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Gödöllő Kultúrájáért Díj 2005
Január 22-én, szombat este sokan érezték fontosnak, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében
részt vegyenek azon az ünnepségen,
ahol a Gödöllő Kultúrájáért Díjat adták át
a kitüntetetteknek. Gödöllő város képviselő-testülete 1998-ban alapította a díjat,
melyet azóta minden évben azok vehetnek át, akik a magyar nép művelésének,
a hagyományok és értékek megőrzésének szentelik életüket, munkájukat. A
város kulturális életében dolgozók elismerése a Magyar Kultúra Napjához kötődik.
Az ünnepséget Mohai Gábor, a Magyar Televízióból ismert bemondó szavalata nyitott meg, majd
Benedek Krisztina köszöntötte a vendégeket, valamint a két díjazottat: a képviselõ-testület döntése értelmében ebben az évben Fülöp Attiláné, a
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ helyettes igazgatója, és a Gödöllõi Fiatal
Mûvészek Egyesülete részesült az elismerésben.
Gémesi György polgármester, országgyûlési
képviselõ ünnepi beszédében elmondta: Gödöllõ
nagy hagyományokkal, kisugárzással rendelkezõ
város. Adottságai révén minden esélye megvan
arra, hogy kulturális központtá váljon. A város
kulturális, mûvészeti élete rendkívül színes és
szerteágazó; a különbözõ kulturális mûhelyek
Gödöllõ hírnevét nemcsak országos szinten, ha-

Fülöp Attiláné, Horváth Zoltán és Guba Lajos

nem határainkon túl is ismertté tették. Ennek ellenére elkerülhetetlen a kérdés: napjainkban fordítunk-e elég energiát nemzeti örökségünkre? A válasz, sajnos, nem egyértelmû igen, hiszen például

a hatalmas befolyásoló erõvel rendelkezõ elektronikus médiumok nagy része nem ezt a tendenciát segíti elõ.
(folytatás a 2. oldalon)
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Ezt követõen Gémesi György átadta a kitüntetéseket Fülöp Attilánénak, a Gödöllõi
Városi Könyvtár és Információs Központ helyettes igazgatójának, illetve a Gödöllõi Fiatal
Mûvészek Egyesülete képviseletében Horváth
Zoltán elnöknek. Fülöp Attiláné a kitüntetést a
következõ szavakkal köszönte meg:
„Amikor azon gondolkodtam, mi az a fontos
dolog, amit el szeretnék mondani, amikor itt
állok önök elõtt, akkor az jutott eszembe, hogy
ezt a kitüntetést nemcsak én kaptam, hanem a
szakmám is kapta, a könyvtárosság.
Szeretném önöknek elmondani, miért lettem
könyvtáros. Az ember meghatározó élményei
gyermekkorából fakadnak, s a gyermekkorom
a könyvekhez, a könyvtárhoz kötött. Amikor az
ötvenes években Gödöllõn lerakták a járási
könyvtár alapjait, az én kis szülõfalumban,
Szajolban berendeztek egy kétezer kötetes
könyvtárt a községháza hátsó szobájában. Az
a sötét szoba volt akkor számomra a tágas
nagyvilág. Azokat az ismereteket, amik a polcokon álló kötetetekben sorakoztak, mindet
szerettem volna magaménak tudni. Arra vágytam, hogy minden könyvet elolvassak. A
könyvtáros jó néven vette ezt az érdeklõdést és
megbízott különféle munkákkal. Azóta is õrzöm magamban azt a semmi máshoz nem fogható élményt, amikor egy új könyv érkezik, és
az ember kibonthatja, vagy egy mások által
még soha ki nem nyitott könyvet elsõként lapozhatok fel. Nagy öröm, amikor valakinek
meg tudom mondani, mit hol talál meg, vagy
ha egy általam ajánlott könyv másoknak is tetszik.
Számomra nem volt kérdés a pályaválasztás. Mert könyvtárosnak lenni jó, és Gödöllõn
könyvtárosnak lenni, ha lehet még jobb, mert
a gödöllõiek szeretik a könyvtárukat, szerették
a régit is, nagyon sokan látogatták, és szeretik
ezt az újat, a modernt, amelyben nagyon sok
lehetõség van egy olvasónak, de nagyon nagy
kihívás egy könyvtárosnak.
Ez az én könyvtárossá válásom története.
Hogy az ember eredményeket érjen el ebben a
szakmában, ahhoz kevés a jó ötlet, a szakmai
felkészültség – kell a bizalom, a lehetõség és
kell, hogy mások is segítséget nyújtsanak.
Mindig találtam segítõ kezeket, akik a munkában mellettem voltak és megkaptam a családom támogatását is. Köszönöm, hogy velem
voltak, köszönöm szépen nekik, hogy most itt
állhatok.
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A könyvtár egy örök intézmény. Lehet, hogy
változnak kisebb funkciói, van, ami háttérbe
szorul, van, ami új tartalmakkal telik meg, de
alapjában véve a feladata mindig ugyanaz:
õrizni a tudást és szolgálni az olvasót. Nekem,
mint könyvtárosnak nincs más feladatom a jövõben sem, mint õrizni a tudást, szolgálni az
olvasó emberek közösségét.“
Az est további részét pedig mi más is tette
volna felejthetetlenné, mint a zene, melyet a
fiatal mûvészek tagjai szolgáltattak. A vastaps
sem maradt el.
-rkfotók: Balázs Gusztáv

