
Értesüléseink szerint

a fogvatartottnak ez már a második
szökése volt, a korábbi – mintegy két
hónappal ezelőtt – úgy történt, hogy
bilincsben kisétált a rendőrségről és
egyszerűen elszaladt. A rendőrök ak-
kor is későn kapcsoltak.A szökés
pontos körülményeinek kiderítésére
belső fegyelmi vizsgálat indult. La-
punk információja szerint a fogoly-
szökésben érintett férfit több gödöllői
bűncselekménnyel is gyanúsítják.
Lapzártánkig még nem vezetett ered-
ményre az a nyomozás,amit a Dózsa
György úti temető ravatalozójának
betörése ügyében folytat a rendőrség. 

Még november 5-ről 6-ra virradó
éjjel ismeretlen tettes, vagy tettesek
felfeszítették a ravatalozó ajtaját, és
onnan eltulajdonították a temetőt üze-
meltető VÜSZI tulajdonát képező, a
gyásszertartások lebonyolításához
használt műszaki berendezéseket. Az
ismeretlenek erősítőket és dvd leját-
szókat vittek el. Feltehető, hogy az el-
követők megpróbálják ezeket a mű-
szaki cikkeket eladni, ezért a VÜSZI
kéri, hogy akinek gyanús eredetű be-
rendezést kínálnak eladásra, az értesítse
őket, vagy jelezze azt a rendőrség felé. 

Rendőrségi hírek

Megszökött a rab

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ az alábbi
közlemény közzétételére kérte la-
punkat:

Gödöllőn az elmúlt napokban olyan
utcai hirdetések jelentek meg, ame-
lyekből arra lehet következtetni,
hogy a városi könyvtár magánsze-
mélyeket otthonukban felkeres és
ott könyveket vásárol.
A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ elhatárolja ma-
gát ettől az akciótól, könyveket
nem vásárolunk magánszemélyek-
től. 

Gloserné Szabó Györgyi igazgató
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Az elmúlt hetekben több panasz is
érkezett szerkesztőségünkbe a
zöldhulladék szállításával kapcso-
latban. Ezzel foglalkozik az alábbi
levél is, amiből idézünk: 

Tisztelt Szerkesztőség!

„…Sajnos, nemcsak itt a Tavasz-
mező utca környékén, hanem Gödöl-
lő több utcájában is a házak előtt ék-
telenkednek a kirakott zsákok, a bio-
hulladékok, amiket sokszor hetekig
nem visznek el. 
Előfordul, hogy a közlekedő gépko-
csik feldöntik, vagy az erősebb szél
az árokba borítja a kirakott zsáko-
kat…A kiszóródott leveleket újból
össze kell szedni, be kell zsákolni.
Miért nem viszik el időben? Hiszen a
T. VÜSZI közölte, hogy a kukák
ürítési napja előtti estén helyezzék ki

a zsákokat és másnap elszállítják. Ez
sajnos nem történik meg sosem. 
Hivatkoztak már arra, hogy nincs
kocsi, mert szerelés alatt áll. Ez csak
egy indok, nem kielégítő. 
Időszerű lenne, hogy találjanak va-
lami megoldást a rendszeres időbeni
zsákolt zöldhulladék elszállítására,
hogy a felújított utak és árkok mentét
ne csúfítsák el a hosszú hetekig ott-
hagyott, el nem szállított, sokszor
szakadt zsákok…” 
(név és cím a szerkesztőségben)

Kedves Olvasónk levelét eljuttattuk
Köles Krisztiánnak, a Gödöllői
Hulladékgazdálkodási Kft. vezetőjé-
nek, akit az elmúlt hetekben lapunk
is tájékoztatott a panaszokról. Az
igazgató ígéretet tett arra, kivizsgál-
ják, mi  lehet az oka annak, hogy
egyes helyeken a nagy mennyiség-
ben felhalmozódott zöldhulladék he-
tekig nem kerül elszállításra.

Elképesztően bájos, nem min-
dennapi tettekre képes fókák
és papagájok várják az érdek-
lődőket december 10. és 20.
között a palotakerti benzinkút
melletti területen, ahol a vásá-
rosnaményi Atlantika Kft. vizivi-
dámparkja fűtött sátort állít fel.

Az országjáró rendezvénysorozat 
szervezője Eötvös Tibor, a világhírű
Eötvös Cirkusz névadója, aki el-
mondta, hogy a mintegy 45 perces
oktató-nevelő, de egyben szórakozta-
tó műsorban egy 14x8x3 méteres me-
dencében egy több mint 300 kilós
oroszlánfókával mutatják be az érde-
kesebbnél érdekesebb trükköket.

A műsor nem csupán látványos
szórakozást nyújt, de a papagájok és
fókák viselkedéséről, szokásairól is
sokat tudhatnak meg általa a kíváncsi
érdeklődők. Először is egy projektor
segítségével betekintést nyerhetük a
főszereplő fóka születésének és az azt
követő napok, hetek kulisszatitkaiba,
illetve a műsor része az állatok visel-
kedését bemutató kisfilm is.
A programban láthatók számoló, gör-

korcsolyázó, kerékpározó, logikai já-
tékot hibátlanul játszó arara papagá-
jok, majd a madárshow után az
egyensúlyozás királyai, a fókák kö-
vetkeznek – vízen és szárazon:
egyensúlyozás labdával, szaltózás a
vízben, az állatokkal bohóckodó fó-
kaidomárok stb. Természetesen
ügyelnek az interkativitásra is: a kö-
zönség apraja-nagyját is bevonják a
mutatványokba.

A bemutató során látható lesz,
hogy az emberi szeretet, törődés, ked-
vező irányban meg tudja változtatni
az állatok viselkedési formáját. Né-

hány méter távolságra tőlünk nagyon
nagy élményt adhat, – hogy igen is –
milyen okosak is lehetnek a papagá-
jok, akik különböző, a méretükhöz

megfelelő kellékeken
mutatják be ügyességü-
ket. A gyerekek, a né-
zőközönség sok min-
dent tanulhat, illetve lát-
hat arról, hogy milyen
okosak, kezesek és in-
telligensek lehetnek
ezek az állatok. Ez az is-
meretterjesztő-oktatás-
fejlesztő élő program,
akár egy iskolai tanóra
egyik témája is lehet.
Akik csoportosan sze-
retnék megtekinteni az

előadást, természetesen kedvezményt
kapnak, akár külön előadásként is,
bemutatják a műsort. Ez a kedvez-
mény csak hétköznapokra vonatko-
zik.

Az előadásokat 2009. december
10. és 20. között, hétköznapokon
minden nap 18 órakor, minden szom-
baton és ünnepnapon: 11, 15 és 18
órakor, minden vasárnap 11 és 15 óra-
kor tartják. 

A műsor csoportos megtekintését,
vagy a külön előadás igényét az aláb-
bi telefonszámon lehet kérni: 
06-30/603-9925.

Fóka és papagáj show Gödöllőn – először

Oktatás és szórakoztatás

A Szent István Egyetem aulájában
tartotta szalagavató ünnepségét a
Premontrei Szent Norbert Gimná-
zium szombaton este. 
A szalagavatósok modern és klasz-
szikus táncokat egyaránt bemutat-
tak. A végzős osztályok diákjainak
ruhájára természetesen felkerült a
szalag, amelyen gimnáziumi tanul-
mányaik kezdetének és befejezé-
sének végét jelző évszám olvas-
ható. 

November 27-én szombaton tartotta a Hajós Alf-
réd Általános Iskola Alapítványa a hagyományos
bálját a SZIE Alma Mater éttermében. Az ünnepi
vacsorával, koktélbárral és tombolával egybekö-
tött összejövetelen 250 vendég vett részt; a zenét a
City Music Band szolgáltatta. 
Az iskola alapítványához befolyt pénzösszegből az
intézmény iskolai székeket vásárolt a tanulók szá-
mára.

A petőfisek báljára minden-
kit vártak a szervezők, akik
valaha is az intézmény diák-
jai vagy tanárai voltak, s a

tervek szerint a jövőben vár-
nak mindenkit, akik kötőd-
nek a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolához. Mint azt Gu-
báné Csánki Ágnes igaz-
gatótól megtudtuk, az ötlet
nagy sikert aratott, s annak
ellenére, hogy többen is meg-

betegedtek, így is közel két-
százan – köztük, sok régi pe-
tőfis – báloztak együtt. A szer-
vezők mindenkinek névre

szóló ajándékkal
kedveskedtek, kö-
szönhetően annak a
sok felajánlásnak,
ami a résztvevőktől
érkezett. 
Mivel az influenza
járvány sokakat
megfosztott a rész-
vétel lehetőségétől,
az iskola vezetése

úgy tervezi, hogy őket egy
locsolóbállal kárpótolják
majd.  

A rendezvény bevétele az
iskola alapítványát gazdagít-
ja, s ez teremti meg a felté-
teleit a diákok év végi jutal-
mazásának is. 

Olvasóink írták

MŰSORVÁLTOZÁS!

Kedves leendő nézőink! 

Betegség miatt a 
Galgócza című előadás

november 27-én és 
november 28-án 
ELMARADT.

A november 27-ei 
jegyek

DECEMBER 3-RA,

a november 28-ai 
jegyek

DECEMBER 7-RE
érvényesek!

Hajós bál 2009

Remek hangulat
Hagyományteremtő Petőfis bál

Tánc és ajándékok

Premontreis diákok szalagavatója
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Ki  hogyan is került – hogyan is
kerülhetett – a második világ-
háború poklába, hogyan élhet-
te túl, mi történt vele utána?
Ezekre a kérdésekre keresi a
választ Theresa Révay A mura-
nói üvegműves lánya című re-
génye. 

Egy velencei, egy elzászi és egy szu-
détanémet család tagjainak sorsát kö-
vethetjük, mely sorsok egymásba fo-
nódnak az által, hogy mindannyian az
üvegművességgel foglalkoznak. 

A szudétanémeteknek – akárcsak a
felvidéki magyaroknak – nem volt
többé helyük a második világháború
utáni, Benes vezette Csehszlovákiá-
ban. El kellett hagyniuk otthonaikat,
némi kis cókmókkal a kezükben Ba-
jorország felé venniük az irányt. Az
egyik fiatal nő, Hanna Wolf nem csak
a kezében visz terhet. Gyermeket vár,
nem tudja, hogy kitől, hiszen több
szovjet katona is megerőszakolta. 

Az elzászi franciáknak sem min-
dennapi sors jutott: a német hadse-
regbe sorozták be őket, mint néme-
teknek kellett harcolniuk. A fronton
levő katonák leveleket bíztak egy-
másra, hogy ha ők nem kerülnének

haza, de mások talán igen, vigyék el
üzeneteiket a hozzátartozóiknak. 

Andreas Wolf elzászi bajtársa, Vin-
cent Nagel üzenetét juttatja célhoz, a
Nagel családhoz, Metzbe. Így talál-
kozik a gyönyörű fiatalasszonnyal, a
Velencéből, pontosabban Muranóból
származó Líviával, a fiatalabbik Na-
gel fiú, François feleségével. 

Ő is, mint meglehet minden férfi,
aki találkozik Líviával, a hatása alá
kerül. Viszonyuk lesz, de Lívia nem
érte hagyja el a családját, férjét, kis-
fiát – hanem az üvegért. 

Visszamegy Velencébe, hogy meg-
mentse az örökségüket, a híres Gran-
di üvegfúvó műhelyt. Birtokában van
a titoknak, egy különleges kristály
előállítása receptjének, a nagyapja rá
bízta az azt tartalmazó füzetet, és
nem a bátyjára, a háborús testi és lelki
sérüléseket hurcoló Flavióra, akinek
vezetése alatt eddigre tönkre is ment
a vállalkozásuk. 

Éppen jókor érkezik Lívia, éppen
úgy toppan be, hogy még kijelentheti:
a műhelyük nem eladó. Átveszi a ve-
zetést, sikerül megvalósítania a cso-
dát, a chiaroscurót, a kristályt, mely
valóban igazolja a megállapítást: az
üveg maga az anyaggá vált lehelet.

Párizsban, egy nemzetközi üvegki-
állításon mutatja be csodálatos kely-
heit az ámuló közönségnek. Itt szere-
pelnek Andreas és Hanna Wolf is az
alkotásaikkal, hiszen szintén üveg-
művesek, a híres cseh kristály gyár-
tását a szudétanémetek kezdték el, fej-
lesztették ki. 

Mi történik velük, a regény szerep-
lőivel tovább? Azzal, hogy megint a
munkájuknak élhetnek, sikereket ér-
hetnek el általa, maguk mögött hagy-
hatják mindazt a fájdalmat, melyet a
háború okozott számukra. 
(Theresa Révay: A muranói üvegmű-
ves lánya)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Háború és üveg

November 27-én, pénteken a
Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban mutat-
ták be Fuszenecker Ferenc és
Szabadi Attila Volt egyszer egy
KISMUKI… című filmjét, ami a
legendás kisvonat „pályafu-
tását” dolgozza fel. A nagy si-
kerű – teltházas – bemutató
után beszélgettünk Fuszene-
cker Ferenccel a film létrejöt-
téről.

– Honnan jött az ötlet, hogy filmre
vigyék a hajdani Kismuki történe-
tét?

– Hrustinszki Tibornak köszön-
hető az alapötlet. Ő vetette fel azt,
hogy mi lenne, ha az ’56-os filmünk
után – amit ugyancsak Szabadi Atti-
lával készítettem – feldolgoznánk a
Budapest-Veresegyház-Szada-Gödöl-
lő vonalon szolgálatot teljesítő kisvo-
nat történetét. Bevallom őszintén,
hogy ekkor még alig tudtam valamit
erről a vonatról, viszont kellően izgal-
mas gödöllői témának ígérkezett ah-
hoz, hogy veszni hagyjuk. Így tehát
amennyire lehetett, beleástam magam
a dologba, és ennek hatására jöttem
rá, hogy a Muki mennyire  egy „kis
ékszer” volt az akkori közlekedésben.

– Mit lehet tudni a történetéről?

– A Muki 1911-ben indult először
útjára, mint Magyarország első vil-
lanyvasútja, amit a gödöllőiek akkor
csak úgy hívtak, hogy a „gödöllői vil-

lamos”. Villanyvasútként egészen
1944-ig funkcionált, amikor is a né-
metek lerombolták a felsővezetéke-
ket és a síneket. A háború után csak a
pályatestet állították helyre, így gő-
zösként működött, egészen 1970-ig;
ezt nevezik a klasszikus Muki idősza-
kának. A vonat általában három ko-
csival közlekedett és elsősorban tanu-

lókat és piaci termelőket szállított a
végcéljukhoz. Érdemes megemlíteni,
hogy a szerelvény akkoriban mint
egy klub, úgy működött. Az emberek
megbeszélték rajta ügyes-bajos dol-
gaikat, mindennapi problémájukat,
vagyis tulajdonképpen összetartó ere-
je volt a napi utazásnak. Emellett a
mai viszonyoktól eltérően hihetetle-

nül pontos volt, a késés szóba sem
jöhetett. A megszűnésről annyit ér-
demes elmondani, hogy a szokásos
vasútleépítési tervezet szólt köz-
be…

– A filmbemutatón illusztris
vendégek is részt vettek…
– Hosszadalmas munkával sikerült
felkutatni Hajdú Lajost, aki
1950-54 között kalauzként dolgo-
zott a járaton, illetve meghívtuk
Papp Lajos mozdonyvezetőt, aki a
szerelvényt utolsó útjára kísérte el.

– Sikerült-e archív felvételeket
a filmbe beleépíteni?

– Természetesen. A vonat utolsó
útját Kresz Albert fotóművész
rögzítette; emellett Remsey And-
rás és Winkler Csaba egy 8 mm-
es kamerával örökítette meg a gő-

zös útját. A film elkészítésében nekik
sokat köszönhetünk.

– Hol terveznek még filmbemu-
tatót?

– Igyekszünk minden olyan hely-
színen levetíteni a filmet, ahol a Muki
hajdanán keresztülhaladt. Gödöllőn
egyébként januárban újra bemutatjuk
az alkotásunkat.            Kép és szöveg: ch

Az elmúlt évek sikerei után ismét
karácsonyi vásárral köti egybe új
időszaki kiállítását a városi mú-
zeum. A december elsején meg-
nyíló tárlaton, melyen a gödöllői,
valamint a városunkhoz kötődő
művészek munkáit tekinthetik
meg, nemcsak gyönyörköd-
hetnek a kiállított alkotások-
ban, hanem meg is vásárol-
hatják azokat.  

Három évvel ezelőtt rendezett első
alkalommal ilyen karácsonyi kiállí-
tást a városi múzeum, mivel úgy
érezték, jelentős igény van arra,
hogy művészi értéket képviselő,
színvonalas ajándékokból lehessen
válogatni.  Az idén tovább bővült a kiál-
lítók köre, Anti Szabó János, Bada
Márta, László Lilla, Lőrincz Ferenc,
Remsey Flóra, Szekeres Erzsébet, és a
hagyományosan jelenlévő Varga Galé-

ria mellett a Varga Zoltán Zsolt által
vezetett GÖMB tagjainak munkáiból is
válogathatnak az érdeklődők. A festmé-
nyek, kerámiák és textilmunkák között
azok is találnak majd karácsonyi aján-
déknak valót, akik nem tudnak jelentős
összeget szánni egy-egy alkotásra, de

szeretnének igényes ajándékkal kedves-
kedni szeretteiknek. A kiállítás decem-
ber 1-től 23-ig tekinthető meg a mú-
zeum nyitva tartási idejében, 10-16 órá-
ig, valamint hétvégén egyaránt. 

