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100 éve született a költőóriás

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Virrasztás József Attilával

Karácsony elõtt adták át a Városházán
azt a liftet, amelyet az akadálymentesítés
keretében építetett az önkormányzat. A
beruházáshoz a város nem kapott támogatást, a 27,5 milliós beruházás pénzügyi
fedezetét a város saját költségvetésébõl
biztosította.
(2. oldal)

Az idén ünnepeljük József Attila születésének centenáriumát. Civil kezdeményezésként az YCON-csoport, a
Szent István Egyetem és a Magyar
Rádió Virrasztás címmel a költő életművére épülő programot állított öszsze, amely január 7-én kezdődött, s
másnap hajnalban ért véget az egyetemi aulában. Az eseményeket közvetítette a rádió éjszakai műsora. A
SZIE korszerű informatikai berendezéseinek és felkészült szakembereinek jóvoltából a világhálón is figyelemmel lehetett kísérni az előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket.
– Ennek a rendezvénynek az a József Attila
áll a középpontjában, aki egy gödöllõi fiúról
írta, nem is messzire az egyetemtõl Altató
címû versének kis Balázsát – hívta fel a Virrasztás közönségének figyelmét a programot
megnyitó dr. Gémesi György polgármester. A
rendezvény védnöke kiemelte a nemzetet
megtartó értékek, tradíciók ápolásának fontosságát. Ezt vállalja a Virrasztás is, amikor a
halhatatlan költõt idézi meg kapaszkodónak,
erõt adónak mai feladataink megoldásához.
A Szent István Egyetem aulájában a Petõfi
Irodalmi Múzeum anyagából rendezett kiállítást Jókai Anna Kossuth-díjas író nyitotta
meg.

Alapítva 1992

A vártnál is többen vettek részt a Böjte
Csaba által vezetett dévai gyermekotthonról szóló Csillagösvény címû film gödöllõi bemutatóján. A rendezvény szervezõjével, Pelyhe Józseffel az est tanulságairól beszélgettünk.
(3. oldal)
Több nemzetközi kiállításon is nagy
sikerrel szerepeltek az elmúlt esztendõben
a Gödöllõi Városi Múzeum gyûjteményének egyes darabjai, amelyek nem csak a
szakmai, hanem a civil közönség érdeklõdését is kivívták.
(6. oldal)
– A képek egy kilátástalan nyomorúságban
és árvaságban felnövõ fiatalemberrõl készültek, aki mintegy elõélte azt a létállapotunkat,
amelyben nem tudjuk, mit kezdjünk önmagunkkal, amelyben nem ismerjük fel Istenalapú hiányunkat – fogalmazott a mûvész. Jókai Anna készülõ József Attila esszéjének
gondolataiba is beavatva közönséget elmond-

ta, hogy a költõ, aki kétségbeesve dörömbölt
az Isten égboltján, aki kétségbeesetten szerette volna megismerni nem a festett Istent,
hanem a világot irányító szellemi középpontot, talán éppen élete utolsó pillanatában rést
vágott magának és úgy ment át a túloldalra,
hogy ott egy bizonyos megismerés fogadta.
sk

Gödöllõiek életét is veszélyeztette a december 26-án a délkelet-ázsiai térségben
pusztító szökõár. A szemtanúk, akik lapunknak beszámoltak tapasztalataikról, a
szerencsének köszönhetik, hogy épségben
tértek haza.
(7. oldal)
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Akadálymentesítés önerőből

Kezdődhet az elkerülőút építése

Gödöllő példát mutat

Munkaterület-átadás

Mindenki számára megközelíthetőek a Városháza irodái december 22. óta. Ekkor
adta át ünnepélyesen dr. Gémesi György polgármester
az épületben az elmúlt év
folyamán kialakított liftet.
Az akadálymentesítés keretében végrehajtott beruházást, amely 27,5 millió forintba került, az önkormányzat önerőből hajtotta végre.

Lapzártánkkor a gödöllõi Városháza nagytermében került sor
arra a munkaterület-átadásra,
amely után februárban – az idõjárás alakulásától függõen –
megkezdõdhet városunk elkerülõútjának kivitelezése. A tervek
szerint a nyugati elkerülõ út elsõ
ütemét, a 3-as fõúton kialakítandó körforgalmat (képünkön bekarikázva), május 14-ig befejezik, s átadják a forgalomnak.
A munkaterület-átadásról szóló okmányokat a tulajdonos
PEMÁK Kht. részérõl Szarvas
András osztályvezetõ fõmérnök,
a kivitelezõ EGUT Rt. részérõl
Pap Kornél területi fõmérnõk, illetve a bonyolító Innober-Wave
Kft. részérõl Majoros Balázs látta el kézjegyével. A Gödöllõt
nyugaton elkerülõ utat a Szadára
vezetõ úttól az Isaszegi útig a tervek szerint 2006-ig építik meg.
Az M0-s és az M3-as autópályát
pedig az M31-es fogja összekötni.
(tatár)

Az ünnepélyes átadáson Gémesi
György elmondta, sajnos, pályázati pénzekbõl nem részesedett az
önkormányzat, így a lift, a valamint a fõbejárathoz és az okmányirodához vezetõ rámpa kialakítását teljes egészében a város költségvetésébõl finanszírozták. Véget ér tehát az az áldatlan állapot,
hogy a portán kellett várakozniuk
a kerekesszékkel érkezõknek, az
idõseknek, valamint a kisgyermekkel érkezõknek, akiknek a
dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és dr. Gémesi György
lépcsõk eddig akadályt jelentettek
polgármester társaságában Pálfi Judit avatta föl a liftet
ügyeik intézésekor.
A liftet az épületbõl lehet megközelíteni. A külsõ, a parkolóból történõ in- vidéki városoknak. Sajnos ugyanis, nem mindítás az épület alépítményei miatt nem lehet- denhol folyik ilyen erõvel az akadálymenteséges, de mivel a bejáratnál mobil rámpa sítés. Ez a város nagyon szép eredményeket
használatra van lehetõség, így nem jelent mutat fel ezen a területen is, hiszen így most
problémát a megközelítés sem kerekesszék- már a Városháza és a mûvelõdési központ is
kel, sem babakocsival.
mindenki számára látogatható. Örömmel taAz avatást követõen Pálfi Judit paralim- pasztaltam, hogy a postára és a rendõrség
piai ezüstérmes vívónk, az Együtt Élünk épületébe is be tudnak jutni a mozgáskorláAlapítvány kurátora így nyilatkozott:
tozottak.
Nyári Fanni
– Úgy tapasztalom, hogy Gödöllõ egy küFotó: Tatár Attila
lönleges gyöngyszem, amely példát mutat a

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége segélykoncertet rendez Gödöllõn
a délkelet-ázsiai szökõár károsultjainak javára. Ily módon járulva hozzá a túléléshez,
fedélhez juttatva a hajlékukat vesztetteket és otthonhoz segítve az árván maradt gyermekeket.

Segélykoncert

A TÚLÉLŐKÉRT
2005. január 23-án vasárnap 19 órakor

Útátadások városunkban

Aszfaltozott utak ajándékba
Meghozta gyümölcsét a sok-sok munka és türelem. Tavaly decemberben,
karácsonyi ajándékként, városunkban
hivatalosan is átadtak nyolc utcát, amelyek végleges aszfaltborítást kaptak. A
hideg idő ellenére az érintett utcák lakói közül sokan megjelentek az ünnepélyes átadáson, s többen személyesen is megköszönték Gémesi György
polgármesternek, hogy az eddigieknél
kulturáltabb környezetben élhetik mindennapjaikat.
A 2004-es esztendõben az Asbóth, az Aulich, a
Thököly, a Zrínyi, a Rákóczi, a Lovarda, a Batsányi és a Hajnóczy utcát aszfaltozták le. Ezek
mellett a 2003. évi csatornázások után emeltszintû helyreállítást végeztek a Bástya, Knézich
(egy szakaszán), Bercsényi, Blaháné, Major,
Csalogány, a Kápolna, a Galamb és a Csipke utcákban, valamint az Isaszegi útról nyíló két utcában. A Komáromi és a Csanak utca felületi

zárást kapott. A 2004. évi csatornázások után a
Madách, a Tisza, a Dankó, illetve az Iskola és a
Turul utca egy része kapott emelt szintû helyreállítást. A tél beállta miatt a Panoráma, a Mikes
és a Tábornok utca helyreállítását várhatóan
márciusban fejezõdik be.
Az emeltszintû helyreállítás azt jelenti, hogy
a csatornázás után az utca kõborítást, martaszfaltot, majd melegaszfaltot kap. Ez majdnem
olyan minõséget jelent, mint a rendes aszfaltozás. Fontos megemlíteni, hogy a Hétház és a
Damjanich utcában a szennyvízcsatorna építése
miatt szükséges gázkiváltás után még nem végeztek a munkákkal: az út helyreállítása tavaszszal történik meg.
Felhívják a figyelmet arra, hogy a 2004. év
folyamán elkészült csatornákra már lehet kötni.
Aki nem köt rá, annak – európai uniós szabályoknak megfelelõen – talajterhelési díjat kell
fizetnie, amelynek díja minden évben nõ majd.
Tatár Attila

a gödöllői Szent István Egyetem aulájában
Mûsorvezetõ:

Szulák Andrea és Vitéz G. Gergely

Fellépõk:

Csepregi Éva
Vincze Lilla
Zsédenyi Adrienn
Charlie
Delhusa Gjon
Gerendás Péter
Dolly és Kékesi Zoltán
D. Nagy Lajos és Németh Alajos
Kormorán

Jegyek kaphatók a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban (Gödöllõ, Szabadság út 6.,
telefon: 28/514-130) 3000 Ft, 5000 Ft és 10 000 Ft-os áron

Kérjük Önöket, lehetõségükhöz mérten segítsék szándékunkat a belépésre jogosító támogató
jegyek vásárlásával, illetve amennyiben nem tudnak eljönni a koncertre, bármekkora összeg
átutalásával a MÖSZ számlájára: 10103836-09701639-00000007
„Segélykoncert a túlélõkért“ megjegyzéssel.
A befolyt összeget és a koncert teljes bevételét átutaljuk
a Magyar Baptista Szeretetszolgálat számlájára.
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Az új esztendõ beköszöntével, új – nem éppen üde – „színfolt“ jelent meg a belváros aluljárójának falán. Természetesen a vélemény szabad, de annak közlésére megvannak a demokratikus szabályok és lehetõségek. A képen megfogalmazott vélemény – amelynek már
ilyen formán való megjelenítése is minõsíti alkotóját – ráadásul rongálás, amellyel tudatosan okoztak erkölcsi és anyagi kárt.
Várjuk kedves Olvasóink véleményét, hogyan vélekednek, a szólásszabadság eme értelmezésérõl!
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Pelyhe József – egy konzervatív fiatal

Felelősséggel dolgozni a közösségért
Csodálatos perceket töltöttek együtt
azok, akik december 16-án részt vettek
a Csillagösvény című film gödöllői díszbemutatóján. A Böjte Csaba ferences
szerzetes által létrehozott dévai gyermekotthonról szóló alkotás bemutatásán és az azt követő közönségtalálkozón maga az alapító Böjte atya is részt
vett. A rendezvény szervezésének
oroszlánrészét egy gödöllői fiatalember, Pelyhe József végezte, s tőle származott a filmvetítés ötlete is.
– A Teleki Pál Egyesület szervezésében, Fábri
Mihály tanár úr vezetésével látogattunk el Dévára, néhány hónappal ezelõtt. Nekem korábban arról a szóról, hogy gyermekotthon, a félelem, a nyomor, a kilátástalanság jutott eszembe.
A Böjte atya által vezetett intézményben tett látogatáskor azonban megtapasztaltam, hogy itt is
honolhat szeretet, és helye van a vidámságnak.
Egész más légkört tapasztaltam meg, mint
amire számítottam. Az pedig külön öröm volt,
hogy néhány nappal hazaérkezésünk után mutatták be az Urániában a Vándor Attila rendezésében készült Csillagösvény címû filmet. A film
megtekintését követõen úgy gondoltam, ezt a
csodát, ami a filmvásznon megjelent, meg kell
osztani a gödöllõiekkel is. Az est megszervezését persze nem egyedül végeztem, szeretném
megköszönni mindenkinek, hogy a segítségemre voltak, különösen Fábri tanár úrnak.
– Számított arra, hogy ekkora lesz az érdeklõdés?
– Titkon reméltem, hogy ez a téma sokakat
érdekel és megérint majd, de amikor megláttam, hogy mennyien jöttek el, és a program végén milyen lelki élményekkel gazdagodva távoztak, nagyon meghatódtam. Az pedig külön
öröm volt mindenki számára, hogy a gyermekotthon javára gyûjtött adományokból közel
egymillió forint gyûlt össze. Köszönöm min-

denkinek, aki tákekre, amemogatta az otthon
lyeket ön malakóit.
gáénak vall,
– Ha ennek az
és amelyeket
estnek az ötlete egy
a cserkészet
meglettebb ember
is képvisel?
fejében fogan meg,
– Néhány
talán nem lepett
éve tagja vavolna meg. De egy
gyok a Mailyen fiatalembergyar Demoknek honnan az érrata Fórumnak. Ez az a
zékenysége, amely
párt ma Manyitottá teszi az
gyarorszáilyen problémák
gon, amely
iránt?
következesen
– Azt hiszem ez
képviseli
nem függ az életugyanazokat
kortól. Én itt az est
Pelyhe József
az értékeket,
végén ugyanazt a
amelyeket
a
megalakulásakor
is
magáénak
valcsodát éltem át, ugyanazt láttam a közönség, és
lottak
az
alapítói.
Az
itt
szerzett
tapasztalataim
a Böjte Csabával érkezõ gyermekek szemében,
mint amit egy-egy cserkésztábor után, amikor a is azt igazolják, hogy a fiatalok körében is egygyermekek nem csak gyakorlati tapasztalatokat re nagyobb az igény a konzervatív értékek iránt.
szerezve, hanem lélekben és szellemiekben is Azt hiszem, világunkat sikerült oly mértékben
gazdagodva térnek haza. Engem a cserkészet túlliberalizálni, hogy attól már a fiatalok is eltanított meg nagyon sok fontos dologra. Arra, fordulnak. Egyre többen jönnek rá, hogy ha kömit jelent egy közösséghez tartozni, ezért fele- vetik azokat az eszméket, amelyek az egyéni érlõsséget vállalva dolgozni, ha kell áldozatot is dekeket, az egyéni érvényesülést helyezik minhozni. A cserkészet segít a hitben való megerõ- denek fölé, akkor elõbb-utóbb kicsúszik a talaj
södésben – hiszen eleve ez az alapja –, segít a lábuk alól, és kiszorul az életükbõl a kötõdés a
olyan példaképeket találni, akik nem csak né- családhoz, az otthonhoz, a hazához, a legalaphány hétig, hanem egy egész életen át mutatják vetõbb emberi értékek szorulnak ki életükbõl.
– Úgy tudom, aktívan részt vesz a gödöllõi
az utat számunkra. Ezért is léptem be már megalakulásakor a 802. számú Szent Korona Cser- közéletben is...
– Tagja vagyok a Lokálpatrióta Klubnak,
készcsapatba, amelyet Máthé László alapított.
Csodálatos dolog, hogy ma már ennek a veze- ahol szintén egy olyan csapatot találtam, amely
tésében is részt vehetek, és társaimmal tovább nagyon sokat tesz azért, hogy ebben a városban
adhatjuk a gyermekeknek mindazt, amit mi et- jól érezzék magukat az itt élõk. Fontosnak érezzük, hogy a feladatoknak ne csak a látványos
tõl a közösségtõl kaptunk.
– A mai fiatalok – talán kicsit furcsán hang- részét végezzük el, hanem azt a sokszor nagyon
zik, hiszen még ön is a húszas éveiben jár – nehéz, küzdelmekkel teli háttérmunkát is, amit
mennyire nyitottak azokra a konzervatív érté- nem mindenki vállal, már csak azért sem mert

Így karácsonyoztunk– 2004
Forrás karácsony
2004. december 15-én a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban rendezték meg a már több éves
hagyományokra visszatekintõ karácsonyi ünnepséget, melyen a meghívottak mellett a gödöllõi kulturális intézmények vezetõi is részt
vettek. Ünnepi mûsorral a Családi Iroda munkatársai, a Petõfi Sándor Általános Iskola és a
Török Ignác Gimnázium tanulói kedveskedtek.
Az ünnepség után 150 csomagot osztottak szét a

épülve sem mulasztotta el a szokásos karácsonyi
találkozást, saját szerzeményû, költésû dalt énekelt, melyben a hóesésre így csodálkozik rá:
„milyen szépen szitál az égi pék!“
A mûsor további részét az otthon dolgozói
nyújtották, énekessé, illetve versmondóvá alakult át az alkalomra Tóthné Jóvér Györgyi gépkocsivezetõ, szociális gondozó, Czeglédi Ingrid
fõnõvér, Shildez Beáta fõnõvérhelyettes, Ferráné Janotha Anna, Zámbó Anita. Puszti Attila
ápoló dobolt, Maszlagi Sándor karbantartó és
Gábor Edina napközivezetõ gitáron játszott.
Ipacs Piroska intézményvezetõ ismertette, adta át a nagyobb ajándékokat, hûtõszekrényt, televíziót, mikrosütõt és mást, majd mindenki külön-külön ajándékcsomagot kapott.