Fülöp Attiláné könyvtárosként 30 éve dolgozik a Gödöllõi Városi Könyvtárban. Fõiskolai évei alatt a gyakorlatát is itt végezte, a
diplomaszerzés után munkahelyül és otthonául is Gödöllõt választotta.
Kezdetben a gyermekrészleg vezetõjeként
„Kis könyvtáros kört“ vezetett. Olyan ismeretek átadását tartotta fontosnak, amelyet ma
már tantervbe építve tanítanak az iskolákban.
Késõbb a felnõtt részleg olvasószolgálati
csoportvezetõje lett, szervezõként õ állt az
írókkal, történészekkel, szociológusokkal
folytatott beszélgetések mögött. A Gödöllõn
hagyományossá vált könyves ünnepek szervezésében és lebonyolításában a kezdetektõl
fogva részt vett. Ö éven keresztül szervezte a
„Gödöllõi Mûvésztelep Olvasótábort“, amely
sok gyermek élményévé tette az egykori gödöllõi mûvésztelep lakóinak életmódját, alkotói stílusát, filozófiáját kortárs gödöllõi mûvészek segítségével. Az Erzsébet királyné tiszteletére kiírt szavalóverseny szervezése immár 10 éve az õ kezében fut össze, és koordi-

nálja annak elõkészítését, szervezését. Kulcsszerepe van a három évente megrendezésre
kerülõ „Fa ága rügyével“ Kárpát-medencei
Magyar Népmesemondó Találkozó szervezésében. A nagyszabású rendezvény a határainkon túl élõ magyar népmesemondó hagyományokat õrzõk találkozó és bemutatkozó helyévé vált. Fülöp Attiláné 1993-tól a könyvtár
szakmai igazgatóhelyettese. A kilencvenes
években a könyvtár nagy szakmai változásokon ment át. Új típusú információs szolgáltatások kezdõdtek el. Fülöp Attilánénak nagy
szerepe volt a könyvtár informatikai fejlesztésben és sikeres pályázataival a fejlesztések
anyagi forrásait is sikerült megteremteni. A
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs
Központ szakmai koncepciójának és funkcionális tervének kidolgozásával a könyvtár igazgatójával közösen egy új típusú könyvtár és
információt szolgáltató intézmény modelljét
munkálták ki.
Fülöp Attilánét személyes érdeklõdése Gödöllõ helyi hagyományainak gyûjtéséhez, feltárásához fûzi. Ez az érdeklõdés motiválta a
színvonalas, jól feltárt helyismereti gyûjtemény kialakítását. Fülöp Attiláné a könyvtáros munka és az olvasás ügyének elkötelezettje. Az újdonságokra való nagyfokú nyitottság jellemzi munkáját. A szorosan vett szakmai tevékenysége mellett mindig fontosnak
tartotta, hogy a könyvtár színvonalas rendezvények, közösséget teremtõ programok helyszíne legyen.

