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Városunkban egyre több civil szerve-
zet működik alapítványi és egyesü-
leti formában. Több közülük a szoci-
ális szférában tevékenykedik, és
vesz le jelentős terhet az állami és a
városi költségvetés válláról. A Segít-
ség Közalapítvány és a Lumniczer
Sándor Alapítvány tevékenységét
már jól ismerik a gödöllőiek. Mind-
két alapítvány több száz családnak
nyújt segítséget évente. Az elmúlt év
végén a két szervezet összefogásá-
val az eddigiektől eltérő területen is
megmutatták, nem hagyják magára
azt, aki támogatásra szorul.

Zoltán próba-szerencse alapon kereste meg a
Segítség Közalapítványt, hogy megoldást
keressen a továbbtanulásra. Miután felvételt
nyert a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolára,
egy évet halasztott, hogy megszerezze a
technikusi minõsítést. Ám a következõ esz-
tendõben sem kezdhette meg tanulmányait,
mivel egy megbetegedés kezelése során, az
egyik gyógyszer mellékhatásaként súlyos
csontritkulás alakult ki nála. Két csigolyája
összeroppant, hosszú hónapokba tellett, míg
újból lábra állhatott. Még ma sem tudja el-
hagyni a lakását. A tanulásnak egyetlen mód-
ja számára az intereneten keresztül lehetsé-
ges. Ehhez azonban egy, a jelenleginél job-

ban felszerelt számítógépre és internetes
hozzáférésre volt szükség. A csaknem 300
ezer forintos beruházás a család számára
nem volt megvalósítható. Az önkormányzat-

nál – ahonnan szintén sok segítséget kaptak
– javasolták, keressék meg a Segítség Köza-
lapítványt.

(folytatás a 2. oldalon)

Továbblépés alapítványi segítséggel

Civil összefogás Gödöllőn

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

Újabb gödöllõieket tüntettek ki  a Magyar
Kultúra Lovagja címmel. (2. oldal)

A lakossági hulladék 10 százalékát dolgoz-
za fel és hasznosítja újra az elmúlt évben
beindított komposztáló. (3. oldal)

Február 11-én rendezik meg városunkban a
Sportbált. (15. oldal)
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(folytatás az 1. oldalról)

Mint azt Six Edit önkormányzati fõtanács-
adó asszonytól, az alapítvány kurátorától
megtudtuk, ritka, hogy az alapítvány profil-
jától ennyire eltérõ kérést támogassanak. De
mint mondotta, ennek a fiatalembernek az
esetében  mérlegelni kellett azt is, hogy ez
az egyetlen lehetõség a számára, hogy elvé-
gezze fõiskolai tanulmányait. Mivel a há-
romszázezer forintos összeg számukra túlsá-
gosan megterhelõ lett volna, megkereste dr.
Makra Csabát, a Lumniczer Alapítvány ku-
ratóriumának elnökét, hogy vállalják át a
költségek egy részét. A két szervezet törté-
netében nem ez az elsõ ilyen összefogás. És,
bár a Lumniczer Sándor Alapítvány profil-
jától is kissé eltér az ilyen jellegû támogatás,
a kuratórium mégis úgy döntött, segítenek a
fiatalembernek. A felszerelések az év végén
megérkeztek, így Zoltán megkezdheti a ta-
nulást, s az ismétlések után – mivel a villa-
mosmérnöki karon nincs keresztfélév – õsz-
szel, végre az elsõ évfolyamot. 

A Segítség Közalapítvány és a Lumniczer
Sándor Alapítvány a jövõben is köszönettel
fogad minden támogatást. 

Segítség Közalapítvány. BBRT:
10103836-13223239-00000003.

Lumniczer Sándor Közalapítvány. OTP:
11742049-20301004-00000000.

A Gödöllõn mûködõ civil szervezetek ak-
tív munkájának eredményeként, egyre több
helyrõl kaphatnak segítséget a rászorulók. A
szervezetek egyre több program szervezésé-
ben vesznek részt. Február elejétõl lapunk
külön rovatban tájékoztatja az olvasókat az
alapítványokat, egyesületeket érintõ esemé-
nyekrõl. A 7. ol-dalon jelentkezõ Civil Sarok
arra is lehetõséget biztosít, hogy a városunk-
ban mûködõ civil szervezetek bemutatkoz-
zanak, beszámoljanak tevékenységükrõl.

B.J.

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

a gödöllői Szent István Egyetem aulájában

Mûsorvezetõ: Szulák Andrea

Fellépõk: Csepregi Éva
Vincze Lilla
Rebecca Sol
Charlie
Delhusa Gjon
Gerendás Péter
Dolly és Kékes Zoltán
D. Nagy Lajos és Németh Alajos
Kormorán együttes

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.

Hymnus, a Magyar nép
zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyar t
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kar t,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyer t szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Ér tünk Kunság mezein
Ér t kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektár t csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de büneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Ver t hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenf iad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szer te nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölötte.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv és öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg isten a magyar t
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kar t
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra
Napját, amely napon fejezte be 1823-ban
Kölcsey Ferenc nemzeti himnuszunkat
Szatmárcsekén.

Újabb két gödöllõit tüntetnek ki a Magyar
Kultúra Lovagja címmel. Az 1998-ban alapí-
tott elismerésben eddig kétszázhuszonketten
részesültek, s az idén harmincegy arra érde-
mes személynek adják át. A jelöltek szemé-
lyére civil szervezetek intézmények tehetnek
javaslatot.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Erzsébet
királynénak posztumusz ítélte oda az elisme-
rést. A magyarok védõangyalaként számon-
tartott királynét a Gödöllõi Királyi Kastéy
Kht. javasolta a címre. Mint az a jelölés in-
doklásában szerepel: „Szerette és lehetõsé-
geinek megfelelõen támogatta a magyar ze-
nét … embersége, következetessége és a ma-
gyar kultúra ápolása, támogatása és fejlesz-
tése miatt méltán vált a magyarok pártfogó
nagyasszonyává.“

A Magyar Kultúra Lovagja megtisztelõ cí-
met veheti át Szántai Sándor, gödöllõi vas-
esztergályos költõ is, akinek a közmûvelõdés
fejlesztéséért ítélték oda a díjat.

A Magyar Kultúra Lovagja cím átadására
évente a Magyar Kultúra Napján kerül sor,
évente maximun 36 fõnek adható. Az elsõ
gödöllõi kitüntetett 2003-ban Mélykuti Csa-
ba volt.

Magyar Kultúra Napja

Lovagok

Meghívó
A hagyományoknak megfelelõen az idén is a
Magyar Kultúra Napján 2005. január 22-én
adják át a Gödöllõ Kultúrájáért Díjat.

Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
színházterem, idõpont: 19 óra

Nagy sikere volt a könyvtárban megrende-
zett „Kattints rá, Nagyi!“ elnevezésû tanfo-
lyamnak. A foglalkozásokat, mint a neve is
jelzi nagymamáknak és nagypapáknak hird-
ették meg, hogy könyvtárosok segítségével a
nyugdíjas korosztály tagjai is megismerked-
jenek a számítógép és elsõsorban az internet
lehetõségeivel. A foglalkozások idõtartama
heti 12 óra volt, ahol a résztvevõk családias
légkörben bepillantást nyerhettek a világhá-
ló számukra teljesen új világába.

Az egyik résztvevõ, Erdõ Judit a követke-
zõképpen számolt be a tanfolyamról:

„Véget ért a négy héten át tartó internetes
tanfolyam, amelyen mi – a már nem a legfia-
talabb korosztályhoz tartozók – megismer-
kedhettünk egy kicsit a számítógéppel. Azzal
a számítógéppel, amelyet eddig fiatalabb
családtagjaink használtak, mi pedig csak a
port törölgettük le róla. 

A Gödöllõi Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központ által szervezett tanfolyamon 1-1
hetes csoportokban, heti 12 órában megkö-

zelítõleg 30 fõ ismerkedett meg az interne-
tezés alapvetõ titkaival.A hét végére sikerült
szolidabb mederbe terelni az egér futkáro-
zását, s ha nem is az egérlyukba, de a szöveg
megfelelõ helyére már rutinosabban tudtuk a
kurzort irányítani.

A tanfolyamon megismerkedtünk néhány
keresõ programmal, s már nem  jelent gondot
megtalálni, hogy mikor indul Budapestre
HÉV, vagy vonat, egy-egy keresett könyv
fellelhetõ-e a könyvtárban, milyen progra-

mok lesznek az elkövetkezõ idõben
Gödöllõn, vagy éppen milyen táplá-
lékot fogyaszthat egy lisztérzékeny
hozzátartozónk.

A levelezési program segítségével
az ország (világ) más pontjain élõ ro-
konaink, kisunokánk rövid idõn belül
értesülhetnek hogylétünkrõl, és mi is
az övékrõl. A képeslapküldõ oldalról
pedig egy-egy szép képet is küldhe-
tünk szeretteinknek.

A tanfolyamnak vége, de a meg-
szerzett ismereteket az otthoni és a
könyvtári számítógépek segítségével
gyakorolhatjuk. A könyvtárban a szí-
vesen segítenek a internetezés hasz-
nálatában még kezdõ lépéseiket meg-

tevõ hölgyeknek, uraknak. Fedezzük fel a vi-
lágot, bõvítsük ismereteinket!“

Bízunk benne, hogy ez a tanfolyam egy
kicsit közelebb hozta az idõsebb korosztályt
a számítógéphez és ezáltal szívesen fogják
majd múlatni  idejüket  a világhálón. Remél-
hetõleg mindenki jó érzéssel távozott a fog-
lalkozásokról, és a jövõben, ha lehetõségek
engedik majd, újból lesz „Kattints rá, Na-
gyi!“ tanfolyam.

Kiss-Simon Judit, könyvtáros
Fotó: a szerző

Internetes oktatás az idősebbeknél is népszerű

Kattints rá, Nagyi!
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Legyen Ön is

dr. Gémesi György

országgyûlési képviselõ vendége a

Parlamentben!

Ingyenes látogatásra jelentkezni 
a tervezett látogatás elõtt egy hónappal

Pelyhe József parlamenti titkárnál
(20/823-1408) lehet!

BEUTAZÁS EGYÉNILEG!

Parlamenti látogatás

Városunk legtöbb kritikát kapott in-
tézménye a VÜSZI. Az a szervezet,
ahol nincs pihenőnap, ünnepnap,
nappal és éjszaka, ahol huszonnégy
órában kell helytállni. Hogy ez meny-
nyire sikerül, arról megoszlanak a
vélemények. S mennyire igaz az,
hogy a kritikákért nem megsértődni
kell, hanem azokból tanulni, arra ők
szolgáltatják a legjobb példát. Az
idén ugyanis új minőségirányítási
rendszert vezetnek be. Többek kö-
zött erről is beszélgettünk Bokor Ár-
páddal, a VÜSZI Kht. vezetőjével.

– Nagyon sok kritika ér bennünket. Ennek
okát elsõsorban abban látom, hogy a mun-
kánk nagy része, szó szerint, a lakosság sze-
me elõtt zajlik. Nem üzleti titok, hogy mit
csinálunk, és javarészt közpénzt használunk
fel. Nem állítom persze azt, hogy nem for-
dulnak elõ hibák, de tudni kell azt is, hogy
azok, akik elégedettek, nem ragadnak tollat,
telefont. Ezt általában azok teszik meg, akik
úgy gondolják, nem a megfelelõ módon vé-
gezték el az adott feladatot a munkatársaink.
Sok esetben azonban, elfeledkeznek az elé-
gedetlenkedõk arról, hogy egy örökölt várost
kell rendben tartanunk. A feladataink nagyon
sokrétûek, és azt hiszem, ezt akkor vennék
észre igazán, ha megtapasztalnák a hiányát.
Alapfeladataink közé tartozik a parképítés és
fenntartás, a játszóterek, közterületek rend-
ben tartása, az útfenntartás és helyreállítás,
valamint a szemétszállítás. 

– Az idei évben sok változás lesz ezen a
téren…

– Az elmúlt õsszel már megkezdte mûkö-
dését a komposztálótelep. A mondhatni pró-
baüzem után, az idén már teljes kapacitással
dolgozzuk itt fel a városban keletkezett zöld-
hulladékot. Az õszi kampány során 450 ton-
na gyûlt ebbõl össze, s a terveink szerint a

2005-ös esztendõben a hozzáadott szenny-
víziszappal együtt 5000 tonnát dolgozunk
fel, és hasznosítunk újra. Ez a Gödöllõn ke-
letkezett lakossági hulladék 10-12 százaléka.
Tavasztól õszig, 35 héten keresztül üzemel
majd a zöldjárat, minden héten csütörtökön.
Ekkor az egész városban összegyûjtjük a
zöldhulladékot. Ez persze elsõsorban a kert-
várost érinti, de amennyiben igény lesz rá, és
jelzik, hogy a lakótelepeken is kérik ezt a
szolgáltatást, akkor ott is elvégezzük a gyûj-
tést. Az ilyen irányú igényeket Bernáth Ló-
rántnál kell bejelenteni, a 420-773/119-es,
vagy a 418-603-as telefonon.

– Az alapfeladatok mellé az elmúlt esz-
tendõben két újat is kaptak. A temetõ és a
parkolási rendszer üzemeltetését. Milyenek a
kezdeti tapasztalatok?

– A lakosság pozitívan fogadta, hogy van
gazdája a temetõnek. Megkezdtük azokat a

munkálatokat, ame-
lyek az elmúlt évek-
ben elmaradtak. Az
uniós szabványoknak
megfelelõen átalakít-
juk a ravatalozó épü-
letét és a boncolóhe-
lyiséget. A napokban
fejezõdik be a nyilvá-
nos WC építése, és
megkezdjük a Dózsa
György út felõli ré-
szen a zárt kerítés
építését, amelyben
urnafülkéket is kia-
lakítunk. Nagy hang-
súlyt helyezünk arra,
hogy a temetõben ed-
dig mûködõ és a to-
vábbiakban is a la-
kosság szolgálatában
dolgozó vállalkozók-
kal jó kapcsolatot

tartsunk fenn. Szintén kardinális kérdés vá-
rosunkban a parkolási feladatok megoldása.
A parkolási díj bevezetésével sokat javult a
helyzet. Mindig lehet parkolni a belvárosban
ott is, ahol eddig nem lehetett helyet találni.
Persze ezzel együtt megnõtt az ingyenes par-
kolók kihasználtsága is. Folytatódik ezeknek
is a rendbetétele, és a lehetõség szerinti bõ-
vítés is. Sokat javít városunk arculatán a már
részben elkészült kastélyparkoló. Itt még
folynak a munkálatok, jelenleg a buszok fo-
gadására alkalmas rész kialakításán dolgo-
zunk. Új feladatot az idei esztendõre is kap-
tunk, a Táncsics Mihály úti sporttelep üze-
meltetését. Már itt is készülnek az elõkészí-
tési munkálatok. Ez nem egyszerû feladat,
mivel egy  rendkívül lerobbant állapotú in-
gatlanegyüttest vettünk át.