Az Állami Operaházban lépett
színpadra a Gödöllő Tánc-
együttes november 23-án, a
Táncpaletta 2009 műsorában.
A Táncművészet című folyóirat
szervezésében megvalósuló
rendezvény immár 19. alka-
lommal mutatta be a hazai
táncélet kiválóságainak pro-
dukcióit.  

A Táncművészet magazinban már
több cikk és fotó jelent meg az együt-
tesről, s most a gálára is meghívták
táncosainkat. 
Az program három részből állt, az el-
sőben az autentikus folklórral kapcso-
latos produkciókat mutatták be, ezen
belül  a hazai mellett más nemzetek

táncai, népszokásai elevenedtek meg.
A második részben klasszikus és kor-
társ balett produkciókat, míg a harma-
dikban flamenco, musical, verseny és
show táncot láthatott a közönség. 

A Gödöllő
Táncegyüttes
felnőtt együt-
tese ezen az
estén Veres-
egyházi tán-
cokat muta-
tott be, ami-
nek a ko-
reográfiáját
Tóth Judit
és Széphalmi Zoltán készítette. 
A fellépés különleges élmény volt a
táncosok számára is, ugyanis – mint
ahogy azt Iglói Éva művészeti vezető
lapunknak elmondta – először táncol-
tak ilyen nagy színpadon, s itt rendkí-
vül jól érvényesültek a koreográfia
formái.  
Az előadást különlegessé tette, hogy
egyedül a Gödöllő Táncegyüttes lé-
pett  fel élőzenei kísérettel, Pál Ist-
ván „Szalonna” és zenekara közre-
működésével. jk

Volt egyszer egy KISMUKI…

Filmbemutató a könyvtárban

Gála résztvevő volt a Gödöllő Táncegyüttes

Táncpaletta 2009

150 évet utazhattak vissza az
időben azok, akik szombaton
este a Barokk Színházban
megtekintették Pécsi Ildikó
Blaha Lujza – Isten kegyeltje cí-
mű előadását, amit óriási ér-
deklődés mellett, hatalmas si-
kerrel mutattak be.

A színpadon ezúttal jól
megfért egymás mellett
a két kiemelkedő mű-
vész. A Kossuth-díjas
Pécsi Ildikó ugyanis
nemcsak az emlékét ele-
venítette fel a színház
egykori nagyasszonyá-
nak, hanem őt magát is
odavarázsolta maga mel-
lé. 150 évvel ezelőtti gra-
mofon-felvételről csen-
dült fel a Nemzet Csalo-
gányának hangja, alakját pedig az
1916-ban forgatott, A nagymama cí-
mű némafilm segítségével elevení-
tette fel, s tette közkincsé. Az előadás
igazi meglepetésre sikerült, hiszen
ilyen múltidézésre senki sem számí-

tott. A bemutató hosszú évek, sőt
mondhatjuk évtizedek eredménye-
ként valósult meg, hiszen Pécsi Il-
dikót már kisgyermekkorától érde-
kelte az egykori, Gödöllőhöz sok
szállal kötődő színésznő, akinek
alakját számtalan legenda szőtte kö-
rül. A gödöllőiek sejtették, hogy nem

mindennapi élményt nyújt majd az
előadás, ezt bizonyítja, hogy a meg-
hirdetés után szinte azonnal elfogytak
a jegyek. Sokan reménykednek ben-
ne: láthatják még egy színpadon Pécsi
Ildikót és Blaha Lujzát!

Ismét megszólalt a Nemzet Csalogánya

Blaha Lujza a Barokk Színházban

Művészi alkotások ajándékba

Múzeumi karácsony

Képünk illusztráció
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A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBA

A 120 éve született piarista 
szerzetes, költő és tanár irodalmi

munkásságáról előadást tart:

DR. JELENITS ISTVÁN
piarista tanár, író

Gödöllői Városi Múzeum 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel., fax: 28-422-003 
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

A JAPÁN - MAGYAR JUBILEUMI ÉV 2009
KERETÉBEN

Kortárs japán kerámiák – Kortárs 
magyar textilek címmel látható kiállítás

Megtekinthető: 2010. január 31-ig, szom-
bat és vasárnap 14-17 óráig, ill. előzetes
bejelentkezés alapján más napokon is.

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóháza (Gödöllő, Körösfői utca 15-17.)

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

www.gimhaz.hu

December 2., szerda, 18 óra
Tóthné Pataki Anikó (cselló) növendékeinek
hangversenye
December 3., csütörtök, 18 óra
Balázs János Chopin zongoraestje
December 5., szombat, 11 óra
Béres Ágota (hegedű) növendékeinek hang-
versenye
December 7., hétfő, 17 óra
Somodi Károly (trombita, furulya) növendé-
keinek hangversenye
December 8., kedd, 17.30
Ivántsó Tünde és Tápai Dóra (zongora), Botrá-
gyi Károly (trombita) növendékeinek hang-
versenye
December 9., szerda, 17.30
A fúvós tanszak hangversenye
December 10., csütörtök, 18 óra
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona (zongora)
növendékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin Zeneiskola 
programjai

DECEMBER 5.  
11.00: Százszorszép Bóbiska bábjáték a Barokk Színház-
ban (belépőjegy: 600Ft); 12.00: Portéka Színpad, a Négy
Évszak című mesejátéka (ingyenes); 13.30: Hahota Gyer-
mek Színház, Mikulás bácsi bajban című előadása (in-
gyenes); 15.00: Varázsfuvola Együttes ünnepi koncertje
(ingyenes); 19.00: Bogányi Gergely, Kelemen Barnabás,
Kokas Katalin, Kokas Dóra ünnepi hangversenye a dísz-
teremben (felnőttjegy: 4.000, diák, nyugdíjasj.: 3.000Ft)
DECEMBER 6. 
11.00: Szegedi Pinceszínház, Karácsonyi dallamok című ze-
nés műsora (ingyenes); 13.00: Szironta Csengettyű Együttes
ünnepi koncertje (ingyenes);14.00: Szegedi Pinceszínház,
Hóbarát jóbarát című meseelőadása a Barokk Színházban
(belépőjegy: 600Ft);15.00: Madridi Gyógyszerész Tovább-
képző Intézet kórusának ünnepi koncertje (ingyenes); 15.30:
Hollóegyüttes, Három gör-be legényke című gyermekkon-
certje Weöres Sándor verseiből (ingyenes);19.00: Várdai Ist-
ván gordonkaművész karácsonyi hangversenye a Díszterem-
ben (felnőttjegy: 3.000Ft, diák, nyugdíjasj.:2000Ft)
DECEMBER  12.
11.00: Meseerdő Bábszínház, Kaktuszkirály című báb-
előadása (ingyenes); 12.30: Maszk Bábszínház, báb-tán-
coltatós Betlehemi történet című előadása (ingyenes);
14.00: Gryllus Vilmos ünnepi gyermekműsora (belépő-
díj: 800Ft); 18.00: Arpeggio Gitárzenekar karácsonyi
hangversenye (belépőjegy: 500Ft); 19.00: W.A. Mozart:
Cosi fan tutte operaelőadás a Barokk Színházban (belé-
pőjegy: 5000/3500Ft)

DECEMBER 13. 
11.00: Bábakalács Bábszínház, Szomorú királykisasszony
című előadása (ingyenes); 13.00: Brass in the Five karácso-
nyi koncertje (ingyenes);16.00: Nektárszínház, Diótörő cí-
mű meseelőadás (belépőjegy: 600 Ft);18.00: Az Árpádházi
Szent Erzsébet Gimnázium (Gyimesfelsőlok) és A Cavaletta
Leánykar közös ünnepi koncertje (ingyenes);19.00: W.A.
Mozart: Cosi fan tutte operaelőadás a Barokk Színházban
(belépőjegy: 5000/3.500Ft)
TOVÁBBI PROGRAMJAINK:
•A kastély gyermekszemmel – tárlatvezetés gyermekek
számára kézművesfoglalkozással 
•Karácsonykonyha, jászol és állatsimogató, kézműves
foglalkozások, mesesarok, bébijátszó, arcfestés, Gery-
goblein készítés, karácsonyi kórus, 
•Paprika Jancsi csúzlizdája, bódéjátékok, látványos fo-
tófalak 
•Lacikonyha, Kürcsi - őskalács, sült gesztenye, sült al-
ma, forralt bor, krampampuli 
•Kézművesek karácsonyi vására a Díszudvaron 
ÚJDONSÁG! GYERMEKBÉRLET AZ ADVENTI 
PROGRAMOKRA: 4 gyermekelőadás, kávézói vendéglá-
tás, tárlatvezetés gyermekeknek kézműves foglalkozással,
ajándék csokimikulás
Ára: 3.500Ft/ bérlet (2db bérlet megvásárlása esetén a gyer-
mekek felnőtt kísérője 1.000Ft-os kísérőjeggyel látogathatja
programjainkat!)
Tel.: 28/410-124.
informacio@kiralyikastely.hu, www.kiralyikastely.hu
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Festő, grafikus, lapszerkesztő, író. Középiskoláit Bu-
dapesten végezte, majd 1905-től 1909-ig tisztviselőként
dolgozott. Munkája mellett az Iparrajziskolában folytatott
művészeti tanulmányokat. Első munkái Rippl-Rónai ha-
tásáról tanúskodnak. Témáinak szociális tartalmára fi-
gyelt fel Ansel Gallén-Kallela finn festőművész, akinek
támogatásával hároméves állami ösztöndíjat kapott.
1909-től öt évet töltött az akkor virágkorát élő Gödöllői
Művésztelepen, ahol Kőrösfői-Kriesch Aladár irányításá-
val biblikus témákat és a magyar mondavilág témakörét
elevenítette meg (Mária eljegyzése, Krisztus kiűzi a kufá-
rokat, Attila-monda).

Remsey Jenő néhány évvel később, 1921 januárjában,
a Nyugatban egy róla megjelent cikkre válaszolva így vall
a gödöllői kezdetekről:

„…Mikor én Gödöllőre jöttem (1909. szept.), kész mű-
vészi életprogram élt bennem. Ezt az életprogramot itt rö-
viden a következőkben foglalhatnám össze: "Nagy, deko-
ratív (monumentális) stílusban – melynek alkotó elemeit
az ős chaosból magam akartam minden segítőtárs nélkül
kikovácsolni – kifejezni életem nagy, visionikus reminis-
centiáit." Ez súlyos, egész életet betöltő program, s ne-
kem legjobb lett volna ezzel valamely klastromba elvo-
nulni –, de ez valamely végzet folytán nem így sikerült, s
én Gödöllőre kerültem.

Persze – itt studírozni nem lehetett – itt iskola nem volt,
modell nem volt, s ha lett volna is,
nekem ahhoz, hogy modellt tart-
sak, soha pénzem nem került. Itt
én, ha ragaszkodni akartam volna a
természet után való rajzolás fény-
űzéséhez, teljes tétlenségre lettem
volna kárhoztatva, vagy beállhat-
tam volna tájképfestőnek.

Maradt tehát egy különös mód –
mely, azt hiszem, párját ritkítja –,
elkezdeni az én életprogramom ki-
fejlesztését modell nélkül, iskola
nélkül – emlékezetből, benső em-
lékezésből. – Vízióimnak stílusban
való kivetítését megkezdettem te-
hát, olyanformán, ahogy azt az el-
ső festő ősök tehették. Én tehát el-
mondhatom, hogy az én művésze-
tem lelkem ősanyagából szűzen,
ősnemzés útján jött létre…”

1909-ben a KÉVE (Magyar képzőművészek és Ipar-
művészek Egyesülete) művésztársaság tagjai közé vá-
lasztotta. Rendezésükben számos hazai és külföldi kiállí-
táson szerepelt (Budapest, Berlin, Düsseldorf, Bécs,
Drezda, Lipcse, Nürnberg, Genf), és több kiállítás díjazott
művésze. Ezt a korszakot markáns megfogalmazású táb-
laképek, monumentális alkotások, színes ablakok, gobe-
linek jellemzik.

Remsey Jenő György a gödöllői művésztelep egyik
legsokoldalúbb tagja volt, még irodalmi tevékenységét is
a sokrétűség jellemzi. Írt verset, drámát, színdarabot,
szerkesztett irodalmi folyóiratot.

Irodalmi tevékenysége gyakorlatilag a két világháború
közötti időszakra korlátozódik, 1945 után már csak festé-
szettel foglalkozott.

1911-ben és
1914-ben mün-
cheni tanul-
mányutat tett, s
ebben az idő-
szakban, 1913-
ban írta első da-
rabját A csótá-
nyok városa
címmel.

Az első vi-
lágháború nagy
hatással volt rá,
hadifestőként
vett részt benne.
Az öldöklés a
pusztítás borzalmai hívták életre 1916-ban Az elveszettek
című színművét.

Ezt követte 1922-ben Az őserdő, majd 1923-ban A va-
kok című darabja, de ezek nem arattak nagy sikert.

1925-ben létrehozta a Spirituális Művészek Szövetsé-
gét. Ez olyan művészek társulása kívánt lenni, akik az
anyagi világgal szemben a szellemi értékeket részesítet-
ték előnyben. Ez a szövetség adta ki 1932-1933-ban a
Fáklya című irodalmi és világnézeti szemlét, amelynek
Remsey volt a főszerkesztője, Gödöllő székhellyel. Töb-

bek között olyan szerzői voltak
mint Zelk Zoltán, Szabó Lőrinc,
Sinka István. Remsey is sokat írt a
lapba, verseket, cikkeket.

Könyveit , folyóiratát részben a
Spirituális Művészek Szövetsége,
részben a Magyar Nemzeti Szövet-
ség jegyezte kiadókét.

A két világháború közötti idő-
szakban költőként is rendkívül ter-
mékeny volt. Ekkor írta a Szent
Turul című drámai költeményt
1920-ban a trianoni döntés után,
valamint A boldogok szigete című
álomkölteményt. Versei két kötet-
ben jelentek meg 1929-ben A tűz-
rakóban, és 1940-ben A fényto-
ronyban. Ez utóbbit névtelenül
adta ki.

A negyvenes évek meghozta
számára a színpadi sikert is. György barát című művét
1942-ben mutatták be a Kolozsvári Nemzeti Színházban.
A darab szereplője Martinuzzi Fráter György, aki a három
részre szakadt ország összetartásán, a nemzet egységesí-
tésén fáradozik, de a nemzeti közöny és széthúzás miatt
elbukik, s tragikus hősként pusztul el, Az előadás idő-
pontjában, a II. világáború idején a külső veszély hangoz-
tatásával a darab és az előadás aktualizálódott, németel-
lenes jelleget kapott.

A Fáklyát két év után betiltották. 1935-ben közös gyűj-
teményes kiállítást rendezett Ámos Imrével az Ernst Mú-
zeumban, és Kató Kálmánnal Új Szalon néven kiállítóhe-
lyiséget nyitottak Budapesten. Az 1938-ban Győr város
felkérésére készített nagy méretű gobelinjét a New York-i
világkiállításon mutatták be. 1937-41 között a katolikus
és szabadelvű polgári sajtóorgánum, a Nemzeti Figyelő
munkatársa lett. 1921-40, között három verseskötete és
néhány színműve is megjelent. 1942-43-ban festette a Ló-
nyai utcai református főgimnázium dísztermének freskó-
ját, A magyar reformáció szellemtörténetét. Az 1944. évi
országos műcsarnoki tárlaton történelmi művével Ben-
czúr-díjat nyert.

1954-ben belépett a Szinyei Alkotóközösségbe, 1960-
ban a Rézkarcoló Művészek Alkotóközösségébe. 1957-
ben Párizsban, a Magyar Házban volt sikeres egyéni
gyűjteményes kiállítása. Legjelentősebb kiállításai még:
Párizs (1958), Budapest (1935, 1964, 1976), Gyula
(1974), Szekszárd (1978), Nagykőrös (1979). Munkás-
ságát Gödöllő város díszpolgára kitüntető címmel ismer-
ték el 1977-ben.

Sokoldalú művészetét, nagy méretű olaj-, fal- és üveg-
képeit, szőnyegterveit, grafikáit az angol praeraffaelita
művészeti mozgalom, az utópista szocializmus elképzelé-
sei és a magyarságtudat gondolatköre egyaránt jellemzi.
A szecesszióban gyökerező stílusát expresszionizmus,
néha patetikus hangvétel, vagy groteszk ábrázolás kíséri.

Családjában több nemzedéken át folytatódott a művé-
szi tevékenység: lánya Ágnes és fiai Iván, Gábor és And-
rás a festészetben, grafikában és az iparművészetben foly-
tatták az ő példáját, de az irodalomban is tevékenykedtek.
Remsey Iván is írt verseket, Ágnesnek pedig több könyve
jelent meg.

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

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Remsey Jenő György (1885, Nagykőrös – 1980, Gödöllő)

Görög katolikus ünnep városunkban

Letették a templom alapkövét
Vasárnap délelőtt a Kazinczy
körúton templom alapkövének
letételére gyűlhettünk össze, a
görög katolikus közösség
Szent Kereszt elnevezésű
templomáéra. Most még sátor
emelkedett a fejünk felett, a sá-
tor bejáratánál láthattuk a
megvalósítandó kupolás épít-
mény rajzát, Balogh Balázs épí-
tész tervét.

Az ünnepi liturgia
során elhangzó ol-
vasmányok közül a
Teremtés könyvé-
ből, Mózes első
könyvéből idézett
szakasz kapta a leg-
nagyobb hangsúlyt,
belőle indult ki az-
tán Kocsis Fülöp
görög katolikus
m e g y é s p ü s p ö k
szentbeszéde is. 