A Gödöllõi Fiatal Mûvészek Egyesülete
1998-ban alakult a városban élõ tehetséges fiatal zenészek, elõadók, képzõmûvészek és a
mûvészetek más ágát mûvelõ hivatásos és

amatõr alkotók csoportosulásaként. Tevékenységük kezdettõl fogva komoly szerepet
játszott a város kulturális életének fellendítésében.
Az egyesület elnöke és menedzsere Horváth Zoltán. Az õ színpadra történõ átiratában
és rendezésében mutatták be Agatha Christie
Tíz kicsi néger címû regényét.
Az egyesület tagjai tehetségének bemutatására irodalmi, zenei, képzõmûvészeti estsorozatot szerveztek a Városi Múzeumban. Számos gödöllõi ünnepségen, rendezvényen láthatta, hallhatta a város szélesebb nyilvánossága az általuk szerkesztett és elõadott ünnepi
mûsorokat. 1999-ben mutatták be Hamlet címû rockoperájukat, melynek szövegírója szintén Horváth Zoltán, és õ volt a rendezõje is az
elõadásnak.
A Hamlet nagy sikerét mutatja, hogy már
24 elõadást tartottak Gödöllõn és az ország 10
városában. A Budai Parkszínpadon tartott elõadásuk országos hírnevet szerzett az elõadóknak és a szervezõknek. A rockoperát 2004
nyarán a komáromi Magyarock Dalszínház is
bemutatta nagy sikerrel, az egyesület pedig új
rendezésben állította ismét színpadra.
A rockopera sikerét jelzi, hogy zenei anyag
kereskedelmi forgalomban is megjelent. 2005
tavaszára pedig New Yorkba hívták az egyesület társulatát a Hamlet címû rockoperájuk
bemutatására.
2002 óta az egyesület a Szent István Egyetemen végzi a tevékenységét. Az egyetemen
megalakították az Argumentum
Egyetemi Színpadot, és igy új
színhellyel gazdagították Gödöllõ
kulturális kínálatát. Az elmúlt két
évben 12 zenés elõadást szerveztek, melynek során a Hamlet új
rendezésû elõadása mellett bemutatták a Presser Gábor-Adamis Anna: Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról címû elõadást is. A
két verses est bemutatása mellett 8
prózai elõadást is szerveztek. Tagjaik közül már többen szereztek országos hírnevet maguknak és városunknak is. Herczenik Anna és Kõber Tamás a Magyar Állami Operaház tagja, Pálfalvy Attila a Budapesti Operettszínházhoz nyert felvételt, Mikó Csaba a Vígszínház dramaturgja,
Lencsés Balázs két budapesti zenekar gitárosa, Neumann Balázs Londonban hangszerelt
musicalt.