Meghitt ünnepség

rászoruló családok között, s a csomagok mellett
a gyerekek mesekönyveket, játékokat kaptak.
Karácsonyi ünnepségükhöz Gödöllõ város önkormányzata mellett támogatásukkal hozzájárultak a Karamell cukrászda, Szabó Ottóné, Arm
Com Kommunikációtechnikai Rt. Minor Margit,
a Teljes Emberért Alapítvány, Géczi és Társa,
Tádé Gyermekruházati Bolt, Wild János, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht., a gödöllõi
általános iskolák, Madách Imre Szakközépiskola, Premontrei Szent Norbert Gimnázium. Támogatásukat a szervezõk ezúton is köszönik.

Betlehemezéssel, közös imával és énekléssel
ünnepeltek a Montágh Imre Általános és Szakiskola diákjai. Szokás szerint az idén is a tanulókkal és a tanárokkal ünnepelt Gémesi György
polgármester és Six Edit önkormányzati fõtanácsadó, akik minden esztendõben részt vesznek a

nem mindig tartozik hozzá reflektorfény. De azt
tapasztalom, hogy az elmúlt évek munkáinak
beérik a gyümölcse. Ez abból is látszik, hogy az
emberek itthon érzik magukat Gödöllõn, felelõsséget éreznek településük, környezetük
iránt. Ezért jelentett számomra az elmúlt évben
rendkívül nagy örömet, hogy a Lokálpatrióta
Klub felkért, hogy külsõs tagként vegyek részt
az önkormányzat gazdasági bizottságának
munkájában. Mivel külkereskedelmi fõiskolát
végeztem, valamint korábbi munkahelyemen is
gazdasági területen dolgoztam kamatoztathatom ismereteimet. Ez amellett, hogy felelõsségteljes és szép feladat, nagy megtiszteltetés is
számomra, hiszen – úgy tudom – én vagyok a
legfiatalabb, aki ilyen szinten segíti a képviselõ-testület munkáját. Nemrégiben azonban még
egy nagyon szép, és szintén megtisztelõ feladatot kaptam, amikor beválasztottak a Római Katolikus Egyházközség képviselõ-testületébe.
– Ez sok érdekes feladatot jelenthet a következõ idõszakban, azt hiszem nem sok szabadideje, marad…
– Nincs szükségem több idõre, mint azoknak,
akik moziban, diszkóban, vagy a számítógép
elõtt töltik el a szabadidejüket. De úgy gondolom, hogy ez így hasznosabb. Óriási élmény
volt az elmúlt évben, amikor a Térségi Olimpia
keretében több mint ezer diákot mozgattunk
meg. Az idén ismét megszervezzük. Most ennek az elõkészítésén dolgozunk, azután pedig
majd jön a többi feladat…
Bj

A CSILLAGÖSVÉNY című film
videokazettán vagy DVD-n
megrendelhető
az alábbi telefonszámokon:
MUNKAIDŐBEN:
8-16-ig: 514-995
Egész nap: 06-20-823-1408

Gödöllő legidősebb hölgye

Margit néni 104 éves
December végén ünnepelte 104. születésnapját dr. Ambrus Margit. Az aktív korában orvosként dolgozó Margit nénit
Gémesi György polgármester és Six Edit
önkormányzati főtanácsadó köszöntötte
a jeles születésnapon.
Az ünnepet a ma is kiváló szellemi frissességnek
örvendõ doktornõ családja körében ünnepelte, s
nagy öröm volt számára Gémesi György látogatása, akivel orvosszakmai kérdésekrõl is elbeszélgetett. Margit néni, aki életét a hivatásának
szentelte, röviden így foglalta össze hosszú életének titkát:
– Nincs cigaretta, nincs alkohol, nincs fekete.
Van viszont sport.
A legidõsebb gödöllõi hölgy még nyolcvanas
éveiben is rendszeresen sportolt, és szabadidejében sokat utazott. Ma már inkább a televízió elõtt
tölti idejét, a programok közül pedig elsõsorban
az irodalmi és történelmi témájú mûsorokat,
klasszikus filmalkotásokat kedveli.
-nyf-

dr. Ambrus Margit

Kellemes volt szemnek és szájnak

Műalkotások papíron és tálcán

„Szitál az égi pék“
Persze Pécsi Ildikót fogadták legnagyobb örömujjongással az Ady Endre sétányon levõ szociális otthon lakói és bejárói összegyûlve a karácsonyi ünnepségükön. A mûvésznõ nyári súlyos
autóbalesetébõl még mindig nem teljesen fel-
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Montágh iskola karácsonyi ünnepségén. Az
egyedülállóan bensõséges és meghitt program során a gyermekek megmelékeztek a néhány esztendeje elhunyt Tamás atyáról, és az emúlt esztendõben karácsony elõtt meghalt diáktársukról is.
Összeállította: N.A., K.J.

A vártnál is nagyobb sikert aratott a Lokálpatrióta Klub által meghirdetett süteménysütő verseny és a Herosz Állatvédő
Egyesület gödöllői szervezetének „Az állatok télen“ címmel meghirdetett rajzpályázata.
A szervezõk úgy gondolták, összekötik a süteménysütõ versenyt a rajzpályázat eredményhirdetésével, ezért mindkét rendezvény résztvevõit a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Galga termében várták december 18-án délelõtt. Talán õk sem
gondolták, hogy kicsinek bizonyul majd a Galgaterem... Így történt, hogy a rajzpályázat résztvevõi
egybõl „zsûrizhették“ a süteményeket. Nem is
maradt belõlük egy morzsa sem! Reméljük, jövõre

ismét megízlelhetjük a finom mézeskalácsokat,
bejgliket, tortákat és a ki tudja még hányféle finomságot!
NYF
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A Gangesz szerelmesei
A Gangesz partján levő szent város, Varanasi – vagy ahogy nekünk talán ismerősebb: Benáresz –, olyan bonyolult,
összetett, csak a beavatottak számára
megfejthető, mint maga a hindu istenek világa. Külön élet zajlik a folyóban,
a partján, a partjához közeli szűk sikátorokban, majd a téresebb utcákban és
a rejtélyes, idegenek előtt zárt templomokban.
A helyzetet nem csupán még tovább bonyolítja,
de tragikussá is teszi, hogy a város lakosságának jó része muzulmán, s nekik, a muzulmánoknak is megvan a maguk igazsága.
A külföldiek számára szinte elviselhetetlen
hõségben bambuszrudak, kések, bombák gyilkolnak. A gyilkos eszközöket az egyénenként,
személyenként oly kedvesnek található emberek használják, hozzák mûködésbe. Hogyne, ha
a hitérõl van szó, ölni képes bárki.
Vagy nem bárki? Ramesh, a mélyen hívõ
hindu ember, aki egyetlen napkeltekor sem mulasztaná el, hogy megfürödjön a Gangesz szent
vizében, a békéért imádkozik Kala Bhairava, a
Bûnevõ templomában.
Ramesh szakács különben, a Saraswati vendégház szakácsa. Az olvasó is mintha ebben a

vendégházban kapna szállást a városban. Megismeri a ház vezetõjét, a vele fiatalkorában
megesett szörnyûségek emlékét hordozó, Amerikából Indiába települt, s az idõk során kétszáz
kilósra hízott hölgyet. S megismer néhány vendéget, azokat, akik a hinduk és a muzulmánok
között kitört háborúság, az azt megfékezni kívánó kijárási tilalom ellenére sem távoznak a
városból.
Itt van Jill, a még aránylag fiatal, de magányos, s már minden bizonnyal egyedül is maradó amerikai lány, aki nem igazán tud ellenállni
a hindu fiúk bájának. Aztán egy környezetvédelemmel foglalkozó amerikai szakember, akit
névként a T. J. betûk jelölnek, õ családos, de neki is megvannak a magánéleti gondjai. Munkája
kapcsán eljut egy indiai professzor otthonába,
sõt, a helybeli maharadzsa palotájába is.
Marie, az idõs hölgy – szintén amerikai – a
férje halála után különbözõ tennivalókat írt öszsze magának. Hogy lefoglalják még hátralevõ
éveiben. Ilyen tennivaló volt az is, hogy elutazik Indiába. Aztán úgy érzi, meg is találta itt a
helyét, el sem megy már többé.
Valamit mindegyikük talált. Megtapasztalták: a Gangesz vize valóban csodás hatást fejt
ki.(Peggy Payne: Nõvérem, India)
N. A.

Városi Könyvtár és Információs Központ

Az idegen nyelvű részleg
2004-ben sok olvasónk örömére a könynyített nyelvű olvasmányok kategóriája
bővült. Az angol, német, francia, olasz
és spanyol nyelvtudást lehet velük sikeresen csiszolgatni. Kölcsönzési határidejük két hét. Helye az első emeleten,
a már meglévő kölcsönözhető idegen
nyelvű résznél van.
Idén pedig a második emeleten, az olvasóteremben nyitottuk meg az idegen nyelvû részlegünket szintén az öt legkeresettebb nyelven
(angol, német, francia, olasz, spanyol).
Itt található néhány kurzus könyv (pl. angol
nyelven a New Headway), a vizsgára felkészítõ
könyvek, tesztkönyvek és nyelvtankönyvek. Ez
az állomány csak helyben használható, kivéve
néhány szóbeli vizsgára felkészítõ könyvet. Azt
a feladatot sajnos nem tudjuk felvállalni, hogy
egy nyelvtanfolyamra kölcsönözzünk, hiszen
akkor néhány ember kivételével nem jutna hozzá
más. Így viszont mindig hozzáférhetõek lesznek
ezek a könyvek. A nyelvkönyvekhez tartozó kazettákat az olvasótermi könyvtárostól lehet elkérni, melyeket a szintén a második emeleten
található kutatószobában lehet nyugodt körülmények között használni. Íme egy kis ízelítõ a
választékból:
Angol
New Headway kurzuskönyvek
Némethné Hock Ildikó: Társalgás, szituációk,
képleírások

Hálás köszönet azoknak, akik adójuk 1 százalékát a Gondviselõ Segítség Alapítvány számlájára utalták. Így az arra illetékes személyek rászorultságot figyelembe véve elosztották. Elmondhatjuk: eltorzult, megváltozott életünkben,
világban, fénycsillanások is vannak. Munkanélküliségem elkeseredett sötét alagútjában egyegy ilyen fényvillanás talán még reménysugarat
is ad.
Bárcsak minél több ember erre a számlaszámra
utalná adójának egy százalékát!
Számlaszám: 18670873-1-13.

Kedves
Olvasóink!

Ádám Edina-Bajczi Tünde: Nagy nyelvvizsga
könyv
Horváth Károly: Társalgási témák az angol
érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra
Német
Horváthné Lovas Márta: Német tesztek, fordítások és szövegértelmezések…
Horváthné Lovas Márta: Zwanzig weniger eins
Egy híján húsz : Társalgási témakör a…
Müller József: Német beszédfordulatok
Dr. Babári Enikõ: Német szituációk
Francia
Vida Enikõ: Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok
Staub Valéria: Írásbeli feladatok a nyelvvizsgán
Darabos Zsuszánna: Lépésrõl lépésre…
Somorjai Ferenc: Tanuljunk franciául
Olasz
Horváth T. Krisztina: Gyakorlókönyv az olasz
nyelvvizsgához
Maria Teresa Arbia: Olasz nyelvtan röviden és
érthetõen
Dr. Szabó Erzsébet: Magyar-olasz társalgás
Spanyol
Gyenes Júlia: 1000 preguntas 1000 Respouestas
Gyõri Anna: Gyakorlókönyv a spanyol nyelvvizsgához
Faluba Kálmán: Spanyol nyelvtan
Reméljük, felkeltettük érdeklõdésüket. Észrevételeiket és a részleg bõvítésre vonatkozó ötleteiket szívesen fogadjuk!
Balláné Szaniszlai Éva

Az „Ág“ Egyesület, az állami gondozott gyerekeket segítõk szakmai közössége köszöni az
elõzõ évben felajánlott 1 százalékokból összegyûlt 29.733 Ft-ot. Ezt az összeget az állami
gondozott gyerekek nyaraltatásának szebbé tételére fordítottuk.
Számlaszám:12001008-00183358-00100005.
Remélem idén is számíthatunk segítõ közremûködésükre.
Köszönettel:
Klacsmann Dorottya, az „Ág Egyesület“ elnöke

A Chopin Zeneiskola programjai

A kastélymúzeum állandó
kiállításai és a barokk színház a
szokásos téli karbantartás
miatt nem látogatható.

Nyitás:
Február 8-án, kedden,
10 órakor
Információ, tel.: 410-124
www.kiralyikastely.hu

Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesület tisztelettel köszöni azoknak a támogatását, akik a személyi jövedelemadójuk
1 százalékával segítették az egyesület munkáját.
A 2003. évben befolyt összeg 32.338,-Ft,
amit oktatócsomag (film, könyv) egy részének elkészítésében használt fel.
Továbbra is számítunk segítõ felajánlásukra.
Az egyesület adószáma: 19651707-1-42-1

Január 13., csütörtök 18 óra
Szkordiliszné Czitrovszky Ilona növendékeinek hangversenye (zongora)
Január 14., péntek 17 óra
Válogató hangverseny a továbbképzõsök országos versenyére
Január 15., szombat 11 óra
Nuszbaum Ferenc növendékeinek hangversenye (gitár)
Január 17., hétfõ 17.30
Ferenczy Beáta és Albertné Joób Emese növendékeinek hangversenye (zongora)
Január 18., kedd 17.30
A vonós tanszak hangversenye
Január 19., szerda 17 óra
Kósáné Szabó Beáta és Gábor Erzsébet növendékeinek hangversenye (gitár)
Január 20., csütörtök 19 óra
Bali János növendékeinek hangversenye
(furulya-kamarazene)
ELÕZETES
Január 29., szombat 17 óra
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

ALAPÍTVÁNYI BÁL

Mindenkit szeretettel várunk!