„Milyen félelme-
tes ez a hely! Nem más ez, mint Isten
háza és a menny kapuja!” Így kiáltott
fel Jákob vándorútja során, mikor fel-
ébredt abból az álmából, melyben
megnyílott előtte a menny.

Mint Jákob vándorol a gödöllői gö-
rög katolikus közösség is, először a
Blaha telepi kápolnában, majd a má-
riabesnyői egyházközség Teleki Pál
téri épületében kapva ideiglenes szál-
lást. Most végre, hasonlóan szintén
hozzá, elhelyezhették állandó ottho-
nuk kövét: „Ezt a követ pedig, ame-
lyet emlékjelül ideállítottam, Isten
házának fogják hívni…”

Kocsis Fülöp megyéspüspök fel-
idézte, hogy jó pár hónappal ezelőtt
járták be először az építésszel, teoló-
gusokkal ezt a területet, melynek
szegletében, a majdani oltárt megje-
lölve most az alapkövet elhelyezték.

Látványos dolgok még nem történ-
tek, mondta. Ma egy gödröt ástak, le-
felé ástak – mert felfelé akarnak épít-
kezni. Az egyház áldása és imája nem
elég, hogy megvalósuljon az álmuk:
rengeteg munkára van szükség. Az ál-
dást már megkapták, mától fogva ke-
mény munka vár rájuk.

Ez a templom magas lesz, de nem
fog az égig érni. Ahhoz, hogy az égig

elérkezzenek, hogy valósággá váljék
itt Isten háza és a menny kapuja, a lel-
kükben kell munkálkodniuk, a lel-
kükben is lefelé ásniuk, felfelé épít-
kezniük. Az álomban, Jákob álmában
megjelenő létra, melyen Isten angya-
lai járnak az ég és föld között, a szí-
vükben van.

És a közösségükben van. Ha ösz-
szefognak, megfogják egymás kezét,
kinyújtják egymás felé a kezüket,
érezhetik, hogy Isten nyúlik le hoz-
zájuk.

Így adja áldását, fejezte be beszé-
dét a püspök, kívánva: ebből a nap-
ból mindnyájan hitet és erőt merítse-
nek.

Sivadó János, az építkezés előtt
álló közösség lelkésze, talán roppant
feladat súlyától terhelten, de bizonyá-
ra régi vágya beteljesedése küszöbén

állva mondott kö-
szönetet mind-
azoknak, akiktől
eddig segítséget
kaptak. Kérte a to-
vábbi segítséget,
együttérzést, támo-
gatást. Talán két év
alatt befejezhetik az
építkezést, vélte.

Reméljük, hogy
még előbb is.
Ahogy korábban el-
hangzott: állíttassék
e szent munkához
őrangyal.

N. A.

Advent első vasárnapjára ün-
nepi díszbe öltözött Gödöllő
belvárosa, s felállították a vá-
ros karácsonyfáját is a polgár-
mesteri hivatal épülete előtt. A
fára az idén 14 db 50 méter
hosszú fényfüzér, valamint
nagy méretű díszek kerültek
fel.

A városházát, a piac és a cukrászda
épületét, több mint 170 méter hossz-
ban jégcsap élkontú-
rok díszítik. A főté-
ren és környékén hét
fa kapott fényfüzér
dekorációt, az oszlo-
pokra pedig fenyő-
girland és adventi
koszorút helyeztek. 

A Szabadság téren
az áruház előtti út-
szakaszon, a múze-
um előtti részen, a
Gábor Áron és a Pe-

tőfi Sándor utcában világítanak az út
feletti átfeszítések, s szintén a Sza-
badság térre és a Gábor Áron utcába
kerültek ki a villanyoszlopokra he-
lyezhető körfüggönyök. 

A tér világító díszei december 1-
jétől január 6-ig naponta 16 órától
másnap reggel 8 óráig világítanak, a
Dózsa György út – Szabadság tér ke-
reszteződésében elhelyezett kandellá-
berdíszek pedig a közvilágítással
gyulladnak és alszanak ki.

Adventi díszben a város

Kigyúlnak a fények
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Otthon tartott házi kedvenceink egyik
kevésbé idő- és helyigényes csoportját
nagyon sokféle, apró állatka alkotja. Hi-
ába tartoznak rendszertanilag egy csa-
ládba, hosszú és egészséges életet csak
akkor biztosíthatunk számukra, ha fi-
gyelembe vesszük egyéni, fajspecifi-
kus szükségleteiket.

Táplálkozástudományi szempontból
ezeket a kedves, kis élőlényeket tulaj-
donképpen elhelyezhetnénk egy soro-
zatban, amelynek egyik végén a kevés-
bé igényes szíriai aranyhörcsög, mási-
kon a csak szigorú szabályokkal egész-
ségesen tartható tengerimalac és törpe-
nyúl különböző fajtái helyezkednek el.

Ami közös bennük
– Fogazatuk állandóan növekszik, ez-

ért ébren töltött idejük nagy részében
rágnak. Nagy mennyiségű cellulózt tar-
talmazó eledelük erőteljesen koptatja
fogaikat, ha nem növekedne állandóan a
fogazatuk, akkor hamar tövig kopna. A
helytelen táplálás a folyamatos fogkop-
tatás elmaradása miatt veszélyes. Ha
rosszul kopik a fogazat, akkor félrenö-
vés alakul ki.

– Ne hagyjuk őket unatkozni! Min-
den rágcsáló rendelkezik némi alapvető
intelligenciával, így lehet, sőt javasolt
velük foglalkozni! Szeretik a rendszeres
futtatást, jól kézhez szoktathatók. Terrá-
riumukba érdemes mókuskereket beten-
ni, mert mozgásigényüket jól szolgálja.
(Tengerimalacnak nem ajánlott a mó-
kuskerék!) Tespedtségük gyakran be-
tegségekhez vezet. Ha társsal tartják
őket, akkor kevesebb foglalkozást igé-
nyelnek. Azonban meggondolandó,
mert némelyek verekedősek lehetnek,
mások pedig végeláthatatlan szaporo-
dásba kezdenek.

– Mindig legyen előttük friss víz!

Szíriai aranyhörcsög: Kényelmesen
berendezett terráriumban vagy ketrec-
ben, különösebb diétás megkötés nélkül
tartható. A hi-
edelemmel
ellentétben
vízre neki is
s z ü k s é g e
van! Mago-
kat, zöldsége-
ket kaphat-
nak minden
mennyiség-
ben, biztosan
nem fogja „betegre enni“ magát. Elrak-
tározza a kapott ennivalót, és beosztja.
Bélflórájának a magok nem ártanak.
Természetesen a tévesen értelmezett
szeretetből adott keksz, csoki és egyéb
„nasi“ neki is káros. Lehet előtte folya-
matosan az étel. A zöldségféléknél a
romlandóságot figyelembe kell venni,
hiszen higiéniailag sem helyes a bomló
étel az állat környezetében. Ritkán adha-
tó egy-egy lisztkukac, vagy sonkadarab-
ka is. Tojás, sajt és túró kis mennyiség-
ben szerepelhet az étlapjukon, heti egy
alkalommal.
Egér és patkány: Hasonló táplálási
igénnyel rendelkeznek, mint a hörcsö-
gök, de ők könnyen túletethetők. Szá-
mos elhízáson alapuló betegségükről tu-
dunk. A különbség az, hogy több fehér-
jét igényelnek, mint a hörcsögök. Ez ke-
vés túróval, sonkával, lisztkukaccal old-
ható meg, heti 2-3 alkalommal.
Degu: Fehérjét alig igényelnek, körül-
belül annyit, mint a hörcsögök. Rostigé-
nyük nagy,
így mindig
legyen előt-
tük friss szé-
na! A mag-
vakat nem
helyes túl-
zásba vinni,
mert könnyen elhíznak. A kevés rost,
sok mag a bélflórájukra nézve káros,
ami immunzavart okozhat, így leggyak-
rabban a légzőszervrendszerük károso-

dik. A helytelen rostarány a fogazat
rossz kopásával jár, ennek következ-
ménye a széna megtagadása, mivel fáj-
dalmas a rágás. Végül rendszeresen
vágni kell a minduntalan túlnövekvő fo-
gaikat. Az állandó állatorvosi gyötrés to-
vább rombolja immunrendszerüket.
Stresszérzékenységük kifejezett, a rág-
csálók közül a leggyengébb tűrőképes-
ségűek. Fontos megjegyezni, hogy na-
gyobb cukortartalmú gyümölcsöt nem
kaphatnak, sem édes süteményt, vagy
más nyalánkságot, mert anyagcsere fo-
lyamataik nagyon érzékenyek a cukor-
bevitelre. Zöldségeket mindig jól mo-
sottan kaphatnak, mert a földben lévő
baktériumokra érzékenyek.
Csincsilla: Fehérjeigényük nem teszi
szükségessé állati eredetű kiegészítő
adását. Annál inkább rostigényesek.
Természetesen mindig legyen előttük jó
minőségű széna. A széna fő minőségi
kritériumai: a jó széna friss illatos és ha-
ragoszöld. Tartalmaz szélesebb és kes-
kenyebb levelű fűféléket. A pillangós
virágzatúak (a lóhere alakú levéllel ren-
delkező szénaalkotók) aránya maxi-
mum 30 % lehet! A sárgás széna állott,
nem etethető! Ha a szénában sok az ap-
ró, fekete pontocskát tartalmazó fűszál,
akkor az gombás, így etetése tilos! A
zacskó alján ne legyen sok poros törme-
lék! Ne tartalmazzon ismeretlen, más
növényt, kivéve a feltüntetett kiegészítő
szénaalkotókat (mint a gyógynövé-
nyek), maximum 10 %-ban! Földdel
szennyezett táplálékra még érzékenyeb-
bek, mint a deguk. Magkeveréket előt-
tük hagyni nem helyes, napi igényük
egyedenként egy-egy kávéskanálnyi.
Ha nem híznak el, zöldségek, gyümöl-
csök előttük lehetnek. Óvatosan kell
bánni az olajos magvakkal, mert ez is
gyors súlygyarapodáshoz vezethet!
Tengerimalac és nyúl: A két legké-
nyesebb faj. Bármelyikükről van is szó,
nagyon fontos betartani az alábbi szabá-
lyokat. Legfontosabb és legoptimáli-
sabb táplálékuk a széna (fokozatos át-
szoktatással fűfélék) és a víz. A fokoza-
tosság 7-8 napot jelent. Tavasszal ennyi
idő alatt lehet szénaetetésről átállítani az
egész napos gyepen történő legeltetésre.
Emésztőrendszerüknek a széna cellu-
lóztartalmára van szüksége, mivel cellu-
lózbontó baktériumokkal van tele a vas-
tagbelük, és ezek rendes táplálásához ál-
landó rostutánpótlás szükséges. Sőt, ha
kevés rostot esznek, akkor energiaigé-
nyüket magvakkal pótolják. Ez köny-
nyen emészthető szénhidrát, ami tönk-
reteszi az optimális baktériumflórát. En-
nek követ-
keztében ál-
landó méreg-
anyag-felsza-
badulás ala-
kul ki az álla-
tok belében.
Ezt tetézi az,
hogy a magvak tejsavasan erjednek és
ez is mérgezi a rágcsálót belülről.

Hogy miért nem azt eszik, amire
szükségük van? Mert a házinyúl őse az
üregi nyúl, egész életét füves pusztán
töltötte. Állandó evésre volt szüksége,
hogy energiaigényét kielégítse. Ha talált
egy-két fűmagot azt gyorsan megette.
Így ha valami ízletesebb adódik számá-
ra, mint a fű, abból gyorsan jól belak-
mározik. Rendszeresen találkozunk
olyan nyúllal, amely csokoládét eszik,
ha talál, akár egy egész táblával is. Úgy
felpuffadnak, hogy ritkán tudunk rajtuk
segíteni. A fogazatuk optimális kopását
csak a fafélék rostjai tudják biztosítani.
Az állatkereskedésekben kapható fog-
koptató eszközök, valamint a vidéki ro-
konok által javasolt száraz kenyér ártal-
masak és nem hatékonyak!

Magvakból (búza, zab, rozs, árpa)
naponta egy kiskanállal kapjanak. Zöld-
ség, gyümölcs, napi kétszer fél órát le-
het előttük. Óvakodjunk a nagyon édes
gyümölcsök adásától.
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Állati dolgok

Kisemlősök etetése

December 5-6.:

dr. Csernai Ferenc

Tel.: 06-20-9457816

Mogyoród, Temető u. 20.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Gödöllőn először!

A vásárosnaményi Atlantika Kft. vízividámparkja bemutatja:

FÓKA ÉS PAPAGÁJ SHOW
A 3-as út és az Állomás útnál lévő benzinkút melletti

szabad területen felépített fűtött sátorban

December 10-től 20-ig
Fókák és papagájok viselkedését bemutató,

oktató-nevelő egyedi show szárazon és vízben!

Az előadások időpontjai:
December 10. (csütörtök): 18 óra
Hétfőtől péntekig (csoportos kedvezmény is): 18
Minden szombaton: 11, 15, 18
Minden vasárnap: 11, 15
Hétfőtől péntekig csoportoknak külön előadás!

Információ és jegyrendelés: +36-30-6039925
Pénztárnyitás 10 órakor

Kellemes szórakozást kívánunk Önnek és családjának!

Az elmúlt hetek esős, mégis kel-
lemesen enyhe időjárása rend-
kívül kedvező volt a gombák
számára. A rendkívül aszályos
nyár után szinte kirobbantak a
földből és ellepték a parkokat,
erdőket és a réteket, nagy örö-
mére azoknak, akik szeretnek
gombászni.

Gödöllő és környéke erre kiváló lehe-
tőségeket nyújt, fontos azonban, hogy
az így beszerzett gombát mindig vizs-
gáltassuk meg szakértővel. A gödöllői
piacon erre bárkinek megvan a lehető-
sége, Kozák Lászlóné, Vera minden
délután várja a gombaszedőket, és in-
gyenesen végzi a vizsgálatokat.

Mint azt lapunknak elmondta, Gö-
döllőn és környékén nagyon sokfajta
gomba található. Az erdőkben és par-
kokban egyaránt érdemes figyelni, de
a babati erdőben, Valkó felé, a Töl-
gyesben különösen jó lelőhelyek van-
nak.

Az idén nagyon
sok a fenyőpereszke,
amit, mint ahogyan
arra a neve is utal, a
fenyők alatt találha-
tunk meg. Ez nagyon
finom, ehető gomba.
Nem jó viszont az íze
a fán élő nyárfape-
reszkének, ennek na-
gyon keserű az íze.

A szakértő asszony
amellett, hogy szétválo-
gatja az ehető és a fo-
gyasztásra alkalmatlan
gombákat, tanácsot is
ad, mit, hogyan érde-
mes elkészíteni.

Az őzlábgomba pél-
dául, amiből idén külö-
nösen sok van, egyaránt
finom rántva, vagy pör-
költnek. Ez az egyik
olyan népszerű fogyasztható gomba,
aminek megvan a „mérgező párja”,
amivel a tapasztalatlan szedők gyak-
ran összetévesztik. Sokszor kerül he-
lyette a kosárba a mérgező párducga-
lóca (Gödöllő környékén mindkettő
megtalálható). Gyakran tévesztik ösz-
sze a rókagombát a nem fogyasztható
narancsvörös tölcsérgombával. Igaz,
míg az előbbi ritka a környező erdők-
ben, az utóbbi sokszor kerül a kosarak-
ba.

A legtöbb kertben megtalálható téli
fülőkéről kevesen gondolnák, hogy
nagyon finom, akár tojással, akár salá-
tának elkészítve. Itt is vigyázni kell
azonban, hogy ne keverjük össze a
hozzá nagyon hasonló, ám mérgező

kénvirág gombával. A
tintagomba szintén
gyakran előfordul a
kertekben, útszéleken.
Ez is nagyon finom, de
nagyon fontos, hogy
ennek elfogyasztása
után 24 órán belül szi-
gorúan tilos alkoholt fo-
gyasztani. Még néhány
korty is nagyon súlyos
rosszullétet okoz!

A rendkívül népszerű
csiperkére is sok helyen
rábukkanhatunk. Ehelyett
szedik leggyakrabban a
gyilkos galócát. Mivel a
formájuk azonos, sokan
összekeverik őket, annak ellenére,
hogy a galócát úgynevezett gallér és
bocskor is díszíti. Tény azonban, hogy
ezek sokszor letörnek, és így a laikus
számára összetéveszthető a két gomba.
Ezért is tanácsolja a szakértő, hogy

mindig tövestől szed-
jük a gombát! A szak-
értő szem ugyanis
könnyen felfedezi a
bocskor maradványa-
it, amivel az életét
mentheti meg a ké-
sőbbi fogyasztónak.
Segítheti azonban a
megkülönböztetést,

hogy míg a csi-
perke kalapjá-
nak alsó részén
található lemez-
kék kezdetben
rózsaszínűek,
később pedig
sötétek lesznek,
addig a gyilkos
galócánál ezek
megőrzik fehér
színüket.