– Nem csak erre fér rá a korszerûsítés, ha-
nem a VÜSZI eszközparkjára is. Úgy tudom

itt is nagyon sok változás volt az elmúlt
évben…

– Folyamatosan újítjuk fel a jármûparkun-
kat, és az eszközeinket, de ez egy nagyon ne-
héz feladat. Nagyot léptünk elõre a kiskocsik
tekintetében. Év végén vehettük át azt a há-
rom Renault-gépkocsit, amit az amortizáció-
ból vásároltunk. Ezeket össze sem lehet ha-
sonlítani azokkal a 18-20 éves gépjármûve-
inkkel, amikkel eddig dolgoztunk. Megjegy-

zem, még mindig vannak ilyenek! Ezek már
önmagában is kockázati tényezõk, hiszen
elõfordul, hogy amikor mennének az embe-
rek egy munkához, egyszerûen nem indul
el…

– A lakosság pedig csak azt látja, hogy a
munkát, hogyan végzik el.

– Így van. És arra törekszünk, hogy minél
jobb színvonalú munkát adjunk át. Ezért is
vezetünk be jelentõs szigorításokat a minõ-
ségellenõrzés terén. Az idén szeretnénk be-
vezetni az az ISO minõségbiztosítást. Ez ré-
szünkrõl nem csak azt jelenti, hogy jobban
oda fogunk figyelni az elvégzett munka mi-
nõségére, hanem azt is, hogy a rosszul vég-
zett munkának következményei lesznek. Per-
sze ahhoz, hogy jó tudjuk végezni a felada-
tunkat, a lakosság segítségére is szükség van.
Ugyanis hiába takarítjuk mi a közterületeket,
ott, ahol a szemetet a szemetes mellé dobják,
vagy felgyújtják a kukát, nehéz rendet tar-
tani.

K.J.
Fotó: VÜSZI

Következményei lesznek a hanyag munkának

Új minőségellenőrzés a VÜSZI-nél

Bokor Árpád munka közben

Ezer galamb és minden bizonnyal több ezer lá-
togató fordult meg nemrégiben a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség negyedik alkalommal
Gödöllõn megrendezett nemzetközi kiállításán.
A légipostások seregszemléjét – Bárdos István

elnök felkérésére – Gémesi
György polgármester nyitotta
meg a Szent István Egyetem
sportcsarnokában. 

A Magyar Postagalamb
Sportszövetséget 1882-ben
alapították. A 48. nemzetközi
kiállítás egyik érdekessége
volt a 2004. évi olimpia alkal-
mából Athénban megrende-
zett nemzetközi verseny ha-
zai gyõztesének bemutatása.
A domaszéki Takács László
galambja a leghamarabb ér-
kezett haza az athéni röpte-
tésbõl, a résztvevõ tíz ország
mezõnyében pedig a 3. lett. A

sportszövetség történelmében tavaly elõször re-
pültek fel az olimpia városából magyar galam-
bok az égbe.

jh
Fotó: Balázs Gusztáv

Légipostások seregszemléje a SZIE-n

Galambkiállítás

A fennállásának 750. évfordulóját ünneplõ
Kókán tartotta soros ülését a Gödöllõ és
Környéke Regionális Turisztikai Egyesület. 

Az idegenforgalmi szakemberek a térség
borászati hagyományaival ismerkedtek, és
megvizsgálták a jászsági-, a váci- és a gö-
döllõi turisztikai régiónak ezen a téren való
együttmûködésének lehetõségeit.

Ezen a rendezvényen mutatkozott be a
közelmúltban megalakult Váci Turisztikai
Egyesület, és a résztvevõk megismerked-
hettek a Közép-Dunavidéki Turisztikai Ré-
gió 2005. évi marketingterveivel is. Az esz-

mecsere végén bemutatkoztak a térség
vendéglátói is, felvonultatva a régióhoz tar-
tozó települések gasztronómiai hagyomá-
nyait õrzõ ételeket. A bemutatónak köszön-
hetõen olyan ételek kerültek az asztalokra
mint például a csömöri gombócleves, a mo-
gyoródi sistergõs, és a magyarbéles. 

Az egyesület következõ, egyben idei elsõ
ülését Máriabesnyõn a kegytemplomban és
a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház-
ban tartja  Az ülés témája a vallási turizmus
lesz.

Ny.F.

Gasztronómia, borászat és turizmus

Vendéglátás a régióban
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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

Kedves
Olvasóink!

A Chopin Zeneiskola programjai

Január 20., csütörtök 19 óra
Bali János növendékeinek hangversenye 
(furulya-kamarazene)
Január 22., szombat 10.30
Zenés farsangoló – Gálné Bagi Márta növen-
dékeinek hangversenye (hegedû)
Január 24., hétfõ, 17.30
Ferenczi Anna növendékeinek hangversenye
(zongora)
Január 28., péntek, 17 óra
Székely Judit növendékeinek hangversenye
(furulya-kamarazene)
Január 29., szombat, 11.30
Wilhelm Ildikó növendékeinek kamarazenei
hangversenye (cselló)
Január 31., hétfõ, 17.30
Törpényi Sándor növendékeinek hangver-
senye (zongora)

ELÕZETES

Január 29., szombat 17 óra
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

ALAPÍTVÁNYI BÁL

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Ez az a könyv, amelyet minden fiatal-
nak, kamasznak, bakfisnak a kezébe
adnék. A lét nagy kérdései tétetnek fel
Jostein Gaarder A narancsos lány című
könyvében, olyan formában, amilyen-
ben majd – jó esetben – egy serdülő
emberben úgyis felmerülnek.

Mi a világ? Hogyan jött létre a világminden-
ség? Miért születünk meg? Éppen mi? Miért
élünk? Érdemes-e élnünk?

A norvég író eleinte filozófiai és teológiai
tankönyvek társszerzõje volt. Évekig gimnáziu-
mi filozófia tanárként dolgozott. Tehát pedagó-
gus. A teológia és a filozófia szakembere.
Azonban szó sincs róla, hogy A narancsos lány
címû mûve száraz tudományos munka lenne. A
narancsos lány érdekfeszítõ, többrétegû regény.

Georg, a tizenöt éves kamasz négyévesen ve-
szítette el az édesapját. Tudja, hogy megbete-
gedett és meghalt, de alig emlékszik rá. Azon-
ban most, csodák csodájára elõkerül, mégpedig
hajdani babakocsijának a bélésébõl édesapjá-
nak egy hozzá intézett levele. Egy paksaméta.
Mely a személyes megszólítás mellett egy rej-
télyes történetet is tartalmaz. Az apa leírja, ho-
gyan találkozott „a narancsos lánnyal“. Hogyan
vesztette szem elõl. Hogyan kereste. Végül ho-
gyan találtak egymásra. Georgnak csak a törté-
net végén „esik le“, hogy „a narancsos lány“ az
édesanyja. A mama. Jé, hát õ is volt fiatal lány?
Akivel éppúgy megestek romantikus, számos
ügyetlenséggel, félreértéssel, véletlennel tûz-
delt dolgok, mint egy mai fiatallal?

Nem árt senkinek sem megismerni a szülei
szerelmének, együttélésének a létrejöttét. Hi-
szen annak a gyümölcse. Ha nem találkozik ép-
pen az a két ember, aki az apja és az anyja lett,
most õ nincs a világon.

A már halálos beteg apa kötelességének érzi,
hogy majd a túlvilágról is segítse a fiát. Hogy

mellette legyen, amikor annak a legnagyobb
szüksége lesz rá: a kamaszkorban. Ezért ír. Fáj,
nagyon fáj neki, hogy véget ér az élete, s maga
is elbizonytalanodik: érdemes volt-e a világra
jönnie, ha csak rövid lét adatik a számunkra, ha
a létünkkel minden esetben együtt jár a vég, a
halál?

Georg mégis õriz egy személyes emléket is
az apjáról. Egy éjszakára emlékszik, amikor õ,
a négyéves kisgyerek sem tudott aludni, s ki-
mentek együtt a teraszra. A csillagokat nézték.
A világûrbe pillantottak bele. Minden bizony-
nyal akkor fordult érdeklõdése a csillagvilág fe-
lé. Meg úgy egyáltalán, akkor kezdett el gondol-
kodni. Gondolkodni a földrõl. Annak számtalan
csodájáról. Igen, most már, hogy a levelet is el-
olvasta, tudja: ez az éjszaka indította el valami-
féle felfedezõ útra. Rálépni erre az útra, most
már az sem kétséges számára, ha vége is lesz
egyszer, mégis érdemes.

Külföldi szerzõ mûvét olvasva, általában nem-
igen törõdünk vele, hogy azt valaki lefordította
számunkra magyarra. Emeljünk kalapot néha a
fordítók, ez esetben Szöllõsi Adrienne elõtt. Ki-
váló szöveget alkotott. Szinte még a kamasz-
hang mutálását is halljuk Georg megnyilvánu-
lásainál. Például, mikor tudtára adja az anyjá-
nak, „hol a határ“. Mármint atéren, hogy még
mint kisgyerekkel bánjon vele. Norvégül nyil-
ván egészen másképp fejezik ki, hogy „most
már elég“, mint úgy: „hol a határ“. Gépiesen,
szó szerint is le lehetett volna fordítani az ere-
detit. A fordító azonban megtalálta a  legtöbbet
mondó, a helyzet hangulatát legjobban érzékel-
tetõ magyar kifejezést. Azt hihetnénk – mikor
már így megvan – , nem nagy dolog, hogy az
eszünkbe jusson: hol a határ. Pedig az. Hogy
igazán magyar kamaszokhoz szóljon a szöveg,
abban oroszlánrésze van a könyv fordítójának.

(Jostein Gaarder: A narancsos lány)
- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Megszülettél volna?

Az A:N:S Chorus adott közös koncertet
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kará-
csonyi hangversenyén. A számos nem-
zetközi elismerést kapott kórus leg-
utóbb 2002 tavaszán volt a zenekar
vendége Bach János-passiójának elő-
adásán.

A kórustól akkor rendhagyó elõadást hallot-
tunk. Nem volt ez másként a legutóbbi koncer-
ten sem. Az elõadó apparátus Bach Karácsonyi
oratóriumából négy kantátát szólaltatott meg.
„Ujjongjatok, örvendezzetek!“ – csendült fel
Bach csodálatos, fenséges muzsikája, ünnepé-
lyes, csillogó trombitaszóval hirdetve a Meg-
váltó közelgõ születését. Az est karmestere Bali
János, Bach zenéjének szakavatott, elismert in-
terpretátora volt. Kórusát a korabeli források
útmutatásai alapján állította össze. A mindössze
nyolctagú énekkar tagjai az áriák és a recitatí-
vók adta szólistafeladatokat is vállalták. A kitû-
nõ vokális elõadás további érdekessége volt,
hogy az alt szólamot is férfiak énekelték. A ko-
rabeli szólamanyagokból következtethetünk ar-
ra, hogy a „kórustételeket“ annak idején szóla-
monként mindössze egy-két énekes adta elõ;
így az elõadás visszatért az eredeti bachi elkép-
zeléshez a romantikus, nagy kórust alkalmazó
elõadásokhoz képest.

Bach Karácsonyi oratóriuma 1734/35 fordu-
lóján Lipcsében keletkezett. Voltaképp nem
egyetlen mû, hanem hat, feltûnõen sok közös
vonást felmutató kantátából álló sorozat: mind-
egyik az Evangélium (Lukács illetve Máté) Jé-

zus születését és elsõ napjait leíró szövegét ve-
szi alapul, s mindegyik egy nagyszabású kórus-
tételbõl, két áriából, továbbá recitativókból, és
zárókorálból áll. A hat kantáta a karácsonyi ün-
nepkör különbözõ napjain hangzott fel: az elsõ
három rész Karácsony elsõ-, másod-, és har-
madnapján (december 25-26-27), a másik há-
rom pedig Jézus körülmetélésének ünnepén (ja-
nuár 1.), az ezt követõ vasárnapon illetve Víz-
kereszt napján.

Bach az áriák és a kórustételek komponálá-
sánál elõszeretettel alkalmazta a zenekar fúvó-
sait. A Gödöllõi Szimfonikusok hangversenyén
nagyszerû teljesítményeket hallhattunk a zene-
kar tagjaitól: az említett trombiták mellett fuvo-
la-, oboa-, oboa d'amore-, angolkürt-, fagott- és
kürtszólókban is gyönyörködhetett a nagyszá-
mú közönség. A Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ színházterme befogadóképességének
határai sajnos több érdeklõdõt is megfosztottak
a koncertélménytõl. Lehet, hogy elõbb-utóbb
szükség lenne a Nemzeti Hangversenyterem
„gödöllõi változatára“ is?

Addig is kívánok Gödöllõ és környéke zene-
szeretõ lakóinak további hasonló, szép koncer-
tet, legyen az akár gödöllõi, akár vendégelõ-
adóktól. 

Karmesterünknek, Bali Jánosnak, kórusának
és a mûvelõdési központ munkatársainak ezú-
ton szeretném megköszönni a szíves közremû-
ködést, zenekarunk tagjainak pedig e helyrõl is
szeretettel gratulálok!

Lázár Attila

Koncert - visszatérő vendégekkel

Ujjongjatok, örvendezzetek!