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Glasgow-tól Los Angelesig

A gödöllői művésztelep nemzetközi sikere
A gödöllõi szövõmûhelyt alapító mûvészekrõl
joggal írhatta a korabeli kritikus 1907-ben,
hogy két év alatt „fogalommá emeltek egy
olyan falut, amelynek a koronás király lakóhelyén kívül alig volt valami nevezetessége, ma
pedig kattogó szövõszékeken készül egy csomó
színes álom, faldísz és csomózott szõnyeg alakjában.“ A gödöllõi mûhely termékei aztán vitték
Gödöllõ hírét Milánóba (1906), Londonba
(1908), Bécsbe (1908, 1910), Velencébe
(1912). Aztán a két világháború megakasztotta
ezt a folyamatot.
Száz év elteltével mintha ismét visszatérne a
régi dicsõség. A gödöllõi mûvésztelep ismét bekerült a nemzetközi kulturális vérkeringésbe.
Ebben az évben tavasszal Glasgow-ban rendezhetett kiállítást a Gödöllõi Városi Múzeum Nõk
a gödöllõi mûvésztelepen címmel. Szeptemberben a Helsinki melletti Espooban az Aksela
Gallen Kallela Múzeumban nyílt egy finn-magyar kapcsolatokat bemutató kiállítás, ahol
ugyancsak sok gödöllõi mû került bemutatásra.
(Ez a kiállítás most az Ernst Múzeumban tekinthetõ meg.) Novemberben pedig egy LosAngeles-i kiállításra vihettük a gödöllõi mûvésztelep alkotásait.
A Los Angeles County Museum of Art egy
nagy szabású nemzetközi kiállítást rendez The
Arts and Crafts Movement in Europe and
America: Design for the Modern World, 18801920 (Mûvészetek és kézmûvesség mozgalma
Európában és Amerikában: a modern világ terve, 1880-1920) címmel. A kiállítás 2004. december 19-én nyílik és Los Angelesen kívül
még két helyszínen, Milwaukee-ban és Clevelandben kerül bemutatásra 2006 januárjáig.
Úttörõ munkát végez a Los Angeles-i múzeum ezzel a kiállítással, elsõként méri fel nemzetközi szinten az Arts and Crafts mozgalom
hatását. A XIX. és XX. század fordulóján létrejött mozgalom átalakította a szemléletet, nemcsak azt, hogy hogyan néznek ki a tárgyak, de
azt is, hogy mi hogyan nézünk a tárgyakra.
Megváltoztatta az emberek ízlését, ráirányítva a
figyelmet a gyáripari tucatáru és az egyedi, kézmûves termék közötti különbségre.
Saját anyagukon kívül tizenkét országból,
hetvenöt intézménytõl és magánszemélytõl köl-

Baptista gyülekezet

Imaházépítés
Az önkormányzati képviselõ-testület 2004. március 25-i ülésén döntött arról, hogy területet biztosít
gyülekezetünk számára egy leendõ új imaház felépítéséhez. Egyházunk ez év tavaszán ráépítési
elõszerzõdést kötött az önkormányzattal, majd
májusban zártkörû meghívásos pályázat keretében
felkértünk három építésztervezõt, hogy a részletezett igényeink és az adott
feltételek alapján készítsék el az épület látványtervét az elõzetes tervezõi
koncepcióval együtt.
A pályázatra benyújtott
három terv értékelésére és
a további munkák összefo-gására építési bizottságot hoztunk létre, amely
cél-ként jelölte meg az
épület-komplexum szakaszos megépíthetõségét.
Az épí-tési tervek szakmai elbírálásával szakértõt
bíztunk meg, aki mindhárom tervrõl szakvéleményt adott. Gyülekezetünk tagsága megvitatta az építési bizottság javaslatát, és az elõzetesen
meghatározott szempontrendszer alapján kiválasztotta a legmeg-felelõbb tervkoncepciót.
A gyülekezet októberi tanácskozását nyitottá
tettük az érdeklõdõk számára is, és munkatársaival
együtt meghívtuk a kiválasztott épület tervezõjét,
Dankó Zsófiát is. Az építészek számítógépes vetítéssel mutatták be a terveket: így követhettük
végig az új imaház épületének tájolást, a területen
való elhelyezését, a kétszintes épület tagozódását
és kapcsolatát a díszkerttel és a játszóudvarral. A
képeken a tömegtér arányok, a cserépfedés és a
burkolt falak nyújtotta egyszerû formák is megje-

Nagy Sándor-Róth Miksa: Kisfaludy

csönözték azt a 260 mûtárgyat, ami bemutatásra
kerül. Erre a rangos kiállításra a Gödöllõi Városi Múzeumtól is kölcsönzött 7 darab mûtárgyat a Los Angeles-i múzeum a gödöllõi mûvésztelep anyagából. Két akvarellt: KörösfõiKriesch Aladárnak a marosvásárhelyi kultúrpalotához készült Falikút tervét és Undi Mariska
Dolgozószobám címû munkáját, Nagy SándorRóth Miksa Kisfaludy címû színes üvegfestményét és 4 Thoroczkai Wigand Ede-grafikát az
Erdély beszédes hagyományai-sorozatból. A
gödöllõi mûvésztelepet azonban nemcsak a Gödöllõi Városi Múzeum tárgyai képviselik Los
Angelesben, hanem a budapesti Iparmûvészeti
Múzeumból kölcsönzött Körösfõi-Kriesch Aladár-kárpit, a Sasok a hõs sírja felett vagy a gödöllõi szövõmûhelyben Vaszary János terve
alapján készült Vásár címû szõnyeg is.
A szecesszió stíluskorszakával foglalkozó
angol és amerikai mûvészettörténészek, Juliet
Kinchin, Wendy Kaplan, Nicola Gordon Bowe
régóta kutatják és tanítják a gödöllõi mûvésztelepet, kapcsolatban állnak a budapesti Iparmûvészeti Múzeummal, a gödöllõi iskola magyarországi kutatóival, Keserü Katalinnal, Gellér Katalinnal és a gödöllõi múzeum gyûjte-

lentek. Az épület karakterét a lépcsõházi funkcióval bíró torony adja meg. A 150 + 50 férõhelyes
nagyterem és a négy kiscsoportos bibliaköri terem,
a 100 m2-es lelkipásztorlakás és a vendégszoba,
valamint a kiszolgáló helyiségek (baba-mama szoba, konyha, öltözõk, iroda, stb.) szerves egységben
fogják a gyülekezeti mûködést biztosítani.
Október 31-én vasárnap, a reformáció emléknapján tartottuk az õszi hálaadó ünnepi istentiszteletünket, amelyre vendég igehirdetõnek egykori

lelkipásztorunkat, Révész Benjámint hívtuk meg.
Hálával emlékeztünk az elmúlt évre, és megköszöntük az Úr vezetését abban is, hogy az idén
gyülekezetünk az új imaház építésére alkalmas telekhez jutott. A délelõtti istentisztelet után együtt
vonultunk ki a leendõ imaház helyére, ahol közös
imában kértük Istenünk erejét az erõnk feletti feladathoz. Lelkipásztorunk, Szirtes András az 1Krónika 22:1,18a,19 igeversekkel emlékezett Dávidra, a templomtervezõre, akivel együtt most mi is
elmondhattuk, hogy „itt lesz Istennek, az Úrnak a
háza“. Ezután a gyermekek kövekbõl szimbolikus
oltárt építettek annak jeleként, hogy az új templom
a mai gyermekek istenkeresésének is otthonául
lesz.
Füsti Molnár Gábor
Gödöllői Baptista Gyülekezet

ményét is jól ismerik. A mûvésztelep recepciója
szempontjából jelentõs fordulat volt 2001-ben
az alapítás 100. évfordulója alakalmából szervezett eseménysorozat. A Gödöllõi Városi Múzeum három helyszínen rendezett, nagyszabású
kiállítása az eddigi legteljesebb összefoglalása
és bemutatása volt a gödöllõi iskola sokoldalú,
gazdag tevékenységének. A centenáriumi kiállítás kétnyelvû katalógusa pedig – tapasztaljuk
nap mint nap – alapmû lett e tárgyban, az amerikai és angol kutatók is használják. Wendy
Kaplan, a mostani Los Angeles-i kiállítás kurátora is látta a 2001-es gödöllõi kiállítást, és már
akkor eldöntötte, hogy Gödöllõt feltétlenül beveszi az általa rendezendõ kiállításba.
A gödöllõi múzeum mûtárgyainak a két éve
szervezõdõ, alaposan és
szakszerûen elõkészített kiállításra történõ
kölcsönzéséhez természetesen a tulajdonos, a
városi képviselõ-testület adta meg az engedélyt. November 28-án
a Gödöllõi Városi Múzeum képviseletében én
kísértem a mûtárgyakat
kurírként Los Angelesbe, azaz végig személyesen követtem a szállítás útját, jelen voltam a
kicsomagolásnál, pontos állapotleírás kíséretében adtam át a mûtárgyakat az amerikai kollégáknak és felügyeltem
installálásukat is, azaz
végsõ elhelyezésüket a
kiállításban. 2006 januárjában pedig mûvészettörténész
kollégám,
Õriné Nagy Cecília
hozza vissza a kölcsönzött tárgyakat.
Múzeumigazgatóként
aggódtam, hogy vajon
kölcsönadhatjuk-e
Nagy Sándor-Róth Mik-

sa Kisfaludy címû színes üvegfestményét? Veszélyes szállítani, a többszöri ki-becsomagolásnál megsérülhet, eltörhet, merjem-e vállalni ezt
a felelõsséget? Ám amikor Los Angelesben installálták a mûtárgyat, egy dobozt készítettek
neki, hátul rejtett világítással látták el, és amikor átvilágították az üvegfestményt és az sugárzott, „megszólalt“ a mû, az amerikai kollégák
és a hozzám hasonlóan kurírként jelenlévõ német, osztrák és finn kollégák megálltak elõtte
és elismeréssel azt mondták, hogy „it's beautiful“, akkor azt gondoltam, hogy mégiscsak érdemes volt elhozni ilyen sok mérföld távolságra
Nagy Sándor és Róth Miksa alkotását Gödöllõrõl. Lenyûgözõ élmény volt együtt látni Los
Angelesben a világ 12 országából származó, 12
különféle és mégis egy nyelven beszélõ, a mûvészetnek a mindennapi, használati tárgyakat is
megszépítõ voltát hirdetõ alkotásokat.
G. Merva Mária

Közlemény

Az eljárási illetékekről
Az Országgyûlés – az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként – elfogadta
az adóhatóságoknál (APEH, önkormányzati
adóhatóság, illetékhivatal) és a vámhatóságnál indított – egyes illetékköteles – államigazgatási ügyek utáni eljárási illeték megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvénymódosítást.
Illetékköteles adóügyben az eljárási illeték
2005. január 1-jét követõen – néhány kivételtõl eltekintve – nem a megszokott módon a
kérelemre (beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben, az
adóhatóság által megadott (közzétett) számlára történõ banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízás feladásával lehet megfizetni. A készpénz-átutalási megbízás az ügyben illetékes adóhatóságnál szerezhetõ be.
Az eljárási illeték megfizetésének új módja
az elsõ fokú adóhatóságnál indított illetékköteles elsõ fokú ügyekre (méltányossági
ügyek, igazolási kérelmek) – ide nem értve a
másolat, kivonat illetékét, melyet bélyegben
kell leróni – valamint az elsõ fokú adóhatóság
által hozott határozat elleni fellebbezésekre

Felhívás
Gödöllõ város közterület-felügyelete a város területérõl elszállíttatja az üzemképtelen jármûveket.
2004 decemberében az Ambrus Zoltán
közbõl egy Citroen, egy Toyota és kettõ
Trabant gépkocsit szállítottak el.

vonatkozik. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékét továbbra is illetékbélyegben
kell megfizetni!
Az illetékfizetés határideje továbbra is a
kérelem elõterjesztésének napja. Ezért az elsõ
fokú adóhatóság a fizetendõ illeték összegét
kötelezettségként az adózó folyószámláján
ezen idõponttal elõírja.
Ha az adózó az illetéket esedékességekor
nem fizeti meg, akkor az adóhatóság az ügyfelet határozatban felhívja az eljárási illeték
és a mulasztási bírság megfizetésére. A mulasztási bírságot nem kell megfizetni. ha az
adózó a határozat kézhezvételétõl számított 8
napon belül megfizeti az illeték összegét. Ha
az adózó az eljárási illetéket a határozatban
elõírt idõpontig nem fizeti meg, akkor a határozat alapján az adóhatóság rendelkezik az eljárási illeték és a mulasztási bírság végrehajtásról.
Gödöllõ Városi Polgármesteri Hivatal Adóirodáján kezdeményezett eljárások illetékét a
12001008-00113048-00100006 számú Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell befizetni.
Lőrincz József irodavezető

A jármûvekrõl érdeklõdni a közterületfelügyelõnél (az 529-169-es telefonon)
vagy a 414-849-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 3 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a
jármûért, akkor azt értékesítik. A tárolás a
tulajdonos költségére és veszélyére történik.
Közterület-felügyelet
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A figyelmetlenségnek köszönhetik az életüket

Ügyeletek

Gödöllőieket is fenyegetett a szökőár
Amíg mi itthon a karácsonyt ünnepeltük, Földünk másik oldalán pokollá változott a földi paradicsomként számon
tartott délkelet-ázsiai térség. A földrengés és az azt követő szökőár másfélszázezer embert pusztított el és milliókat tett otthontalanná. A döbbenet
óráiban milliók sorsáért aggódtunk.
Akkor még nem tudtuk, hogy a térségben tartózkodó többtucat magyar turista között gödöllőiek is voltak.
Kálmán Magdolna már régóta készült egy álomutazásra. Az elmúlt év végén vágott neki fiával,
hogy a Maldív-szigetek egyikén töltsék a szilvesztert. A gépük simán landolt Malé repterén,
de a továbbutazásra várniuk kellett, ugyanis a
hajó utaslistájáról – amellyel a pihenésre kiválasztott szigetre mehettek volna – lemaradt a
nevük.
– Elnézést kértek, és ígérték, mindent megtesznek, hogy mielõbb, a következõ géppel kimehessünk a szigetre. Mi a repülõtéren várakoztunk, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy
az épület egy részét hirtelen mocskos víz árasztotta el a tenger felõl. Hallottunk kiabálásokat
is, de arra gondoltunk, biztos az elázott csomagok miatt… A víz szerencsére nem jött beljebb,
mi is és a többiek is beljebb húzódtunk, a száraz
területre. Mint késõbb kiderült, az volt a szerencsénk, hogy a repülõtérnek ez a része magasabban fekszik. De ha nem ott várakozunk, hanem mondjuk kimegyünk a partra sétálni, akkor
lehet, hogy most nem beszélgetünk itt. Amikor
elõkerült az idegenvezetõ, tájékoztatott bennünket, hogy Malét elárasztotta a víz, és az a
sziget is víz alá került, ahová mentünk volna, de

Pályázati Hirdetmény
A Gödöllõi Piac Kft (Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a városi piac csarnok épületének
emeletén lévõ üzlet bérleti jogának megszerzésére 2005. február 1-tõl.
A pályázatot a városi piac (296 hrsz) csarnoképület galériáján levõ 214. sz. (10.butik)
4,08 m2 alapterületû üzlet 2005. december
31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg,
mely évente meghosszabítható. Az üzletben
iparcikk, textil, ruházat, lábbeli, bõrdíszmû,
ajándék, papír-írószer, kozmetika – illatszer,
elektronikai cikkek, sportáru, sporthorgászati, kempingcikkek kereskedelmi tevékenysége folytatható.
Bérleti díj: 23.704 Ft +áfa/hó
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthetõ a piac nyitvatartási ideje alatt (7-18-ig, szombaton 7-13ig) Gödöllõ, Szabadság út 3 sz. alatt
Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc a
piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve a 06/30/503-0777 vagy a 06/28/422-019es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. január 20. (csütörtök), 10 óráig
Eredményhirdetés, szerzõdéskötés:
2005. január 21. (péntek) 9 órakor

megpróbál valamit tenni. A reptéri hotelben,
ahová vittek bennünket, találkoztunk magyarokkal, akik nem olyan védett helyen voltak,
mint mi, akiknek eláztak a csomagjaik, és akiket úgy mentettek ki a vízbõl. Õk azonnal viszszautaztak Magyarországra. Minket elszállásoltak egy másik szigeten, amelyet a katasztrófa
teljesen elkerült. Kis bungalókban laktunk, ahol
nem volt tv – ma már azt mondom szerencsére,
így a katasztrófa mértékérõl nem volt tudomásunk. Lényegében mi a hazafelé tartó gépen találkoztunk azokkal, akik valóban túlélõi és
szemtanúi voltak a tragédiának. Õk szörnyû
dolgokról számoltak be, arról, hogyan emelkedett a vízszint másodpercek alatt több mint két
méteres magasságba, arról, hogyan menekültek
meg egy épületbõl, ahol teljesen ellepte õket a
víz. Itt tudtuk meg azt is, hogy volt olyan csoport, akik kiutaztak arra a szigetre, ahová eredetileg mentek volna, és arra érkeztek meg, hogy
a sziget „eltûnt“, s az emberek a fák és a házak
tetején ülnek, és ott várják a segítséget.
Döbbenetes érzés volt, hogy amíg mi azon
bosszankodtunk, hogy várakoznunk kellett,

százötvenezer ember halt meg és milliók váltak
hajléktalanná. Amikor belegondoltam, egy zen
mester tanítása jutott az eszembe: „Mérgelõdtem, hogy nincs cipõm. És akkor találkoztam
egy emberrel, akinek nem volt lába.“
Nem volt ilyen szerencsés az a nevének elhallgatását kérõ házaspár, akik még karácsony
elõtt érkeztek az egyik, a szökõár által sújtott
szigetre, bár õk is épségben érkeztek haza január másodikán. Õk az életüket annak köszönhetik, hogy az elõzõ este a szokottnál hosszabb
ideig ünnepeltek, s túl késõn ébredtek fel. Így
még nem a szálloda földszintjén lévõ étteremben, hanem negyedik emeleti szobájukban voltak, amikor meghallották a semmihez nem hasonlítható robajt. Kiszaladtak az erkélyre, s szemük elé tárult a borzalom, ahogyan a víz iszonyatos sebességgel ragadott magával mindent,
ami az útjába került. Embereket, épületeket,
gépkocsikat. Menekülni nem lehetett. A víz másodpercek alatt elérte az elsõ, majd a második
emeletet. Akik ott voltak, nem élték túl. Szerencsére a víz a második emeletnél nem emelkedett magasabbra, így nekik a sokkon kívül
más bajuk nem esett.
Azok után, ami itt történt, döbbenetes volt
számukra, hogy alig több mint egy órával a tragikus események után egy másik szállodába
költöztették õket.
A sziget másik részében, ahol szabadságuk
hátralévõ idejét töltötték, semmi nem volt érzékelhetõ a katasztrófából, és csaknem zavartalanul pihenhettek. Egy dologgal kellett, és kell
még hosszú ideig megküzdeniük: azoknak a
perceknek az emlékével, amit az erkélyen töltöttek.
-kájé-

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2004.12.15-én megtartott
taggyűlésének határozatai:
35/2004. (12.15.) sz. határozat
A Taggyûlés egyhangúlag elfogadja, a Társasági szerzõdés módosítását az elhangzott kiegészítésekkel.