Ugrás előtt
története a múlt év közepén gyorsult fel, amikor a gyermek, ifjúsági
és sportminiszter, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter
meghatározta a
tulajdonba adás
feltételeit, majd
ezeket a feltételeket a képviselõtestület szeptemberben elfogadta.
Ezt követõen a
város és a KVI
decemberben
megkötötte a tulajdonjog-átruházási szerzõdést.
A sportrepülõtérre öt sportszervezet ren- nem engedélyezheti olyan tevékenység folydelkezik ingyenes sportcélú tatását, amely korlátozza a sportszervezetek
használatra szóló jogosult- sporttevékenységét, illetve a használatból ereA gödöllői repülőtéren sok különleges esemény történt
sággal. Õk az önkormányzati dõ jogait. A repülõtér sportcélú használatát
az elmúlt évtizedekben, így például köttettek házasságok
tulajdonszerzéstõl számított biztosítja az is, hogy a város tulajdonjogának
a levegőben, de exűrhajósok is randevút adtak egymásnak a zöld felszállópályán
20 évig használhatják az in- földhivatali bejegyzésével egy idõben a magatlanokat elsõsorban sporto- gyar állam javára elidegenítési és terhelési tigerszint felett 218 méter magasan elterülõ re- lási célra, amely fõként az ejtõernyõzés, mo- lalmat is be kellett jegyezni.
A KVI-vel kötött szerzõdés kijelölte a köpülõteret, többek között a hazai ejtõernyõsök toros repülés, a siklóernyõzés és a légi spor– na és a megyei tájfutók – Mekkáját.
tok iskolarendszerben történõ oktatását jelen- vetkezõ hónapok idõszerû feladatát is: az önGémesi György polgármester 1996 novem- ti. Sporttevékenységük támogatása érdeké- kormányzat vállalta, hogy a tulajdonszerzést
berében nyújtotta be az önkormányzat tulaj- ben gazdasági tevékenységet végezhetnek. követõ 180 napon belül megalkotja a létesítdoni igényét a repülõtérre a Kincstári Vagyoni Lényeges feltétel az is, hogy az ingyenes mények használatára vonatkozó szabályt.
Igazgatósághoz (KVI). Az igénylés elbírálása használók köre csak a sportszervezetekkel
éveken keresztül húzódott. Az állami tulaj- egyetértésben bõvíthetõ. Az önkormányzat
L.T.
Fotók: a szerző
donból önkormányzati tulajdonba való átadás olyan tevékenységet nem folytathat, vagy

Folytatódik a sportcélú hasznosítás

Városi lett a gödöllői repülőtér
Régóta várt eseményt jegyezhettünk fel a város
krónikájába január 18-án:
megtörtént
a
gödöllői
sportrepülőtér önkormányzati birtokba adása. Ezzel a
lépéssel megvalósult a helyi társadalom egyik régi
törekvése, vágya. A nagy
tradíciójú füves légikikötő
tulajdonjogának megszerzése az elmúlt másfél évtizedben nem vált vita tárgyává a képviselő-testületben. A birtokba vételhez
vezető út azonban – melynek állomásairól lapunkban többször hírt adtunk –
elég göröngyös volt. Az
idén viszont új feladat áll
az önkormányzat előtt: meg kell alkotnia a létesítmények használatára
vonatkozó szabályt.
A gödöllõi repülõteret az is megközelítheti a
magasból, aki nem ül gépmadárra. Ha az internet légifolyosói közül kiválasztjuk a www.
hungaryairport.hu honlapot, akkor madártávlatból nézhetjük az észak-déli tájolású, a ten-
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Fergeteges siker, folyamatos taps, együtt éneklés

Eredményes segélykoncert
A vártnál is nagyobb sikert hozott a vasárnap esti segélykoncert, amelyet a délkelet-ázsiai földrengés és szökőár áldozatainak megsegítésére rendezett a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége. Már a fellépők névsora alapján sejteni lehetett, nem
marad üresen a gödöllői Szent István
Egyetem aulája. A szervezőknek sikerült
felvonultatniuk a magyar könnyűzene legkiválóbb előadóit, akik évek, sőt sokukról
már nyugodtan elmondhatjuk, évtizedek
óta kedvencei a magyar és a külföldi közönségnek egyaránt.

A Kormorán együttes, és az est többi résztvevője

Gémesi György polgármester, a MÖSZ elnöke
köszöntõ beszédében úgy fogalmazott: Gödöllõ
városában már hagyományai vannak a bajbajutottak megsegítésének. Mint elmondotta, bízik abban,
hogy az ilyen és ehhez hasonló összefogás nem
csak katasztrófák nyomán valósulhat meg.