A gödöllői református 
templomban

(Gödöllõ, Szabadság tér 9.) 

január 23-án este 18 órakor 

ORGONAHANGVERSENY LESZ

MÉHES BALÁZS

ORGONAMÛVÉSZ KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Január elsõ napján ismét a petárdáé lett a fõ-
szerep. A tûzoltók szerint Gödöllõn, a Kos-
suth Lajos utca egyik lakóházának kukájába
dobtak be ismeretlen személyek egy meg-
gyújtott pedárdát, minek következtében tûz
keletkezett. Meggyulladt két nagyméretû sze-
méttároló és a ház kapuja, megégtek az elekt-
romos kapcsolók, amorf alakot öltöttek a pos-
taládák, megfeketedtek az épület falai. A kár
jelentõs mértékû.

Keresik a gyermekbántalmazót
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást

folytat ismeretlen személy ellen, aki 2004. no-
vember 23-án 7.30 óra és 7.50 óra közötti
idõben Gödöllõn a Damjanich Általános Is-
kolától nem messze az utcán tettleg bántal-
mazta, illetve megfenyegette az iskolába tartó
egyik kisgyermeket.

Az elkövetõ személyleírása: kb. 160 cm
magas, vékony testalkatú, rövid, göndör, fe-
kete színû hajú, kreolbõrû, kb. 14 éves fiú. Az
elkövetéskor szürke színû 3/4-es kapucnis ka-
bátot, kék farmernadrágot és piros vagy fehér
színû cipõt viselt, illetve egy szürke színû (sa-
ras) mountain-bike kerékpárral közlekedett.

A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri, hogy
aki a fenti személyleírás alapján az elkövetõt
felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval rendelkezik, hívja a
28/514-655-ös vagy az ingyen hívható  80/
555-111 telefontanú, a 107-es, 112-es segély-
hívó telefonszámok valamelyikét.

Kérjük továb-
bá azoknak a sér-
tetteknek (gyer-
mekeknek, fia-
talkorúaknak) a
jelentkezését is,
akiket az elmúlt
idõszakban ha-
sonló inzultus
ért. A szülõk fo-
kozottan figyel-
jenek a gyerme-
keikre, mivel,
sajnos, egyre
több esetben vál-
nak kiskorú sze-
mélyek bûncse-
lekmények áldo-
zatává. Ameny-
nyiben gyerme-
kük sérelmére
bûncselekményt

követnek el, vagy tudomásukra jut ilyen eset,
kérjük azonnal jelezzék a rendõrségnek.

Kerékpáros gázolás
Halálos kimenetelû közlekedési baleset tör-

tént 2004. december 19-én a délelõtti órákban
Gödöllõn, a Szabadság út 223. szám elõtt.
Egy helyi lakhelyû férfi kerékpárjával a vá-

rosközpont felé haladt a 3-as fõúton, majd
balra szeretett volna fordulni. A mögötte hala-
dó tehergépkocsi eközben már megkezdte ki-
kerülni a kerékpárost, és az ütközést nem tud-
ta elkerülni. A kerékpáros férfi olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállí-
tás közben a mentõhelikopterben elhunyt. A
Gödöllõi Rendõrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztálya szakértõk bevonásával vizs-
gálja a baleset körülményeit.

A baleset helyszínén a rendõröknek nem
csak a szükséges eljárási cselekményeket kel-
lett foganatosítaniuk. A balesetnél összegyûlt
tömegbõl egy ittas állapotban lévõ szadai férfi
több alkalommal akadályozta az intézkedõ
rendõrök munkáját, majd a súlyos sérülttel
felszállni készülõ mentõhelikopter rotorja alá
állt. A mentõhelikopter ennek következtében
nem tudott felszállni, mivel a férfi a „magán-
akciójával“ saját maga és a helikopterben uta-
zók testi épségét is veszélyeztette. Gy. György
többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlan-
dó eljönni a helikoptertõl, ezért vele szemben
testi kényszert kellett alkalmazni. Gy. György
ellen a Gödöllõi Rendõrkapitányság rendza-
varás szabálysértés elkövetése miatt eljárást
indított.

Fegyverrel rendelkezők figyelmébe!
Korábban már közlésre került, hogy 2004.

május 1-jén hatályba lépett a lõfegyverekrõl
és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. Törvény,
valamint 2004. szeptember 3-án a törvény
végrehajtásra kiadott 253/2004. (VIII. 31.)
kormányrendelet, 49/2004. (VIII. 31.), BM-
rendelet, és a 50/2004 (VIII 31.) BM-rende-
let.

Röviden a fõbb változásokról:
– 2004. szeptember 3-tól a flóbertfegyverek

tartása engedélyhez  kötött!
– Flóbertfegyverrel rendelkezõk kötelesek

a fegyvereket legkésõbb 2005. június 30-ig a
bevizsgáló állomáson (Polgári Kézilõfegyver-
és Lõszervizsgló Kft., 1031 Budapest,
Gyöngysor u. 6.) besorszámoztatni, szemléz-

tetni, majd ezt követõen a lakóhely szerinti
rendõrkapitányságon az engedélyt megkérni!

– A rendelet hatályba lépéséig engedélyhez
kötött  gáz- és riasztó fegyverek esetében csak
viselés esetében kell engedéllyel rendelkezni.
(Viselés: közterületen, nyilvános helyen, köz-
forgalmú közlekedési eszközön, gépjármûvek
belsõ tereiben való tartást jelent, az erre vo-
natkozó szabályok /rejtve, betárazva, véletlen
elsülés ellen biztosítva/ betartása mellett.) 

– Az engedélyt a lakóhely szerint illetékes
rendõrkapitányságnál kell kérni. 

Köteles minden engedéllyel rendelkezõ:
– A személyi adatokban történõ változást,

(lakcímváltozás, névváltozás) fegyvermûsza-
ki-, orvosi érvényességének hosszabbítását,
fegyver eladást-vásárlást, valamint fel  nem
használt megszerzési engedély hatóságnál tör-
ténõ leadását, tároló hely változást 5 munka-
napon belül hatóságnál bejelenteni, illetve az
érvényességeket meghosszabbítatni.

– A fegyvertartási engedély elvesztés eltu-
lajdonítás bejelentése 3 munkanapon belül be-
jelenteni.

– A tartási engedély érvényességi idõ lejár-
tának határnapja elõtt legalább 30 nappal kez-
deményezni kell az engedély meghosszabbí-
tását!

2005. január 1-jétõl A rendõrhatóság nem
küld értesítést az érvényességek lejártakor!

Az engedéllyel rendelkezõk nagyon figyel-
jenek a határidõk lejártakor elõírt kötelezett-
ségekre, mert ha a meghatározott határidõn
belül nem teljesítik azokat, az engedélyt visz-
sza kell vonni elméleti és gyakorlati jártassá-
got igazoló fegyverismereti vizsga letételére
kötelezés mellett!

A szolgáltatási díjak összege is megválto-
zott, melyet már nem illetékbélyegben, hanem
készpénzátutalási megbízáson kell befizetni,
melyet a kérelem benyújtását követõen az
ügyintézõ állít ki.

A.C.

Rendőrségi hírek

Petárda-tűz

A teljesen kiégett kapualj
postaládái és villamos
kapcsolói

Fotó: Tatár Attila

A téli idõszakban a közlekedés mindig bo-
nyodalmakkal jár, és ilyenkor az idõjárás
viszontagságai miatt, nehezebben veszi
mindenki az akadályokat. Valószínûleg ez
az oka, hogy az elmúlt idõszakban több
olyan levelet is kaptunk, amely ilyen jelle-
gû problémákkal foglalkozik. 

„Megjegyzés a szabadságtéri kereszte-
zõdés jelenlegi megoldatlan-lehetetlen for-
galmához

… Tekintettel arra, amikor nem elkerül-
hetõ nevezett keresztezõdés (gépkocsival),
az tapasztalható hogy a kocsisor egyrészt
az Ady Endre sétányon a zeneiskoláig, illet-
ve a Dózsa György úton esetenként a pati-
káig ér. Ennek tapasztalatom szerint két oka
van: egyrészt a HÉV érkezése letiltja a ke-
resztirányú forgalmat, másrészt az ilyen
irányú zöld jelzés nagyon rövid. Szerintem
mindkettõ megoldható. Az elõzõhöz a HÉV-
nek át kellene térni a jobbratartáshoz, mai
az Európai Únióban szokásos (kivéve Ang-
liát), így HÉV szerelvények áthaladnának a
keresztezõdésben, és utána rögtön meg-
szûnne a lámpa program letiltása. A máso-
dik technikai kérdés csupán.“

Tamássy József

Tamássy József az új parkolási renddel
kapcsolatban is megosztotta velünk véle-
ményét:

„ …alapvetõen nem értek egyet a parko-
lási díj intézményével, tehát ebbõl a megkö-
zelítésbõl ítélem meg (nem egyedül va-
gyok). Már eddig is hetvenhét bõrt lenyúz-
tak az autóstársadalomról különféle „köte-
lezõ“ adók címén. Elképzelhetetlen volt
számomra, hogy egy városi központi rende-
lõintézet mellet csak fizetõ parkírozási le-
hetõség legyen.  Nem kell említenem, hogy
ember legyen a honban aki elõre meg tudja
mondani, mennyit idõzik a rendelõben, ha
nem elég tikettet váltott, számíthat a bünte-
tésre. Másrészt hasonlítsuk össze az egyre
többet hangoztatott P+R rendszerrel.“

Tisztelt Tamássy Úr!
Az ön által leírtak naponta okoznak ko-

moly problémát a gödöllõieknek. A megol-
dásról – mint azt dr. Fábián Zsolt alpolgár-
mestertõl megtudtuk, évek óta próbál
egyeztetni önkormányzatunk, mind a két
másik érintettel a PEMÁK-kal – mivel az
érintett útszakaszok az õ kezelésében van-
nak – és a BKV-val. Sajnos azonban ered-
ménytelenül. Bízunk abban, hogy az elke-
rülõ út megépülésével, és ennek megtörtén-
te után az utak városi kezelésbe kerülésével
megoldás születik majd erre a rendkívül sú-
lyos problémára.

A parkolási kérdéssel kapcsolatban Fábi-
án Zsolt úgy foglalt állást, õ sem híve a par-
kolási díjnak. Mint mondotta, ennek beve-
zetését a kényszer szülte.  Amíg nem mûkö-
dött, a belvárosban állandó volt a parkolás
miatti forgalomakadályozás, soha nem le-
hetett parkolóhelyet találni. Tévedés azt
gondolni, hogy a döntéshozók nem gondol-
tak azokra, akik hosszabb ideig parkolnak.
A Petõfi téren, valamint a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ elõtt (kb. 3 percre a
Tormay Károly Egészségügyi Központtól)
ingyenes parkoló áll azok rendelkezésére,
akik akár a rendelõbe jönnek, vagy a HÉV-
vel Budapestre kívánnak utazni. A fõváros-
ban egy nagyobb parkolóban többet kell
gyalogolni, mint innen az állomásig.
Ugyanígy, a MÁV-állomás mellett is van
ingyenes parkoló: aki arra jár, három-négy
autónál többet még soha nem látott benne. 

Szintén közlekedési problémára, a HÉV
menetrendéjre hívja fel a figyelmünket
Babó Elek kedves olvasónk:

„… Munkaszüneti téli napokon Gödöllõ
járatsûrûsége 60 perc. Ez az abszurd álla-
pot sem mûszaki okokkal, sem utas kihasz-
náltsággal nem igazolható. … Egy egyórás
várakozási idõ kimondva talán nem tûnik
hosszúnak, de rögtön az lesz, ha ezt az idõt
az Örs vezér téri peronon kell eltölteni, egy
fagyos, szeles, téli estén…“

Ezzel a problémával is dr. Fábián Zsoltot
kerestük meg, aki kérdésünkre elmondta:

Sajnos a BKV a menetrendet teljesen ön-
kényesen alakítja ki. Az érintett önkor-

mányzatokkal nem, hogy nem egyeztet, de
még csak nem is tájékoztatja õket, így a vá-
rosvezetõk is csak a hivatalos menetrend-
bõl értesülnek az esetleges változásokról.
Gödöllõ városának önkormányzata már
több alkalommal is lehetõséget keresett a
járatsûrûség gyakorítására, de ezért a BKV
olyan pénzügyi feltételeket támasztott,
amely nem képezhetett tárgyalási alapot.
Nem néhány millió forintra kell gondolni,
hanem a város – a tárgyalások idején érvé-
nyes – költségvetésének csaknem harmadá-
ra!  Jellemzõ egyébként a BKV-nak a témá-
hoz való hozzáállására, hogy õ volt az
egyetlen cég, amely az elmúlt év októberé-
ben városunkban megrendezett közlekedési
konferencián nem képviseltette magát.

Elmúlt lapszámunkban jeleztük, várjuk
az Önök véleményét az aluljáró falára fes-
tett, dr. Gémesi György elüldözésére felszó-
lító felirat ügyében.  Az elmúlt napokban
több levelet és telefont is kaptunk, az aláb-
biakban közlünk belõlük néhányat.

„Azt hiszem, valóban megérdemelné ez a
város, hogy ne Gémesi legyen a polgár-
mester. Nem kellene egy egész cikluson át,
csak egy-két évig. Sírva könyörögnének ne-
ki, hogy jöjjön vissza!“

Varga Zoltánné

„…Gémesi Györgyöt lehet szeretni, vagy
nem szeretni. (Ugyanez vonatkozik a képvi-
selõkre is.) De miért kell összefirkálni az
aluljárót. Az egykor szépen kifestett aluljá-
róban ma már alig látszanak a gyerekek ál-
tal festett képek. Akik ezeket összemázolták,
azok sem különbek, mint akik a polgármes-
tert akarják elüldözni!“

név és cím a szerkesztőségben

„…Éljen az árokbetemetés! Kezdõdik a
választási kampány? Ha jól emlékszem a
baloldaltól állandóan azt halljuk, hogy nem
szabad kivinni a politikát az utcára. Ezután
talán azt is hozzá kellene tenni, hogy az
aluljárókba sem.“

név és cím a szerkesztőségben

Olvasóinktól érkezett

Fórum Az Országgyûlés – az illetékbélyeg-hamisítások
visszaszorítása érdekében tett kormányzati intéz-
kedések egyik elemeként – elfogadta az adóható-
ságoknál (APEH, önkormányzati adóhatóság, ille-
tékhivatal) és a vámhatóságnál indított – egyes il-
letékköteles – államigazgatási ügyek utáni eljárási
illeték megfizetésének új módját tartalmazó ille-
téktörvény-módosítást.