Tájékoztatjuk önöket,hogy a férfi
fodrászat és az órás
2005. január 30-án elköltözik
a Dózsa György útról.
Az új cím: Szolgáltatóház Szt. János út 5.

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Január 10-17-ig: Máriabesnyõ
Szabadság u.167. Tel.: 419-749
Január 17-24-ig: Medicina
Dózsa Gy. u.12. Tel.: 432-126
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
jan. 15-16.: Dr. Sebesztha László,Veresegyház, Vásárhelyi u. 8. Tel.: 06-30/974-8301

Recept
Babkrém leves
Hozzávalók: 4 csésze szárított fehérbab, 2-3
közepes hagyma, 2 evõkanál zeller, 2-3 sárgarépa, 1 csésze olaj, 1 evõkanál liszt, só, bors, 2
citrom leve, citromszeletek, pirított kenyérkockák
Elkészítés: Tisztítsuk meg a babot, áztassuk
egy éjszakán át hideg vízben, azután szûrjük le.
Tegyük egy nagy fazékba és öntsünk rá 3-4 liter
friss vizet, majd forraljuk fel. Ahogy a víz felforr, öntsük le és helyettesítsük friss forró vízzel. Adjuk hozzá a felaprított zöldségeket és
fõzzük addig, amíg a bab ki nem reped (kb. 11,5 óra). Ha a leves túl gyorsan fõ, adjunk hozzá még vizet. Utána turmixoljuk át a levest és
hígítsuk forró vízzel, ha túl sûrû. Tegyük vissza
a fazékba, adjuk hozzá az olajat, állandóan keverve fõzzük 5 percig. Keverjük össze a lisztet
a citromlével, keverjük bele a levesbe. Forraljuk újra 5 percig, állandóan keverve, hogy sûrûsödjön. Felszolgálhatjuk üresen vagy pirított
kenyérkockákkal. Díszítsük citromszeletekkel!

36/2004. (12.15.) sz. határozat
A Taggyûlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2004. év elsõ félévi és 10.31-i gazdasági beszámolóját.
37/2004. (12.15.) sz. határozat
A Taggyûlés egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót a 2005. évi elõzetes üzleti tervrõl.
38/2004. (12.15.) sz. határozat
A taggyûlés egyhangúlag elfogadja az ügyvezetõ igazgató tájékoztatását, a 29/2004. (09.30.) sz.
határozata alapján elõirányzott 2004. évi béremelés végrehajtásáról. Kéri a Felügyelõ Bizottságot 2005. év elsõ félévében ellenõrizze a béremelés végrehajtását.
39/2004. (12.15.) sz. határozat
A taggyûlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2002. évi és a 2003. évi elmaradt ügyvezetõi
prémium jutalom formájában történõ kifizetésrõl – a 2004. évi teljesítményhez kötõdõen – a
2004. év lezárása után dönt.
40/2004. (12.15.) sz. határozat
A taggyûlés egyhangúlag megszavazza, a Kht. ügyvezetõ igazgatójának 2004. évi alapbér
emelését. Az alapbér emelés mértéke a társaság munkavállalóinál alkalmazott 7 %, visszamenõleg 2004. május 1-ig. A taggyûlés úgy határozott a 2005. évi béremelésrõl és a 2005. évi
kitûzendõ prémium feladatokról a 2005. évi üzleti tervvel egyidõben tárgyal.
A társaság határozatok könyve elõzetes bejelentés alapján megtekinthetõ a gazdasági
osztály titkárságán. Tel.: 06-28-422-074

Gödöllői Piac Kft.

Figyelem!

7

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik RADICS LÁSZLÓ temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik FUCHS
PÉTERNÉ TATÁR JULIANNA temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik DUBOSZVKY SÁNDOR temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– Beszámoló Wass Albert szobrának felszentelésérõl
- Összefoglaló a Teleki Pál Egyesület
ülésérõl
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HEROSZ, VÜSZI

Szükséges a síkosságmentesítés

Vigyél haza!

Karácsonyfából ciklámenföld

Érdeklõdni: Pintér Zoltán 20/350-8592, Karaszi Pál 30/318-7255.
Bankszámla: 1160000600000000-10550764.
Ingyen kiscicák: 20/557
-2479, 30/640-7881

6 hetes
malamut
keverék
szuka

3 hónapos keverék kan

1,5 éves
dalmata
keverék
szuka

Fotók: Tatár Attila

6 hetes dalmata keverékek

6 hetes keverék szukák

Állati dolgok

A bullterrier
A bulterriert a XVIII. században, Angliában
tenyésztették ki – mint a neve is mutatja –
bulldog és terrier keresztezésébol. Az 1800as évek végére további terrier fajtákkal keresztezve csiszolták külsõ és belsõ tulajdonságait, hogy elérje azt, amiért kitenyésztették. Gyors és harcias kutya lett a kutyaviadalok állandó fõszereplõje.
Ha valaki csak
látásból ismeri a
bullterriert, általában elõítéletek
alapján vélekedik
a fajtáról. Az emberek nagy többsége a negatív sztereotípiák alapján
így van ezzel. A
mai napig szenved a fajta a média
„harcikutya kampányától“, s a laikusok összekeverik a pitbullal, vérszomjas fenevadnak tartják. A tenyésztõk és gazdák azonban igyekeznek változtatni ezen a hozzáálláson, próbálják minél szélesebb körben megmutatni és megszerettetni ezt a valóban nagyon sok jó tulajdonsággal rendelkezõ fajtát.
Napjaink bullterrierje kevésbé hasonlít
harcos õseire. Nyugodt természetû, hûséges
kutya.
Színe fehér vagy fehér alapon foltos, de
egyéb szín és csíkozottság is elofordulhat.

Rövid szõre, kis mérete alkalmassá teszi a
lakásban való tartásra is. Közepes termetû,
zömök, nagyon erõs kutya. Feje különleges
formájú: hosszú, tojásdad alakú. Marmagassága 40-50 cm. Súlya általában 20-30 kg. A
fej hosszú, erõs, a száj végéig magas, anélkül, hogy otrombának hatna, elölrõl nézve
tojás alakú. Keskenynek ható, ferde állású,
háromszög alakú, mélyen fekvõ szemei vannak. A fülek kicsinyek, vékonyak, szorosan
együttállóak. Rövid hát, erõteljes hátvonal
jellemzi. A farok rövid, mélyen beültetett,
vízszintesen tartott.
Természete szerint a bullterrier
teljes önbizalommal
közeledik
minden idegen felé, örül neki, nincs
benne semmi agressziós hajlam.
De ha arra kerül a
sor, akkor meg
tudja magát védeni. Megfelelõ nevelés esetén azonban, sohasem agresszív az emberekkel
szemben. Emberszeretõ, szívbõl ragaszkodik gazdájához. Az állandó kennelben tartást
nehezen viseli, szüksége van a gazdával való
közvetlen kontaktusra. Rendkívül játékos és
kitûnõ õrzõ kutya. Mint fajtársai többsége, a
bullterrier is szereti a gyerekeket. Idejében
meg kell tanítani neki, mi az, amit megtehet
és mi az, ami számára tilos. A bullterrierek
vidám embereknek való kutyák.

Városunk utcáin a hulladéktárolók mellett már
a két ünnep között megjelentek a kidobott karácsonyfák. Mivel egyre népszerûbbek a tûlevelüket kivágott állapotban sem hullató fenyõk,
sokan január végéig sem válnak meg a karácsonyfától – ennél fogva még február elején is
szükség lesz a begyûjtésükre. A „használt“ karácsonyfákat a VÜSZI Kht. a komposztáló telepre szállítja. Az összedarált fenyõkbõl képzõdõ komposzt ciklámenföldként hasznosul majd
a kertészetekben.
A VÜSZI Kht. kertészei végzik az ültetési
segédanyagok, virágcserepek tisztítását, elõkészítését a tavaszra. Az enyhe idõjárás lehetõvé
teszi a cserjék metszését is. Megkezdték a játszótéri eszközök felülvizsgálatát, javítását és a
mobil padok festését. Összegyûjtik a szél által
letört ágakat, az Alsóparkban és az Erzsébet
parkban folytatják a még ott lévõ kidõlt fák darabolását és elszállítását.
A lombmentes idõszakban láthatóvá válnak
az illegális szemétlerakatok, amelyek felszámolása jelentõs összegeket emészt föl. Ezt a
pénzt más közcélokra lehetne fordítani, ha min-

denki venné a fáradságot és a városi hulladéklerakóba vinné a szemetet – ahol az egy köbméterig térítésmentesen elhelyezhetõ…
Mindez azonban, sajnos még nem mindenkiben tudatosult – így a VÜSZI Kht. munkatársai
a napokban a Máriabesnyõrõl Szárítópusztára
vezetõ út és környéke megtisztításán dolgoznak.
A téli idõszakban az útjavítások az idõjárás
függvényében végezhetõk. Az elmúlt, fagymentes napokon kátyúzták a Petõfi Sándor utcát és az utca végében elvégezték a parkolóhelyek szintbe helyezését is. Megtörtént a vízelvezetés rendezése a Zúzmara utcában. A héten
megkezdik az ökörteleki hulladéklerakóhoz vezetõ út padkáinak rendezését és az árkok tisztítását.
A VÜSZI Kht. folyamatosan fenntartja a téli
ügyeletet: a hajnali páralecsapódás következtében a napokban többször is szükség volt a síkossá vált utak sózására - jóllehet néhány órával késõbb, a tavaszias napsütésben mindez
már valószínûtlennek tûnt.
D. M.

HEROSZ

Karácsonyi ajándék
Az IAMS cég, az állatok jólétének elkötelezettje, ezért szeretné a menhelyeken élõ kutyák
sorsát is jobbítani. Ennek érdekében az amerikai Eukanuba kutya-macska tápszergyártó cég
10 tonna kutyatápot ajándékozott karácsonyra a
HEROSZ menhelyein élõ kutyák részére. Az
1882-ben alapított egyesület a legrégebbi és
legnagyobb állatvédõ szervezet Magyarországon. Kiadásainak legnagyobb részét az állatok

etetéseinek költségei teszik ki. Ezért nagy segítség a 10 tonna kutyatáp, amelynek értéke több
mint 10 millió forint. Az ajándékot a hét menhely között a kutyák létszámának arányában
osztották szét.
A HEROSZ nevében köszönetünket fejezzük
ki az IAMS-nek és mindazoknak, akik karácsonyi ajándékaikkal, adományaikkal a menhelyen
lévõ kutyák jobb létéhez hozzájárultak.

Járom a város t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Valószínûleg jó mókának gondolták tettüket azok, akik a képen látható Trabantot az új esztendõ 5.
napjának hajnalán ellopták, és az Alsóparkban, a híd mellett a patak medrébe engedték. A tréfát
azonban nem csak az autó tulajdonosa nem értékelte, de a rendõrség sem. Értesülésünk szerint
ugyanis elkapták a tetteseket, s így amellett, hogy eljárás indult ellenük autólopás miatt, nekik
kell kifizeni a gépkocsi kiemelését és elszállítását is. A kiemeléshez a tûzoltóság segítségére is
szükség volt.
Fotó: Tatár Attila
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)

-Remsey krt-on 1. emeleti, erkélyes, parkettás, 3 és fél szobás lakás 19,6 MFt.
-Palotakerten 57 m2-es, 2 szobás, erkélyes
D-NY fekvésû lakás 11,2 MFt.
-Csanakban új, 150 m2 lakóterületû, nappali
+ 3 szobás ház burkolatok nélkül 26,5 MFt
-Körösfõi u-ban 621 m2 telken 140 m2-es
felújított parasztház 34 MFt.
-Máriabesnyõn 85-ben épült 2 x 80 m2-es,
2 + 2 szobás családi ház 18,5 MFt.
-Veresegyházán 854 m2 telken új, nappali +
3 szobás kulcsrakész családi ház 24,9 MFt.
-Veresegyházán 800 m2-es panorámás,
közmûves építési telek 9,9 MFt.
-Zsámbokon 222 nöl belterületi építési
telek 3,5 MFt.
-Szilasligeten 708 m2 telken 70 m2-es, 1+2
szobás családi ház, nagy garázzsal 13,9 MFt.

Tel: 28-514-990

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. Megértésüket köszönjük!

ÁLLÁS
* HM ARMCOM Rt. 600 Ft-os bruttó órabérrel, 2005. januári
munkakezdéssel felvesz kárpitosokat, asztalosokat, szerkezetlakatosokat, autószerelőket, esztergályosokat, hegesztőket, autóvillamossági szerelőket. Tel.: 30/659-7869.
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítők jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 9138-769, érdeklődni hétfőtől-péntekig.
* ANGOL és SPANYOL tanárokat keresünk óraadóként, vagy főállásban. Kiemelt, érdekes szakmai munka, nemzetközi projektek, rendszeres szakmai továbbképzések. Cím: I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői u. 2., Tel.: 28/511-366.
* Takarítónőt keresünk, napi 4 órás munkában. I.L.I. Nyelviskola, Tel.:
28/511-366.
* Kiemelekedő mellékjövedelem rugalmas időbeosztással, kötetlenül,
otthonából irányítva. Karriert is építhet, ügynökösködés kizárva. Tel:
70/287-3552, üzenet hagyása: 06-1-409-0585.
* Kerti munkákat, kertépítést vállalok! Tel.: 70/6146-042.
* Eladói munkakörbe Gödöllőre keresünk férfi kollégát. Tel.:
20/9417-637.
* Gödöllői munkahelyre ügyintéző munkakörbe kolléganőt keresünk.
Tel.: 20/9417-637.
* Fiatal nyugdíjas, megbízható hölgy heti 2-3 alkalommal gyerekfelügyeletet vagy házimunka végzését, idős ember gondozását is vállalja.
Lelkiismeretes, 10 évi bölcsödei munka. Érd.: 28/495-643, 06/20450-7541.
* Gyakorlott konyhalányt keresünk gödöllői pizzériába. Tel: 20/3387225.
* Hatékony honlapok készítésével és online marketing tanácsadással
foglalkozó cég pályakezdő munkatársat keres Szoftverüzemeltető
munkakörbe. Feltétel középfokú műszaki végzettség, hálózati ismeretek (MS), HTML és PHP ismeret. karrier@xpedient.hu
* Annyit keres amennyit akar! Mellékállás, kötetlen munkaidő, nem
ügynöki munka. Várom hívását: 06/30-9738-734.
* Saját tehergépkocsival (3 t.) munkát vállalnék cégnek ill. mgánszemélyeknek bérfuvarba! Tel.: 20/9322-823.
* Gödöllői irodába értékesítési tapasztalattal fiatal, agilis hirdetésszervezőt keresünk fix fizetéssel. Tel.:422-918, 06/30-529-1132.
* Gödöllői irodába tárgyalási tapasztalattal rendelkező fiatal, agilis
munkatársat keresünk üzletkötői munkakörbe fix alapfizetéssel. Tel.:
422-918, 06/30-529-1132.
* Gépészetben jártas munkatársat keresünk karbantartási segédanyagok országos forgalmazásához. Technikusi végzettség, angol
vagy német nyelvtudás, jó fellépés előny. Jelentkezés, bővebb információ a 06/30-951-2879-es telefonszámon.
* P. Boxer tgk-val fuvarozói állást keresek, bármilyen megoldás
érdekel. Tel.: 06/20-9417-055.
* Fiatal, megbízható, jogosítvánnyal rendelkező munkatársat
keresünk gödöllői telephelyünkre. Galvántapasztalat, festékszórási
gyakorlat előny. Korrekt bérezés. Érd.: 06/30-210-5717, 8-16 óráig.
* MG. BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS GÉPÉSZETI SZERVIZELÉSÉHEZ keresünk kollégákat vidéki munkákra 35 éves korig.