retetszolgálat garancia arra, hogy az adományok
valóban oda jutnak, ahová azokat szánták. Az est
megszervezésében fõ szerepet vállaló Vincze Lilla
elmondta, a meghívott mûvészek közül többekkel, Csepregi Évával,
Delhusa Gjonnal, a
Kormoránnal rendszeresen lépnek fel
együtt jótékonysági
rendezvényeken,
mert kötelességüknek érzik, hogy segítsenek. Mint mondotta, Gödöllõ városának
szellemisége,
kulturális hagyományai méltó helyet adtak a rendezvényhez.
A szervezõ Magyar Önkormányzatok Szövetsége köszönetét fejezi ki a
rendezvény támogatásáért a következõknek: a Szent István Egyetem
rektora és munkatársai, a VÜSZI, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht., a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht., a GÉV-Hunibert Rt., a Hungaro SLR
Kft., a Suzuki Benkõ, a Teleki Pál Egyesület, a
Tóth Mûvek Bt., a Virági Virágbolt, a Sissi Divat-
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Csepregi Éva

Sasvári Sándor

A tavaly december 26-ai tragikus események a legutolsó hivatalos adatok szerint csaknem 280 ezer
halálos áldozatot követeltek. Sokan vitatkoznak arról, hogy az áldozatok rendkívül magas száma
mozgósította-e az
embereket a példátlanul nagy öszszefogásra, vagy
az, hogy az áldozatok között több
ezer európai is
volt, de nem ez a
lényeg. Hanem az,
hogy a világ minden táján összefogtak az emberek, hogy segítseGerendás Péter
nek a bajbajutottakon. A Baptista
Szeretetszolgálat a világ számtalan
pontján segített már a rászorulóknak, és most is az elsõk között érkeztek a helyszínre munkatársaik.
A legsürgõsebb teendõk után, egy
magyar falu, és többek között egy
iskola építését tûzték ki célul. Ehhez járul hozzá a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a koncert
teljes bevételével, a fellépõ mûvészek pedig azzal, hogy tiszteletdíj
nélkül vállalták a fellépést. A közönség, amelynek soraiban szép
számmal foglaltak helyet a más teA Bikini
lepülésekrõl érkezettek is, meghálálta ezt a gesztust, végig együtt
énekeltek az elõadókkal, akiknek sorozatos vastapssal köszönték meg a részvételt.

Delhusa Gjon

zokat, akik a támogatójegy megvásárlásával segítséget nyújtottak a szökõár károsultjai részére.
A Duna Televízió felvételt készített a koncertrõl,
melynek mûsorra tûzésérõl tájékoztatni fogjuk Olvasóinkat. Jövõ heti számunkban a rendezvény

Zsédenyi Adrienn

A fellépõ mûvészek – közülük többen más fellépéseket mondtak le e rendezvény kedvéért – úgy
nyilatkoztak, számukra természetes volt, hogy elfogadták a felkérést, hiszen egy ilyen méretû ka-

Dolly

galéria, valamint Balatonkenese, Berettyóújfalu,
Gödöllõ, Mátyásdomb, Osli, Vasad, Váchartyán,
Vácszentlászló és Újszilvás önkormányzata, és a
Veszprém Megyei Közgyûlés.Továbbá köszönet

Vincze Lilla
Szulák Andrea

taszrófa után csak az összefogás segíthet a túlélõknek a talpraállásban. Kijelentették, a Baptista Sze-

illeti a Raiffeisen Bank Rt-t, a Magyar Kultúra Alapítványt, a Vona Light Kft-t, a Multimédia Sound
and Light Kft-t, a mûsorban fellépõket és minda-

kapcsán interjút olvashatnak a Baptista Szeretetszolgálat vezetõjével, és a koncerten fellépõ mûvészekkel.
K.J.
Fotók: Tatár Attila
Rebecca Sol, és az Erkel
iskola gyermekkóra