Illetékköteles adóügyben az eljárási illeték
2005. január 1-jét követõen – néhány kivételtõl el-
tekintve – nem a megszokott módon a kérelemre
(beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbé-
lyeggel, hanem pénzben, az adóhatóság által meg-
adott (közzétett) számlára történõ banki átutalással
vagy készpénzátutalási megbízás feladásával lehet
megfizetni. A készpénzátutalási megbízás az ügy-
ben illetékes adóhatóságnál szerezhetõ be.

Az eljárási illeték megfizetésének új módja az
elsõfokú adóhatóságnál indított illetékköteles el-
sõfokú ügyekre (méltányossági ügyek, igazolási
kérelmek) – ide nem értve a másolat, kivonat ille-
tékét, melyet bélyegben kell leróni – valamint az
elsõfokú adóhatóság által hozott határozat elleni
fellebbezésekre vonatkozik. A felügyeleti intézke-
dés iránti kérelem illetékét továbbra is illetékbé-
lyegben kell megfizetni!

Az illetékfizetés határideje továbbra is a kére-
lem elõterjesztésének napja. Ezért az elsõfokú
adóhatóság az illeték összegét kötelezettségként
az adózó folyószámláján ezen idõponttal elõírja.

Ha az adózó az illetéket esedékességekor nem
fizeti meg, akkor az adóhatóság az ügyfelet hatá-
rozatban felhívja az eljárási illeték és a mulasztási
bírság megfizetésére. A mulasztási bírságot nem
kell megfizetni, ha az adózó a határozat kézhez-
vételétõl számított 8 napon belül megfizeti az ille-
ték összegét. Ha az adózó az eljárási illetéket a ha-
tározatban elõírt idõpontig nem fizeti meg, akkor a
határozat alapján az adóhatóság rendelkezik az el-
járási illeték és a mulasztási bírság végrehajtásról.

Gödöllõ Városi Polgármesteri Hivatal Adóiro-
dáján kezdeményezett eljárások illetékét a
12001008-00113048-00100006 számú Állami-
gazgatási eljárási illeték beszedési számlára kell
befizetni.

Lőrincz József irodavezető

Közlemény



2005. január 20. Gödöllői Szolgálat 7

Ügyeletek

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.

Gyógyszertári ügyelet
Január 17-24-ig: Medicina, Dózsa Gy.
u.12. Tel.: 432-126
Január 24-31-ig: Ezüstkehely, Petõfi S. u.
1/a. Tel.: 416-551.

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.

Állatorvosi ügyelet
jan. 22-23.: Dr. Pénzes János, Szada, Mátyás
K. u. 5/a. Tel.: 30/953-1241

Recept

Bakonyi tejszínes csirke

Hozzávalók: 1 közepes fej hagyma, 1 kg filé-
zett csirkemell, 1/2 kg gomba, 2 dl fõzõtejszín
vagy 3 dl sima tejszín, 1 db krémföl

Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk és ke-
vés olajon üvegesre pároljuk. A csirkemellet
csíkokra vágjuk és a hagymával együtt fe-
héredésig sütjük. Ekkor hozzáadjuk az elõ-
zõleg megtisztított és felszeletelt gombát, és
tovább pároljuk, amíg a gomba levet nem
ereszt. Ekkor felöntjük annyi vízzel, hogy
majdnem ellepje. Amikor a hús és a gomba
is megpuhult, behabarjuk az összekevert tej-
szín, tejföl és liszt mártással, majd addig fõz-
zük, amíg besûrûsödik. Köretnek párolt rizst
kínálunk hozzá.

A Gödöllõi Városi Televízió 
mûsora

kedden és pénteken 18 órától

– Színházi közvetítés: S.W.Gourney:  
Szerelmeslevelek

– Company Canario: Erdélyi táncok

Figyelem!

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.

Pályázati Hirdetmény

A Gödöllõi Piac Kft (Szabadság út 3.) pályá-
zatot hirdet a városi piac csarnok épületének
emeletén lévõ üzlet bérleti jogának meg-
szerzésére 2005. április 1-tõl.

A pályázatot a városi piac (296 hrsz) csar-
noképület galériáján levõ 215. sz. (11.butik)
4,08 m2 alapterületû üzlet 2005. december
31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg,
mely évente meghosszabítható. Az üzletben
iparcikk, textil, gyermekruházat, lábbeli,
bõrdíszmû, ajándék, papír-írószer, kozmeti-
ka – illatszer, elektronikai cikkek, sportáru,
sporthorgászati, kempingcikkek kiskeres-
kedelmi tevé-kenysége folytatható.
Bérleti díj: 23.704 Ft +áfa/hó 
Kaució: 2 havi bérleti díj

A bérlemény megtekinthetõ a piac nyitva-
tartási ideje alatt (7-18-ig, szombaton 7-13-
ig) Gödöllõ, Szabadság út 3 sz. alatt
Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc a
piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illet-
ve a 06/30/503-0777 vagy a 06/28/422-019-
es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. február 4. (péntek), 10 óráig
Eredményhirdetés, szerzõdéskötés:
2005. február 7. (hétfõ) 9 órakor

Gödöllői Piac Kft.

Mindenekelőtt szeretnénk egy ünnepé-
lyes bejelentést tenni. Két éves az Ecce
iuventus – Íme az ifjúság című rova-
tunk! Eddigi munkánk során sok-sok
érdekes és kevésbé érdekes (kinek
hogy) cikket írtunk, sokat dolgoztunk,
és a jövőben is keményen, és töretlen
lelkesedéssel folytatjuk munkánkat.
Akiket esetleg megsértettünk egy-egy
mondatunkkal, azoktól ezúton bocsá-
natot kérünk, ha bárkinek javaslata, vé-
leménye van rovatunkkal kapcsolat-
ban, írja meg, szívesen válaszolunk.

Most rám, mint az Ecce iuventus kéttagú szer-
kesztõcsapatának ötven százalékára esik az a
megtisztelõ szerep, hogy értékeljem az elmúlt
évet és egy kicsit nosztalgiázva, szemezgessek
rovatunk eddigi témáiból. A tavalyi év nem
csak szerkesztõségünkben, hanem világtörté-
nelmi szempontból is mozgalmasan telt: ame-
rikai elnökválasztás, iraki invázió, európai par-
lamenti választások borzolták a kedélyeket.

Magyarországon sem telt unalmasan az élet,
bár kormányunk nem dicsekedhet azzal, hogy
túl sokat mozdított volna elõre az ország szeke-
rén. Érdekességként azonban megjegyzem,
hogy 2004-ben a rendszerváltás óta elõször
mondott le miniszterelnök azelõtt, hogy lejárt
volna a mandátuma. Épülni szinte semmi nem
épült (hacsak az épül szó elé nem teszek egy
közismert igekötõt), esetleg a nyugdíjasoknak
emelték a nyugdíját, ami megmondom õszintén
engem, mint fiatalt nem nagyon érintett, az vi-
szont annál inkább, hogy ritkultak a vonatok.
Nem tudom észrevettétek-e, de Gödöllõrõl Bu-
dapestre az utolsó vonat még tíz óra elõtt el-
megy, ami igen kínos, fõleg ha összevetjük Ro-
mániával, ahol egész éjszaka járnak vonatok. A
fiatalokat érintõ probléma lesz – amivel ebben
az évben behatóbban fogunk foglalkozni – az új
felsõoktatási törvény(tervezet), általános szó-
használatban a bolognai folyamat, amit ha-
zánkban elég furcsán értelmeznek, de elöljáró-
ban errõl ennyit.

Az elmúlt évben is írtunk folyamatosan aktu-

ális témáinkról, a szórakozásról és az
ettõl sajnos el nem választható kábí-
tószerezésrõl, itt közöltük Zsiborás
Gergõ publicisztikáját, ami a tény
puszta feltárásán kívül megoldást is

javasolt a problémákra. Írtunk az oktatásról, su-
liról valamint nyári élményeinket is megosztot-
tuk veletek, már ha a nyári szünetben kézbe
vesztek ilyen kulturális folyóiratot, mint la-
punk. Teleki Pál halála évfordulójának emlé-
kezése képpen egy egészen különleges riport-
alanyunk volt az örökifjú Kovács Sándor bácsi,
aki az utolsó gödöllõi cserkész volt, aki még a
Jamboree-n is részt vett 1933-ban. Természete-
sen reagáltunk néha (nem állítva, hogy tárgysze-
rûen és objektíven) aktuálpolitikai eseményekre,
mint például az iraki invázió, és megemlékez-
tünk az ottani magyar jelenlét elsõ magyar ál-
dozatáról. Két cikket is írtunk a december ötö-
dikei népszavazásról, kommentálva az esemé-
nyeket. Bevalljuk kedves olvasóinknak és  – re-
méljük kialakult ilyen is – törzsolvasóinknak,
hogy nem törekedtünk minden esetben az objek-
tivitásra, és a száraz tények közlésére. A további-
akban is próbáljuk olvasmányossá és élvezetessé
tenni cikkeinket, hogy „ebben“ a rideg hírvilág-
ban egy kis szórakoztató-gondolkodásra késztetõ
írást is olvassanak. d&dzs

Ecce iuventus – Íme az ifjúság

Évértékelő levél olvasóinkhoz

Farsang 2005.  
V. jótékonysági mentősbál

Helyszín: Szada, Faluház 
Idõpont: 2005.február 19., 19-tõl 4 óráig. 
Zene: Patkós együttes
Belépõ: 3000 Ft (vacsorával) 
Vendég: Pécsi Ildikó + meglepetés 
Büfé, tombola

Jegyek vásárolhatók: 
Gödöllõ Mentõállomás, Ady E. sétány 

Tel.: 104, 28/520-844, 06-20-324-0753

Mindenkit szeretettel várunk!
Gödöllő Mentők Közalapítvány

Születtek

Baksza Renáta
Csikós Adrienn Éva
Fellegi Luca Nina
Erdei Márk
Dolányi Réka
Medina Dominik Viktor
Némerth Zoltán
Bugyi Vivien
Barna Tamás László
Straub Noémi
Balogh Katrin
Kosaras Dávid
Radics Nikoletta
Németh Angelus
Hományi Réka Ágnes
Keszthelyi Péter
Fazekas Anna Flóra
Nagy Kornél
Kiss Kamilla
Õry Laura
Õry Virág
Lippai Tünde Kinga
Gyenge Marcell Zoltán
Adamecz Balázs Ferenc
Farkas Márton
Nagy Flóra Dorina
György Bendegúz
Filep Róbert
Alföldi Benjámin
Pák János József

Elhunytak:

Tóth-Bordás Lászlóné Bodor Zsuzsanna 
Kõrösi István 
Baranyi Mihályné Radics Valéria

Sári Pál 
Papp Károlyné Erdei Margit
Tamás Istvánné Tóth Mária
Mocsári Jánosné Ollé Julianna
Klacsmann Károlyné Peák Mária 
Kõrösi Istvánné Tamás Mária 
Karácsony Lászlóné Karhesz Ilona Margit 
Fekete Imréné Rádi Veronika
Kolozs Lajosné Papp Éva Júlia
Fábián Imréné Pálinkás Mária 
Könnyû József
Horváth Istvánné Mészáros Viktória.
Árpás Lajos Géza
Szili Sándor Pálné Blázsik Mária 
Tóth János Márton 
Csorba Gergelyné Király Julianna
Hegedûs Istvánné Szitás Zsófia 
Nagy István
Benkó Jánosné Petrovszki Margit 
Szilágyi Lászlóné Danyi Gizella 
Székely Sándorné Kirner Erzsébet

Házasságot kötött

Szatlóczki László és Szira Dorottya
Lehoczki Róbert és Földházi Zsuzsanna
Huri László István és Krieger Annamária
Papp László és Király Blanka
Sallai Zsolt és Szûcs Katalin
Szabó Róbert és Gergely Andrea
Vajda Róbert és Füzi Tímea
Szebeni Vilmos és Daróczy Ilona
Balló Máté Bence és Lehr Dorothea
Ferik Balázs és Tamás Csilla
Moricz László és Cochioras Irina Gabriela
Dalik Tibor és Máté Ildikó
Tóth István és Homok Zsuzsanna

A Tudásfa Tanoda megköszöni támogatói-
nak a 2003. évben az SZJA 1%-ból ado-
mányozott 78.000 Ft-ot, amelyet a HACCP-
nek megfelelõ konyhafelújításra fordítot-
tunk.

Anyakönyvi hírek

A decemberi 26-i földrengés által elõidézett szökõár több tízezer áldozatot követelt Srí Lankán
is. A katasztrófát túlélõ, és abban szüleit elvesztõ gyermekek helyzetét tovább nehezíti a jár-
ványveszély, az éhínség. 
Az õ megsegítésüket készíti elõ a helyszínen a Bapista Szeretetszolgálat több munkatársa is.
Amennyiben lehetõségei engedik, kérjük segítsen egy Srí Lanka-i árvát egy éven keresztül,
havi 3000 Ft-tal.
Ha szívesen segítene, kérjük keressen minket az alábbi elérhetõségek egyikén: 
06-1-354-0779, 06-1-302-2929, fax: 06-1-302-0982
Info@fogadjorokbe.hu

www.fogadjorokbe.hu
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A XIX. századi Angliában az orvvadászat so-
kak számára az egyetlen megélhetési forrás
volt. Érthetõ hát, miért próbálkoztak a vadõrök
olyan kutyafajta kitenyésztésével, amely ve-
szélyes munkájuk során képes megvédeni õket.
Így született meg végül a bullmasztiff, amely a
bulldog kitartását és bátor-
ságát és a masztiff erejét és
szimatát ötvözte. Feltétel
volt még a sötét szín, mivel
a vadorzókat jellemzõen éj-
szakai ténykedésük közben
kellett tetten érni és elfog-
ni, így egészen századunk
elsõ évtizedéig szinte kizá-
rólag csíkos egyedek létez-
tek.