Hosszú távollétek, nehéz munkakörülmények. Angol vagy német
nyelv társalgási szintű ismerete előny. B kategóriás jogosítvány szükséges. Érdeklődni munkaidőben a 28/510-985-ös telefonszámon
lehet.
* Keresünk régi parasztház elbontásához személyeket az
építőanyagokért cserébe. Hely: Szada. Tel.: 06/70-313-6830.
* Nyugdíjas könyvelő rugalmas részmunkaidőben, könyvelőirodában
vagy vállakozásnál munkát vállalna, esetleg otthon (számítógép van).
Tel.: 06/70-217-2679.
* Bejárónői munkát vállalok (lakás takarítását). Tel.: 06/20-2541934.
* Elektroműszerész végzettséggel rendelkező szakembert keresünk,
autóriasztó, HIFI, központi zár, lakásriasztó, kaputelefon, elektromos
kapu szerelésre. Személyes találkozót a 06/20-9420-109-es telefonszámon lehet egyeztetni.
* Plus Áruház Veresegyház felvételt hirdet vizsgázott vagyonőrök
részére jó kereseti lehetőséggel, részmunkaidősöknek is. Tel.: 06/30339-4343.
* Nemzetközi cég munkatársakat keres tőkebefektetés nélkül, magas kereseti lehetőség, fő ill. mellékállásba! Érd.: 20/9749-879, Liscsinszkyné.
* Édesipari termékek értékesítéséhez gyakorlott üzletkötőt keresünk
Gödöllő és kérnyékére. Saját autó és fedezet szükséges. Jó kereseti
lehetőség! Érd.: 8-16 óráig: 06/28-410-852.
* Gödöllői telephelyre keresünk mezőgazdasági gépszerelőt vagy
autószerelőt. Tel.: 06/20-233-0174, 06/70-221-3652.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel rendelkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem.
Tel.: 06/20-472-3919.
* 55 éves gépkocsivezető (B, C, D, E) munkát vállalna 18-06 óráig.
Minden megoldás érdekel. Tel.: 06/30-9446-029.
* A Trink-Duo Kft gödöllői telephelyére "C" kategóriás jogosítvánnyal
és árufuvarozói engedéllyel rendelkező sofőrt keres. Érd.: 06/30336-7473.
* 2 fő villanyszerelőt 3 hónap folyamatos munkára felveszek. Érd.:
06/20-9352-138.
* 50 éves gépésztechnikus hivatásos jogosítvánnyal, PÁV 2-vel
munkát keres. Bármilyen megoldás érdekel. Tel.: 20/9862-768.
* Megbízható, precíz nő heti 1-2 alkalommal igényes családoknál
takarítást vállal. Tel.: 06/20-546-4616.
* Megbízható, precíz, leinformálható hölgy takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 06/20-477-2562.
* SZJA fizetésre kötelezetteknek mellékfoglalkozás. Befektetés és
plussz munka nélkül, rendszeres többletjövedelem törvényesen.
Ingyenes tájékoztató: minden hétfőn a gödöllői művelődési házban
17:30-kor az emeleti kávézóban. Tel.: 06/70-281-7111.
* Gödöllői szépségszalonba fodrászt, pedikűröst, masszőrt keresünk.
Tel.: 06/20-919-4902, 06/20-9865-884.
* Bejárónői munkát vállalok. Takarítás, vasalás, bevásárlás, gyermekfelügyelet. Érdeklődni 13 órától 20/464-9392.
* Gödöllői büfébe fiatal női eladót felveszek. Tel.: 70/279-8986.
* A máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház szakképzett
szakácsot keres. Jelentkezni plébánosi ajánlással 28/510-740, ill.
28/510-742-es telefonon, vagy e-mailben a matersal@invitel.hu címen lehet.
INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75
nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakom-

forttal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* BELVÁROSI részen, Gödöllőn, felújított, 2.5 szobás, 100 nm-es
családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, melléképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért eladó.
Érd.: (28) 417-719 vagy (70) 504-10-42.
* GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában, harmadik emeleti háromszobás, egyedi fűtésű lakás loggiával, garázzsal, vagy a nélkül eladó.
Irányár: 17,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN a Zengő utcában 800 nm-es panorámás építési telek
(víz, villany, gáz az utcában) eladó. Irányár: 4,0 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, központhoz közeli, régi építésű, három szobás, gázkonvektoros fűtésű téglaház, 720 nm-es telken eladó. Irányár: 21,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Alvégben, 2003-ban felújított, 110 m2 lakóterületű,
négy szobás, kertes ház 384 nm-es közművesített telken eladó.
Irányár: 21,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* PÉCELEN 1980-ban épült 86 nm-es, felújított családi ház garázzsal, 410 nm-es közművesített telken, csendes környéken, áron alul
sürgősen eladó Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* KEREPESEN a 3-as főút melletti csendes utcában, 870 nm
közművesített telken, 120 nm lakóterületű, felújított, három szobás,
garázsos, családi ház eladó. Irányár: 28,0 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn a Királytelepen csendes utcában egy 570 nm-es
közművesített telken 96 nm-es lakóterületű, 3 szobás felújított
kertesház eladó. Iá.: 25 M Ft. Magyartölgy Mérnöki Iroda. Tel.:
28/421-002, 20/531-4333.
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750 nm-es
közművesített saroktelken, 90 nm-es, három szobás, garázsos, felújított családi ház eladó. Irányár: 27,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közeli, téglaépítésű társasház első
emeletén, kétszobás, igényesen felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Irányár: 13,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban másfél szobás, nyolcadik emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt Érdeklődni: Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Alvégben 3100 nm-es közművesített telken, 76 nmes, kétszobás családi ház pincével, melléképülettel eladó. Irányár: 28
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN 100 nm lakóterületű családi ház jól működő 98 nm-es
kocsmával (berendezéssel együtt), 866 nm-es közművesített telken
eladó Irányár: 24,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* FARMOS központjában, 1449 m2 közművesített telken, 80 m2
lakóterületű, két szobás + két félszobás, garázsos, kertes ház eladó.
Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két utcára nyíló,
5682 m2 zártkert eladó. Irányár: 11 millió Ft Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Kőrösfői utcában 975 nm-es telken 100 nm-es
lakóterületű családi ház eladó. Irányár: 30,0 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KEREPESEN, panorámás domboldalban 800 nm-es gondozott, bekerített, üdülőtelek (víz, villany, boros pince) eladó. Irányár: 7,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* TELEK CSANAKBAN! Családi ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2, összközműves, 13.990.000 Ft-ért eladó! 0630337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN!

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

* TELEK FENYVES! Lelesz utcában magánszemélytől telek 1000 m2,
21,0 méter széles, egyedi telek, 13.700.000 Ft-ért eladó!
összközműves, 13.990.000 Ft-ért eladó! 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* EGYEDI ÁRÚ TELEK! Antalhegyen, 500 m2-es, panorámás, családiház építésére alkalmas, építési telek eladó! Irányár 5.800.000 Ft.
Várhatóan 2005-ben beépíthető. Közművek az utcában. 0630-3379000 Szűcs László TELEKVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* TELEK FENYVES! Gödöllőn 12.900.000 Ft/db-ért egymás mellett
két 20.0 méter széles, 1200m2/db-os telek eladó! Összközmű,
panoráma. 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ KFT. A
POSTÁVAL SZEMBEN!
* TÉGLA LAKÁS! Gödöllő Központban használt, különbejáratú 3
szobával, 62m2 + 16 m2 pincével, II.emeleten, egyedi fűtéssel Gödöllőn, azonnal beköltözhető, frissen festett. Vételár: 14.500.000 Ft. Hitel jövedelemigazolás nélkül felvehető! HÍVJON: 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* TÉGLALAKÁS! Gödöllő, Kazinczy körúton, 2 szobás, 49 m2-es, III.
emeleti, konvektoros, tiszta lakás eladó! Irányár: 10.500.000 Ft.
HÍVJ! 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* PANEL LAKÁS! Gödöllő, Erzsébet körút szebbik részén 2 szobás, 56
m2-es, IV.emeleti lakás eladó. Lakáscsere is érdekes lehet. Irányár:
10.990.000 Ft. Telefonáljon: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* JÓ VÉTEL! KERTVÁROSI TÉGLAHÁZ! Újszerű, 100m2 + 50m2
garázs, 3 szoba, egyszintes, jó állapotú gyönyörű 875 m2-es telekkel
sűrgősen eladó! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* IGÉNYESEKNEK: Fácán sori lakóparkban 3 éves, egyedi 115 m2 +
17 m2 garázzsal téglalakás, cirkófűtés, fenyőerdő mellett, játszótérrel, drága beépített bútorokkal, sok extával, 38.000.000 Ft-os
Irányáron! 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* János utcai téglaépítésü, gázkonvektoros, 51 nm-es nagyon jó állapotú 4. emeleti öröklakás eladó. Irányára 12,3 MFt 06-20-5135191.
* János utcai téglaépítésü, gázkonvektoros, 43 nm-es nagyon jó állapotú 2. emeleti öröklakás eladó. Irányára 10,9 MFt 06-20-5135191.
* Központ közeli 2. emeleti 33 nm-es gázfűtéses öröklakás azonnal
beköltözhetően eladó. Irányára 8,2 MFt. 06-30-619-9043.
* Frekventált környezetben háromlakásos társasházból /családi
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ház/ 76 és 65 nm-es lakás egyben vagy külön eladó 150 nöl. osztatlan telekkel. A 65 nm-es tetőtéri lakás 80 % készültségü. Irányáruk
12.5, ill 10.5 millió. Egyben 21.5 millió. 06-20-513-5191.
* Kazinczi krt-i 4.emeleti 52 nm-es gázfűtéses, azonnal beköltözhető
öröklakás saját tárolóval eladó. Irányára 11.2 millió. 06-30-6199043.
* Valkón, jó környezetben négyéves, befejezetlen tetőtérbeépítéses,
nappali + 3 szobás családi ház 380 négyszögöles telken sürgősen
eladó 11,3 Mft irányáron. 06 30 619-9043 .
* Központban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 58 nm-es (40 nm hasznos) tetőteres 2
szobás, szép öröklakás sürgősen eladó 14,5 MFt. 06 20 513-5191.
* Királytelepen 190 nm-es felújított, tetőtérbeépítéses 29,-Mft, illetve kertváros széli 2 szintes, családi ház 32,-Mft-os árban. Mindkét ház KÉT-GENERÁCIÓS. 06 (30) 619-9043.
* ELADÓ öröklakásokat, házakat keresünk ügyfeleinknek akár
közvetítői díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324;
06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191.
* Eladó Szadán, a Székely B. utcában közel 1000 nm-es panorámás,
összközműves telken 2 szobás, 72 nm-es családi ház gázfűtéssel.
I.ár: 13 mFt. Tel.: 20/460-2971, 20/996-7608, 488-178 (este).
* Aszódon zöld övezetben földszinti 54 nm-es felújított, erkélyes
lakás eladó. I.ár: 9 mFt. Tel.: 20/586-1942.
* SÜRGŐSEN ELADÓ! A tv-toronynál 180 nöl-es telken 35 nm-es ház.
I.ár: 19mFt. Érd: 20/9424-237.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs+szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel: (20) 473-9388.
* Szadán, Budapesttől 20 km-re, az M3-as autópályától 5 percre, a
Fenyvesligetben 1540 nm-es telken épült 106 nm-es szerkezetkész
ikerház garázzsal eladó. Horgásztó, termálstrand 1 km-re. Szoc.pol.
kedvezmény, ÁFA visszatérítés, illetékmentesség igénybevehető. Ár:
15,4 mFt. Tel.: 30/9455-509.
* Eladó! Palotakerten 10 emeletes ház 4. emeletén egy 57 nm-es,
részben felújított lakás. A lakás rendben tartott, konyha felújítva,
járólapos, a szobák parkettásak + zárt pincetároló. I.ár: 12,1 mFt.
Érd.: 30/264-7579.
* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es, részben bútorozott
lakás garázzsal igényeseknek kiadó. Tel.: 30/203-5912.
* Eladó Gödöllő Kazinczy krt-on 4. emeleti, egyedi fűtéses, nagy
erkélyes világos lakás. Saját pincével, vízórával, internettel, kábel tvvel, igényesen felújítva. I.ár: 13,2mFt. Ugyanitt tükrös-divatos
ruhásszekrény 19.900 Ft, textilbőr étkező-sarokgarnitúra 39.900
Ft. Tel: 70/940-1779.
* Gödöllőn, Harasztban 100 nm-es családi ház eladó 500 nm-es
telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* Több generációs család együttélésére is alkalmas, részben lakható