Érdekesség,
hogy a látszatra

ártatlan külsejű gyilkos galóca legki-
sebb darabja is halálos mérgezést
okozhat, addig a mesegombának is ne-
vezett légyölő galóca – bár emberi fo-
gyasztásra nem alkalmas – nem öl, vi-
szont erős hallucinációkat okoz. Talán
sokaknak meglepő, de a galócák kö-

zött is van olyan, amit bátran fogyaszt-
hatunk. Ilyen a piruló galóca, ami
nagyon finom, de a bőrét feltétlenül le
kell húzni, mert az mérgező! Szintén
fontos az elkészítés módja a gyűrűs
tuskódomba esetében. Ez ugyanis tar-
talmaz mérgező anyagokat, 20 perces
hőkezelés után azonban ezek elpusz-
tulnak. Ezért tehát elsősorban pörkölt-
nek vagy levesnek ajánlja a szakértő,
ezek készítése esetén biztosítani lehet
a megfelelő főzési időt.

Nem csoda, hogy a gombaszedés
ilyen népszerű dolog, tudtuk meg
Kozák Lászlónétól, hiszen amellett,
hogy kellemes időtöltés, a szabadban
szedett gomba sokkal finomabb, mint
a termesztett. Nagyon fontos azonban,
hogy a különböző gombákat a szedés-
nél különítsük el, mert csak így kerül-
hető el, hogy amennyiben gyilkosgaló-
ca keveredik közéjük, ki kelljen mind
kidobni. Ebből ugyanis egyetlen kis
lemezke töredék is halálos mérgezést
okozhat!

A legfontosabb azonban, mint
mondta, hogy a gyűjtött gombát elké-
szítés előtt vizsgáltassuk meg szakér-
tővel! Kozák Lászlóné a biztonság ér-
dekében bármikor készséggel áll a
gombaszedők rendelkezésére a 06-
30/974-6356-os telefonszámon.

Nem csak kertészeknek

Gombaszedés

Gyilkos galóca

Erdei csiperke

Párducgalóca

Őzlábgomba

Téli fülőke

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

December 1-8-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 28/430-069.
December 9-16-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet üzlethelyiség bérleti joga megszerzésére

A bérbevehető ingatlan ismertetése:
Az 5891/5/A/33 hrsz.-ú, 123,8 m2 alapterületű, Gödöllő, Palotakert 4. sz. alatti társasházban található,
korábban élelmiszerboltként működő üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre
szóló előbérleti jogot biztosít. 
A helyiség vízzel, elektromos árammal ellátott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 185.700 Ft/hó + (25% ÁFA), amelyről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza, Szabadság tér 7. III. emelet 303. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2009. december 17., 13 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a három havi kiinduló bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz 557.100 Ft + 25% ÁFA befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a 
jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2009. december 14-én 18 óráig lehet jelentkezniGödöllő Város Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján, a III. emelet 303. sz. helyiségében.
Az árveréssel kapcsolatban további információ és írásbeli tájékoztató beszerezhető Zombori Nóránál 
(ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00, szerda 8:00-16:30, telefon: 28/ 529-171).

A VÁROSI PIAC 
DECEMBERI PROGRAMJAI  ÉS NYITVA TARTÁSA

KARÁCSONYI VÁSÁR (ARANYKAPU) DECEMBER  1 –24-IG.
A kínálatból: ruhaneműk, ajándéktárgyak, adventi koszorúk, virágok,
kristályvázák, készletek, bődíszművek, kürtőskalács, sült gesztenye,
édességek, kézműves portékák, ásványok, gyöngyök stb.
FENYŐVÁSÁR: DECEMBER  12-24-IG
VENDÉGÜNK A MIKULÁS december  5. szombaton 9 – 11-ig.
HALÁSZLÉ FŐZÉS DECEMBER  23.
1 adag 750.- ft.  (2 szelet hal, 0,7 l halászlével) jegyelővétel a piacfelü-
gyelőnél. Készítője a főzőversenyen díjnyertes Vancsa Ferenc.
NYITVA TARTÁS:
Az Aranykapu  december 24-ig minden vasárnap 13 óráig tart nyitva.
A piaci csarnok : ezüst – (dec. 13.) és aranyvasárnap (dec.20.) 13 óráig,
a többi napokon a szokásos nyitva tartási rend szerint:  hétfőtől pénte-
kig  : 7 – 18 óráig , szombaton:  7- 13 óráig
december 28- tól 30-ig: 7- 18 óráig
DECEMBER  25 -27-IG, VALAMINT JANUÁR 1-3-IG A PIAC ZÁRVA TART.
Minden kedves vásárlónknak jó vásárlást, kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánunk!

Gödöllői Piac Kft. 

FELHÍVÁS – ÉGETÉS

Gödöllő városának képviselő-testü-
lete 2008. október 22-én a 29/ 2008.
(X. 27.)  sz. önkormányzati rendelet a
közterületek és az egyes, nem köz-
területnek minősülő ingatlanok tisz-
tántartásáról, állagának megóvásáról
szóló rendeletében foglalkozik a nö-
vényi hulladék égetésével. 

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

Felhívás – közmeghallgatás
Tisztelt Polgárok!

Gödöllő város képviselő-testülete

2009. DECEMBER 16-ÁN (SZERDÁN)  18 ÓRAKOR

KÖZMEGHALLGATÁST tart

Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

NAPIREND: 1. Tájékoztató Gödöllő Város 2010. évi költségvetési kon-
cepciójáról, a jövő évi gazdasági lehetőségekről.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más sz-
ervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket,
javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel. 
A témát követően mód van más témához kapcsolódó közérdekű kérdések és
javaslatok elhangzására is. 

Gödöllő, 2009.  december 1 .
Tisztelettel:

Dr. Gémesi György 

Tájékoztatás – Lumniczer Sándor Alapítvány

A gödöllői Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy az alapítvány néhai elnöke, dr. Makra Csaba temetésén koszorúmeg-
váltásból befolyt összeg 267.600 Ft. volt. A család szándékából kért döntés
végett az összeget az alapítvány eredeti célkitűzésére, azaz daganatos meg-
betegedésben szenvedő gyermekek gyógykezelésére fordítják. 
Mindezek mellett köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalékát az alapítványnak adták. Támogatásukat kö-
szönjük és a felajánlásokat továbbra is az alábbi számlaszámra várjuk:
11742049-20301004. 
Adószám: 18670945-1-13. Köszönjük! Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány   

1 SZÁZALÉK

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda alapítványa „A gödöllői VI. Óvoda Gyerme-
keiért alapítvány” számára a szülők személyi jövedelemadó 1 százalékából az elmúlt évben befolyt összeg össze-
sen: 441.600 forint volt. Ebből az összegből folytatjuk az udvari játékaink szabványosíttatását, valamint a szakmai
anyagok fejlesztését. 
Köszönjük felajánlásaikat.

Felhívás!

A Török Ignác Gimnáziumban 2009. december 3-án,
csütörtökön 17 órai kezdettel szülői értekezletet
tartanak, amelyen a 4. és 8. osztályos felvételikkel
kapcsolatos tudnivalók hangzanak el.

KARÁCSONYI HANGVERSENY
A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKÁBAN

2009. DECEMBER 6., 11.30 ÓRA

Operaszerzők egyházzenei műveiből – A Magyar Állami Operaház művé-
szeinek hangversenye.
Műsoron:  Pergolesi, Bach, Händel, Bizet, Hasse művei.
Közreműködnek: A Magyar Állami Operaház művészei és Szabó Dániel
trombitán.
Orgonán közreműködik Pfeiffer Gyula orgonaművész, a Magyar Állami
Operaház karnagy-korrepetítora
Műsorvezető:  Simándi Péter

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ! ! !
Belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk!
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Szilveszteri program és vacsora:
16.000Ft/fő

- Hatfogásos gálavacsora
- Szórakoztató tánczenés program
- Egzotikus hastánc show
- Újévköszöntő – büfé

Foglalás: Dunavölgyi Illés 06-30/380-8335,
vagy a 06-28/816-819-es telefonszámon 

e-mail: etterem@erzsebetkiralynehotel.hu

Amennyiben a szállodában szobát is foglal erre az
éjszakára, akkor a csomag ára 24.900 Ft/fő

Szobafoglalás: 06-28/817-816 (recepció)

ADVENT
Adventi vásár

az Erzsébet királyné Szálloda udvarán.

2009. DECEMBER 5-23-IG

10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT.

Ipar- és kézműves vásár, sültgesztenye,
biosajt és -termékek, Zsanna-manna,

üstben főzött házi lekvárok és szörpök,
mézkülönlegességek, forraltbor.

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)

Asztalfoglalás:  28/816-819,    szobafoglalás és információ:  28/816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
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Péntektől vasárnapig a Papp
László Sportarénában harmad-
szor rendezik meg a Lovas Vi-
lágkupát, amelyen a fogathajtó
és díjugrató Vk-viadal mellett a
hagyományoknak megfelelően
a showműsorok is jelentős sze-
rephez jutnak. Ezzel kapcsolat-
ban tartottak az elmúlt héten,
november 25-én sajtótájékoz-
tatót a Lázár Lovasparkban.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
15 nemzet képviselői érkeznek az ese-
ményre és a hivatalos versenyeken 66
ezer euró pénzdíjat osztanak majd ki.
„Az állandó vendégek és a szakembe-
rek véleménye szerint ez a rendez-
vény kizárólag a díjazás tekintetében
marad el némiképp a nagy nyugat-eu-
rópai viadaloktól" – mondta Lázár
Vilmos, a Magyar Lovasszövetség el-
nöke a sajtótájékoztatón.

A szervezők első alkalommal ren-
dezik meg az általuk Nemzeti Gyer-
mek Lovasnapnak hívott programot.
Ennek keretében pénteken délelőtt és
délután 7-7 ezer gyermek vehet részt
az eseményen, ingyen. További ked-
vezmény, hogy szombatra és vasár-
napra 700-700 jegyet biztosítottak a
Nagycsaládosok Szövetségének.

A díjugrató Vk-fordulóban Kovács
Henry és Hugyecz Mariann révén
két olyan magyar versenyző is kép-
viseli majd a hazai színeket, akik ki-
vívták az indulást a jövő évi, Ken-
tuckyban sorra kerülő Lovas Világjá-
tékokon. A fogathajtók viadalán a hat-
szoros világbajnok Lázár Zoltán és a
csapatban szintén vb-aranyérmes Dob-

rovitz József mellett Juhász Miklós
mutathatja be tudását a nagyközön-
ségnek.

”Az előző két fordulót az ausztrál
Boyd Exell nyerte, nekem sajnos
nem sikerült egyik verseny sem, mi-
vel nem kerültem a legjobb háromba,
de remélem, Budapesten javítok” –
mondta Dobrovitz József, aki a fede-
les Vk-sorozat egyetlen magyar részt-

vevője, mivel Lázár Zoltán idén a
kecskeméti kettesfogathajtó-vb-re
koncentrált, s emiatt nem került a leg-
jobb 10 hajtó közé a nyári Világkupa-
fordulók alapján, így csak vendég-
ként állhat rajthoz.

A magyarokon és a tavaly győztes
Exellen kívül itt lesz a holland Koos
de Ronde, továbbá a svájci Werner
Ulrich és Daniel Würgler, s előbbi
kettő szintén világbajnok. Lázár és
Dobrovitz egyaránt új, lipicai fogattal
áll rajthoz: előbbi a kettesek között
tett idei kitérője miatt, utóbbi pedig
azért, mert eladta három lipicai lovát
a világ egyik legjobb hajtójának tar-
tott holland Ijsbrand Chardonnak.

”Hatalmas siker, hogy Chardon
magyar lovakat vett, ez óriási elisme-
rés. Chardon azt a lipicai fogatot vá-
sárolta meg, amelyet Dobrovitztól
kölcsönkapott az első Lovas Világ-
kupán, s nyert vele” – mondta Lázár
Zoltán. Ezt Dobrovitz annyival egé-
szítette ki, hogy mindig drukkolni fog
az eladott fogatának, persze, csak ha
ő nem indul.

A színes programban
valamennyi szakág he-
lyet kapott, igaz a meg-
szokottól eltérő, közön-
ségbarát formában. En-
nek megfelelően lesz
kieséses díjlovaglás,
ahol a nézők vélemé-
nye is számít majd, de
megjelenik a lovastusa
is, amely eddig a fix
akadályok miatt nem
került programba, de
most sikerült megolda-

ni ezt a problémát. A közönség láthat
még lovaskaszkadőr bemutatót, wes-
tern show-t postakocsival és élő zene-
karral, vagy éppen Kassai Lajos lo-
vasíjász Guiness-rekordkísérletét. De
már hagyományosnak is tekinthető
műsorok is lesznek, mint a magasug-
róverseny lovak és emberek között,
vagy a sztárok fogathajtó-viadala. A
tavaly hatalmas közönségsikert ara-
tott Francois Pignon pedig a Nem-
zeti Gyermek Lovasnapra való tekin-
tettel pénteken kétszer is bemutatja
tudását. A francia szabadidomár min-
denféle segédeszköz nélkül irányítja
lovait, s rendkívüli művészi show-t
adott elő egy éve is.

Nem megy a rangadókon az idei évben
a TEVA-GRC csapatának. Ezúttal a baj-
noki címvédő BSE-FCSM csapatát fo-
gadták a gödöllői röplabdázók és ismét
alulmaradtak riválisukkal szemben. Az
első szettben a jóval rutinosabb vendé-
gek a kritikus pillanatokban nem hibáz-
tak, míg a gödöllői lányok rendre rossz
döntéseket hoztak, amikor nagyon kel-
lett volna a pont, így 23-ra nyerte ezt a
felvonást a vendégcsapat. A hibák elkí-
sérték a mieinket a következő szettben
is, amelyet simán nyert a BSE és ugyan
a harmadik szettben megszorongattuk a
városmajori alakulatot, végül a lényege-
sen nagyobb játékerőt képviselő ellenfél
magabiztosan 3:0-ra megnyerte a talál-
kozót. A meccs pikantériája volt, hogy a
BSE csapatában öt, egykor Gödöllőn
röplabdázó játékos (Gudmann Csilla,
Kovács Tímea, Kötél Zsanett és Dóra,
valamint Mester Orsolya) állt a TEVA
játékosaival szemben.
Deme Gábor edző így értékelt: „Egy
Sándor Renátával volt jobb az ellenfél.
Át kell értékelnem a dolgokat, ugyanis
az év elején azt gondoltam, hogy rövi-
debb időt vesz majd igénybe a fiatalok
beépítése, de most úgy látom, hogy ez a
csapat jövőre fog teljesen összeállni.”

Röplabdás bál – Nagy siker volt

Novenber 14-én régi hagyományt fel-
élesztve, röplabdás bált rendezett a
Gödöllői Röplabda Club az egyetemi
Alma Mater étteremben. A jótékony-
sági sportbál két fontos céllal lett
megrendezve. Az egyik, hogy az idén
60 éves klub méltóképpen ünnepelje
meg és köszöntse egykori nagyjait és
az egyesület fennálásának kerek év-
fordulóját, másrészt az utánpótlás kor-
osztályoknak gyűjtöttek a jótékonysá-
gi bállal. „Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-
as és 90-es évek egykoron nálunk ját-
szó játékosait is meghívtuk, ezzel
egyfajta mini érettségi találkozókat
hoztunk létre, ezzel is színesítve a prog-
ramot” – mondta Kőrösfői László, a
klub szakmai elnökhelyettese. A ren-
dezvényen 200-nál is többen vettek
részt és mindenki elégedetten és él-
ményekkel gazdagabban távozott a
mulatozást követően. Az elnökhelyet-
testől azt is megtudhattuk, hogy a bál
csak egy része a 60 éves klub megün-
neplésének, ugyanis ebben az évben a
gödöllői röplabdázás egykori nagy-
jairól elnevezett utánpótlás tornákkal
is ünneplik a kerek évfordulót. A jól
sikerült rendezvényt a jövőben is
megrendezik, így a következő évben
is biztosan lesz röplabdás bál.

Lovassport – Sajtótájékoztató a Lázár Lovasparkban

Világkupa: harmadszor az arénában
Röplabda – A rangadókon nem megy

Sima vereség a BSE ellen

Összesen hat tornán vettek részt a Gö-
döllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó
csapatai a hétvégén. Ebből négyet a mű-
füves pályán rendezett a klub, míg két-
szer meghívott csapatként szerepelt kor-
osztályos együttesünk egy-egy terem-
tornán.
A hazai rendezésű, sátor alatti műfüves
tornák nagy sikert arattak, ugyanis min-
den résztvevő elégedetten távozott. Az
(elő)Mikulás kupára összesen 34 csapat
jött el, ez körülbelül 350 gyereket és az
őket elkísérő szülőket jelentette lét-
számban. Az 1999-es tornán 8, a 2003-
as korosztályban 9, a 2000-ben 7, míg a
2001-ben 10 csapat versengett egymás-
sal. A 99-es tornát az FTC nyerte, a gö-
döllői fiatalok a 7. helyen végeztek, a
2000-es tornán a Budapest Honvéd csa-
pata bizonyult a legjobbnak, itt a Gödöl-
lői SK csapata az 5. lett, míg a 2001-es
tornát az FC Budapest nyerte, a GSK a
6. lett. A 2003-as tornán a végeredmény

csak másodlagos volt, ugyanis a szer-
vezők minden játékosnak aranyérem-
mel kedveskedtek. Természetesen azért
itt is kialakult egy sorrend. A tornát a Ve-
resegyház csapata nyerte, a gödöllői
csapatok a 8., és a 9. helyen zárták az
(elő)Mikulás Kupát. A szervezők min-
den gyereknek mikulás csokit ajándé-
koztak, amelyet Rózsavölgyi Sándor
ajánlott fel, míg a gödöllői önkormány-
zat, a Pest megyei Labdarúgó Szövet-
ség, valamint Csontos Tamás vállalko-
zó biztosította az anyagi hátteret a díjak-
hoz. A tornák eredményei és fotók:
www.sevo.hu

U19-es ezüstérem Acsán

Az elmúlt hétvégén a GSK U19-es csa-
pata Acsán vett részt egy teremtornán.
Lovrencsics László legényei a 20 csa-
patos tornán az „A” csoportot megnyer-
ve (négy 5-ös csoportban küzdöttek a

csapatok, a csoportok első két helyezett-
je jutott tovább) jutottak a legjobb nyolc
közé, ahol előbb a Pécelt, majd az Ikla-
dot verték, így jutottak el a döntőig. Itt
végül nagy csatában az Acsa győzött,
ennek ellenére minden dícséretet meg-
érdemelnek a gödöllői fiatalok. A torna
legjobb játékosa Switzer Nabil lett. Az
U19-es csapat névsora: Gróf Roland,
Lovrencsics Balázs, Somogyi András,
Switzer Nabil, Czuczor Attila, Kisréti
Marcell és Veszely Károly. Edző: Lov-
rencsics László.