Marmagasság kanoknál:
63,5-68,5 cm; súly: 50-59
kg; szukáknál: 61-66 cm,
illetve 41-50 kg. Színár-
nyalatai: a csíkos minden
árnyalata, a sárga külön-
bözõ árnyalatai, a lényeg az egyöntetûség és
határozottság. Kis fehér jegy a mellkason meg-
engedett, más fehér jegy nem kívánatos. A
szõrzet rövid és kemény, amely véd az idõjárás
viszontagságaival szemben, szorosan a testhez
simul. A hosszú, selymes vagy gyapjasodásra
hajlamos szõrzet hibás.

A koponya erõs és szögletes. A szemek sö-
tétek vagy mogyoróbarnák, közepesen nagyok,
a pofa szélessége következtében egymástól jól
elválasztottak. A fülek V-alakúak, magasan és

távol tûzöttek, a tarkó vonalában a fejnek szög-
letes jelleget adva helyezkednek el. A nyak jól
ívelt, közepesen hosszú, nagyon izmos. A hát
rövid és egyenes, amely kompakt hatást kelt,
de nem túl rövid, hogy a mozgékonyságot ne
veszélyeztesse.

Megbízható és éber õrkutya, ugyanakkor
végtelenül nyugalmas és csöndes, melynek ré-
vén nagyszerû családtag válik belõle. Az idege-
nekkel szemben általában barátságos vagy kö-
zömbös, s higgadtsága, türelme egészen addig

tart, amíg szeretteit, ottho-
nát veszély nem fenyegeti.
Amíg nem fenyegetik biz-
tonságát vagy tekintélyét,
addig rendkívül elnézõ faj-
társaival szemben is. Kü-
lönösen értelmesek, bár
erõs egyéniségük hagyaté-
kaként néha túlságosan is
akaratosak.

A bullmasztiffról nem
mondható el, hogy különö-
sebb népszerûségnek ör-
vendene Angliában, de a
fajtának mindenhol meg-
vannak a maga fanatikus
hívei. Napjainkban az

anyaországban évente 400-500 kölyköt nevel-
nek. Sok aktív, de az angol viszonyokhoz ké-
pest kis számú kennel létezik. 

Hazánkban is igen népszerû ez a fajta, meg-
felelhet minden kutyaszeretõ ember számára.
Talán az egyetlen olyan õrzõ-védõ fajta, amely
egy igazi, nagy szelíd családi kutya, hiszen
mérhetetlen türelemmel viseli a gyermekek
nyüstölését, játékát.

Következik: brüsszeli griffon
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A bullmasztiff

Érdeklõdni: Pintér Zol-
tán 20/350-8592, Kara-
szi Pál 30/318-7255.

Bankszámla: 11600006-
00000000-10550764.
Ingyen kiscicák: 20/557
-2479, 30/640-7881

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

3 hóna-
pos keve-
rék kan

6 hetes keverék szukák

1,5 éves
d a l m a t a
k e v e r é k
szuka

8 hónapos
k e v e r é k
szuka

2 éves
németjuh
ász keve-
rék kan
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VÜSZI Kht.

Kidőlt fa az Ady-sétányon

Jártunkban-keltünkben észrevettük, hogy bár a naptár szerint már igencsak benn járunk a télben,
mégis, a fák közül egyre kevesebbrõl tûnik el a zöld „lombkorona“. Mint azt a VÜSZI illetékesé-
tõl megtudtuk, bár folyamatosan végeznek a városban fagyöngymentesítést, ez csak akkor ered-
ményes, ha nem csak a fagyöngyöt, hanem annak kihajtása elõtt az egész ágat lemetszik. Ezért
sok esetben csak az ágak rendkívül drasztikus visszavágásával mentesíthetik a fákat a rendkívül
agresszív élõsködõtõl.

Fotó: Tatár Attila

JárJár om a vom a v árár osos t...t. . .

Szerencsére senki sem sérült meg, amikor hétfő délelőtt egy hatalmas fa kereszt-
be dőlt az Ady Endre sétányon. A tűzoltók és VÜSZI Kht. munkatársai percek alatt
elhárították a kárt, így a forgalomban sem volt komolyabb fennakadás.
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Tájékoztató
A TIGÁZ gödöllõn is éjjel nappal várja a beje-
lentéseket a készenléti telefonszámon. Az ügye-
leti-készenléti telefonszámon minden olyan gáz-
szolgáltatásal kapcsolatos eseményt jelenteni le-
het ,amely a gázvezetéken (utcai és fogyasztói),
vagy gázkészülékeken szivárgás, üzemzavar,
szolgálati zavar, személyi sérüléses baleset, ha-
láleset, rongálás, természeti katasztrófa, közve-
szély, terrorcselekmény során következik be. A
bejelentéseket gödöllõi üzemünk éjjel-nappal
fogadja a 28/521-440-es telefonszámon. Fo-
gyasztóink a gázszámlánk hátoldalán olvashat-
ják a mûszaki ügyeletek  telefonszámait.

Pályázati felhívás
A Gödöllõi Távhõ Kft. pályázatot hirdet a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõtt hú-
zódó távhõ vezetékének cseréjére. A vezeték
2x80 méter hosszú, NÁ 80 átmérõjû és köz-
mûalagútban van elhelyezve. Az új csõveze-
téket Isoplus csõbõl kell kiépíteni. A részle-
teket megbeszélni, és az ajánlatokat leadni
Gödöllõn, a Palotakert 4. sz. alatt található
irodában lehet. Elõnyt élvez az a pályázó, aki
rövidebb határidõre és olcsóbban vállalja a
teljeskörû munka elvégzését.

A pályázatok leadásának határideje:
2005. február 4.
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe  konyhai kisegítők jelentkezését várjuk.
Tel.: (30) 9138-769, érdeklődni hétfőtől-péntekig.
* ANGOL és SPANYOL tanárokat keresünk óraadóként, vagy főállás-
ban. Kiemelt, érdekes szakmai munka, nemzetközi projektek, rendsz-
eres szakmai továbbképzések. Cím: I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői
u. 2., Tel.: 28/511-366.
* PROFI ANGOL NYELVTANÁROKAT KERES A STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSÉRE. JELENTKEZNI AZ
ISKOLA ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN. H-CS: 10-16, P: 10-14.  TEL: (28)
512-830 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. WWW.STUDIOONLINE.HU
* 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.
* Gödöllői munkahelyre ügyintéző munkakörbe kolléganőt keresünk.
Tel.: 20/9417-637.
* Gyakorlott konyhalányt keresünk gödöllői pizzériába. Tel: 20/338-
7225.
* Hatékony honlapok készítésével és online marketing tanácsadással
foglalkozó cég pályakezdő munkatársat keres Szoftverüzemeltető
munkakörbe. Feltétel középfokú műszaki végzettség, hálózati is-
meretek (MS), HTML és PHP ismeret. karrier@xpedient.hu
* Annyit keres amennyit akar! Mellékállás, kötetlen munkaidő, nem
ügynöki munka. Várom hívását: 06/30-9738-734.
* Gépészetben jártas munkatársat keresünk karbantartási segé-
danyagok országos forgalmazásához. Technikusi végzettség, angol
vagy német nyelvtudás, jó fellépés előny. Jelentkezés, bővebb infor-
máció a 06/30-951-2879-es telefonszámon.
* 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 távol-
létek, 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.
* Elektroműszerész végzettséggel rendelkező szakembert keresünk,
autóriasztó, HIFI, központi zár, lakásriasztó, kaputelefon, elektromos
kapu szerelésre. Személyes találkozót a 06/20-9420-109-es telefon-
számon lehet egyeztetni.
* Nemzetközi cég munkatársakat keres tőkebefektetés nélkül, magas
kereseti lehetőség, fő ill. mellékállásba! Érd.: 20/9749-879, Liscsin-
szkyné.
* Saját tehergépkocsival (3 t.) munkát vállalnék cégnek ill. mgán-
személyeknek bérfuvarba! Tel.: 20/9322-823.

* 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.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel ren-
delkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem.
Tel.: 06/20-472-3919.
* A Trink-Duo Kft gödöllői telephelyére "C" kategóriás jogosítvánnyal
és árufuvarozói engedéllyel rendelkező sofőrt keres. Érd.: 06/30-336-
7473.
* 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.
* 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 könyvesboltba eladót sürgősen felveszünk. Cím: Szabadság
tér 14. Tel.: 06/70-242-5075, 28/419-219.
* Bőrdíszművest, szíjgyártót keresek gödöllői lovasboltba. Tel.:
06/30-960-2829.
* Gödöllői taxi felvesz gépkocsivezetőt, PÁV II vizsgával. Tel.: 06/20-
937-6896.
* Gyermekfelügyeletet vállalok otthonomban! A gyermekek oda-vis-
szaszállítása megoldható! Tel.: 06/20-368-7258.
* Hétfőtől péntekig délelőtti munkát vállalok. Tel.: 06/30-413-8027.
* Érettségivel rendelkező munkatársat keresünk könnyű fizikai
munkára Gödöllő és környékéről. Bérezés: nettó 400 Ft/óra. Érd.:
06/20-9692-188 és 06/20-3333-871.
* Diákok jelentkezését várjuk irodai, adminisztratív, adatbeviteli fe-
ladatok ellátására. Tel.: 28/516-520, 06/70-313-8477.
* Pénzügyi ismeretekkel rendelkező munkatársak jelentkezését vár-
juk. Tel.: 06/70-311-3578.
* Gödöllői irodába multinacionális vállalat jó megjelenésű, jó kommu-
nikációs készségű munkatársat keres magas kereseti lehetőséggel.
Diploma előny. Tel: 20/4666-504.
* Jövedelem - most ajándék tagsággal, ingyenes kezdéssel! Oriflame
svéd, természetes alapanyagú kozmetikumok forgalmazásához
munkatársakat keresünk. 30%-os árrés, hitellehetőség. Tel.: 06/20-
445-3500.

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75
nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomfort-
tal 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, Alkony utcai sorház gépesített konyha-étkező, galériás
nappali, 1 db 35nm-es szoba + 3 félszoba, dupla garázs, pince, ri-
asztó-rendszer. Irányár: 26,5 MFt. ART' INGATLAN: (20) 329-3904.
* 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, 20/531-4333
* 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, 20/531-

4333
* 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 központhoz közel, a Kertvárosban, 750 nm-es
közművesített saroktelken, 90 nm-es, három szobás, garázsos, felújí-
tott 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, felújí-
tott lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt  Érdeklődni: Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* 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 Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldalban,
1800 nm közművesített telken, 80 nm-es régi téglaépítésű családi ház
eladó. Irányár: 22,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Királytelepen, csendes utcában, 570 nm-es
közművesített telken, 96 nm lakóterületű, három szobás, felújított,
kertes ház eladó. Irányár: 25,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* KEREPESEN, panorámás domboldalban 800 nm-es gondozott, bek-
erített, üdülőtelek (víz, villany, boros pince) eladó.  Irányár: 7,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken 96 nm
lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár: 25,0  mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban panorámás, délkeleti fekvésű 76 nm-es, 2
és fél szobás kéterkélyes, felújított, ötödik emeleti (önálló vízóra, ká-
bel TV, tároló) liftes házban eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, eladó és
bérlakásokat keresünk ügyfeleink számára. Magyartölgy Mérnöki Iro-
da     28/421-002, 20/531-4333
* JÁSZAPÁTIBAN, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nm-es
parkosított telken egy két és fél szobás és egy kétszobás, összkomfor-
tos ház( üdültetésre is alkalmas) eladó.  Irányár: 5,9  mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában földszinti (12 nm) iroda hosszútávra kiadó.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333.
* TELEK 10 Mio alatt! Kertvárosban 14.0 méter széles, 30% beépí-
thetőségű, panorámás foghíjtelek, aszfaltutas utcában 500 m2-el
9.500.000 Ft-ért sűrgősen eladó! TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA:
0630-919-5960
* TELEK CSANAK! Családi ház, vagy kétlakásos ház építésére alka-
lmas, 1000 m2, összközműves, 13.990.000 Ft-ért eladó! 0630-337-
9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* 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 Lás-
zló TELEKVADÁSZ KFT. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* TELEK később építkezőknek! Antalhegyen, 500 m2-es, panorámás,
családiház építésére alkalmas, építési telek eladó! Irányár 5.800.000
Ft. Várhatóan 2005-ben beépíthető. Közművek az utcában. 0630-
337-9000 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 szobá-
val, 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 TELEK-
VADÁSZ 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 TELEK-
VADÁSZ INGATLANIRODA. A POSTÁVAL SZEMBEN!
* 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).
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, kony-
ha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs+szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel: (20) 473-9388.
* Eladó Gödöllő Kazinczy krt-on 4. emeleti, egyedi fűtéses, nagy erké-
lyes világos lakás. Saját pincével, vízórával, internettel, kábel tv-vel,
igényesen felújítva. I.ár: 13,2mFt. Ugyanitt tükrös-divatos
ruhásszekrény 19.900 Ft, textilbőr étkező-sarokgarnitúra 39.900 Ft.
Tel: 70/940-1779.
* SÜRGŐSEN ELADÓ! A tv-toronynál 180 nöl-es telken 35 nm-es ház.
I.ár: 19mFt. Érd: 20/9424-237.
* 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 vál-
lalkozásra is alkalmas. Tel.: 06-209-390-824, vagy 06-203-191-581.
* 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.
* Gödöllő központjában 100 nm-es földszintes iroda ELADÓ! Tel.: 06-

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Vadász u-i 170 m2-es, kétgenerációsként is
használható, önálló családi ház, garázzsal,
mûhellyel eladó (vagy két 3 szobás lakóingat-
lanra cserélhetõ) 41MFt. 
-Mogyoródon Hév elérhetõséggel 240 nöl telken
100 m2-es nívós családi ház 24,5 MFt.
-Bercsényi u-ban 150 nöl építési telek 10,5 MFt,
közmûvek az utcában. 
-Kertvárosban 84+90 m2-es, nappali + 5 szobás,
2 lakásos családi ház, dupla garázzsal 24,5  MFt. 
-Központban 27 m2-es, földszinti, bútorozott,
igényes iroda 8,8 MFt.
-Csanaki új építésû 151 m2-es nappali + 3 szobás
lakóház 567 m2 telekkel, garázzsal 26,5 MFt.
-Kerepesen új nappali + 3 szobás társasházi
lakások, kis telekkel, 2005. tavaszi kulcsrakész
átadással 24,5 MFt.
- Isaszegen 300 nöl összközmûves telken, új
építésû 91 m2-es rönk lakóház  19,8 MFt.
-Máriabesnyõn új, még nem lakott, kulcsrakész
92 m2 családi ház, 153 m2 telekkel 19,5 MFt.
-Fenyvesi részen 150 nöl önálló telekkel 85-ben
épült kb. 120 m2-es családi ház garázzsal 18,5 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
Ü G Y F É L F O G A D Á S

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)

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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28-420-285, 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.
* Valkón jelenleg pékségként működő ingatlan eladó. Érd.: 30/901-
5226.
* 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, fran-
cia erkélyes lakás külön tárolóval eladó. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: 30/361-
2299.
* Gödöllőn, Királytelepen 550 nm telken, 2002-ben épült családi ház
eladó beépített konyhával, kandallóval, garázzsal és egy szép apart-
mannal. Ár: 30 mFt. Tel.: 30/403-5466.
* Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül részben felújít-
va, festéssel lakható két szoba. Nagy szuterén, tetőtér beépíthető.
Tel.: 20/434-0706, 28/418-203.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es
+ 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, 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. 
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában három emeletes ház első
emeletén eladó 71 nm-es, 3 szobás öröklakás. I.ár: 16 mFt. Tel.:
06/20-323-9261.
* Gödöllőn, Palotakert lakótelepen fsz-i 58 nm-es két szobás, parket-
tás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 13 mFt. Érd.: 06/30-
578-9410.
* 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.
* Palotakerten eladó egy 5. emeleti 57 nm-es felújított lakás. Ár: 11,9
mFt. Tel.: 06/30-311-5222, 20/933-4182.
* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás, kábeltévés,
lambériás, felújított lakás tárolóval eladó. Kastélyhoz, tömegkö-
zlekedéshez 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, ká-
beltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Ugyanitt eladó a Valkói út bal
oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.