családi ház (két szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú telekkel 32 millió Ft-ért eladó. A szintek alapterülete 100 nm felett, a pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 06-209-390-824, vagy 06-203-191581.
* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített, 1111 nm
nagyságú, gondozott, elektromos közművel ellátott zártkerti ingatlan
tartózkodó épülettel eladó. Tel.: 06-209-390-824.
* Gödöllőn az Erzsébet parknál eladó 60 nm-es két és félszobás,
gázkonvektoros felújított lakás. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/397-0844.
* Gödöllőn, a Palotakerti lakótelepen 64 nm-es, 1 + 2,5 szobássá
alakított 7. emeleti lakás, télikertnek is használható beépített erkéllyel ELADÓ: Érd.: 30/365-4480.
* Eladó Gödöllő központi részén téglából épült házban egy 65 nm-es
magasföldszinti 2,5 szobás lakás, 13 nm-es tárolóval. Érd.:20/2237030, délután.
* Gödöllő központjában 100 nm-es földszintes iroda ELADÓ! Tel.: 0628-420-285, 06-20-9390-841.
* Eladó egy kb. 90 nm-es ház gödöllői csendes belvárosi utcában, kis
kerttel + 45 nm-es pincével. I.ár: 27,5 mFt. Érd.: 30/9343-004.
* GARÁZS eladó a Patak téri garázssoron. 18 nm, tégla, ára 1 mFt.
Tel.: 20/385-4268.
* Valkón jelenleg pékségként működő ingatlan eladó. Érd.: 30/9015226.
* Kistarcsán, kedvező helyen 559 nm telken 57 nm felújításra
szoruló ház eladó. I.ár: 14,5 mFt. Tel.: 70/611-4341.
* Palotakerten földszinti, 2 szobás, felújítandó lakás eladó. Ár: 10,5
mFt. Tel.: 70/531-3166.
* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, 2. emeleti konvektoros, francia erkélyes lakás külön tárolóval eladó. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: 30/3612299.
* Gödöllőn, Királytelepen 550 nm telken, 2002-ben épült családi ház
eladó beépített konyhával, kandallóval, garázzsal és egy szép apartmannal. Ár: 30 mFt. Tel.: 30/403-5466.
* Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül részben
felújítva, festéssel lakható két szoba. Nagy szuterén, tetőtér beépíthető. Tel.: 20/434-0706, 28/418-203.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nmes + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló
kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár:
29.900.000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Eladó Gödöllőn Kör utcai 4. emeleti, tehermentes, 69 nm-es 1+2 és
fél szobás, konvektoros, nagy erkélyes lakás. I.ár: 15,3 mFt. Gödöllőn
8 mFt-ig lakást beszámítok. Tel.: 20/9930-292.
* Eladó Gödöllőn 10 emeletes házban lévő panel öröklakás, 44 nm,
erkély nélküli. I.ár: 11,2 mFt. Érd.: 28/416-155, esti órákban.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában három emeletes ház első
emeletén eladó 71 nm-es, 3 szobás öröklakás. I.ár: 16 mFt. Tel.:
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06/20-323-9261.
* Gödöllőn, Palotakert lakótelepen fsz-i 58 nm-es két szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 13 mFt. Érd.: 06/30578-9410.
* Őrbottyán legszebb részén, 220 nöles telken 60 nm hasznos
alapterületű összkomfotros ház melléképülettel, garázzsal eladó.
I.ár: 11,5 mFt. Érd.: 06/20-4983-843.
* Palotakerten 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes, folyosóvégi tárolós, 8.
emeleti jó állapotú lakás eladó. I.ár: 11,2 mFt. Tel.: 06/30-560-0003,
06/30-456-0470.
* Gödöllőn magasföldszinti 69 nm-es lakás eladó. I.ár: 15,1 mFt. Érd.:
06/20-9463-409, 11 óra után.
* Palotakerten eladó egy 5. emeleti 57 nm-es felújított lakás. Ár:
11,9 mFt. Tel.: 06/30-311-5222, 20/933-4182.
* Gödöllőn (Boncsok) 227 nöl telek faházzal, gyümölcsfákkal eladó.
Ára: 5mFt. Tel.: 06/30-383-9640.
* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás, kábeltévés,
lambériás, felújított lakás tárolóval eladó. Kastélyhoz, tömegközlekedéshez közel. I.ár: 10,9 mFt. Tel.: 20/3456-029.
* Jászapáti központjában 2 szoba összkomfortos családi ház közel a
fürdőhöz eladó. Tel.: 06/30-616-4145.
* Palotakerten eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Ugyanitt eladó a Valkói út bal
oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.
* Kerepesen a 3. sz. főút mellett erdőterület tulajdonostól eladó, 4,6
ha. I.ár: 5 mFt. Érd.: 06/20-9666-921.
* Gödöllői lakásra vagy családi házra cserélem balatonalmádi 1+2
félszobás megkímélt állapotú lakásomat. Tel.: 06/20-9666-921.
* 2 db 200 nöl-es közművesített telek eladó a Lomb utcában örök
panorámával. Iá: 13 mFt. 2 utcára nyílik. Tel: (30) 977-2718.
* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, 2. emeleti konvektoros, francia erkélyes lakás külön tárolóval sürgősen eladó. I.ár: 10,9 mFt.
Érd.: 30/361-2299.
* Sürgősen eladnám 2 szobás, 57 nm-es Palotakerti jó állapotú lakásomat. Érd.: 06/30-950-4901, 417-537, esti órákban.
* Szadán a Fenyves ligetben 1540 nm összközműves telken épült 2
db 106 nm szerkezetkész iker családi ház garázzsal eladó. Szocpol. +
áfa visszatérítés és illetékmentesség igénybevehető. I.ár:
15.400.000 Ft/lakás. Érd.: 06/30-9455-509.
* Kossuth utcai 2 szobás, 3. emeleti lakás tulajdonostól eladó. Tel.:
06/20-436-6951.
* Gödöllőn kertes ház eladó. 3 szoba összkomfort, 86 nm, garázs,
nagy melléképület. Cirkófűtés, parkettás, MÁV állomás, HÉV állomás
8 percre. Köztársaság út 7. Tel.: 06/28-416-870.
* Dózsa György úti zöld házban igényesen felújított egyedi fűtéses,
1+2 szobás, amerikai konyhás lakás eladó. Tel.: 06/30-550-8881,
06/30-9500-583
* Gödöllőn Dózsa György úti -FÖLDSZINTI- 2 szoba hallos, 95 nm-es
téglából épült társasházi, gázfűtéses, komfortos lakás pincetárolóval, kis kerttel azonnal beköltözhetően 18,5 mFt-ért eladó. Tel.:
06/20-9882-333.
* Gödöllő, Remsey utcában 44 nm-es másfél szobás lakás eladó. Tel.:
06/30-581-0047, 06/30-9868-379.
* Remsey krt-on vagy a posta melletti új épület első emeletén
vásárolnék 60-70 nm ingatlant. Tel.: 06/70-286-2939.
* Alkalmi áron, illetékmentesen eladó Gödöllőn a Blahai domboldalon,
most épülő 150 nm hasznos lakóterű, nappali (galériás) + 3 szobás
szerkezetkész állapotban lévő családi ház, 80 nm-es szuterénnel,
700 nm-es panorámás telken. Hitel, szoc.pol igénybe vehető. Iá: 24
mFt. Érd:0620/9-194-870
* Nagytarcsán 2x4 lakásos sorházak eladók. 2 háló, garázs, terasz,
önálló kert. Minőségi kivitelezés, kulcsra kész. Ár: 24-26,5 mFt. Tel.:
06/30-200-7169.
* Gödöllőn az Alvégben 2001-ben belülről teljesen felújított 80 nmes, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300 nöl füves,
gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 06/20-949-2936.
* Gödöllőn négylakásos társasházban 110 nm-es lakás eladó.
Lakótelepi 2 szobás vagy 1 + 2 félszobás lakást beszámítunk. I.ár:
21.000.000 Ft. Érd.: 06/70-592-7601.
* Gödöllő kertvárosban eladó nagycsaládnak, kétgenerációnak, üzletnek azonnal beköltözhető, négy szoba + nagy nappalival rendelkező,
összkomfortos családi ház 200 nöl telken, jó parkolási lehetőséggel.
Tel.: 06/30-360-3935.
* Gödöllőn a Boncsokban közvetlen erdő melletti 900 nm-es,
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panorámás telek eladó. Az áram a telek előtt, vízbevezetés folyamatban. I.ár: 3,1 mFt. Érd.: 06/70-3312-945.
* Gödöllőn háromszobás családi ház 680 nm telekkel (műhely,
garázs) eladó. I.ár: 19,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn ikerház építésére is alkalmas (28 nm széles) panorámás,
1703 nm telek eladó. I.ár: 20,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn eladó családi ház 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. Ötszobás ház 465 nm telekkel, i.ár: 21,9 mFt. Ötszoba étkezős ház 686
nm telekkel, i.ár: 23,9 mFt. Háromszobás ház 913 nm telekkel, i.ár:
16,9 mFt. 3174 nm telek faházzal, i.ár: 27 mFt. Panorámás 1496 nm
telek, i.ár: 14,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti, 2 szobás, összkomfortos új lucfenyőház 580
nm telekkel eladó. I.ár: 18,5 mFt. Érd.: 06/30-224-1627.
* Gödöllőn belvároshoz közeli új családi ház 550 nm telekkel eladó.
I.ár: 24 mFt. Tel.: 06/30-224-1627.
* Jászapátin eladó nyugalmas környezetben kétszobás, fürdőszobás
kockaház ( kőből) 5,6 mFt-ért, valamint a buszpályaudvar közelében
fürdőszobás kis parasztház 2,6 mFt-ért. Tel.: 06/28-414-571,
06/20-414-2133.
* Gödöllőn igényesen felújított 3. emeleti 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás sürgősen eladó. I.ár: 12,3 mFt. Tel.: 06/30-9243-836.
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szoba
összkomfortos családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es
gondozott telekkel. Iá: 17,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn 100 nm alapterületű, teljesen felújított 3 szobás
családi ház, 2 vizesblokkal, 2 beállásos gépkocsitárolóval, 150 nöl-es,
részben gyümölcsfás, részben térbetonnal burkolt telekkel. Iá: 26
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn 130 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
családi ház, beépített tetőtérrel, pincével, garázzsal, 980 nm-es
örökzöldekkel beültetett ápolt telekkel. Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllő belvárosában most épülő 9 lakásos társasházban 31-78 nm
közötti lakások augusztusi beköltözéssel, kedvező áron leköthetők.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 34 nm-es, 1 szobás, jó állapotban lévő lakás, saját tárolóval. Iá. 8,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 43 nm-es, 1 + fél szobás egyedi fűtéses, téglaépítésű öröklakás saját pincerésszel. Iá: 11 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti, jó állapotú 54 nm-es, 2
szobás, erkélyes, déli fekvésű öröklakás eladó. Irányár: 12,3 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Dózsa György úton 74 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes
felújított lakás. Iá: 15,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Veresegyházon a Széchenyi dombon 90 nm alapterületű,
nappali + 2 szobás felújított családi ház, 60 nm-es beépíthető
tetőtérrel, 40 nm-es 1 szoba összkomfortos beépített szuterénnel,
687 nm-es gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Szilasligeten 1998-ban épült 108 nm hasznos alapterületű,
nappali + 2 szobás családi ház garázzsal, fedett kocsibeállóval, 740
nm-es parkosított összközműves telekkel, ásott kúttal az udvaron. Iá:
25,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Szadán kétlakásos társasházban 95 %-os készültségi állapotban lévő, 130 nm összterületű, nappali + 3 szobás tetőteres
öröklakás pincével, saját telekrésszel. Ár: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Eladó Szadán 104 nm alapterületű, 2 + 1 szobás, kívül-belül teljesen felújított, klímával felszerelt családi ház, különálló pincével,
garázzsal, 540 nm-es, két utcára nyíló parkosított telekkel. Iá: 21
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő központ -Munkácsi M. u., III. emeleti,

11

12 Gödöllői Szolgálat

Apró hirdetés felvétele a

Kossuth L. u. 1. alatt

2005. január 13.
59m2-es jó állapotú, 1+2 félszobás, konvektoros, erkélyes lakás. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, III. emeleti, 51nm-es,
1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás +
tároló. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -központ, Remsey krt-on újszerű, igényes, I. emeleti,
62m2-es, 1+2félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű
lakás eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2félszobás,
sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* Úrréti tónál új építésű, 2004-ben illetékmentes, ikerház, nappali+3
szoba (152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel
(350-600m2), kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés
Ár: 26,5MFt /152.000Ft/nm Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* 60% elkelt! Gödöllő Szent Imre utcában, 2004-ben illetékmentesen, 40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett, 971m2 telek, 20m2-es
terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Telek eladó Gödöllő -Kervárosban. Összközműves, 1.177m2-es, ősfás, rajta 70m2-es kúria jellegű ház. (Bontási engedély igény szerint
meg van.) Ár: 12,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett, 610m2-es
kert. Ár: 23,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi ház,
560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Új építésű garázsok eladók, leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on.
Kedvező hitellehetőséggel! Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utcában,
közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek leköthetők. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Ár: 15MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi ház.
2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat, 20m2
borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére, 40m2 pince.
Rendezett, 3.014m2-es panorámás kert. Ár: 34MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó
fűtés, parkosított kert. Ár:33,9MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és
90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, déli fekvésű sorházi
lakások, 10%-kal leköthetők. Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek leköthetők,
igény és funkció szerint, megfelelő mennyiségű parkolóval, Gödöllőn
a PLUS mellett, a Szent Imre házban. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő-Kossuth L. utcában, 82m2-es, I. emeleti, 1nappali+2szoba+1/2szobás, jó állapotú, parkettás lakás eladó. Erkély, 2 külön WC,
beépített szekrények, tároló. Ár: 19,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház eladó.
1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő -Haraszt, új építésű, 75m2-es családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 6m2 terasz, beálló 1 autó részére, telek: 550m2 Ár:
24,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Főbérlő nélküli albérlet egyetemistáknak Gödöllő belvárosában.
Tel.: 28/511-366, 20/9390-797.
* Gödöllőn 43 nm-es, külön bejáratú (üzlethelyiségnek is alkalmas)
földszinti házrész kiadó. Tel.: 20/434-5207.
* Kiadó hosszú távra Gödöllőn a Klapka Gy. úton családi ház emeleti
része (2 szoba, konyha, nappali, fürdőszoba). Csak gyermekteleneknek.60 eFt + rezsi (1 havi kaució). Érd.: 20/342-9412.
* Mogyoródon különbejáratú 2 szoba összkomfortos 90 nm-es
házrész kocsibeállóval hosszútávra kiadó 45.000.-Ft + rezsi. Kauciót
kérek. Tel: 441-038 esti; (20) 430-0348.
* Kiadó 2 szobás, 3. emeleti, egyedi vízórás, gázkonvektoros lakás a
Kazinczy lakótelepen. 80 éves néninek régi, keverőtárcsás
mosógépet ajándékba keresünk. Érd.: 20/357-4678.
* Belvárosi 2 szobás berendezett lakás 55.000 Ft/hó + rezsi kiadó.
Két havi kaució szükséges. Tel.: 20/9888-008.
* Gödöllőn a Honvéd utcában kis családi ház hat hónapra kiadó. Érd.:
28/420-474.
* Lakás bérbeadó! Palotakerten a 4. emeleten, 2 szobás panellakás.
Érd.: 06/30-912-4921.
* Gödöllő központjában az OTP felett 5. emeleti másfél szobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel.:06/30-940-8038.
* Gödöllőn, a végállomástól 5 percre kertesházban 1 szoba összkomfortos lakrész külön bejárattal, berendezve, kábeltv, 1 fő részére
35.000 Ft + rezsiért kiadó február 1-től. Tel.: 28/417-125, 06/20247-9024.
* 3 szoba különbejáratú lakásnak, irodának, rendelőnek külön-külön
is hosszabb-rövidebb időre kiadó Gödöllőn a Major utcában. Tel.:
06/30-9770-593.
* Gödöllő központjában 1 szobás összkomfortos bútorozott lakás
február 1-től hosszú távra kiadó. Tel.: 06/20-374-2346.
* Első emeleti felújított, bútorozatlan, 55 nm-es 2 szobás lakás
Gödöllő központjában hosszú távra kiadó. Tel.: 06/20-9641-386.
* Gödöllő központjában albérlet hosszú távra (1, 2 év) kiadó! Érd.:
06/20-802-1142.
* Az Erzsébet királyné körúton 1 szobás, bútorozatlan lakás kiadó.
Érd.: 412-614.
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2. emeleti kétszobás, felújított,
berendezett lakás igényeseknek hosszútávra kiadó. Tel.: 70.000
Ft/hó + 2 havi kaució. Tel.: 06/30-401-2745.
* Irodának is alkalmas lakás kiadó a Petőfi téren. Tel.: 06/30-6505593.
* Egy személynek szoba fürdőszoba-használattal kiadó a
városközpontban. Azonnal beköltözhető. Tel.: 420/456.
* Kiadó 1. emeleti 1 szobás bútorozott, konvektoros lakás a központhoz közel, jó közlekedéssel. 45.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel.:
06/30-270-7435.
* Egy szobás, bútorozott kiadó lakást keresek Gödöllőn, lehetőleg
egyedi fűtéssel. Tel.: 06/20-355-4102.
* Kossuth L. utcában 1+2 félszobás 4. emeleti lakás kiadó. 62.000
Ft+rezsi. Tel.: 06/30-236-5989.
* Gödöllőn a Kör utcában 1 szobás, első emeleti, konvektoros, bútorozatlan lakás kiadó. Kaució szükséges! Tel.: 06/30-346-5408.
* Gödöllőn, Lázár Vilmos u. 22-ben tetőtérben 2 szoba összkomfortos lakás, földszinten két különálló kisszoba fürdőszoba és konyha
használatával kiadó. Tel.: 06/30-226-2444.
* Kisméretű, különbejáratú (udvarra nyíló) albérleti szoba
fürdőrésszel (wc, mosdó, zuhany), konvektoros fűtéssel, hosszú
távra január 15-től egy személy részére kiadó. Rezsivel nyáron
30.000 Ft/hó, télen 36.000 Ft/hó. Tel.: 06/70-501-7181, 06/28418-364.
* Kiadó különbejáratú lakrész (17 nm) diáknak vagy egyedülállóknak
február 1-től. Ár: 30.000 Ft rezsivel. Érd.: 06/20-4433-551, este.
* Szerény albérleti szoba olcsón kiadó. Különbejárat, zuhanyzó, wc.
Ár: 25.000 Ft + rezsi. Érd.: 06/70-567-2479.
* Kazinczy krt-on egyszobás bútorozott, gázfűtéses lakás kiadó.
Érd.: 28/422-647, esti órákban.
KIADÓ
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévo Udvarházban a földszinten 25 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 20/383-0296.
* Belvárosban, forgalmas helyen bejáratott cipőüzlet állandó
vevőkörrel kiadó, bérleti jog ingyen átadó. Érd.: 30/474-0710.
* Mogyoródi hévnél 400 öl szőlő-gyümölcsös bérbe vagy művelésre
kiadó. Tel.: 28/440-638.
* Garázs kiadó a Szőlő utcában. Tel.: 20/3238-106.
* Gödöllő városközpontjában 17 + 3 nm-es iroda vagy üzlethelyiség
jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.: 30/9717-337.
* Gödöllő városközpontjában 42 nm-es helyiség üzletnek, irodának,
műhelynek vagy raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.:
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30/9717-337.
* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton (temetővel szemben) 33 nm-es üzlet kiadó. Érd.: 06/20-4830-145.
* Kiadó 27 nm üzlet az Átrium üzletházban. Tel.: 06/20-383-1291.
* Gödöllőn működő ABC bérleti joga berendezéssel és árukészlettel
átadó. Érd.: 06/70-281-9555, 06/70-6047-817.
* Gödöllő központjában első emeleti 37 nm-es berendezett iroda
sürgősen kiadó. Tel.: 06/20-9280-209.
* Gödöllő központjában 60-80 nm-es kiadó vagy eladó üzlethelyiséget keresek! Tel.: 06/20-519-2991.
* Remsey krt-i 60 nm-es üzlethelyiség márciustól hosszú távra kiadó. Tel.: 06/20-9420-455.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* Saját tehergépkocsival (3 t.) munkát vállalnék cégnek ill. mgánszemélyeknek bérfuvarba! Tel.: 20/9322-823.
* Bőrkabát bunda, bőrbutorok javítása és tisztítása festése, bélés
zipzár csere méretreszabás szakadások javítása. Időpont egyeztetés.
Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és
javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok,
kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004.
* UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS. Tel: 20/340-4861.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203,
vagy (30) 924-3216.
* Könyvelést, könyvvizsgálatot, cégalapítást, átalakulást, egyéb
cégügyek intézését vállajuk. Tel.: 20/927-5436 vagy 430-341 vagy
30/471-3301.
* Gyógylábápolás, tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt köröm,
elhalt hámsejt, bőrkeményedés szakszerű kezelése, ápolása. 25 év
szakmai háttér. Pedikűr szalonom Gödöllő, Szabadság u. 13. A
buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Tel.: 20/5327275, Bárándi József.
* Könyvelés felsőfokon! TB. Ügyintézés, adó tanácsadás, cégalapítás,
visszamenőleges könyvelés, könyvvizsgálás. A-ZS SZÁMADÓ Kft. (30)
202-0043.
* Könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020863, 28/407-122.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Vállaljuk házak, lakások felújítását, építését (kőműves, burkoló,
festő-mázoló, gipszkartonszerelő), valamint villany - és vízszerelési
munkálatokat is. Rövid határidőre, korrekt áron. Tel.: 20/230-5240.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* Villanyszerelési munkát vállalok. Precíz munka, korrekt ár. Tel.:
30/340-7317.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527289, 28/594-040.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter.
Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése.
KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542 vagy 20/5528-762.
* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállaja kft-k, bt-k egyszeres és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók könyvelését,
illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójának elkészítését
rövid határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.: 06/30-977-2718.