U12-es esztergomi kaland

Esztergomban vett részt egy 12 csapatos
futsal tornán a Gödöllői SK 1998-as kor-
osztálya. Kovács Szabolcs tanítványai a
három darab négyes csoport „C” cso-
portjában küzdöttek a továbbjutást je-
lentő első két helyért, de sajnos nem si-
került a hatos döntőbe jutás. A csoport-
ban a Kecskeméttől és egy szlovák csa-
pattól kikaptunk, míg a Tatabányát meg-
vertük, ami a csoport harmadik helyé-
hez volt elég és összesítésben a 8. he-
lyen végeztek a fiatalok. -ll-

November 21-én az NB I-es női csapat a Sta-
tisztika PSC II. csapatával játszott hazai pá-
lyán, az NB II-es férfi csapat a Malév SC egyes
számú együttesét fogadta, míg az NB III-as
férfi csapat a Szár gárdáját látta vendégül.
Másnap, november 22-én a megyei bajnokság-
ban szereplő csapatok léptek pályára. A Gödöl-
lő IV. a Zsámbékot, míg az V. csapat a Dabast

fogadta a Damjanich iskola tornatermében.
A hölgyek nem bírtak a lényegesen nagyobb já-
tékerőt képviselő Statisztikával, így 11:7-re
alulmaradtak a mieink, míg az NB II-ben sze-
replő férfi csapat 13:5-ös zakót szabott a Ma-
lévra. Az NB III-as férfi csapat nem tudott fel-
ülkerekedni ellenfelén, így a Szár elleni rang-
adó 9:9-es döntetlennel ért véget. A megyei
bajnokságban a Zsámbék ellen 9:9-es döntet-
lent játszott a Gödöllő, míg a Dabas ellen 15:3-
as vereséget szenvedett el városunk csapata.

-tl-

Hosszú kihagyás után novem-
ber 28-án újra tradícionális ka-
rateversenynek örülhettünk.
Gödöllő mellett Eger, Nyíregy-
háza, Pécs és Gödöllő  vonzás-
körzetéhez tartozó települések
versenyzői képviseltették ma-
gukat a Fujinaga emlékverse-
nyen, az Erste Kupán. 

A verseny megálmodója Szűcs Tibor
sensei (6. dan) volt. A helyszínt a
Damjanich János Általános Iskola ad-
ta, aminek jól felszerelt tornaterme
minden elvárásnak megfelelt. A ver-
senykiírásnak megfelelően a jövő
shotokan karate harcosai bizonyíthat-
tak egészen 6 éves kortól minden 
gyermek és ifjúsági korosztályban.

Versenyszámaik után a felnőttek küz-
delmei következtek. Szűcs Tibor és
Ács Tibor (1. dan) karatemester ké-
szítették fel a helyi versenyzőket,
akikre Gödöllő méltán lehet büszke a
szép eredményeket nézve. A csapat 4
arany, 7 ezüst és 9 bronzéremnek örül-
hetett. A nagyon jó hangulatú verse-
nyen ismét bebizonyosodott, hogy a
karate jellem és csapatformáló harc-
művészet. Jó volt látni, ahogy a ver-
senyzők biztatták, segítették egymást,
a szülők együtt tanulták a technikák
japán elnevezéseit, izgultak a gyere-
keikért, a kisebbek csillogó szemmel
futottak a nagyobbakhoz gratulálni.
Reméljük, hogy folytatódik ez a szép
hagyomány az elkövetkező években
mindannyiunk örömére. -tt-

Két nagyarányú vereség után megsze-
rezték első győzelmüket a Gödöllői
Sakkbarátok. Az NB II-ben a Vízügy
SC ellen nem várt vereség mellett a
megye I/A osztályban a minden táb-
lán 400-500 élőponttal erősebb tava-
lyi bajnok Szigetszentmárton ellen
sem sikerült pontot szerezni. A me-
gyei első osztályban szereplő máso-
dik formáció ugyanakkor nagyarányú

győzelmével feljött a második helyre. 
NB II. Erkel csoport
GSBE – Vízügy  4:8
Pest megye I. osztály Hoschek László
csoport
Alagi DSE – GSBE II. 3:7
Pest megye I/A osztály Herczeg 
Oszkár csoport
GSBE III. – Szigetszentmárton 0:5

-vb-

Labdarúgás – Utánpótlás tornák

Meccsdömping a hétvégén

Női Extraliga, 11. forduló
TEVA-GRC – BSE-FCSM 

0:3 (-23, -11, -25)

Asztalitenisz – Felemás mérleg

Jobb volt a Statisztika

Sakk – Egy sima, két fordított

Vízügyi zakó, alagi siker

November 21-én a GEAC felnőtt kard csapa-
ta Brnóba látogatott el egy nemzetközi ver-
senyre, ahonnan Gémesi Csanád az
aranyérmet hozta el. A versenyen 40-en in-
dultak, osztrákok, lengyelek és csehek. A
mieink egy ágra kerültek és egymást verték
ki sorban. Meglepetésre Gáll Csabát Gémesi
Csanád már a 16-ban búcsúztatta, majd
testvérét, Gémesi Bencét is megverte a 8
között. Bence így a 8. helyen végzett. A gö-
döllői vívóknak egy jó alkalom volt ez a ver-
seny a december eleji országos bajnokságra
való felkészüléshez.
Szintén 21-én a Vasas vívótermében kadet
válogatót rendeztek. A kard versenyen közel
50-en indultak. Gödöllőről a legjobb helye-
zést Csjernyik János érte el, az ötödik he-
lyen végzett. 
Országos tőr versenyen Takács Flóra a 6.
helyet szerezte meg november 14-én.

Küzdősport – Karate-harcosok Gödöllőn

Húsz gödöllői érem

November 21-én Budapesten
vett részt a Grassalkovich SE
tornász csapata egy pontszer-
zésre lehetőséget adó verse-
nyen. A Fradi kupa volt az idei
utolsó olyan viadal, ahol még
lehetett küzdeni a kvalifiká-
cióért az országos bajnokságra. 

A gödöllői akrobaták az FTC kézilab-
da csarnokában mérhették össze tudá-
sukat a többiekkel. Nos, a GSE ver-
senyzői igyekeztek, amiért dicséret il-
leti őket, most azonban a teljesítmény
nem úgy jött ki belőlük, ahogy azt az
edzők, és maguk a versenyzők is el-
képzelték. 

Az újonc korosztályban induló le-
ány hármas (Ilyés Zsanett, Oláh Lu-
ca, Kasza Viktória) összeszedett, a
zenére és egymásra is odafigyelve
mutatta be produkcióját, amely most
a 6. helyre volt elég. Gyermek korosz-
tályban két egység képviselte Gödöllőt
(egy leány párosunk sajnos lebe-
tegedett). Leány párosban (Mészáros

Katalin, Puskás Krisztina) induló
versenyzőink kicsit kapkodva mutat-
ták be amúgy színvonalas produkció-
jukat. Ezen a hétvégén teljesítményük
a 7. helyre volt elegendő. 

Fiú párosban a Zamecz Norbert,
Varjú Dominik formáció állt a sző-
nyegre, akik a szokásukhoz híven is-
mét remekül teljesítettek és az első
helyen végeztek. Serdülő II. korcso-
portban egy leány hármas (Szamosi
Anikó, Tóth Anita, Oláh Luca) ver-
senyzett. A lányok művészi hatásban
kifejezetten jó, tetszetős gyakorlato-
kat mutattak be. Ez összességében
most az 5. helyre volt elég. Az ered-
mények függvényében a fiú páros
kvalifikálta magát a GSE versenyzői
közül a december 5-én megrendezés-
re kerülő ob-ra.

Mindenkit, akit érdekel az akroba-
tikus torna felhívjuk a figyelmét,
hogy jövőre indul az ovis torna. A tor-
na iránt érdeklődők a következő tele-
fonszámon kapnak információt:
20/951-10-72.

Vívás: hazai és nemzetközi csata

Csehországi arany

Akrobatikus Torna – Fradi Kupa

Egy arany, egy kvalifikáció



INGATLAN
*Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
5,4 MFt Tel: 70/312-5965,  20/928-3938

*Elcserélném vagy eladnám Gödöllői 135 m2-es sorházamat
(telek méret 362 m2), gödöllői családi házra, a telek méret 850
m2-nél nagyobb legyen. Felújítandó illetve banki átvállalás is
érdekel. Irányár: 19,5M. Érdeklődni:30/47-15-078

*Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Dupla beállásos (2
autó számára) a 4 emeletes panellakások alatt, víz villany fűtés van.
Irány ár: 3,99 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.

*Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti kon-
vektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.

*Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba + nappalis, igényes
kivitelezésű, dryvit szigeteléses 1 szintes ház 1300 nm-es telekkel
eladó. Kulcsrakész ár: 23,8 MFt  20-7722429

*Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba-nappalis konyha-
étkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, új
bejárati ajtó, új cirkós fűtésrendszer +új radiátorok. JÓ VÉTEL!
Iár 20 Mft. 20 7722429

*Gödöllőn, Petőfi téren cirkós I.emeleti 60 nm-es újszerű különbe-
járatú lakás eladó 16 MFt-ért 20-772-2428 

*Erzsébet körúton II-ik emeleti egyedi fűtésmérős / szabályzós 2
szobás 55 nm-es lakás áron alul eladó Iár 8,9 MFt  20-7722428

*ÁRON ALUL Veresegyházon összközműves 40 méteres
utcafrontú 600 nm-es építési saroktelek jó közlekedésnél eladó
Ár 6,5 MFt  20-4306474

*Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 100 m2-es 70-es évek-
ben épült családi ház, lakható állapotban 500 m2-es telken. 3 szoba
nagy konyha, étkező, fürdő, kamra. Ár 12,9 MFt  20-804-2102 

*Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított 1,5
szobás tégla erkélyes II em  konvektoros lakás sarokkádas
fürdő Iár 10,5 MFt 20-7722429

*Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó Iár 8,9
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn újszerű 3 szoba-nappalis amerikai konyhás 1 szintes
ház sürgősen eladó Iár 31 MFt  20-7722429

*Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1 szobás
III. emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel
ár 8,3 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvitszigeteléses új építésű ikerház
kocsibeállóval eladó ár kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429

*Sürgősen Eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított 62
nm-es 2 szobás beépített erkélyes lakás beépített konyhabú-
torral ár 10,3MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

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

*Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllő legszebb könnyűszerkezetes
háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres 840 nm-es telken 3
szoba nappalival, hangulatos terasszal Iár 27 MFt 20-772-2429

*Gödöllő Harasztban keresett csendes utcában 3 és fél-
szobás tégla jó állapotú ház 1000 nm-es telken eladó
25MFt-ért. 20-772-2429

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

*Örökpanorámás 3 szoba-nappalis szuterén hobbiszoba 3 fürdős-
zobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó Iár 30 MFt 20-
8042102

*Eladó 2 szobás családi ház 560 nm-es ősfás telken, új ablakok Iár
14,5 MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 60nm-es
lakás Iár 10,9 MFt 20-8042102

*János u-ban 1 szobás I emeleti lakás eladó Iár 8,3 MFt 20-
8042102

*Eladó Gödöllőn Szabadka utcában 2 szobás 52 nm-es felújított
(műanyag nyílászárók) erkélyes konvektoros lakás Iár 11,8 M FT
20-8042102

*Eladó Gödöllőn I. emeleti, cirkós, 45 nm-es felújított lakás, kocsi-
beállóval! Iár 10.8 M Ft 20-8042102

*Eladó Gödöllőn egy 600 m2-es építési saroktelek ikerház építési
engedéllyel Minden közmű az utcában Buszmegálló 1 percre iskola
óvoda közért 5 percen belül Ár 10,5 MFt 20-4306474
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-Új építésű lakások korlátozott számban még
megvásárolhatók az 1. ütemben:
-energiatakarékos kivitel: cirkó fűtés + kandal-
lókémény
-optimális tájolás, csendes nyugodt otthonok,
nagy bekerített zöldterülettel, terasszal/erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díjmentes

hitelügyintézés
-önálló tároló és gépkocsi parkolóhely jár hozzá
-54m2-től 64m2-ig, nappali + 2 szobás beosztás-
sal, 17,4MFt-tól – 19,2MFt-ig.

-Alvégben új építésű nappali+2 szobás ikerház
195m2 telekkel 20,6 MFt.
-Domonyvölgyben 1747m2 telek, előtte villany
van 3,3 MFt.
- Kistarcsán családi ház kétszobás és három-
szobás lakrésszel 26,5 MFt.
- 422m2telken 156m2 üzletház Jászfényszarun
7,6MFt.

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

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

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

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

Próbálja ki Ön is!
Ingyenes  számítógépes 

talpvizsgálattal  várjuk!



*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, I-II.-
III.emeleti) konvektoros téglalakást 13 MFt- ig ! 20-8042102

*Gödöllőn Szt. János u-ban I. emeleti, 40 nm-es, 1+fél szobás,
konvektor fűtésű, teljesen felújított (új burkolatok, beépített
bútorok, új fürdősz., nyílászárók, redőnyök), erkélyes lakás. Iá:
10,5 mFt. Érd: 20/310-9862 

*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2000 m2-es telken épült 6 lakásos
társasházban, I. emeleti 45 m2-es, 1+fél szobás, teljesen felújí-
tott cirkó fűtésű lakás, saját tárolóval, közös telekhasználattal.
Iá: 10,8 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870

*Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es (fsz.+tetőtér), nappali + 2
szobás ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó,  november végi
átadással. Iá: 19 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

*Gödöllőn a központban (1990-ben épült) 61 nm-es, 2 szobás, telje-
sen felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakás, pincével,
tárolóval. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086; 0620/9194-870

*Gödöllőn a Kertvárosban 548 nm-es saroktelken, 90 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, üzlethelyiséggel. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Belváros közelében, kívül-belül teljesen felújított, 85
m2 alapterületű, nappali+2 szobás családi ház 480 m2-es telekkel.
Iá: 28 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn az Antalhegyen 2001-ben épült, 4 lakásos társasházban,
nappali + 4 szobás, színvonalas kialakítású, extrákkal felszerelt, 160
nm-es kétszintes lakás, parkosított telekkel. Iá: 32 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 2. emeleti,
1+fél; ill. 2 szobás, felújított, gázkonvektor fűtésű lakások AKCIÓS
áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm alapterületű, 3
és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű családi ház, 1000 nm-
es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti szé-
lesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség), rajta egy
12m2-es faházzal. Iá:9,6mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Gödöllőn Röges városrészen 770 nm alapterületű, kedvező
fekvésű, belterületi építési telek. Iá: 14 mFt. Érd: 20/9194-870

*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nap-
pali + 3 szobás, 100 nm alapterületű földszintes családi ház 1500
nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

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

*Valkón 1440 nm-es telken épült, 100 nm alapterületű, 2 generáció
részére is alkalmas családi ház pincével, melléképületekkel. Iá: 6,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Aszódon teljesen felújított, 50 nm-es, 1+fél szobás, egyedi fűtésű
lakás nagy loggiával. Új burkolatokkal, szaniterekkel, új
nyílászárókkal. Iá: 10,2 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

*Isaszegen 60 nm alapterületű, 2 szobás családi ház 565 nm-es
telekkel. Iá: 10 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 2010. ÁTADÁSSAL Városközpontban
csendes, keresett helyen, liftes házban, 35-60 m2-es, 2 szobás,
egyedi fűtésű lakások épülnek. Kedvezményes hitel lehetőség.
Érdeklődni: Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

*Munkácsi utcában Sürgősen eladó, tégla építésű 57 m2 polgári
lakás, panorámás 2 emeleti, kétszobás, parkettás, egyedi-
mérőórás, konvektoros Ár:10,5MFt Major Zoltán0670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu

*János u.-ban emeleti, egyedi-fűtéses, 2szobás, parkettás, felújí-
tott lakás, új nyílászárókkal, új fürdőszobával. Ár: 11,9MFt. Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

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

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

*NEM KELL A TÁVFŰTÉSTŐL RETTEGNIE, ÉS NEM IS KELL MAG-
ASRA KÖLTÖZNIE! ELADÓ János utcában magasföldszinti, 59 m2-
es, 2 Szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás 10.900.000 Ft-os
irányáron. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. –
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3757. 