* 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, fran-
cia 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 laká-
somat. 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- 3 szobás, 95 nm-es
étkezőkonyhás, egyedi fűtésű, vízórás pincetárolóval, kis kerttel azon-
nal beköltözhetően 195.000 Ft nm áron eladó. Nem panel. Tel.:
06/20-9882-333.
* Alkalmi áron, illetékmentesen eladó Gödöllőn a Blahai domboldalon,
most épülő 150 nm hasznos lakóterű, nappali (galériás) + 3 szobás sz-
erkezetkész 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
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. 600 nöl
telek. Tégla épület, betongerendás, födémmel. Melléképület, garázs,
pince, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Tel.: 06/20-476-8647.
* Gödöllő, Remsey utcában 44 nm-es másfél szobás lakás eladó. Tel.:
06/30-581-0047, 06/30-9868-379.
* 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 nm-es,
2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300 nöl füves,
gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 06/20-949-2936.
* Gödöllő kertvárosban eladó nagycsaládnak, kétgenerációnak, üzlet-
nek 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,
panorámás telek eladó. Az áram a telek előtt, vízbevezetés folyamat-
ban. I.ár: 3,1 mFt. Érd.: 06/70-3312-945.
* Gödöllőn igényesen felújított 3. emeleti 56 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes lakás sürgősen eladó. I.ár: 12,3 mFt. Tel.: 06/30-9243-836.
* Jászapátin eladó nyugalmas környezetben kétszobás, fürdőszobásKereskedelmi  h irdetés fe lvéte le  7 0 / 3 8 1 7 - 6 9 47 0 / 3 8 1 7 - 6 9 4
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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, Szabó Pál utcai új építésű kétlakásos társasház egyik fele
eladó. Lakótér 87 nm, gépkocsitároló 15 nm, terasz 28 nm.
Ár:22.000.000 Ft. Tel.: 06/70-223-7907.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 06/20-
468-1423.
* Gödöllőn, a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó 500 nm-es
telekkel. Tel.: 06/20-330-6648.
* Gödöllő Haraszti részén 960 nm-es telken 100 nm alapterületű, 2 és
félszobás + nappalis családi ház garázzsal + műhellyel eladó. Tel.:
06/30-675-9115. (Gödöllői lakást is beszámítunk.)
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2. emeleti lakás felújítva eladó. I.ár: 15,5
mFt. Érd.: 06/20-411-0045.
* Családi okok miatt ár alatt SÜRGŐSEN eladó 197 nm-es családi ház
Gödöllő - Öreghegyen, 360 nm telekkel. I.ár: 21 mFt. Tel.: 06/30-
6062-821.
* Eladó BUDAPESTEN az Oktogonhoz közel 74 nm-es, felújított, 2.
emeleti két szobás ("alkovval") lakás. Egy vagy két kisebb lakást eset-
leg beszámítunk. I.ár: 17,5 mFt. Tel.: 06/30-6062-821.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 4. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás, fi-
atalos, légkondícionált, jó állapotú lakás nyári költözéssel eladó. I.ár:
13,2 mFt. Tel.: 06/20-942-6811.
* Eladó Szilasligeten 106 nm-es családi ház egy 769 nm-es,
összközműves saroktelken. Az épület hozzáépítéssel és a tetőtér
beépítésével egy több generációs család részére is alkalmas. I.ár: 30,4
mFt. Tel.: 06/70-515-0452.
* Eladnám vagy kisebbre cserélném Gödöllőn lévő 82 nm-es + tetőtér
beépíthető, földszinti lakásomat, 3 szobás, nappalis, konvektoros. Elc-
serélném a János utca környékén lévő, 2. emeletig. Érd.: 06/28-416-
599, 06/20-238-1393. I.ár: 19 mFt.
* Gödöllőn a központban, csendes helyen eladó egy földszinti 1 + fél-
szobás, 43 nm-es lakás. Rácsos, redőnyös, külön vízórás, telefonos,
kábel tv-s, gázkonvektoros, tárolóval. Tel.: 06/28-415-417.
* 1 és félszobás, 45 nm-es, 3. emeleti lakás eladó Gödöllőn, a központ-
ban. Érd.: 06/37-319-178.
* Valkón 70 nm-es, felújított családi ház eladó. Tel.: 06/70-5099-287.
* Gödöllő központjában 4 emeletes téglaépítésú társasházban 2
szobás, felújított, 54 nm-es távfűtéses, összkomfortos lakás eladó.
Tel.: 06/20-421-9783, 06/30-393-6574.
* Tetőtéri nagy lakás eladó a Remsey-Kossuth társasházban. Ár: 19,5
mFt. Érd.: 06/28-432-813, 06/70-332-4253.
* Eladó Gödöllő belvárosában, a központtól 2 perces sétával elérhető,
frekventált környezetben 120 nm alapterületű, 3 szobás reprezen-
tatív kialakítású új polgári családi ház, déli fekvésű, nagy terasszal,
beépíthető tetőtérrel, 760 nm-es telekkel. Iá: 36,9 mFt. Érdelkődni:
20/9194-870

* Hatvanban eladó 2,5 szobás, felújított családi ház. Érd.: 06/20-311-
8207.
* Parkra néző erkélyes, 62 nm-es, 2. emeleti 2 szobás, palotakerti
öröklakás 12,1 mFt-ért eladó. Tel.: 417-870, este 17-20 óra között.
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-es, átalakított, felújí-
tott lakás 11 mFt-ért eladó. Érd.: 06/30-619-7154.
* Szőlő utcában 64 nm-es, 1. emeleti gázkonvektoros lakás 13,5 mFt -
2300 nm-es összközműves telken 3 szobás ház az alvégen 21 mFt.
Ház és Vár Bt. Tel.: 28/513-435, 06/20-435-7387.
* Eladó Gödöllőn, négylakásos kertes társasházban 2 szoba + nappalis
lakás. 30 nm-es terasz + 1 különbejáratú szoba. Lakótelepi 2 szobás
vagy 1 + 2 félszobás lakást beszámítunk. I.ár: 21 mFt. Érd.: 06/70-
592-7601.
* Veresegyházon a Táltos utcában sorházi ház eladó. Első és hátsó
kert, 4 szoba összkomfort, garázs 120 nm-en. Az épület 7 éves, azon-
nal beköltözhető. I.ár: 17,9 mFt. Érd.: 06/30-601-7289.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken
80 nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan irányára:
18,7 mFt. Érd.: 06/30-601-7289.
* Gödöllőn, az Alvégben, csendes környezetben, kertes társasházban
eladó egy 61 nm-es (41 nm+25 nm-es galéria) konvektoros, gázbo-
jleres lakás, 30 nm-es pincével. Tel.: 20/312-1935.
* Gödöllőn eladó 69 nm-es magasföldszinti öröklakás. I.ár: 15,1 mFt.
Kiköltözés, megegyezés szerint. Érd.: 06/20-9463-409, 10 órától. 
* Gödöllőn a Plus áruház mellett 2 szobás felújított lakás eladó.
Beépített konyha, külön vízóra, egyedi fa ajtók. I.ár: 13,8 mFt. Tel.:
06/30-565-8219.
* 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, Szabad-
ság 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, pincével,
nagy terasszal,  150 nöl-es, részben gyümölcsfás, részben térbeton-
nal burkolt telekkel. Iá: 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 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 Ingatlaniro-
da, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllő központjához közel, most épült 4 lakásos társasházban 94
ill. 97 nm-es, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás, tetőteres lakások
eladók 27 ill. 29 mFt-os áron. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn 2002-ben épült, 550 nöl-es parkosított telken egy
110 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, amerikai konyhás  családi
ház, 1 szoba kialakítására alkalmas tetőtérrel, garázzsal és egy külön
bejáratú 1 szoba összkomfortos lakrésszel. Iá: 30,5 mFt. Főnix Ingat- Apróhirdetés felvétele a KKossuth L .  u .  1ossuth L .  u .  1 .  a latt.  a lat t
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laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* 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 ál-
lapotban 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 I. emeleti, 57 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, részben felújított  öröklakás eladó. Irányár: 12,7 mFt. Főnix In-
gatlaniroda, 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 Gödöllőn a Szőlő utcában II. emeleti, 69 nm-es, 1 + 2x fél
szobás, felújított balkonos lakás, beépített konyhabútorral. 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, nap-
pali + 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 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 In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő központ -Munkácsi M. u., tégla
építésű, III. emeleti, 59m2-es jó állapotú, 1+2 félszobás, konvektoros,
erkélyes lakás. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-
322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, tégla építésű,
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
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban,
újszerű, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 1+2félszobás, parkettás, egye-
di-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitelle-
hetőség, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Úrréti tónál új építésű, ikerház, nappali+3 szoba (152m2), +
garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2),
kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 27,5MFt
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.in-
gatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 2004-ben il-
letékmentesen, 40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások
10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-vissza-
térítés. 60% elkelt! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ 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 INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett, 610m2-
es kert. Irányár: 23,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-
2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi
ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők
Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! Major Zoltán IN-
GATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca
sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek leköthetők.
Méret igények lehetőség szerint! Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő  utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Kon-
vektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ 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 kertelek. Ár: 34MFt Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parket-
tás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba,
17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek. Ár:33,9MFt
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.in-
gatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-
nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. Major Zoltán IN-
GATLANBANK 70/456-2100, 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
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, 82m2-es, I. emeleti, 1nap-
pali+2szoba+1/2szobás, jó állapotú, parkettás lakás eladó. Erkély, 2
külön WC, beépített szekrények, tároló. Irányár: 19,5MFt Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ 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
* ÚJ HÁZ 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
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a Plus mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig igény szerint,
egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingat-
lanbank. hu
* LAKÁS- Gödöllő Palotakerti 57 m2-es l nappali + fél szobás felújított
9. emeleti lakás eladó. Ára 11.3 millió Ft. Ferenczné Éva INGAT-
LANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS- Gödöllő János u-ban 40 m2-es 2. emeleti l nappali + fél
szobás, teraszos lakás, téglaépítésű társasházban eladó. Ára: 11 millió
Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS - Gödöllő Kossuth L. u.-ban, igényesen felújított 55 m2-es
nappali + félszobás, egyedi vízórás 3. emeleti lakás eladó. Ára: 12,5
millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS- Gödöllőn, igényes kialakítású sorházi lakás, l nappali, 3 szo-
ba, 2 fürdőszoba, 25 nm terasz, tripla garázs, 7oo m2 kert, parkosít-
va, kiépített öntözőrendszerrel. Ára: 3o millió Ft. Ferenczné Éva IN-
GATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ - Gödöllőn, Alvégben - 100 m2-es felújított 3 szobás családi ház
eladó. Garázs, melléképület, parkosított udvar. Telek: 958 m2. Ára:
27,5 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ - Gödöllőn Fenyvesben - 2003-ban igényesen megépített 150
m2  1 nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás, nagy teraszos családi ház
eladó. Telek: 1332 m2. Ára: 42,8 millió Ft. Ferenczné Éva INGAT-
LANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ - Veresegyházán - Tópart városrészen 2003-ban épült, Nappali
+ 2szobás családi ház eladó. Lakható 40 m2-es melléképület. Telek:
416 m2 Irányár: 20 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70
456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS - Aszódon, 4 lakásos társasházban, csodálatos panorámával
a Galga völgyére, kertkapcsolatos l szintes lakások leköthetők. Laká-
sok méretei: 98,2-123 m2-ig. Garázs, pince, terasz, telek, laká-
sonként. Átadás emeltszintű szerkezetkész állapotban. Ferenczné Éva
INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank.
hu

ALBÉRLET
* Paál L. közben  2 szobás 2. emeleti lakás kiadó. Telefon: (70) 213-
84-99 (csak délután 16.30 után hívható)
* Gödöllőn 43 nm-es, külön bejáratú (üzlethelyiségnek is alkalmas)
földszinti házrész kiadó. Tel.: 20/434-5207.
* 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.
* 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 összkom-
fortos lakrész külön bejárattal, berendezve, kábeltv, 1 fő részére
35.000 Ft + rezsiért kiadó február 1-től. Tel.: 28/417-125, 06/20-
247-9024.
* Az Erzsébet királyné körúton 1 szobás, bútorozatlan lakás kiadó.
Érd.: 412-614.
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2. emeleti kétszobás, felújított, beren-
dezett 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.: 06/30-650-
5593.
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* Egy szoba külön bejárattal kiadó dolgozónak.+ 2 szobásszekrény
eladó. Tel.: 420-456.
* 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, bú-
torozatlan 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.
* Albérlet kiadó! Másfél szobás, Szent János utcai, 2. emeleti lakás.
Érd.: 06/20-352-5005.
* Gödöllő központjában, 8. emeleten 1,5 szobás, távfűtéses lakás
igényesnek kiadó. Ár: 55 ezer Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel.:
20/335-0027.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 1,5 szobás bútorozott lakás kiadó. Érd.:
06/70-577-4518.
* Gödöllő központjában másfél szobás berendezett lakás hosszú távra
kiadó 50.000 Ft/hó + 2 hónap kaució szükséges. Tel.: 414-974, du. 4
óra után.
* 40 ezer Ft (rezsivel együtt!) kiadó kis szoba, főzőfülke, családi ház
mellett, utcáról teljesen külön bejárattal, február 10-től. Egy havi kau-
ció szükséges! Tel.: 06/20-9734-738.
* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családi ház két garázzsal,
március 1-től hosszú távra bérbeadó. Tel.: 06/30-9717-337.
* Gödöllőn, a vasútállomástól 5 percre családi házban különálló 1,5
szoba összkomfortos, kábel tv-s, bútorozott lakás házaspárnak
hosszú távra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel.: 06/30-911-7536,
28/430-577.