Gödöllői Szolgálat

* Pedikűr, manikűr, műköröm, benőtt körmök, tyúkszem,
bőrkeményedések kezelése. Tipp és épített zselé, porcelán és francia
köröm készítése illetve köröm megerősítés. Tel.: 30/746-7369.
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-, hajó-, és
szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csiszoláslakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 06/70-505-1177.
* Német szakfordítói és tolmács végzettséggel szakfordítást,
tolmácsolást vállalok. Tel.: 06/30-384-0113.
* Nagy tapasztalattal szőlő és gyümölcsös metszését vállaljuk. Tel.:
06/70-220-8280.
* Barátságos környezetben várom minden kedves leendő "kis" és
"nagy" páciensemet, újonnan induló magánrendelésemen a Családi
Fogászaton. Dr. Pekola Ildikó, Gödöllő, Dózsa Gy. út 35.
* Könyvelői iroda vállal könyvelést Kft, Bt, nonprofit szervezetek,
egyéni vállalkozók részére. Tel./fax: 28/418-193, mobil: 06/30-4432040. Cím: Gödöllő, Török Ignác u. 20/a.
* Fák koronaalakítását, metszését, téli lemosópermetezést,
szőlőmetszést, egyéb kertimunkát, egész évi kertgondozást vállal
nyugdíjas kertész. Tel.: 06/30-9770-593.
* A Papucsbolt ( Gödöllő, Szabadság u. 13.) ajánlata! Női klumpák
munkavédelmi minősítéssel, valamint téli papucsok kedvezményes
vására. Egyedi talpbetétkészítés. Tel.: 06/20-380-7404.
www.papucsbolt.try.hu
Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat, gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást, nagyobb munka
esetén 10% engedmény az árból! Tel: 30-529-9722
ADÁS-VÉTEL
* Új és használt SÍFELSZERELÉSEK, snowboardok, korcsolyák, új
elasztikus JETNADRÁGOK és fölsők kaphatók Hatvanban a MONTAGNA SPORTNÁL! Tel.: 37/344-125, www.montagna.hu
* Fagor előtöltős, autómata mosógép eladó 30eFt-ért. Tel.:
20/9772-301.
* Eladók: 4 részes (+ dohányzóasztal) fa szekrénysor Irányár: 35eFt,
Fehér akasztós szekrény Irányár: 10eFt, 2 db fehér kozmetikai paraván Irányár: 5eFt/db, 1 db 1 éves francia ágy IRÁNYÁR: 30EFT
28/411-131, 20/5598-797
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385.
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Tel.: 30/292-3580.
* Eladók: 70 cm-es színes, TXT-es, sztereó televízió (15 ezer Ft), új,
37 cm-es, színes, TXT-es televízió jótállási jeggyel (18 ezer Ft), Toshiba videó (10 ezer Ft), Akai-hypersávos, kábeltuneres videó
(kazettakidobó hibával) (5 ezer Ft), elektromos szamovár (5 ezer Ft),
rezsó (1500 Ft), elektromos szegélynyíró (3 ezer Ft), új, Quelle
fényképezőgép (3 ezer Ft), gyermek látcső (1 ezer Ft), kvarclámpa (5
ezer Ft), Sigma típ. elektromos asztali számológép (5 ezer Ft), fülhallgatós fejrádió (2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309.
* Eladók: új, hosszú, normál méretű nő irhabunda (40 ezer Ft), és egy
3/4-es méretű (25 ezer Ft), világosbarna, 38-as átmeneti női bőrkabát (15 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), fehér,
kerámia kézmosókagyló (1500 Ft), 65x65 cm-es, kerek, barna faasztal (2 ezer Ft), tajvédők fülre (1 ezer Ft/db), fehér és piros egyégős
csillár (1 ezer Ft/db), 750 W-os porszívómotor (1 ezer Ft) és kétgurnis 2,4 m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309.
* Eladó kötőfonal akciós áron (1600-2000 Ft) nagy választékban.
Akciós kosarak minden célra. Gödöllő, Eperjes u. 6. Tel: 414-176.
* Eladó 1 db vegyes tüzelésű DUKA kazán, 1 db ÉTI 25-ös gázkazán.
Tel.: 30/466-8445, 421-343, 17 óra után.
* Fagyálló csemperagasztó, cement, bontott ablak, cserép, kúpcserép, Avent Isis mellszívó tartozékokkal, fenyő kiságy kiegészítőkkel
sürgősen eladó. Tel.: 30/440-6738, 9-18 óráig.
* Eladó Pelgrim 2kw és Pelgrim 5kw fehér konvektor 5 év garanciával, számlával, garancialevéllel. Csak 21 cm széles, esztétikus. Érdeklődni egész nap: 30/619-1932.
* Eladó rendelésre készült, új állapotú, biofenyő Eta "KATTANOS"
kanapé. Mérete: 110 x 180 cm. I.ár: 70.000 Ft. Tel.: 28/417-133.
* Új Nile (szlovén) ezüst színű, 53 cm-es txt tv, hozzávaló DVD-vel és
2 db holland szekrény (keményfa) olcsón eladó. Tel.: 410-262.
* Költözés miatt tüzifa eladó akciós áron. Tel.: 20-9332-081.
* Hauck Georgia babakocsi 3 funkciós, alig használt eladó! Ugyanitt
3-1-1 ülőgarnitúra kitűnő állapotban eladó! Tel.: 06/20-371-4619.
* Eladó Phönix, kihúzható 3 személyes kanapéágy, 195x100.

Kereskedelmi hirdetés felvétele

70/3817-694
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Fekvőfelület: 145x185. Rugós ülőfelület, ívelt vonalvezetés, modern zebraminta. I.ár: 75 eFt. Tel.: 422/965, 06/70-252-8601.
* Eladó újszerű Brevi Corner hálós sarokjáróka. I.ár: 7000 Ft. Tel.:
422-965, 06/70-252-8601.
* Olcsón eladó egy 3+2+1 ülőgarnitúra és egy kétszemélyesre
nyitható heverő. Érd.: 28/415-935.
* Üzletberendezés: ABC állóhűtő fagyasztóval eladó. I.ár: 50.000
Ft. Érd.: 06/20-9666-921.
* Keresek bontott olajzöld szemes cserépkályhát vagy kályhacsempét. Tel.: 06/30-282-4487.
* Eladó: komplett gyermekbútor (kanapé, íróasztal + szék,
könyvespolc), i.ár: 35.000 Ft. Ugyanitt elöltöltős automata
mosógép 20.000 Ft. Cím: Gödöllő, Kossuth L. u. 35. Érd.: 06/30488-7789.
* Eladó 1 db 24 kw-os termo kazán és 1 db 80 l-es Kvadriga gázbojler. Érd.: 06/20-372-3586.
* Bútorok a 70-es évekből, remamiék, hálószobabútorok eladók.
Ár: 10.000 Ft. Érdeklődjön, megegyezünk. Tel.: 06/20-9882-333.
* Bonanza étkező fehér színben (komplett) eladó. I.ár: 60 eFt.
Ugyanitt 2+1+1 fenyő vázas, műbőr ülőgarnitúra, drapp színű
eladó. I.ár: 30 eFt. Számítógépasztal 5 eFt. Tel.: 06/30-443-2040.
* Vegyes tüzifa eladó. Fuvaronként 5-5,5 köbméter, 55-60 mázsa
súlyú. Érd.: 06/20-411-5062.
* 3 részes, 5 elemes tölgy szobabútor hozzáillő franciaággyal, éjjeliszekrényekkel, dohányzóasztallal 100 eFt-ért eladó. Tel.:
06/20-533-0739.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó. Tel.: 06209-390-824.
* Eladó 2 db 155/60 R 13-as téli gumi. Ár: 13.000 Ft alku nélkül.
Érd.: 20/555-1829, 70/217-2843.
* 4 db 195/60 R 15-ös Firestone Firehawk 5000 km-t futott gumik eladók. Ár: 40.000 Ft. Érd.: 20/423-8043, 20/998-1449.
* 3,5 éves Toyota Yaris VVTI eladó! 46 e km, légszák, klíma,
aranysárga, benzines, szervízkönyves, 5 ajtós + 4 téligumi. I.ár:
1.770.000 Ft. Tel.: 06/30-415-2959.
* Ötgyermekes családapa munkavégzéséhez gépkocsi használat
szükséges. Érvényes műszakival rendelkező üzemképes autóra
vonatkozó ajánlatokat kérünk a szerkesztőségbe "kevés pénz"
jeligére.
* Sürgősen eladó 1300 köbcm-es Suzuki GLX 1999. VI.,
megtekinthető Bova Autó Kft-nél, Veresegyház. Tel.: 06/28-389003.
* Mazda 323 Sedan, 1998-as évjárat, ezüstmetál, légkondi, téli
gumi, nagyon megkímélt állapotban kevés km-rel eladó. Tel.:
06/30-3074-527.
* Eladó Skoda 120 L, évjárat: 1988, műszaki érv.: 2006. 03., rádiómagnó, új gumik, megkímélt állapotban. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 06/20-972-4917.
* P. Boxer 1997-es évjárat, 12 köbméter hosszú-magas, 160000
km-rel eladó. Részletre is, 100.000 Ft befizetésével havi 40.000
Ft. I.ár: 1.550.000 Ft. Tel.: 06/20-9417-055.
* Citroen Xsara 1.6 Coupe, 2000-es évjáratú személygépkocsi
eladó. Magyarországon forgalomba helyezett, 2. tulajdonostól. Tel.:
30/323-2316.
* Eladó 1984/126-os full TD Mercedes. Ár: 1,4 M Ft, 1984/1,6-os
TD Passat kombi 250 ezer Ft, T1 Pannónia P10-es motor 80 %-ig
felújítva 120 ezer/darab. Tel.: 20/494-2029.
OKTATÁS
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok indulnak 2005. februárban. A képzési díj áfa mentes, 30%-a leírható
az SZJA-ból. Beiratkozás, szintfelmérés, tandíjbefizetés 2005. jan.
28, 31-én 15.00-18.30 közt az ILI Nyelviskolában. Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 511-366, OKÉVszám: 07-0354-02, Intézmény akkreditációsszám: 441.
* TOP-TAN: Ez a félév már elúszott, de szeretnél javítani?
Megoldás: magán tanulószoba, korrepetálással 5-8. osztályosoknak. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.15. Tel:423-744, 30-908-41-30"
* TOP-TAN: Új, maximum 6 fővel induló tanfolyamok januártól: angol kezdő: délelőtt, délután, német kezdő, középkezdő, olasz kezdő,
középhaladó. Angol és német közép- és emelt szintű érettségire
felkészítő tanfolyam. Bekapcsolódási lehetőség már működő tan-
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folyamokba. Tel: 423-744; 30-224-75-63
*Ezoterikus nemeskőgyógyászat tanfolyam indul jan. 15-én, összesen 4 alkalommal. Érdeklődés és jelentkezés: 30-224-75-63.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő)
Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* Matematika-korrepetálást, emelt- és középszintű érettségire való
felkészítést, valamint középiskolai felvételi vizsgára való
felkészítést vállal tapasztalt középiskolai tanár. Érd.: 20/3802268.
* Felnőtt úszásoktatás 8-10 fős csoportokban, 45 perces órák
1000 Ft szauna-használattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája.
Valkó, Szabadság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelőúszóoktatónál lehet a 06/20-582-8397-es telefonszámon.
* Matematikából általános iskolai tanár korrepetálást vállal. Érd.:
06/70-5535-601.
* Társastánc tanfolyamot indítunk vegyes korosztálynak. Mottónk:
"Legyen önbizalmad! Érezd jól magad!" Jelentkezés, érdeklődés:
06/70-378-0712.
* MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁSOK az Árnika Központban! Festés - Az
évszakok színei és a lélek kapcsolata (délelőtti és esti csoportok),
hagyományos technikák: ceruza, pasztell, szén, olajpasztell (délutáni csoport). Tel.: 06/28-414-628, 06/20-5757-049.
* Angol nyelvtanfolyamok indulnak minden szinten, minden korosztálynak január végén és február elején. Jelentkezés és
beiratkozás: OktaTárs Nyelvstúdió, Gödöllő, Kossuth L. u. 58. fsz. 1.
Tel.: 06/20-332-6608, 28/413-437.
* FENG SHUI-tanfolyam indul január 29-én Gödöllőn. Kováts
Krisztina. Tel.: 20/916-0640.
* Pszichotronika-szellemsebész oktatást indítunk, energetikai
svédmasszázs tanfolyam folyamatosan, vállaljuk házak tisztítását,
földsugárzás kimérését, átoklevételt. Tel.: 20/494-2029, 20/3128305.
TÁRSKERESÉS
* Magányosnak érzi magát? Szeretne ismerkedni? Ezt megteheti
egy kellemes, meghitt estén a "NOSZTALGIA" klubbunkban. Bővebb
tájékoztatás és bejelentkezés a 06/70-378-0712-es számon.
* 49 éves, 170 cm magas özvegy hölgy keresi megbízható, hűséges
társát 55 éves korig. Tel.: 06/20-377-0099.
ÁLLAT
* Eladó Ikladon 1 éves szuka-kan törzskönyvezett Bichon havanais
kiskutyák. Érd.: 28/403-586, 20/561-4412. I.ár: 50.000/db.
* 100 % angol vérvonalú vörös színű Collie (skótjuhász) kölykök
eladók!
Érd.:
Bárdos
Mónika,
06/20-337-2258.
www.dragongold.hu, 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 48.
EGYÉB
* Jutányos áron átadnám 2005. 02.22-től 2005.03.07-ig gyulai
üdülőjogomat. Tel.: 30/456-6663, 18 óra után 527-230.
* Éhezés nélküli fogyást sokan ígérik, én garantálom. Kúra alatt
folyamatos kapcsolattartás! Bátran hívjon! Tel.: 06/30-9738-734
* Tanú kerestetik! Kérem jelentkezzen annak a bordó vagy hasonló
színű mikrobusznak a vezetője, aki 2004. október 19-én reggel 6
óra után néhány perccel érkezett a Gödöllő Szabadság út - Klapka
utca kereszteződésében történt közúti baleset (gyalogos gázolás)
helyszínére és felajánlotta, hogy szükség esetén tanúskodik. A
mikrobusz Aszód felé haladt és építő munkatársakat szállított.
Kérem továbbá annak a jelentkezését is, akiket a fenti időben a
szürke Ignis típ. gk. a Szabadság úton szabálytalanul nagy
sebességgel megelőzött. Tel.: 28/421-842, 06/20-536-3032.
* SZÉPSÉGVERSENY! Várjuk a 16-25 év közötti lányok-asszonyok
jelentkezését, akik szívesen megmutatnák magukat közönség előtt.
Érdeklődni és bejelentkezni a 06/70-378-0712-es számon.
* Befogadnák gödöllői, első emeleti összkomfortos lakásomba
egyedül élő 40 év körüli asszonyt, akinek Gödöllőn van munkahelye
és az ingyen lakhatásért cserébe elvégezné a házimunkát, amit a
betegségem miatt én már nem tudok. Tel.: 417-521.
* *Középkorú pár* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötne, gondozást, bejárőnői munkát, gyermekfelügyeletet vállalna 1-1,5 szobás különbejáratú lakásért, lakhatásért cserébe. Bármilyen megoldás
érdekel! 06 (20) 513-5191
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Pest megyei Sportkarácsony