*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK Gödöllő központjában vásárlóink
részére. Gödöllő  központi lakások értékesítése 3,5 %-os jutalékkal
nyolc éves helyi értékesítési tapasztalattal. Pontosabb tájékoztatás:
0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy személyesen:
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN 
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�ovember 9-én nyílt meg Gödöllőn, a Szilhát

utcában a La Valette gyorsétterem, főzelék és

salátabár, mely a hagyományos és trendi éte-

leket egyedi ízvilággal színesítve kínálja a

hozzájuk betérőknek. Erről beszélgettünk

Prokop Mátyás tulajdonossal.

– Miben különböztök egy hagyományos

gyorsétteremtől?

– Először is sokkal barátságosabb áraink van-
nak, mint sok egyéb, hozzánk hasonló helynek,
plusz étkezési csekket és üdülési utalványt is el-
fogadunk. Emellett az alapanyagokat magyar
termelőktől vásároljuk, és nem a hipermarketek
olcsó, sokszor silány minőségű áruit használjuk

fel. Érdemes megemlíteni, hogy EU-konform
berendezéssel rendelkezünk és igen modern gé-
pekkel dolgozunk nap, mint nap. Ráadásul nagy
hangsúlyt fektetünk a magyaros ízek és az
egészséges életmód kihangsúlyozására.
– Egy gyorsétterem nem éppen az egészséges

táplálkozás fellegvára…

– Ez igaz, nálunk viszont az előbb említett ma-
gyar alapanyag garanciát biztosít arra, hogy az
ételeink nem a gyorséttermi láncok termékei kö-
zé tartoznak. Egy gyorsétteremben például
nincs főzelék, nálunk viszont hétfőtől-péntekig,
naponta 5 féle közül lehet választani. Ezek az
ételek olcsók, hagyományos módon – mint
otthon a családban – készülnek, vagyis nem tu-
cattermékek, ahol a mennyiség számít és nem a
minőség. Nálunk ez fordítva van.
– A hagyományos ételeknél maradva: levest

nem készítetek?

– Dehogynem. Itt
is a hazaira he-
lyezzük a hang-
súlyt: tárkonyos
csirke, gulyásleves, Jókai-féle bableves kiválóan
elkészítve, és még sorolhatnám.
– Sokan előnyben részesítik a különféle

salátákat és a frissensülteket…

– Nálunk ebben sincs hiány. 9 féle salátával és
többféle csirkéből és pulykából készült roston és
rántott húsokkal várjuk a kedves vendégeket.
Ezeket ugyancsak magyar termelőktől szerez-
zük be; a minőség minden esetben kiváló.
– A hamburgereitek állítólag egyedi recept

alapján készülnek…

– Ez így van, jelen pillanat-
ban 10 félével szolgálha-
tunk, melyek közül minden
egyes saját kreáció. Ki kell
próbálni!
– Csak helyben lehet fogyasztani vagy kiszál-

lítással is foglalkoztok?

– A kiszállítással külön részleg törődik. Nálunk a
pontosság az első, ez szigorúan betartjuk. Az étel
melegen és frissen érkezik a megrendelőhöz.
– Milyen terveitek vannak a jövőben?

– Egyrészt szeretnénk az ebédeltetés területére
betörni, másrészt tovább szépíteni az éttermet és
annak környezetét. Következő feladatunk a te-
rasz téliesítetté varázsolása lesz.
A beszélgetés ideje alatt én is megtapasztal-

hattam a La Valette salátát, egy Ballutabur-

gerrel. �agyon finom volt! Az étteremben el-

töltött szűk órában megfigyelhettem, hogy a

fiatal, lendületes csapat minden korosztályt

udvariasan és

gyorsan kiszol-

gál. Köszönöm

a finom uzson-

nát és hogy jól

érezhettem ma-

gam. Minden-

kinek ajánlom.

Próbáljátok ki

ti is!

La Valette gyorsétterem
Minőséget, olcsón!
La Valette gyorsétterem
Minőséget, olcsón!
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*ELADÓ A GÖDÖLLŐI A KERTVÁROS-ban családi ház 125 m2-es, 3
Szobás, duplakomfortos, kétgenerációs téglaház, 1087 m2-es
telken eladó. IRÁNYÁR: 21.900.000 Ft. Hívjon most: 0630-919-
5960 www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3772. 

*NEM ZSÁKBA MACSKA: Nincs miért aggódnia, mivel már
megépült! 2 héten belül költözhető:  újépítésű téglalakás,
Központban, 52 m2, Nappali + 1 Hálószobás, cirkófűtéses, saját
kerttel, kocsibeállóval. IRÁNYÁR: 16.800.000 Ft. Telefon: 0630-
919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3359. 

*TÖBBÉ NEM FOG A TÁVFŰTÉSTŐL RETTEGNI, ÉS NEM IS KELL
HOZZÁ MAGASRA MENNIE! Eladó Kazinczyn II.em., konvektoros,
egyedi fűtésű, erkélyes lakás 10.500.000 Ft-ért akciós irányáron
eladó. Egyedi, csendes, parkos helyen, kizárólag az
INGATLANVADÁSZNÁL: 0630-919-5960. Sorszám: 3505. 

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

*ELADÓ AZ ÚJJÁÉPÍTETT DAMJANICH ISKOLA felett önálló
családi ház Gödöllő, Ibolya utcában, 180 m2-es, Nappali + 3
Szobás, cirkófűtéses, kiváló állapotú téglaház, beépített
bútorokkal, 630 m2-es rendezett, panorámás telken eladó.
Irányár: 28.000.000 Ft. Tel: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN! Sorszám: 3512.  

*ITT SOSEM KELL KÖZÖSKÖDNIE a szomszéddal: eladó családi
ház Gödöllő, Blahán, 80 m2-es, Nappali + 4 Szobás 2007-ben
belülről felújított, cirkófűtéses ház 1600 m2-es telken eladó.
Irányár: 20.900.000 Ft. Hívjon: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3318. 

*ELADÓ A GÖDÖLLŐI ERZSÉBET PARK közelében téglalakás:
60 m2-es, 2 Szobás, I.emeleti, egyedi fűtéses, teraszos lakás,
4 lakásos társasházban eladó. Irányár: 12.600.000 Ft. Telefon:
0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEM-
BEN. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3460. 

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

*Gödöllőn Központhoz közel, csendes, nyugodt helyen eladó egy
MAGASFÖLDSZINTI, 54 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES, tágas, világos,
konvektoros fűtésű lakás saját tárolóval. Iár:10,9MFt. (30) 491-5020

*Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3 szobás,
konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3. emeleti, igényesen
felújított, klímás lakás eladó (tárolóval). Iár:15,5MFt: (30) 491-5020

*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nm-
es, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval
rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A tár-
sasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill, gép-
kocsi beálló található. Csendes, nyugodt zöldövezet, barátsá-
gos, családias kis lakóközösség. Iár:15,9MFt (30) 491-5020

*SÜRGŐSEN, ÁR ALATT eladó! Királytelepen egy 90-ben épült,
2000-ben igényesen felújított, modern kialakítású, 130 nm-es,
nappali+4 szobás, tetőtér beépítéses családi ház 696 nm-es,
PARKOSÍTOTT, teleken eladó. (Garázs, fedett kocsi beálló
pince). Iá.: 27M Ft 30/491-5020

*ELADÓ, KIADÓ házakat, lakásokat, telkeket keresünk, kínálunk
Gödöllőn és környékén. LEVENDULA INGATLAN Tel: (30) 754-7434

*Gödöllőn, frekventált helyen, 2 külön bejáratú lakrésszel ren-
delkező, igényesen kialakított, 150nm-es családi ház, 75nm
melléképülettel eladó. 34,9MFt 30/8695-401 

*Gödöllő melletti Aszódon, nyugodt környezetben, tetőtér
beépítéses, igényesen felújított családi ház 835nm-es telken
eladó. 22,9MFt 30/8695-401 

*Erdőkertes, csendes utcájában, nagy teraszos, családi ház,
beépíthető tetőtérrel, a pincében garázzsal, raktárakkal,
különálló borospincével eladó. 22,4MFt 30/8695-401 

*Gödöllőn, Nagyfenyvesben eladó 866nm-es telken, 180nm-es
lakótérrel, 5 szobával, 2 konyhával, 2 fürdőszobával ren-
delkező, 3 szintes családi ház. Iár:29,9MFt 30/866-3421 

*Isaszegen SÜRGŐSEN eladó 2008-ban épült, 4 szobás, 2
fürdőszobás, nappali-konyhás, tetőtér beépítéses családi ház,
rengeteg extrával. Iár:29,9MFt 30/866-3421 

*Szadán, Szőlőhegyen csendes kertvárosi részén , TELEK
ÁRON ELADÓ, 881nm-es telken, 47nm-es felújítandó vagy
elbontandó családi ház. Iár:14MFt 30/866-3421 

*Isaszegen, közel a vasútállomáshoz, felújítandó szoba-konyha,
fürdőszobás parasztház, gondozott parkosított nagy telken, az
udvaron fúrt kúttal, telekáron eladó. Iár. 8,5 Mft. 30-822-1680 

*Vácszentlászlón fő út mellet családi ház eladó 2195 nm
telken. Fúrt kút, gazdasági épület, termő gyümölcsfák az
udvaron. Iár. 11,9 Mft. 30/822-1680 

*GÖDÖLLŐN ERKÉLYES, KONVEKTOROS 54m2-es, 2 szobás,
átlagos állapotú lakás, központhoz közeli, jó közlekedésű helyen
eladó. Irányár: 11,5 M Ft. :30/822-1680 

*GÖDÖLLŐ-KERTVÁROSBAN várja új tulajdonosát ez a 260nm-es,
mediterrán stílusú, szinteltolásos elrendezésű családi ház, 715m2-es,
parkosított telken, fűthető úszómedencével. 58,5MFt 30/8703437 

*VERESEGYHÁZ SZOMSZÉDSÁGÁBAN, ERDŐKERTESEN,
csendes, fejlődő utcában 50m2-es, praktikus kialakítású,
cirkófűtéses családi ház, 630m2-es, pihenőkertnek kialakított
telken ELADÓ. 16MFt 308703437 

*GÖDÖLLŐN, SZENT JÁNOS UTCÁBAN, KONVEKTOROS,
TÉGLAÉPÍTÉSŰ, 43m2, 2.emeleti, azonnal költözhető, átlagos állapotú,
csendes, parkra néző lakás, lakás ELADÓ. 10,9MF 30/8703437 

*Gödöllő, Palotakertben 1+2szobás, teljes körűen, igényesen felújí-
tott, mért fűtéses lakás, beépített bútorokkal, saját pincével azon-
nal költözhetően eladó.Iár:10,5MFt 30/894-5249 

*Nagytarcsán, csendes környéken 5éves, 144nm-es, 2szintes, akár
két generáció számára is alkalmas családi ház nagy kerttel, klímá-
val, terasszal eladó.24,6MFt 30/894-5249 

*Mogyoródon, HÉV-közelében 4 szobás, cirkós, tégla ikerházfél,
330 nm-es saját kerttel teljesen felújítva eladó. Az épület alá
pincézett. Iár:19,9MFt 30/894-5249 

*Veresegyház kiemelt részén, eladó egy földszintes, új-építésű,
143nm-es, amerikai konyha + 3 szobás, nagy teraszos családi ház,
22nm-es garázzsal, 800nm-es telken. Rendőrségre bekötött
riasztó. 28MFt 30/822-2059 

*Erdőkertes központjában, 2005-ben épített 3 lakásos sorházban,
134 nm-es kétszintes 3 szoba + 2 nappalis, dupla komfortos, garáz-
zsal ellátott szélső lakás kedvező áron eladó. 18.9MFt 30/822-2059 

*Kerepesen eladó egy 48 nm-es, erkélyes, kertkapcsolatos, 2 szobás,
kiváló állapotú lakás. A beépített konyhabútort, az udvari beállót és a
saját tárolót az ár magában foglalja. 12.5MFt 30/822-2059 

*GÖDÖLLŐ központjában, csendes, parkos környéken, 2 különnyíló
szobás, FELÚJÍTOTT, új, fa nyílászárós, egyedi fűtéses, napfényes,
társasházi lakás, jó áron eladó! Tel: 30/6465-779 Ár:11,9MFt 

*Aszódon, csendes lakóparki környezetben, I. emeleti, nappali+1
szobás, jó állapotú, egyedi gázfűtésű, erkélyes, napfényes lakás
eladó. Ár:10,5MFt Tel: 30/6465-779 

*INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA SÜRGŐSEN ELADÓ
(végrehajtással fenyegetett, stb.) INGATLANÁT AZONNALI
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT FELTÉTELEKKEL, KIZÁRÓLAG
ALKALMI ÁRON. 20/9621-024

*Gödöllőn, Dózsa Gy. úton 777nm-es telken – ÜZLETNEK IS ALKA-
LMAS – földszintes ikerház háromszobás, 105 nm-es fele eladó.
Udvaron garázs, melléképület. Iár: 24m Ft Tel: (20) 946-6686

*GÖDÖLLŐN és KÖRNYÉKÉN KERESEK eladó családi házat, örök-
lakást vagy egyéb ingatlant. Tel: (30) 719-9988 munkaidőben,
hétvégén: (20) 509-2000 Varga

*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30) 9503-957

*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás konvektoros,
cserépkályhás családi ház melléképületekkel, pincével, ipari áram-
mal, riasztóval. HÉV, vonat pár perc. Iár: 18,2M Tel: (30) 2014-769

*KIADÓ vagy ELADÓ - vállalkozásnak is - három szoba + nappalis,
összkomfortos családi ház (140 nm) + külön épület (120 nm).
Három generáció által lakható. Tel: (20) 432-1572

*REMSEY körúton 67 nm-es 4. emeleti jó állapotú lakás eladó. Iár: 14,8
mFt. Ugyanitt mélygarázsban kocsibeálló eladó. Érd: (30)951-0658

*Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

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

*Budapest belvárosában, parkos kerttel rendelkező újszerű
társasházban csendes, 3.em. udvari, 34nm világos lakás tulaj-
donostól eladó. Értékegyeztetéssel nagyobb budapesti lakásra,
v. gödöllői családi házra cserélhető. Iár:14,4MFt. 30/523-9836

*KÉT EGYMÁS MELLETT LÉVŐ, összenyitható vagy 100-120
nm-es LAKÁST KERESEK megvételre téglaépítésű házban 2.
emeletig Gödöllőn. (70) 213-8499

*ELCSERÉLNÉNK BALATONMÁRIAFÜRDŐI nyaralónkat gödöl-
lői házra értékegyeztetéssel (12MFt), iIletve eladó (cserélhető)
egy bagi felújított ház (12MFt). Új fürdőszoba, konyha, kombi-
cirkó. 70/338-4176

*Igényes kialakítású 136 nm-es lakóterű, újszerű sorházi lakás, 4
szoba, 2 fürdőszoba, triplagarázs, parkosított kerttel Gödöllőn a
Nagyfenyvesben eladó. Érdeklődni 16h után: 30/263-6727

*SZADÁN BONCSOKI utcában ÁRON ALUL ELADÓ családi ház
1500 nm-es telken. 3 szoba, nappali, konyha. Teljes közmű.
Panoráma. (30) 272-8284

*GÖDÖLLŐN és KÖRNYÉKÉN KERESEK eladó családi házat,
öröklakást vagy egyéb ingatlant. Tel: (30) 719-9988
munkaidőben, hétvégén: (20) 509-2000 Varga

*Palotakerti 2 szobás, 61 négyzetméteres, szabályozható
fűtésű, beépített erkélyes, redőnyös, jó állapotban lévő lakás
akár bútorokkal együtt eladó. Tel: 30/211-0009

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

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

*Eladó 34 nm-es második emeleti felújított, bútorozott lakás a
Centrumban. Kellemes környezet. Befektetésnek tökéletes.
Albérletbe könnyen kiadható. Gödöllő, Zombor u. Tel: (28) 414-424

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS
142 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK
NOVEMBERBEN AKCIÓS ÁRON
BÉRBEADÓK!
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS
ÁRON ELADÓK!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, étkezős, tégla-
építésű, egyedi fűtésű 
2. emeleti, régi, polgári lakás hatal-
mas, osztatlan közös kerttel eladó.
Iá.: 23 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+
3 szobás, praktikus elrendezésű,
belül felújított ikerházi lakás, 1527
nm-es telken, pincével, mel-
léképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38
nm-es, földszinti, konvektoros
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó.
Azonnali költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Kertvárosban, 195 nm-es, nap-
pali+4 szobás,(pince, garázs, terasz)
jó állapotú családi ház 696 nm-es
gondozott telken, áron alul,
sürgősen eladó. Irányár: 29 mFt.
*A Patak téren garázs eladó. Iár: 1,2mFt.

IPARI TERÜLETEK, 
IPARI ÉPÜLETEK, SZÁNTÓK:
*KISTARCSÁN a főút mellett 310 nm-
es szolgáltató és kereskedelmi
tevékenységre alkalmas, kiváló
állapotú ipari épület 1029 nm-es
telken eladó. Irányár: 65 mFt.
*GÖDÖLLŐN, az M3-as felhajtója
mellett, a Sony szomszédjában, 7495
nm-es ipari terület eladó. Beépíthe-
tőség: 40 %. Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, jól megközelíthető
ipartelepen 357 nm-es, jó állapotú
épület (13 iroda+ mellékhelyiségek)
2000 nm-es telken eladó.  Iá: 31,5 m Ft. 
*GÖDÖLLŐN, az Irtványosban 1062
nm-es szántó eladó. Irányár: 1,5 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a valkói út mellett
11190nm-es szántó eladó. Iá:7,9m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a vásártér mellett egy
6 hektáros szántó 1000Ft/nm áron és
egy fél hektáros szántó 600 Ft/nm
áron eladó.
*GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444
nm-es terület eladó, jelenleg 3%-a
építhető be, közmű mellette. Iá: 3800
Ft/nm.
*GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
*GÖDÖLLŐN, a Perőci oldalban
800nm-es telkek (4 db) 500 ezer
Ft/db áron eladók.
*MOGYORÓDON, 11 hektáros ipari
terület autópálya közelében eladó.