KIADÓ
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévo Udvarházban a földszin-
ten 25 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 20/383-0296.
* Belvárosban, forgalmas helyen bejáratott cipőüzlet állandó vevőkör-
rel kiadó, bérleti jog ingyen átadó. Érd.: 30/474-0710.0
* Kiadó 27 nm üzlet az Átrium üzletházban. Tel.: 06/20-383-1291.
* Gödöllőn a Blahán működő és felújított ABC bérleti joga berendezés-
sel 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.
* Remsey krt-i 60 nm-es üzlethelyiség márciustól hosszú távra kiadó.
Tel.: 06/20-9420-455.
* Hosszú távra garázs kiadó a János utcában. Érd.: 06/20-459-8265.
* Gödöllő központjában, a Kossuth L. u. 24. belső udvarában 30 nm-es
üzlethelyiség bérbeadó. Tel.: 06/20-972-5235.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es hely-
iségek irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó parkolási
lehetőséggel bérbeadók. Tel.: 06/30-9717-337.

SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-
4149.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Min-
dent és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* Bőrkabát bunda, bőrbutorok javítása és tisztítása festése, bélés
zipzár csere méretreszabás szakadások javítása. Időpont
egyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* Saját tehergépkocsival (3 t.) munkát vállalnék cégnek ill. mgán-
személyeknek bérfuvarba! Tel.: 20/9322-823.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és moso-
gatógép 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. 
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)

meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203,
vagy (30) 924-3216.
* 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.: 20/532-
7275, Bárándi József.
* Könyvelés felsőfokon! TB. Ügyintézés, adó tanácsadás, cé-
galapítás, visszamenőleges könyvelés, könyvvizsgálás. A-ZS SZÁ-
MADÓ Kft. (30) 202-0043.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozások-
nak. Tel.: 30/4020-863, 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.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-
289, 28/594-040.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, har-
mónikaajtó, 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 egysz-
eres és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók könyvelését,
illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójának elkészítését
rövid határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.: 06/30-977-2718.
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-, hajó-,
és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csis-
zolás-lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 06/70-505-1177.
* 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-
443-2040. Cím: Gödöllő, Török Ignác u. 20/a.
* 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
* Hidegtálra rendelést felveszek. Érdeklődni: 06/20-439-5996.
* VÁLLALKOZÓK figyelem! Teljes körű könyvviteli szolgáltatás, adó-,
TB ügyintézéssel, kedvező áron Gödöllő és környékén. Tel.: 06/30-
6062-821.
* Vállaljuk házak, lakások felújítását, építését (kőműves, burkoló,
festő-mázoló, gipszkartonszerelő), valamint villany - és vízszerelési
munkálatokat is. Rövid határidőre, korrekt áron. Tel.: 20/230-5240.
* SCOLA DE SOFERI AMATORI! Cursuri lunare! Instructor in limba
romana! Informatii: 06/20-9734-738.
* Költöztetés! Tel.: 06/30-9134-599.
* Kószó János mezőgazdasági bolt kisgép szervízzel vállalja perme-
tezőgépek, szivattyúk, kapálógépek, fűnyírók, bozótírtók szezon
előtti átvizsgálását, illetve javítását, Briggs, Tecumsem, MTD típusú
gépek garanciális javításait. Automata öntözőrendszer karban-
tartása és tavaszi beüzemelése. Kérjen árajánlatot. Tel.: 28/514-
266, 06/20-579-5729.
* Kószó János mezőgazdasági boltja vállalja gyümölcsfák, díszfák,
bokrok metszését, tél végi lemosópermetezést, gyepszellőztetést.
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Tel.: 514-465, 06/20-9337-629.
* Lakásvásárlási, jelzálog, személyi hitelek korrekt banki háttérrel.
Tel.: 06/70-311-3578.
* Hajdúszoboszlón, a fürdőtől 5 percre minden kényelemmel beren-
dezett panzióban most egy hét 10.200 Ft. Bővebb információ és
helyfoglalás: 06/20-5943-881, vagy 06/52-360-065.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Füg-
gönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól,
ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.
* Állapotfelmérés a Mora Intézetben allergia- és gombateszt,
méregtelenítés, immunerősítés, izületi, emésztőrendszeri, nőgyó-
gyászati, urológiai, máj és epepanaszok, akut és krónikus fájdalmak
kezelése. Bejelentkezés 70/368-2908.

ADÁS-VÉTEL
* Új és használt SÍFELSZERELÉSEK, snowboardok, korcsolyák, új
elasztikus JETNADRÁGOK és fölsők kaphatók Hatvanban a MON-
TAGNA SPORTNÁL! Tel.: 37/344-125, www.montagna.hu
* Fagor előtöltős, autómata mosógép eladó 30eFt-ért. Tel.:
20/9772-301.
* Eladó kötőfonal akciós áron (1600-2000 Ft) nagy választékban.
Akciós kosarak minden célra. Gödöllő, Eperjes u. 6. Tel: 414-176.
* Eladó Pelgrim 2kw és Pelgrim 5kw fehér konvektor 5 év garanciá-
val, számlával, garancialevéllel. Csak 21 cm széles, esztétikus.
Érdeklődni egész nap: 30/619-1932.
* 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.
* Olcsón eladó egy 3+2+1 ülőgarnitúra és egy kétszemélyesre
nyitható heverő. Érd.: 28/415-935.
* Bútorok a 70-es évekből, remamiék, hálószobabútorok eladók. Ár:
10.000 Ft. Érdeklődjön, megegyezünk. Tel.: 06/20-9882-333.
* Vegyes tüzifa eladó. Fuvaronként 5-5,5 köbméter, 55-60 mázsa
súlyú. Érd.: 06/20-411-5062.
* 3 éves, 5 elemes tölgy, dekor színű szobabútor hozzáillő franciaág-
gyal, éjjeliszekrényekkel, dohányzóasztallal 100 eFt-ért eladó. Tel.:
06/20-533-0739.
* Tüzifa hasítógép (25-75 cm hosszig) eladó. Tel.: 416-446.
* Eladó! 5 tábla 1 mm-es vaslemez 2500 Ft/db, 1 m-es szobafenyő
5000 Ft. Gyermekruhák (2-3 évesre való), gyermekpaplan, párna, 2
db új, felnőtt jogging egybe 10.000 Ft. Tel.: 06/70-334-6075.
* Felszámolás miatt faipari gépek sürgősen eladók. Tel.: 06/20-
5400-457, 28/432-870.
* Eladók: 4 részes (+ dohányzóasztal) fa szekrénysor, i.ár: 35.000
Ft, fehér akasztós szekrény, i.ár: 10.000 Ft, 2 db fehér kozmetikai
paraván, i.ár: 5.000 Ft/db, 1 db 1 éves franciaágy, i.ár: 30.000 Ft.
Tel.: 06/28-411-131, 06/20-5598-797.
* Eladó Quadriga 200 l-es gázbojler 45 eFt, C 21 cirkó 20 eFt, Dex-
ion szerelhető pincelépcső 10 eFt, bontott tetőanyag tüzifa áron.
Thewodin szigetelőanyag 10 cm-es és 5 cm-es bontatlan tekercsben
a bolti ár 80% -áért. Érd.: 06/30-627-8944.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó. Tel.: 06-
209-390-824.
* 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.
* Eladó Skoda 120 L, évjárat: 1988, műszaki érv.: 2006. 03., rádió-
magnó, új gumik, megkímélt állapotban. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 06/20-972-4917.
* 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.
* Eladó egy Daihatsu Applause 1.6 i, 16 szelepes, 92-es évjáratú
személyautó 152 ezer km-rel, téligumikkal, extrákkal (első-hátsó
elektormos ablakemelő, elektormos tükör, szervókormány), jó ál-
lapotban. Szervízkönyves. I.ár: 450 ezer Ft. Érd.: 06/30-627-8944.

ÁLLAT
* 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.

* 2004. dec. 30-án elveszett Gödöllőről "Dani" névre hallgató
fekete puli kutyám. A becsületes megtalálót 10.000 Ft jutalom-
ban részesítem. Tel.: 06/20-498-8655.
* Több napon át az Esze Tamás - Thököly u. környékén kóborolt
két dog kölyök kutyus. Az egyik fekete (lány) piros nyakörvvel, a
fiú barna foltos. Eredeti vagy leendő gazdijukat várja a Herosz.
Tel.: 06/30-318-7255.
* Welsh-terrier fedező kant keresek törzskönyv nem szükséges,
atraktív legyen. Jelentkezni a Fakír Szőnyegtisztítónál. Tel.:
06/28-416-518.

OKTATÁS
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok in-
dulnak 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, In-
tézmény akkreditációsszám: 441.
* TOP-TAN: Maximum 5 fős angol és német nyelvtanfolyamok
minden szinten.  Magán tanulószoba, korrepetálással 5-8. osztá-
lyosoknak. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.15. Tel:423-744, 30-908-41-30
* Ezoterikus nemeskőgyógyászat tanfolyam indul jan. 30-án,
összesen 4 alkalommal. Érdeklődés és jelentkezés: 30-224-75-
63.
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA --- ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK. EGYÉNI ÉS CSOPOR-
TOS ÓRÁK. ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTOS ÁRTÓL. FIX
CSOPORTLÉTSZÁM. INGYENES SZINTFELMÉRŐ, RUGALMAS
IDŐBEOSZTÁS. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: H-CS: 10-16, P: 10-14.
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. TEL: (28) 512-830 WWW.STUDIOON-
LINE.HU
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden ko-
rosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő)
Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* Felnőtt úszásoktatás 8-10 fős csoportokban, 45 perces órák
1000 Ft szauna-használattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodá-
ja. Valkó, Szabadság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testn-
evelő-úszóoktatónál lehet a 06/20-582-8397-es telefonszámon.
* Matematikából általános iskolai tanár korrepetálást vállal. Érd.:
06/70-5535-601.
* FENG SHUI-tanfolyam indul január 29-én Gödöllőn. Kováts
Krisztina. Tel.: 20/916-0640.
* Angol tanár magánórákat ad, nyelvvizsgákra felkészítést vállal.
Tel.: 06/28-411-081. Érdeklődni lehet este 7 után.
* Egyetemista fiú matematika, fizika korrepetálást vállal ál-
talános és középiskolások részére. Tel.: 06/20-314-6361.
* Vagyonőr tanfolyam munkalehetőséggel Gödöllőn 25.000 Ft-
ért. ORFK vizsgával, részletfizetéssel hétvégén. Tel: (70) 235-
8380.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683, vagy 30/380-2608. 

TÁRSKERESÉS
* 49 éves, 170 cm magas özvegy hölgy keresi megbízható,
hűséges társát 55 éves korig. Tel.: 06/20-377-0099.

EGYÉB
* 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 hason-
ló színű mikrobusznak a vezetője, aki 2004. október 19-én reggel
6 óra után néhány perccel érkezett a Gödöllő Szabadság út - Klap-
ka utca kereszteződésében történt közúti baleset (gyalogos gá-
zolás) helyszínére és felajánlotta, hogy szükség esetén
tanúskodik. A mikrobusz Aszód felé haladt és építő munkatár-
sakat szállított. Kérem továbbá azok jelentkezését is, akiket a
fenti időben a szürke Ignis típ. gk. a Szabadság úti lejtőn szabály-
talanul nagy sebességgel megelőzött. Tel.: 28/421-842, 06/20-
536-3032.
* Olyan család vagy egyedülálló anyukát keresek, akik szintén
nem tudják alkalmanként megoldani a gyermekfelügyeletet, hogy
kölcsönösen segítsünk egymásnak. Tel.: 06/70-250-2279.

Kereskedelmi hirdetés felvétele
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Az év első fedettpályás gyermek verse-
nyét Dunakeszin rendezték meg. A
GEAC fiatal atlétái kiemelkedően szere-
peltek a nagy és jól felkészült mezőny-
ben. A versenyzők közül ki kell emelni
Deák Nagy Marcell, Újvári Izabella és
Varga Fanni teljesítményét.

10 évesek: 60 m 1. Varga Fanni, 2. Újvári Iza-
bella; 60 m gát 2. Újvári, 3. Varga; távolugrás 1.
Varga, 2. Újvári. 60 m 3. Pápai Márton
11 évesek: 60 m 1. Radnóti Eszter, 3. Kovács
Janka, 5. Rendik Zsófia; 60 m gát 1. Szabó Lu-
ca, 3. Rendik Zsófia; távolugrás 2. Radnóti Esz-
ter.
12 évesek: 60 m 1. Duczon Eszter, 3. Ferencz
Adél; távolugrás 2. Ferenc Adél.
13 évesek: 60 m 2. Kalmár Tímea; 60 m gát 1.
Kalmár Tímea, 2. Horváth Szilvia, 3. Bartók
Alexandra; távolugrás 2. Bartók Alexandra. A
fiúknál Deák Nagy Marcell elsõ 60 m és 60 m

gát, második távolugrás.
A hétvégén Dunakeszin
versenyeztek a gödöllõi
atléták. A 14 évesek kö-
zött Kerekes Dalma nyer-

te a 60 méter, Silye Máté két második helyet szer-
zett (60 m és távol), Dékány Jenõ 60 m-en, Hor-
váth Bálint távolugrásban végzett a negyedik
helyen. A 15 éves versenyzõk eredményei: 60 m
gát 1. Nádas Kinga, 2. Czindrity Réka, 60 m 3.
Nádas, 4. Czindrity; 60 m-en 4. Kovács Gábor
és Tóth Edit.