harmadik helyen. Edzõje
Subert László. Ebben a
korosztályban
Hüvös
Zsolt tekézõ (Cegléd) és
Orosz Ákos atléta (DunaDecember végén kitüntették Pest me- keszi) került a díjazottak közé.
gye legeredményesebb sportolóit, edzőA legjobb utánpótlás korú nõi sportolók köit, szabadidős sportszervezeteit, vala- zül Szabó Katalin evezõs (Vác) lett az év spormint a testi, érzékszervi és értelmi fo- tolója. Mögötte két gödöllõi sportoló, Kerecségyatékos versenyzők legjobbjait. A dí- nyi Fodor Georgina és Erdélyi Zsófia állhatott
jazottak ezúttal is a Vármegyeháza fel a képzeletbeli dobogóra. Kerecsényi Fodor
dísztermében vehették át a kupákat a Georgina (GEAC) a Junior világbajnokságon
hagyományos Pest megyei Sportkará- ezüstérmes kardcsapat tagja. A Junior magyar
csony elnevezésű ünnepségen. A díja- bajnokságon egyéniben második helyen végkat Szabó Imre, Pest Megye Közgyűlé- zett. A Felnõtt magyar bajnokságon csapatban
sének elnöke és Varga Jenő, Pest Me- szerzett bronzérmet. Edzõje Subert László. Ergye Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsá- délyi Zsófia atléta a GEAC versenyzõje. Az Orgának elnöke adta át a legjobbaknak.
szágos Ifjúsági bajnokságon 1500 méteren elsõ,
3000 méteren második helyezett. Az Országos
Az elmúlt évben Pest megye legjobb férfi felnõtt Fedettpályás Ifjúsági és Felnõtt bajnokságon
sportolója Hirling Zsolt, olimpiai ötödik helyezett 1500 és 3000 méteren összesen 4 aranyérmet
evezõs lett (Vác),
nyert. Edzõje
második Tölgyesi
Gadanecz
Péter atléta (DunaGyörgy.
keszi), harmadik
A legjobb álTasi Tamás sportlötalános iskovõ (Szentendre). A
lás diáksporlegjobb nõi felnõtt
tolók között
sportolónak CsoZelinka Gabmor Erikát válaszriella atléta
tották, aki kétsze(Vác) kapta
res duatlon világaz elsõ díjat.
bajnok (Budaörs).
A megosztott
Második helyezett
második díjat
Szövetes Veronika
Schiffer Anna
A képen balról jobbra: Benkó Réka, Subert László, Kerekyokushin karate
karate (Budacsényi Fodor Georgina, Gémesi Csanád
(Nagykõrös), harkalász) és Komadik helyen végzák István birzett Mátyás Auguszta kézilabda (Vác).
kózó (Cegléd) vehette át. A harmadik helyezésen
Pest megye legjobb utánpótlás korú férfi spor- Katonai Norbert atléta (Halásztelek) és Nagy
tolójának Gémesi Csanádot választották. A András karate (Budakalász) osztozott.
GEAC vívója Junior világbajnokságot nyert a
A legjobb középiskolás diáksportolónak Nékard csapattal. A Junior Európa-bajnokságon meth Szabolcsot (kenu, Vác) választották, mászintén csapatban bronzérmet szerzett, míg a sodik Papp Bence atléta (Verõce). Megosztott
Junior világkupa versenyen egyéniben végzett a harmadik díjat kapott Benkó Réka vívó és Jakus

Erdélyi Zsófia

Gödöllői díjazottak

Évvégi örefiúk focigála a sportcsarnokban

Heti Sport

Ismét hazai siker született

A győztes csapat tagjai:
álló sor: Imre Ferenc, Rab Tibor, Gémesi
György, Vajna Gábor, Ülő sor: Gedei Sándor,
Rab Péter, Kiss Csaba, Sági Attila, Vitéz G.
Gergely.

aranyérmet szerzett: Bernácz Edina (100 m gyors),
Hefró Tamás (100 m hát),
és Tóth Alíz (100 m hát).
Másodikként ért célba:
Kiss Barbara (100 m mell) és Vas Fanni (100 m
hát). Szintén elsõ helyen végzett a leány 4x50
m-es gyors váltó: Bernácz Edina, Kiss Barbara, Tóth Alíz, Vas Fanni, valamint a fiú 4x50 m-es
gyorsváltó: Gólya Balázs, Hefró Tamás, Kalcsevszki Ákos, Silye Máté.
A II. korcsoportos úszó tanulók – Baranyó
Szabolcs, Babity Máté, Bozsik Dóra, Darázs
Marcell, Havjár Henrietta, Medvegy Martin,
Székelyhidi Blanka, Teleki Júlia, Tromposch
Ottília – is jól szerepeltek, de ezúttal nem állhattak fel a dobogóra.

Hajós úszóaranyak
Nagyszerűen szerepeltek a Hajós Alfréd Általános Iskola tanulói a Pest Megyei Diákolimpia úszás döntőjében.
Koleszáné Petrovszki Marianna tanítványai kilenc arany és két ezüstérmet
nyertek Százhalombattán.
A III. korcsoportos „A kategóriában“ Gorove
Gergõ nyerte az 50 méteres mellúszást és a 100
méteres gyorsúszást. A „B kategóriában“ Seregi
András volt a legjobb 50 méter mellen és 100
méter gyorson.
A IV. korcsoport „B kategóriás“ versenyén

-esz-

Gödöllőiek a megyei válogatottban
Szombaton az Olimpiai Csarnokban rendezett
válogatóverseny után Benkõ Ákos a megyei
csapat vezetõje kijelölte a január 19-én rendezendõ országos középiskolás csapatbajnokságra a megyei csapatot.
A válogatott erõsségei a GEAC országos bajnokai, Vágó Mónika 60 méter és 4x400-as váltó, Erdélyi Zsófi 1000 méter és 4x400-as váltó,

ták meg az Év Edzõje kitüntetést: Bánszki Imre
(Váci Hajó SE), Maracskó Pál (Dunakeszi
VSE), Papcsák Károly (Vác Város Evezõs
Club) és Subert László (GEAC).
Subert László a Gödöllõi Egyetemi Atlétikai
Club vívó edzõje. Tanítványai kitûnõen szerepeltek a hazai és a nemzetközi versenyeken.
Gémesi Csanád junior világbajnok, Kerecsényi
Fodor Georgina junior világbajnoki ezüstérmes, Benkó Réka, a serdülõ fiú kard csapat és a
kadett leány kard csapat a korosztályos országos bajnokságon, illetve az országos diákolimpián nyertek aranyérmeket.
A legeredményesebb szabadidõs sportszervezetek: 1. Ceglédi Kispályás Labdarúgó Egyesület, 2. Váci Forma SE, 3. Vidra SE Budakalász.

GEAC serdülő kardcsapat

A speciális sportágak egyéni díjazottjai: 1.
Bíró Norbert judo (Ceglédi VSE), 2. Keresztesi Erika atléta (Vác), Fonódi Gábor atléta (Vác).
A speciális sportszervezetek között: 1. Cházár András Általános Iskola, Vác, 2. Losontzy István Általános Iskola, Cegléd, megosztva 3. Dalmady Gyõzõ Általános Iskola,
Nagykõrös és Kossuth Lajos Általános Iskola, Kóka.
Gratulálunk valamennyi gödöllõi sportolónak és edzõnek, további sikereket kívánunk a 2005-ös versenyekre!
-esztíFotó: Gémesi Levente, Pánker László

Gödöllői Labdarúgó Gála
a szökőár áldozatainak

Ismét hazai siker született az év végi öregfiúk
focigálán. A résztvevõ csapatok színvonalas és
izgalmas mérkõzéseken alakították ki a végsõ
sorrendet.
Elsõ helyezést ért el a Pelikán GLC „A“ csapata. Második helyezett: Pelikán GLC „B“ csapata. Harmadik helyezett: Agrouniker.

Diákolimpia

Éva evezõs (Vác). Benkó Réka a GEAC vívója.
A Kadett Magyar Bajnokságon kard csapatban
aranyérmet nyert. A Serdülõ Magyar bajnokságon egyéniben elsõ helyen végzett. Az Országos Diákolimpián egyéniben szintén aranyérmes lett. Edzõje Subert László.
Pest megye legjobb utánpótlás csapatai közül
a Váci Labdarúgó SE végzett az élen. A második díjat a GEAC serdülõ fiú kard csapatának
ítélték oda. A Cseh Szilárd – Gáll Csaba – Gémesi Bence – Nagy Ákos összetételû kard csapat
megnyerte a 2004. évi Serdülõ Magyar bajnokságot. Edzõjük Navarrete József és Subert László. A Verõcei DSE junior gerelyhajító csapata vehette át a harmadik helyezettnek járó kupát.
A legjobb felnõtt csapatnak járó trófeát a Magyar 4-es fogathajtó válogatott kapta meg. A
csapat tagjai: Dobrovitz József, Kecskeméti
László és Lázár Zoltán. Megosztott második díjat kapott a Váci Nõi Kézilabda SE, a Rubeola
FC Csömör futsal csapata és a Csabai Ervin –
Györe Attila kenu páros.
A 2004-es eredmények alapján négyen kap-
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Székely Nóra magasugrás. A válogatáson
163cm-es kiváló eredménnyel gyõzött a még
csak 15 évében lévõ Székely Nóra magasugrásban. Bakk Ágnes 150 cm-rel a 3. lett.
Vágónak és Erdélyinek nem kellett válogatóznia, hiszen Mónika 60 m-en a középiskolás
csúcs birtokosa, míg Zsófi az ország talán legjobb távfutója.
-spike-

MARGITA
Január. 15.: Csavargás a megyeszékhelyen,
34-22 gyalogos teljesítménytúra, rajt: Százhalombatta, Sportcsarnok 7.30- 10 óráig
DIÁKOLIMPIA
Január 17.: Teremfoci III. korcsoport, Tiszaszentmárton, 14 óra
Január 18.: Kézilabda III. kcs./lány I. forduló, Hajós Iskola, 14 óra
Játékos sportverseny, Tiszaszentmárton, 10
óra
Január 20.: Teremfoci I.-II. kcs. Kóka, 14
óra
NÁDAS KUPA - SZIE CSARNOK
Január 15.
Kerepes öf. – Komplexus, 8 óra
Dinamic – Champion, 8.45
Kevert P. – Denevér, 9.30
Viktória – Szeméremajax, 10.15
Traffic – HTC, 11 óra
Papp M. – Ferro fék, 11.45
Iklad öf. – Vitech, 12.30
Detonátor – Szilas, 13.15
Barcelona – Matti gas, 14 óra
Aréna – Ziccer, 14.45
Amatõr – BEAM TEAM, 15.30
TURUL – Albérlet, 16.15
Círió – RUNTIME ERROR, 17 óra
BLUE STAR – Jobb FC, 17.45
Mc Donalds – Flamengó, 18.30
MILANY – UNICUM, 19.15
Január 16.
Kórház – BF.Vill., 8 óra
CCCP – Rubau, 8.45
Denevér – Munkácsy, 9.30
Flamengó – Kevert P., 10.15
Szilas – Barcelona, 11 óra
Detonátor – Vitech, 11.45
Ferro fék – Szada, 12.30
Matti gas v Móres, 13.15
Szeméremajax – Traffic, 14 óra
H.T.C. – Papp M., 14.45
Komplexus – Mc Donalds, 15.30
Beam team – TURUL, 16.15

megsegítésére

2005. JANUÁR 23.,
VASÁRNAP, 15 ÓRA
A Gödöllõi Futsal Klub e gála megrendezésével kívánja támogatni a Magyar Baptista Szeretetszolgálat kezdeményezését, a
„Fogadj örökbe egy gyermeket!“ akciót.
A látogatók a belépõjegy jelképes összegének kifizetésével támogathatják a kezdeményezést.

A tervezett program:
15 óra: Gödöllõi Kisbikák – Újpest
(A 96-os korosztály bemutató mérkõzése)
16 óra: Színész válogatott – Polgármester
válogatott
17 óra: Brazil nagykövetség – Gödöllõi
Futsal Klub vezetõség
18 óra: Az U21-es Futsal Kupa döntõje
19 óra: A Gödöllõi Teremlabdarúgó Kupa
döntõje

Téli teremlabdarúgó torna
2005. január 22-23.
Helyszín: SZIE Sportcsarnok
és a Hajós iskola tornaterme
Jelentkezési határidõ:
2005. január 18., kedd, 18 óra
További info: Tokai Norbert (70/283-0588)
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Kanizsai-Nagy Zsuzsanna: Újévi köszöntő
CIGÁNY

1

NÉGYKÉZLÁB

ÁRKUS

NYELVJÁRÁS
ZORRO

ESZTENDÕ

MEGY

ÉGTÁJ

LÉTEZIK

FOLYÓ

MÉTER

LÁNGOL

PORTUGÁLUL

E
VOLT
AMPER

HELYRAG

2

3

TÉLI SPORT

RÓMAI 50

TEMPUS

UGYAN!

4

BIBLIAI

HANGOS-

ALAK
ASSZONY-

KODOM

NÉV RAGJA

MÉRA

DELHUSA …

LAKÓJA
OROSZ

RÓMAI 1

FÉRFINÉV
PÓLYÁS,

RÓMAI 2

FORD.

NÕI

LUDOLF-

ITÓKÁJÁT

FÉLE

AZONOS

SZÁM

BETÛK
LÓ-

JOULE

KÍNAI

BIZTATÁS

DIKTÁTOR

VERS

GYORS

IPSZILON

VOLT

RÉSZE
ÉPÍTÉSZ
VOLT

EME
… MIKLÓS,

SZÕRMÉS

SZÓ

DÉL

RAGADOZÓ

CHRIS …,
ÉNEKES

GYALÁZATOS

BARDOT
GÖRÖG

LIBAHANG

MIKSZÁTH
HÕSE

BRIGITTE

KILOMÉTER

AUTÓJEL

…-BEJNYE!

KIS

MUTATÓ-

SPANYOL

LÍTIUM

FILOZÓFUS V.
VIRÁGPOR

KICSINYÍTÕ
TI SZÉT-

SZLÁV NÉP

SZÉLEDTEK

SZÁRNY

TAN-

„ANYAGA”

INTÉZMÉNY

FEJLÕDÉS-

LITERÁTOR

ELLENES

SZÉN, NITROGÉN, KÉN, JÓD

SZELLEMI

MÚLT IDÕ

SPORT

JELE
HAJTÓMÛVET

ÉS

MUTATÓSZÓ

SUTTOGÓT

NEMESGÁZ,
FORD.

… LISA
SZEM.
NÉVMÁS
NÉMÁN

LUXEMBURG

ELÖZÖNLI!

AUTÓJELE

POLGÁRI
IDÕ JELE

ÖKÖR
ZÚZÓ

JÓLLAKTAK

TÖRVÉNYKÖNYV

UGYANÕ
SZEM.

MÛ, ALKOTÁS

NÉVMÁS

LATINUL

LOCSOLÓRA

A VÉGÉN LÕJ!

ÉGTÁJ

TEVE
RÉSZE!

„A”

J

TÉLI
CSAPADÉK

KELET

HIDROGÉN

FÉLTÕ!

TONNA

ÁLLÓVÍZ

JÖVENDÕ

Beküldési határidõ: január 20.

12., Bodrogi László, Akácfa u. 53.

A 45. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„És rekedt hangon, félig sírva / Kiabálni minden ablak alatt / Szakadt lelket foltozni, foltozni / Tört szíveket drótozni, drótozni“

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Sebõ Györgyné, Semmelweis u. 2.,
Tóth András, Grassalkovich u. 10.

A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutalványát nyerték: Bódai Brigitta, Kazinczy F. u.

A Városi filmszínház klubkártyáját nyerték:
Csabai Marian, Antalhegyi u. 46., Galambos
Mária, Kertész köz 3.

Adventi koncert gitármuzsikával

Arpeggio a Kastélyban
December második szombatján szűknek bizonyult a Kastély gyönyörű díszterme. Az Arpeggio gitárzenekar közönsége nemcsak minden ülőhelyet s
körben a falak menti állóhelyeket töltötte be, hanem még az előtérben is
szorongott.
A Kósáné Szabó Beáta vezette zenekar jól öszszeállított mûsorral, igényes, profi szintû játékkal felelt meg a fölfokozott várakozásnak.
Az összkari darabokat szóló és kis együttesek
váltogatták versmondással. A gitárjátékra csak
néhány jellemzõt hadd említsek: könnyed, gördülékeny, folyamatos elõadásmód, a tempó természetes áradása – az együttes ezzel is újra igazolta magas színvonalú tudását.

Ha bárkit kiemelek, ez részemrõl bíz' önkényes, annyira egységesen szép hangversenyt
hallhattunk. Mégis hadd említsem Ágostonné
Balogh Myrtill és Szász Anna kitûnõ szopránját,
Kósa István figyelmes, pontos ütõkíséretét, Sándor Krisztina szólógitár számát. Vályi Nagy Tamás nagybõgõn járult hozzá a teljesebb hangzásképhez, melynek a díszterem akusztikája – íly
nagy létszámú hallgatósággal, bár az ellenkezõjét most nem ellenõrizhettük – kiváló teret
adott.
Nem is maradt el a hálás közönség lelkes, legtöbbször vastapsba átcsapó tetszésnyilvánítása,
amely annyi ráadást kívánt volna, hogy a remek
hangversenynek a terem szoros idõbeosztása tudott csak véget vetni.
-spéter-