Iá: 5000Ft/nm.

ÜZLETEK:
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 16 mFt.
*A központhoz közel 120 nm-es,
utcai bejáratú, kétszintes üzlethely-
iség eladó. Iá: 19,5 mFt. Árukészlet-
tel együtt: 33m Ft.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújí-
tott üzlet berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A központtól néhány percre 60 nm-
es, kitűnő állapotú üzletnek, irodának
egyaránt alkalmas üzlethelyiség bér-
beadó. Bérleti díj: 120 Ft/hó + rezsi.

Egészség és vidámság
már gyermek méretben is, elõször Magyarországon!

Látogasson el gyermekével és

meglátja, milyen vidám lesz õ a

világ legpuhább talpú cipõjében.

Bõvebb információ:

www.joyssy.hu

Dózsa György út 27., Tel: 06/28-413-526

"több, mint gyerekcipő"



*Gödöllőn az Ibolya utcában 2 szintes, 2+4 félszobás családi ház
tulajdonostól eladó! Kisebb lakás (nem panel!) vagy ház csere is
érdekel értékegyeztetéssel. Iár:22,9MFt 20/224-6660

*ISASZEGI 96 nm-es családi ház (1+2,5 szoba + nappali +
ebédlős konyha) 1000 nm telken garázzsal, pincével sürgősen
eladó. Ár: 16,8MFt. Érd: (30) 430-6724

*Gödöllői nagy kertes (1850 nm), panorámás, két utcáról megközelí-
thető házamat (2,5 szoba, 2 fürdő) eladom, vagy értékegyeztetéssel
gödöllői ill. budapesti öröklakásra cserélem. (28) 416-445

*Eladó Gödöllő központjában, csendes helyen, tágas, világos jó
elosztású, 66 nm-es 2,5 szobás, magasföldszinti, felújított,
riasztóval felszerelt lakás igényesnek. Befektetésnek is alka-
lmas. Iár: 13,9M Ft. (20) 554-7022

ALBÉRLET KIADÓ
*Szent Imre utcában, liftes házban, gázfűtéses, 100 m2-es,
nappali, 3 szobás, parkettás, 2 teraszos, világos, hangulatos
téglaépítésű új lakás. Bérleti díj:80.000,-Ft/hó Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu

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

*KIADÓ LAKÁST KERESÜNK regisztrált ügyfelünk részére, egy
éves vagy hosszabb időtartamra. Telefon: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu 

*GYORSAN KÖLTÖZŐKNEK kiadó lakás a János utcában: 59 m2-
es, 2 Szobás, bútorozatlan, I.emeleti, azonnal költözhető lakás
kiadó. Bérleti díj: 50.000 Ft + Rezsi / hó. Tel.: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3889.

*Remsey krt-on cirkófűtéses 76 nm-es 3 szobás I.emeleti
lakás kiadó 70 EFt/ hó bérleti díjért 20-772-2428

*Kiadó luxusiroda Gödöllő központjában 130 nm, autóbeálló
250 EFt/hó 20-772-2428

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

*Gödöllőn, a Kazinczy körúton 50 nm-es, 1,5 szobás 2. emeleti lakás
hosszútávra kiadó. 50.000 Ft+rezsi+1 havi kaució. Tel: (30) 857-4513

*Gödöllő központjában központifűtéses, felújított, 3 szoba
összkomfortos családi ház bútorozottan kiadó 2 havi kaucióval.
Nemdohányzók előnyben. (20) 571-2776

*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

*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd 06-30-213-4882

*Kiadó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás lakás bútorozva vagy
bútorozatlanul, hosszútávra. 50e Ft+rezsi+kaució. Tel: (20) 495-6994

*Kiadó Gödöllőn az egyetemhez közel, a Fácán soron 1 szobás, kon-
vektoros, bútorozatlan, földszinti lakás! Alacsony rezsi! 40.000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

*Szt. János utcában 1,5 szobás 1.emeleti konvektoros, erkélyes
lakás bútorozottan kiadó. 2 havi kaució szükséges. (30) 311-8214

*Máriabesnyőn, a Szabadság úton egy szoba összkomfortos,
különbejáratú lakás 35.000 forintért kiadó. Tel: (28) 421-680

*Palotakerti, 2. emeleti 1,5 szobássá átalakított kellemes
lakás korszerűsített fűtéssel kiadó dec. 1-től. 45.000 Ft/hó +
kaució. Tel: (20) 9670-428

*Kiadó Gödöllő legszebb helyén egy 90 nm-es családi ház felső
szintje, közel a busz, vonat, boltok. Autóbeállás az udvarban.
Ugyanitt különálló új építésű családi ház 350 nm kerttel, ill.
családi ház munkásoknak kiadó. Tel: (70) 289-2616

*Gödöllő központjában kétszobás lakás olcsón kiadó. Tel: (20)
436-2001

*Gödöllő központjában, családi házban, különbejáratú 2
szobás, összkomfortos tetőtér felújítottan, garázzsal, beren-
dezéssel v. anélkül hosszútávra kiadó. Szép környezetű, irodá-
nak, cégnek is alkalmas. 30/307-7314

*Gödöllő központjában 1. emeleti, kastélyra néző kétszobás, kitűnő
állapotú távfűtéses lakás 40.000 Ft/hó + rezsiért nemdohányzók-
nak kiadó. Számlát adunk! (30) 638-4729

*Kiadó egyedi fűtésű 1,5 szobás félig (konyha) bútorozott lakás
hosszútávra Gödöllő, János u. fsz. Kaució, havi 50e Ft. Érd: (30)
9499-234

*Gödöllői családi házban 2 szoba kiadó. (30) 200-9348

*Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes családi ház
kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali félig bútorozva vagy
bútorozatlan. 170.000.-/hó +rezsi. (30) 962-3768

*A János utcában 1. emeleti, 2 szobás, 50 nm-es bútorozatlan
lakás kiadó. Tel: (30) 638-4947

*Hosszútávra kiadó Gödöllő központjában egyszobás gázkonvek-
toros, bútorozott lakás. Alacsony rezsi. Tel: (30) 238-5508

*Gödöllőn kiadó különálló épületben szoba, konyha, fürdőszoba
bútorozva. 40.000 Ft + rezsi + kaució. Érd: (20) 253-4344

*Gödöllőn, Palotakerten felújított 44 nm-es, 1,5 szobás, szabály-
ozható fűtésű lakás kiadó, vagy eladó! Kaució szükséges. Tel: (20)
3-961-150

*Azonnal beköltözhető családi háznál külön bejáratú összkomfor-
tos kis lakás alacsony rezsivel 1 személy részére kiadó. Bérleti díj +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 425-7016

*Gödöllőn a Paál László közben kiadó 2 szobás 60 nm-es, bútoro-
zott lakás. Azonnal beköltözhető, egyedi mérők. Gázkonvektoros.
Tel: (20) 5267-289

*Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú lakás
egyedi fűtéssel 80e Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás 56 nm-es lakás
irodának is kiadók. (30) 9617-621

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik szobája fürdőszo-
ba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással
TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető. Csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár:
30.000 Ft + a rezsi fele. Érdeklődni.: 06-70/318-2127

*Gödöllőn a központ közelében KIADÓ 50 nm-es, 1+fél szobás erké-
lyes felújított lakás, bútorozatlan vagy akár bútorozott állapotban.
50.000 Ft+rezsi/hó. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 

*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es legjobb helyen a
Kossuth L.-Dózsa Gy.u. sarkán liftes-házban, klímával. Ár:1.200,-
Ft/m2+Áfa Major Zoltán 0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu
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*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es
riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is!
Külön tárgyaló,raktár rész! Tel.: 20/3464-718.

*Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.

*Gödöllő központjában, Petőfi téren új építésű üzletház
udvarában (frontoldalról rálátni) 40 nm-es 2 bejáratos hely-
iség, 2 mellékhelyiséggel v. +raktárral hosszútávra kiadó. 100e
Ft. (70) 382-7791, (70) 387-1047

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

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

*Garázs kiadó a Kossuth Lajos utcában. 2 autó parkolására
alkalmas iker garázs. Külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275

*Gödöllőn, Városközpontban 86 nm-es üzlethelyiség, és uitt
76nm +16 nm teraszos 1.em. lakás KIADÓ v. ELADÓ.  Érd: (20)
236-0775

*Befektetők figyelem! Gödöllő központjában 80 nm üzlet + 40
nm tetőtér beépítés áron alul eladó. Visszabérlésre is van
lehetőség. (30) 9243-836 

ÁLLÁS
*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

*HIRDETÉSSZERVEZŐ munkatársakat keresünk budapesti
székhelyű partnercégünkhöz Budapest - és környéki
munkavégzésre! Elvárások: minimum középfokú végzettség,
alapfokú nyelvtudás (angol, német), határozott, kommunikatív
személyiség, impozáns megjelenés. Értékesítés, üzletkötés
terén szerzett tapasztalat előnyt jelent. Amennyiben hirde-
tésünk felkeltette az érdeklődését, kérem, küldje el fényképes
önéletrajzát ”HIRDETÉSSZERVEZŐ” megjelöléssel a következő
e-mail címre: perfectkereso@gmail.com További információk:
+36-30-634-9959 és +36-30-484-4184

*SALES ASSISTANT MANAGER munkatársat keresünk elek-
tronikai berendezések javításával és értékesítésével foglalkozó
partner cégünk gödöllői székhelyű gyárába! Elvárások: egyetemi
vagy főiskolai végzettség, 22-28 év közötti életkor, tár-
gyalóképes angol nyelvtudás (írásban és szóban), MS Office fel-
használói szintű ismerete, 1-2 év értékesítésben szerzett
tapasztalat (elektronika területén előny!), B kategóriás
jogosítvány. Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdek-
lődését, kérem, küldje el fényképes önéletrajzát ”SALES ASSIS-
TANT MANAGER” megjelöléssel a következő e-mail címre: per-
fectkereso@gmail.com További információk: +36-30-634-9959
és +36-30-484-4184

www.t-home.hu

Internet és telefon 

együtt nettó

(bruttó 6250 Ft/hó)

A kábelinternetre vállalt 

1 éves hûségidôvel, 

kábel-telefonelôfi zetés mellett

5000 Ft/hó

Vigyen új színt 
vállalkozásába!

A feltüntetett csomagajánlat 2009. október 1-jétôl visszavonásig, de legkésôbb 2010. április 30-ig érvényes. A szolgáltatások létesítése mûszaki felméréstôl függ, a fenti csomagot 
a Magyar Telekom kábelszolgáltatással lefedett területein kínáljuk a kábelinternetre vállalt 1 év hûségidôvel, kábeltelefon-elôfi zetés mellett. A tájékoztatás nem teljes körû, további részletek 
a 1435-ös telefonszámon, a T-Pontokban és a www.t-home.hu honlapon.

Váltson T-Home üzleti kábelszolgáltatásra!



*Önállóan dolgozni tudó, jól hegesztő, VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELŐKET keresek azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-
2043, 20/919-6250

*Ingatlan értékesítő kollégákat keresünk Gödöllőn és
környékén. Középfokú végzettség, pozitív beállítottság, kiváló
kapcsolatteremtő és kommunikációs készség – rendszeres
képzések, kiemelkedő jutalékrendszer, sikeres csapat. (30) 242-
3669, (30) 754-7434

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

*33 éves nő Gödöllő és környékén ügyintézői vagy recepciós
állást keres. Áruterítés, személyfuvarozás is érdekel! H-P-ig 7-
16-ig. Érettségi, mobil, kocsi van! Ajánlatát 10-16-ig várom:
20/586-6848 

*Eladót keresek gödöllői fehérnemű üzletbe. Elsősorban olyan
jelentkezőt, akinek hosszútávra megfelel a 4 órás napi
munkarend. Jelentkezni csak telefonon egyeztetve: 20/9547-
249

*Társasházak ügyintézését, közös képviseletét vállalom meg-
bízható 15 éves tapasztalattal, szakemberekkel, referenciával
és számlával rendelkezem. (20) 472-9601

*Gödöllői munkahelyre egy 8 és egy délutáni 4 órás takarítónőt
keresünk. Tel: (30) 677-4870

*Gödöllői Kézi Autó Mosóba gyakorlattal rendelkező férfi
munkatársat keresünk. (30) 9915-554

*Megbízható hölgy családi házaknál takarítást – vasalást vállal.
Gödöllő – Szada környék előny. Érd: egész nap (20) 254-1934

*Vállalom családi házak takarítását heti rendszerességgel.
Megbízható, gyakorlott, munkájára igényes 37 éves nő vagyok.
Tel: (20) 472-9877

*Német nyelvterületen tájékozott munkatársat keresünk, aki
jól beszél és levelezik német nyelven, üzletkötői munkakörbe.
Jelentkezés: H-P 10-11h között (20) 567-9348

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

*Au pair Kft-nél leinformálható bébiszitter gyermekfelü-
gyeletet vállal egész napra is. Érdeklődni egész nap: (70) 236-
5728

*FELHÍVÁS! A Gödöllői Királyi Kastély kávézójának
üzemeltetésére, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó cater-
ing tevékenység ellátására partnert keres! Érdeklődni dr. Ujváry
Tamás igazgatóhelyettesnél a 30/440-72-01-es telefonszá-
mon, vagy az ujvary.tamas@kiralyikastely.hu e-mail címen lehet.

*Fafeldolgozással és kertészeti alapanyaggyártással foglalkozó
gödöllői kft keres üzletkötő munkatársat január közepétől.
Lehetőség szerint a faiparhoz v. az agrár szakmához vonzódó,
jól kommunikáló, gk-val rendelkező kollégát keresünk. Bérezés
megegyezés szerint. Személyes találkozóra való jelentkezés:
20/936-7314 Lesták Imrét keresse.

*GÉPÉSZETI SZERELŐ. Mezőgazdasági automatizálással
foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák
gépészeti szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi projek-
tekhez. A munka esetenként tartós távollétet igényelhet.
Feltételek: jó vezetői készség, kommunikációképesség angol
nyelven, jogosítvány, villamos ismeret. Előny: villamos tapaszta-
lat. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ: (28) 510-985

*Vidám, fiatal autóval rendelkező MASSZŐR elhelyezkedne 4
órás állásban. Idős, beteg emberek ellátását is vállalja. Tel: (28)
418-005 este 6-21-ig „…az emberekhez jó akarat.”

SZOLGÁLTATÁS

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

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,kis- és középvál-
lalkozások részére.Ezen kívül Könyvvizsgálat,cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

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

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

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

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

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

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

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199

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

*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 

*Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2 órán belül.
Tel: (20) 9-177-555

*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

*Földmunkák kis és nagygépekkel. Épületbontás, árokásás,
betonvésés, tereprendezés. www.foldmunkalatok.hu Tel:
30/211-0009 

*Fordítást, lektorálást, nyelvoktatást vállalunk angol, német és
román nyelven. HEBE Kft. 30/2480661 www.hebe.hu
info@hebe.hu 

*FESTÉS – MÁZOLÁS TAKARÍTÁSSAL. Tel: (30) 528-7777

*DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR. Szeretettel várja régi
és új vendégeit. Frissítő – relaxáló gyógymasszázs (High Care
géppel), fogyasztó cellulit kezelések. Kossuth L. u. 24-26
(Parkolási lehetőség az udvarban, Fog RTG mellett.)
Bejelentkezés: 70/522-4063

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

*BOJLER TISZTÍTÁS, javítás. Kisebb villanyszerelési ill.
vízvezeték szerelési munkákat vállalok garanciával. Hétvégén is
hívható: (20) 504-1814, (70) 330-4430

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, megbízható és olcsó. Női
hajvágás: 1500 Ft. Festés: 1000 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft.
Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276

*NŐGYÓGYÁSZATI magánrendelés, felnőtt és gyermek ultrahang,
biorezonancia kezelések. Várjuk szeretettel: Santemed klinika
Gödöllő, Remsey krt. 21. (Posta mögött.) Tel: (28) 516-530

*MASSZÁZS! Tibeti masszázs, nyirokmasszázs, gyógy és
sportmasszázs! (Erotikamentes.) Ajándékutalvány és bér-
letvásárlási lehetőség! Simon Csilla (70) 333-5478

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

*SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST,
LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT, kisebb munkákat is VÁLLALUNK,
gipszkartonozás, kerítés-felújítás. T: (70) 338-3639.

*„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

*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. 06-20-9-943-145

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

*EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA bútorlapból és tömör fából! Tel:
(30) 210-4853, web: www.kiss-holz.hu 
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A nyereg alatt puhítás
…lényege a hús rostjainak széttörése volt, így
sütésnél nem ugrott össze a hús, hamarabb meg-
puhult. Ma ehhez hasonló szerepet tölt be a klop-
folás. Szinte minden húsnak jót tesz, ha kicsit
megütögetjük, egyenletesebb lesz a felszíne,
vastagsága. A tömöttebb szerkezetű húsoknak
(karaj, borjú) több ütögetés kell. Amihez erővel,
kitartóan verni, szétverni kellett a marhahúst, az a
virslikészítés volt. Ma már gyárakban, célszer-
számmal teszik ezt. 
Pácolás közben is megereszkednek, szétszakad-
nak a rostok. Ehhez hozzájárul a páclé sava, az
oxigéntől való elzárás (olajos pác), no meg az idő
is. A pácolás ízanyagai mélyen behatolnak a ros-
tok közé, meghálálván a belefektetett munkát. 