A Honvéd pályán több, mint 300-an indultak
a hétvégi versenyen. A GEAC atlétái ismét
nagyszerûen szerepeltek. Volt olyan korosztály,
ahol a hatos döntõben öt gödöllõi állt rajthoz. A
10 évesek versenyében 60 m-en: 1. Vágó Vivi-
en, 2. Varga Fanni, 3. Újvári Izabella, 4. Székely-
hidi Blanka, 6. Bozsik Dóra. Távolugrásban
ugyanez volt a sorrend, Vágó Vivien 418 cm-rel
nyerte a versenyt.

További eredmények: 11 évesek: 60 m 3.
Radnóti Eszter, 5. Rendik Zsófia, távolugrás 2.
Radnóti, 4. Rendik. 12 évesek: 60 m 4. távolug-
rás 5. Ferencz Adél. 13 évesek: között 60 m 4.
Deák Nagy Marcell.                                               -sz-

Atlétika

Az első eredmények

A bajnokság 15. fordulójában a fővá-
rosban lépett pályára az AGRC együt-
tese. Hosszú idő után ismét felnőttek
alkották a kezdő hatost. A télen Gödöl-
lőre igazolt Balogh - Kovács - Magyar
hármas a liga egyik legerősebb csapa-
ta ellen bizonyíthatott. 

Az elsõ szettben a lendületesen röplabdázó
vendégek meglepték a BSE együttesét. A nyitó
játszmában végig vezettek, sõt 24:20-as vezetés
után több meccslabdájuk is volt. A hazai csapat
keményen küzdött, de nem tudta megakadályoz-
ni a gödöllõi szett nyerést.

A folytatásban sajnos a BSE akarata érvé-
nyesült. A második játszma közepétõl már job-
ban odafigyeltek a vendéglátók és fokozatosan
felõrölték a Gödöllõ erejét. A bajnokság máso-
dik helyén álló BSE magabiztosan nyerte a
mérkõzést a lelkesen játszó Gödöllõ ellen. A ta-
lálkozón a túl szigorú játékvezetõ piros lapot

adott Hollósy László-
nak, aki nem értett
egyet a bírók dönté-
seivel.

A bajnokságban
két igen nehéz mérkõzés vár a gödöllõi csapat-
ra. Elõször a Kecskemét látogat Gödöllõre (ja-
nuár 21,. péntek 18 óra), majd Nyíregyházán
vendégszerepel az AGRC együttese (január 25.,

kedd, 17 óra). A Magyar Kupában – a 16 között
– a Jászberény lesz az ellenfél. A mérkõzések
idõpontja: február 2. és 6.

-esztí-

Női röplabda

Vereség a fővárosban 

„MARGITA KUPA“ 2005

A „Margita 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület 9 versenyt rendez
(3 gyalogos, 3 országúti kerékpáros teljesítménytúra, 1 MTB verseny

és 2 kerékpáros ügyességi verseny).

Aki legalább 5 rendezvényen részt vesz és összegyûjt 200 pontot, az elnyeri a „Margita Kupát“.

Aki 6 versenyen 250 pont felett gyûjtött, az már egy mérettel nagyobb kupát kap.

Azok, akik mindegyik rendezvényen részt vesznek és a hosszabb távokat teljesítik, azoké 
lesz a legnagyobb kupa.

Február 12. MARGITA 40 gyalogos teljesítménytúra 77,5 pont
Február 12. MARGITA 20 gyalogos teljesítménytúra 41,5 pont
Április 3. GÖDÖLLÕ K-30 országúti kerékpáros teljesítménytúra 21,5 pont
Április 10. Kerékpáros ügyességi verseny 20 pont
Május 29. GÖDÖLLÕ K-100 országúti kerékpáros teljesítménytúra 63,5 pont
Május 29. GÖDÖLLÕ K-50 országúti kerékpáros teljesítménytúra 30 pont
Június 4. GÖDÖLLÕ 30 éjszakai gyalogos teljesítménytúr  59,5 pont
Június 4. GÖDÖLLÕ 20 éjszakai gyalogos teljesítménytúra 40 pont
Június 11. MTB verseny (Bike Zóne kerékpáros egyesület rendezvénye) 40 pont
Szeptember 11. GÖDÖLLÕ K-50 országúti kerékpáros teljesítménytúra 30 pont
Szeptember 18. Kerékpáros ügyességi verseny 20 pont
Október 8. GÖDÖLLÕ 20 gyalogos teljesítménytúra 38,5 pont
Október 8. GÖDÖLLÕ 35 gyalogos teljesítménytúra 63 pont
Október 8. GÖDÖLLÕ 60 gyalogos teljesítménytúra 102 pont

A kupáért folyó versenyben az vehet részt, aki rendelkezik igazoló füzettel. 
Az igazolófüzet ára 700 Ft, mely kapható lesz a rendezvényeken, illetve klubgyûlésen.

A KUPÁK ÁTADÁSA 2005. NOVEMBER 8-ÁN 18 ÓRAI KEZDETTEL 

A GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZÁN TÖRTÉNIK.

A VERSENYEKRÕL FELVILÁGOSÍTÁS:
Tel.: 06-28/421-737; 06-30/2953-666

e-mail: palffytibor@invitel.hu
www.freeweb.hu\margita

Gödöllői Labdarúgó Gála 

a szökőár áldozatainak 

megsegítésére

2005. JANUÁR 23., 
VASÁRNAP, 15 ÓRA

A Gödöllõi Futsal Klub e gála megrende-
zésével kívánja támogatni a Magyar Bap-
tista Szeretetszolgálat kezdeményezését, a
„Fogadj örökbe egy gyermeket!“ akciót.
A látogatók a belépõjegy jelképes összegé-
nek kifizetésével támogathatják a kezdemé-
nyezést.

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Tokai Norbert: 70/283-0588

Budapest, 100 nézõ, v: Pelikán, ifj.Juhász.
BSE: Mester 12, Jáka 1, Várhegyi 12, HOR-
VÁTH 19, Czakó 12, Nagyné 8, csere: Tóth
(liberó), Adrijanenko. Edzõ: Kasziba István.
Gödöllõ: Vargáné 4, KOVÁCS 12, Magyar 5,
Balogh 1, Gudmann 2, KURUCZ 10, csere:
Nagy Sz., Háfra, Szabó Edzõ: Hollósy László

BSE-FCSM – Architekton GRC 
3:1 (-27, 12, 12, 13)

H E T I  S P O R T

RÖPLABDA
Január 21.: AGRC-Kecskemét (Nõi extra-
liga) SZIE-csarnok, 18 óra

DIÁKOLIMPIA
Január 22.: Grundbirkózás, 10 óra, Abony
Január 26.: Kosárlabda III. korcs./lány, Ha-
jós iskola, 14 óra, 16 óra

MARGITA
Jan. 22.: Téli Margita munkatúra útvonal, és
jelzések ellenõrzése a Téli Margita TT. útvo-
nalán, találkozó 9 órakor Gödöllõn,  a Vá-
rosháza elõtt

FUTSAL
Január 22-23.: I. Gödöllõi Terem Kupa, 8
óra,  Hajós, SZIE-csarnok
Január 23.: I. Trimex Kupa U-21-es, 8 óra,
Hajós, SZIE-csarnok

Nádas Lajos Kispályás 

Labdarúgó kupa 

eredményei

JANUÁR 15., SZOMBAT

Kerepes öf – Komplexus 3-1
Dinamic – Champion 5-0
Kevert P. – Denevér 2-5
Viktória – Szeméremajax 6-0
Traffic – HTC 3-4
Papp M – Ferro fék 3-0
Iklad öf. – Vitech 6-0
Detonátor – Szilas 3-0
Barcelóna – Matti gas 2-3
Aréna  – Ziccer 1-3
Amatõr – BEAM TEAM 3-1
Turul – Albérlet 5-2
Círio – RUNTIME  ERROL 4-2
BLU STAR – Jobb FC 0-12
Mc Donalds – Flamengó 8-6
MILANYI – UNICUM 2-5

JANUÁR 16., VASÁRNAP

Kórház – BF. Vill. 0-9
CCCP – Rubau 1-2
Denevér – Munkácsy 1-5
Flamengó – Kevert P. 3-2
Szilas – Barcelona 1-3
Vitech – Detonátor 2-3
Ferro fék – Szada 3-4
Matti gas – Móres 2-3
Szeméremajax – Traffic 4-1
H:T.C.– Papp M. 1-2
Komplexus – Mc Donalds 0-2
Beam Team – TURUL 1-10

A Gödöllői Sport Közalapítvány 
és a GEAC szervezésében 

az idén is megrendezik a

GÖDÖLLŐI SPORTOLÓK BÁLJÁT

A hagyományos rendezvény 

FEBRUÁR 11-ÉN
pénteken 19.30-kor 

kezdődik 

a Szent István Egyetem 
Alma Mater Éttermében.

Az ünnepségen átadásra kerül 
az Év Sportolója, az Év Edzõje 

és a Gödöllõ Sportjáért Díj. 
Köszöntik a 16 éven aluli bajnokokat

és a Jövõ Reménységeit.

A bálra jegyek (3 000 Ft) korlátozott számban
vásárolhatók a GEAC sportcsarnokában
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FOLYADÉK
FAIPARI

KÖTÕELEMEN
LÉTEZÉS NÕI NÉV

5
BESZÉD

EGYSÉGE
ÜGYELETES RÓMAI 50

FÉLSZEG! ELEKTRON HELYRAG
NÉMÁN

FOG!

1 2 3 4

NOSZO-

GATTA

RÓMAI 6

KIEJTETT

BETÛ

VÉGTELEN

ELBA!

VONATKOZÓ

NÉVMÁS
FOCI CÉLJA

CENTI-

MÉTER
ÉGTÁJ NÕI NÉV

SOKAT

CSACSOGÓ

RÉSZVÉNY-

TÁRSASÁG

KEVERT

TÕRE!

DALOLÓ

SZÓCSKA

SZEM.

NÉVMÁS

ELRAKAT

VUK ANYJA

SZENTENDRE

HEGYE
RÁDIUSZ

ÁLLÓVÍZ CÉGFORMA

ANGYAL-

RANG

ÉS

LISZT, SÓ,

TOJÁS, VÍZ

VAJÁKOLÓ

JÓD
SOMOGYI KÖZ-

SÉG, FORD.
FÉLTÕ! ÚT JELE

BELE-

TRAFÁL
FÖLDRÉSZ TÉLI SPORT

GÖMBÖLYÛ

SPORTSZER

ISZKOL

DÉL

NÉVELÕ
ÖSSZEVISZ-

SZA AD ELÕ!

ÉPÍTÉSZ

VOLT

HEVES M.

SZÉKHELYE
ELÕKELÕ VÍZIÁLLAT

NÉMÁN VÉS!
VÍZI

RÁGCSÁLÓ

IGEKÖTÕ K. I. E.

PERU

FÕVÁROSA

ZORRO

BEC.

ILONA
ÜGYELETES

SUGÁR KÉN

NÉMET

LÉTIGE

NOBEL-DÍJAS

INDIAI

KÖLTÕ

PÉNZ-

FORGALOM

HASZNA

TALAJ

JELZÕJE

VARRÓ-

ESZKÖZT

KACAT

AZONOS

BETÛK
ESZEL!

SZEM.

NÉVMÁS

BRITANNIAI

NÉP

LÁNGOL
PENGETÕS

HANGSZER

AMPERGRAMM

FLUOR

HÁT

PERSZE!

JAMAICA

MUZSIKÁJA

KIEJTETT

BETÛ

KARL…

(NÉMET ÍRÓ

VOLT)

SZEM.

NÉVMÁS

KELET

KEMÉNY

TÉREL-

VÁLASZTÓI

AZONOS

BETÛK
RÓMAI 5

L

Beküldési határidõ: január 27.

A 46. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Ma tán a béke ünnepelne / a Messiásnak
volna napja / Ma mennyé kén' a földnek válni
/ Hogy megváltóját béfogadja“

A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutal-
ványát nyerték: Sas István, Nyárfa u. 3.,

Schwáb Istvánné, Dalmady Gyõzõ u. 12.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Kocsis László, Podmaniczky u. 5/2,
Szántai Istvánné, Szabadság u. 127.

A Városi filmszínház klubkártyáját nyerték:
Horváth Kitti, Erzsébet Királyné krt. 11., Zel-
nik Róbert, Palotakert 9.

Gödöllõ város közterület-felügyelete a vá-
ros területérõl elszállíttatja az üzemképte-
len jármûveket. 
2004 decemberében az Ambrus Zoltán köz-
bõl egy Citroen, egy Toyota és kettõ Tra-
bant gépkocsit szállítottak el.
A jármûvekrõl érdeklõdni a közterület-fel-
ügyelõnél (az 529-169-es telefonon) vagy a
414-849-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 3 hóna-
pon belül a tulajdonos nem jelentkezik a
jármûért, akkor azt értékesítik. 
A tárolás a tulajdonos költségére és veszé-
lyére történik.

Közterület-felügyelet

FELHÍVÁS

Radnóti Miklós: Tél

Lelkigyakorlat
A Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban

személyesen vezetett Szent Ignáci 
lelkigyakorlatot tartunk

2005. január 21-23-ig 
(péntek estétõl vasárnap délutánig).

Vezeti: Gáspár István atya

A dévai gyermekotthonról szóló 

Csillagösvény 

című film videokazettán vagy 

DVD-n megrendelhető 
az alábbi telefonszámokon:

Munkaidőben: 8-16-ig: 514-995
Egész nap: 06-20-823-1408