A sütésnél használt zsiradék is meghatározó az
ízben, a kacsa- libazsír, az olivaolaj vagy vaj jel-
legzetes aromája gazdagít, a növényi olajok
gyakorlatilag ízetlenek. Közvetlenül a sütés előtt
sózzuk meg csak a húst. A só ugyanis kiszívja a
nedveket, s szárazabb lesz a végeredmény.
Az állat életkorán és a zsírokon kívül az enyvadó
kollagén is befolyásolja, hogy húsunk ízletes,
lédús és puha lesz-e.  Érdemes tudni, hogy 60 fok
felett a kollagén egymásba tekeredett 3 spirállánca
elkezd széttöredezni és kialakul a zselatin, ami
lehűlés közben egyfajta hálózatot alkot és megtart-
ja a vizet. A súlyt tartó izmok és azok, amelyeket
az állat a leggyakrabban használ több kollagént
tartalmaznak, így például marhahúsoknál a lábak-
ban, a szegyben és a fartőben találjuk a legfi-
nomabb falatokat.
A legfinomabb, zaftos, puha húst lassú tűzön sütve
kapjuk. Ám ahhoz, hogy igazán jó legyen, magas
hőmérsékleten is rá kell pirítani. Régen úgy tanul-
tuk,hogy a sütés elején pirítsuk meg erősen a hús-
darabot, hogy „lezárjuk a pórusokat, és ne folyjon
ki a leve”. Ez azonban sokszor megcáfolt tévedés!
Hiszen mindennapi tapasztalat, hogy pihentetés
közben a hús alatt óriási tócsa keletkezik. A pec-
senyét tehát nem azért pirítjuk meg, hogy benne
tartsuk a nedveket, hanem az íz miatt: 140 és 200
Celsius fok között zajlanak le a „Maillard-féle
reakciók”, melyek során a hús megbarnul. E
karamelizálódásszerű folyamatban megszámlál-
hatatlanul sok aromamolekula keletkezik. A
legkedvezőbb eredményt akkor érjük el, ha jelen
van némi (de nem túl sok) zsiradék, s ha lehetőleg
hosszan és egyenletesen, 150-180 fok között
végezzük a pirítást. A frissensülteket tehát alac-
sony hőn előkezeljük, majd forró serpenyőben
fejezzük be, hogy ízesre pirult pecsenye legyen a
végeredmény, ami a szemnek is kedves.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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

www.fagyongyetterem.hu (x)

Ne várjunk az 
utolsó pillanatig!

Bizony, bizony közeledik! Már itt kopog a
küszöbön Karácsony szelleme! 
Egyre többet törjük a fejünket, mivel is lephet-
nénk meg szeretteinket? 
Ehhez, a mostanában igen nehéz döntéshez
szeretnék néhány ötletet adni, ami persze nem
azt jelenteni, hogy most mindenkit arra akarnék
ösztönözni, hogy vásároljon, vásároljon,
vásároljon! 
Elöljáróban szögezzük le, nem csak a méreg-
drága ajándék az ajándék! 
Szerezhetünk örömöt apróságokkal, jól eltalált,
hasznos tárgyakkal is.
Mindenkinek vannak rokonai, barátai, munkatár-
sai, üzletfelei, akiknek kisebb nagyobb
meglepetésekkel szeretne kedveskedni.
Első jó tanács: figyeljük rokonainkat! Elejtett
megjegyzéseiket, apró nem szándékos utalásaikat.
Ha például férjünk a házi barkácsolás közben a
csavarhúzók állapotára panaszkodik, máris remek
ötletre tehetünk szert! Vagy ha feleségünk a vasár-
napi ebéd tálalásakor, megjegyzi, hogy milyen jó
fogása van a merőkanálnak és milyen jó lenne
belőle még egy, máris megvan a praktikus
meglepetés. A gyerekek, főleg a kisebbek, remek
listákat tudnak készíteni álmaikból, a nagyob-
bakkal érdemes „csavargós” napot tartani, ahol a
céltalan nézelődés közben kaphatunk remek infor-
mációkat. Szövetkezhetünk nagymamákkal,
keresztszülőkkel is, és érdemes is velük egyeztet-
ni, hogy ne kapjon gyermekünk három hajszárítót. 
Második tanácsként javaslom a barátok mega-
jándékozásánál, a kooperálást barátunk családjá-
val. Figyeljük azért itt is az elejtett megje-
gyzéseket, vagy akár otthonában járva pl. a kony-
hai eszközöket, mi az, ami neki még nincs, vagy
esetleg már eléggé használt. Ez lehet akár egy tész-
taszűrő, vagy néhány új konyharuha is. Mint
mondtam nem a méret számít, hanem a gesztus!
Sőt örömöt szerezhetünk egy mozi-színházjeg-
gyel, vagy konditerem-szolárium bérlettel is.
Harmadikként a munkatársak következnek, akiket
lehet, nem is ismerünk annyira, holott szinte egész
napunkat együtt töltjük. Sok munkahelyen gyako-
ri a „névhúzogatós” módszer, melynek előnye,
hogy csak egy személyt kell meglepnünk.
Ötletem: figyeljük meg, mit tízóraizik, ebédel,
iszik. Ez így, most lehet, furcsán hangzik, de egy
finom bonbon, egy diétás süti, vagy egy külön-
leges doboz tea, kávé is lehet ajándék.
Negyedikként az üzletfelek következnek. Ez
kemény dió, hiszen minden más üzletfelüktől
határidőnaplót, asztali naptárat, emblémás tollat,
reklámtáskát kapnak. Ráadásul, ha cégünk logoját
is rá szeretnénk rakatni, már előre neki kell látni a
beszerzésnek, gyártásnak. Mi lehet még? Mondjuk
szobanövény egy üdvözlőlap kíséretében, ízléses
falikép, könyv vagy vásárlási utalvány.
Általános javaslatok:
• Mint már írtam, nem a méret, az ajándékra
fordított összeg nagysága számít! A kisebb, de
hasznos dolgoknak jobban örülünk magunk is. 
• Tehát érdemes figyelgetni, akár feljegyezni az
elszólásokat, tapasztalatokat. Még meg is
nézhetünk egy-egy jó ötletnek tűnő dolgot a
boltokban, hogy tudjuk, árban mire
számíthatunk, és ha túl drágának találjuk még
lesz időnk mást kitalálni. 
• Tartsuk szem előtt a megajándékozni kívánt
személy ízlését, életvitelét, és nem utolsó sor-
ban szükségleteit.
• Csak azért, hogy vegyünk valamit neki,
inkább ne vegyünk semmit! Ha teljesen tanác-
stalanok vagyunk, inkább kérdezzük meg tőle,
minek örülne, mint megvegyük neki a sokadik
gyertyatartót, vázácskát, felesleges nippecskét. 
• Kisebb gyerekek esetében tényleg jól jöhet a
rokonokkal való egyeztetés, a nagyobbak viszont
gyakran kérnek pénzt, hogy azt vehessék meg,
amit szeretnének. Ebben nem látok semmi kivet-
nivalót. Tény, hogy a mai fiatalok ízlése nagyban
eltér szüleikétől és nagy szerencséje van annak a
szülőnek, aki ezt eltalálja. Csupán arra kérjük
meg a gyereket, hogy mutassa meg a rokonoknak
is, hogy mit vásárolt a tőlük kapott pénzből.
• És ki ne felejtsük a sorból a magunk készítette
meglepiket! Ezek eszmei értéke felbecsül-
hetetlen! De azért itt is tartsuk szem előtt a szük-
ségességet, a praktikusságot. Nem biztos, hogy a
szárított virágból készült kompozíció a legáhítot-
tabb ajándék. Köthetünk sálat, varrhatunk terítőt,
konyharuhát, süthetünk aprósüteményt. Én még
azt is el tudom képzelni, hogy megreparáltatom
anyukám kedvenc retikülje zipzárját, mert ő
mindig elfelejti elvinni a táskáshoz.
Végezetül a konzekvenciákat levonva, gondo-
ljuk át, mit akarunk közvetíteni szeretteink felé
Karácsonykor. 
Azt, hogy nézd, mennyi pénzem van,
összevásároltam neked mindent, akár kell akár
nem! Vagy azt, hogy nézd, figyelek rád, kilestem
titkos gondolataid, megéreztem mire van szük-
séged, fontos vagy nekem és azt szeretném, ha
nem csak Karácsonykor lennél boldog!

Ujvári Mária



*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp
masszázs. 25 év szakmai gyakorlat. Nyugdíjasoknak 1000 Ft.
Bárándi József (20) 532-7275 

*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

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

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

OKTATÁS
*Klasszikus gitároktatást vállal diplomás zenetanár és művész.
Tel.: 20/330-71-23

*Angol nyelvvizsgára felkészítő kurzus indul max. 4 fős csopor-
toknak, kezdő és haladó szinten! Tel.: 70/411-5841

*TOP-TAN: Angol és német kezdő, újrakezdő és középfokú
nyelvvizsgára és érettségire felkészítő tanfolyam indul
januártól. Jelentkezés már most: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-
224-75-63.

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

*TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók részére, folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és
gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/ 543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelvisko-
la! (Ny.sz:13-0295-04)

*Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást, nyel-
voktatást és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel: (70) 600-
9400, (70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com 

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

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények! Érd: (20)
268-4064, (20) 230-6250

*Angol és német nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok indulnak
folyamatosan a téli nyelvvizsgákra kis csoportban vagy egyéni-
leg. HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu 

*Kiscsoportos angol és német kezdő, középhaladó, haladó tan-
folyamok indulnak folyamatosan egyénileg vagy kis csoportban.
Ingyenes tananyag, csoport létszámától függő óradíj. HEBE Kft.
28/513-776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu  www.hebe.hu 

*Zöld Út nyelvvizsga felkészítő tanfolyam indul egyénileg vagy
kis csoportban. HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy
info@hebe.hu  www.hebe.hu 

*Korrepetálás, felzárkóztatás magyar, angol és német tantár-
gyakból gyakorló pedagógusokkal egyénileg vagy párban.
HEBE Kft. 28/513-776, 30/2480661 vagy info@hebe.hu
www.hebe.hu 

*Szókincsfejlesztő kiadványok angol és német nyelven. 12
oldalas szószedet, több mint 100 feladat  A1-B2 szintig
megoldással egy témakörben. Rendelje meg most a
www.helloteens.hu vagy www.schulfreund.hu oldalon. 

ADÁS~VÉTEL

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re bőví-
thető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120 ezer Ft. Tel.:
30/619-9399

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1 db
rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db IKEA zeneszekrény (fekete, üvega-
jtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári gumi alig használt
5.000,- Ft/db. Tel.: 30/6342-172.

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

*TÜZIFA ELADÓ! Kiváló minőségű csertölgy tüzifát kínálunk
kuglizva vagy méterben, telephelyen vagy mázsálás után
(Gödöllőn ingyenes) kiszállítással! Tel: (20) 936-7314

*VÁSÁROLJON EGÉSZSÉGET KARÁCSONYRA! Oxigén dúsított Pí
vízszűrő kedvező áron. Energetizálás, fájdalmak enyhítése ter-
mészetes energiával. Vitamin a csontritkulás ellen. 20/911-4980

*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

*Új bőr holmik: „S” méretű világos kosztüm (20e), 42-s hosszú
fekete alj (10e), „L”-s fekete dzseki (15e), „M”-s fekete zakó
(15e), diplomata táskák (5 és 8e). „ITT” 67cm színes TV (20e),
sötét női paróka +konty (5e), Gulden Spuki tip. kondigép dig-
itális kijelzőkkel (15e). (20) 358-5309

*Elektromos rokkantkocsi hibátlan állapotban 90.000 Ft-ért
eladó. Ugyanitt SONY trinitron képcsöves teletexes 55 cm-es TV
karcmentes állapotban 18.000 Ft-ért eladó. (20) 2411-377

*120 l hűtőszekrény, 4 égős gáztűzhely, konyhai elszívó
(Zanussi), 12 db-os konyhabútor, étkező asztal, 6 db szék eladó.
(30) 316-2908, (28) 415-007

*Eladó lila rácsos gyerekágy baldahinnel, bordó mély babakoc-
si, autóba gyerekülés, MTB16’ kerékpár, spot falikarok 1-2-3-
as, vonalas telefonkészülék. Játékok: vasaló, vasalódeszka,
mély babakocsi, rácsos kiságy +bölcső. 70/701-4619

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

*Eladó WV Polo 1.4 (1999 évj.) első tulajdonostól, jó állapotban
levő, garázsban tartott, 2011. 06.19-ig érvényes forgalmival.
Iár: 900.000 Ft. (20) 254-0018

*Eladó – családi okok miatt – elektromos meghajtású 3
kerekű, piros színű EL-60 típusú MOPED kitűnő állapotban.
Érd: (30) 359-1673

EGYÉB

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

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

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

*A Görög-Sziget várja Önt! Ízelítő kínálatunkból: görög joghurt
1260 Ft/kg, görög feta sajt 3600 Ft/kg, olívabogyók széles
választéka - már 1950 Ft/kg-tól, saláták, konzerv termékek
ajándéktárgyak. Megújult környezetben, Gödöllőn, a Dózsa
György út 5-7 alatt, a Dominó cipőbolt mellett szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat! Görög-Sziget  Nyaralás az ízek világában

*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

*Egyedülálló 60-s hölgy hasonló korú, megbízható, intelligens
társat keres. Tel: 70/541-4783

*ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 50-120 Ft/kg. Takarmány és
léalma : 20-40 Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-
298, (20) 4359-650

*35 éves férfi hölgyek ismeretségét keresi laza kapcsolatra
35-60 éves korig. 30/751-7824

*TÉLI MADÁRELESÉG apró, tört szemű napraforgó,
kismadarak kedvence a készlet erejéig fél áron kapható.
Gödöllő, Asbóth S. u. 9. 

*Igazi házi kedvencnek való fekete – cservörös törpe tacskó
kiskutyák január 10-i elvitellel lefoglalhatók. A felnőtt súlya: kb.
3,5 kg. Télen csak lakásban tartható. Tel: (70) 456-7778 Aszód
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Venezuela és a Karib-
tenger legnagyobb

tengeri nemzeti parkja
Venezuela Dél-Amerika északi részén, a Karib-

tenger partján mintegy tízszer akkora területet

foglal el, mint hazánk.

Kevesek által ismert, mégis rendkívül külön-

leges természeti kincseket rejt ez az ország.

Jimmy Angel, egy amerikai pilóta 1935-ben

fedezte fel a Canaima Nemzeti Park területén

bolygónk legmagasabb vízesését, amely a

Niagaránál tizenötször magasabb. A Salto

Angel (magyarul Angyal-vízesés) mintegy 900

méteren át zubog alá az egyik tepuy-ról (indián

nyelven hegy), vagyis az asztallapra

emlékeztető homokkőfennsíkról. A Canaima

Nemzeti Park területén több ilyen, akár 2700

méteres magasra kiemelkedő sziklaalakzat van.

Sir Arthur Conan Doyle ennek a tájnak a

hatására írta meg Az elveszett világ című

klasszikus regényét, amelyet dinoszauruszok és

egyéb, a jura időszakból származó lények

népesítenek be.

Szintén Venezuelához tartozik az igen gazdag

állatvilággal rendelkező, a Karib-tenger

legrégibb és legnagyobb (2200 négyzetkilo-

méteres) tengeri nemzeti parkja. Az Islas los

Roques negyven nagyobbacska szigetből,

valamint  további 250 szigetecskéből és zátony-

ból álló szigetcsoport Caracastól kb. 170 km-re,

amelyből csak három lakott, az is nagyon ritkán.

A szigetcsoportot körülölelő tenger élővilága

viszont annál inkább pezseg az élettől, 

a halrajok sokasága csak ezres számmal

mérhető, a lágy korallok szinte erdőkké állnak

össze, ráadásul több víz alatti barlang teszi még

titokzatosabbá ezt a csodát. A szigetcsoport

„fővárosa” Gran Roqué, ahova helikopterrel

vagy kisrepülőgéppel érkezhetünk. Ezen a tel-

jesen autómentes szigeten a legnagyobb halász-

falu három háztömbből áll. Akit a búvárkodás

kevésbé vonz, az a púderfinomságú homokos

strandokon pihenhet, vagy gyönyörködhet a

többszáz madárfajban.

Ahogy a többi közép-amerikai ország,

Venezuela is a téli időszakban a legnépszerűbb,

kellemes klímája miatt. (GT)

KUL-TURKA 
 

Szép,divatos,krém min ség ,újszer  
ruhák kaphatók! 

Szeretettel várom Önöket! 
Gödöll  Dózsa Gy. út 1-3 középs  10 

emeletes, bejárat a parkoló fel l 
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A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA SZÓL

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
DECEMBER 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Papp Balázs (Hegy u. 8.), Baróti
Miklós (Kazinczy krt. 21.)
Trafo Club-belépőt nyert: Veréb
István (Erzsébet királyné krt.
10.), Dóczi János (Boróka u. 5.)
A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Sebők Richard (Szt. Gel-
lért u. 6.)
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Lipták Miklós (Akácfa u. 21.)
A Fóka és papagáj show 2009.
DEC. 10-ei előadására 2 db be-
lépőt nyert: Halász Györgyné
(Jókai u. 6.), Selmeci Zsolt
(Szabadság út 101/C)