Balogh Eszter

...és egyik táncosa

Charlie
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Oroszlán vagy kisegér
„Ne félj a bukástól! Tarts inkább azoktól a lehetőségektől, melyeket elszalasztasz, ha próbát sem teszel!“ Egy fiatalember írta nekem ezt az idézetet,
egy olyan fiatalember, akivel éppen
csak futólag találkoztam, egy kis szívességet tettem neki, amit aztán levélben megköszönt, s köszönő soraihoz
amolyan utóiratként hozzátette a fenti
mondatokat.
Fogalmam sincs, honnét tudta, hogy éppen
ezekre a mondatokra van szükségem. Nézhetett
volna amolyan néninek is, akire már semmi lehetõség nem vár.
„Ne félj…“ Annyira félünk, hogy magától
értetõdõ, ha így biztatjuk egymást? Magamnál
sokkal bátrabbnak látott, tartott barátaim, barátnõim meg-meglepnek idõnként azzal, hogy mitõl is félnek. Semmiségektõl, apróságokról,
melyekre szerintem rá se kéne hederíteni, körülményektõl, melyeket észre se kéne venni.
Peter Uffelmann müncheni pszichoterapeuta
könyve a Bocsáss meg magadnak! címet és a
Küzdelem a belsõ cenzorral alcímet viseli, s
feltételezi, hogy sokat küszködünk a bûntudatunkkal, a lelkiismeretünkkel, a félénkségünkkel. Igaza volna? Hiszen szétnézve magunk körül mintha inkább gátlástalan, másokon könynyedén átgázoló embereket látnánk, akik úgy
gondolják mind külön-külön, hogy õk a világ

közepei, senki másnak nem lehet igaza, csak
nekik.
„Sok minden van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb“ - állapította
meg már az ókor drámaíró-óriása, Szophoklész.
Megfejthetetlenek vagyunk mi emberek, számtalan meglepetést tartogatunk, nem csupán másoknak, de akár önmagunknak is.
Aki oroszlánnak tûnik, abban meglehet, hogy
valójában egy kisegér rejtõzik, aki pedig többnyire félrehúzódik, esetleg bármire, ami emberileg lehetséges, képes, ha az alkalom úgy hozza.
A Bocsáss meg magadnak! bevezetõje felteszi a kérdést: Minden a bölcsõben dõl el? Majd
hét lépésen át viszi az olvasót, s a lépések a következõ címek alá soroltatnak: Ismerkedjünk a
belsõ cenzorral! A személyes önállóság; Szidjanak csak nyugodtan! Pokolba a hívatlan vendégekkel! Nem kell félni a megtorlástól; A
megbocsátó mosoly; Érzékeny búcsú a cenzortól.
Mennyire van szükségünk a neveltetés, a hagyományok során bensõnkben kialakult szabályokra? Szabaduljunk meg tõlük, s inkább másfajta felelõsségtudattal vértezzük fel magunkat?
A könyv segítségével eltöprenghetünk ezeken a kérdéseken, s a válaszokhoz is hozzásegítenek a tapasztalt szakember tanácsai.
(Peter Uffelmann: Bocsáss meg magadnak!)
-nád-

Koncertsorozat új környezetben

örömzenében teljesedhetett ki.
– Miért választották a hangverseny helyszínéül az Alkotóházat?
– Szerettünk volna nyitni a
város más mûvészeti csoportjai felé is, ezért
gondoltunk az Új Mûvészet Közalapítvány Alkotóházára, ahol nagy örömmel fogadtak és
vártak bennünket. A most felújított kiállítóte-

Téli hangokkal...
Új helyszínen, az alkalomhoz illő környezetben csendültek fel a „tél hangjai“ a Frédéric Chopin Zeneiskola hangversenyén. Ezúttal az Alkotóház adott
otthont a rendezvénynek, melyen most
a gyermekek mellett szüleik is színpadra léptek. A koncert előzményeiről kérdeztük Gálné Bagi Márta tanárnőt, a
hangverseny szervezőjét.
– Zenés estünket az „Õszi hangok“ címû koncertünk folytatásának szántuk, hiszen mind a
szereplõ gyermekeknek, mind pedig a közönségnek egyaránt meghatározó, különleges élményt nyújtott az akkori alkalom. Természetes
tehát, hogy a „díszletek“ most sem hiányoztak,
igyekeztünk téli hangulatot varázsolni az Alkotóház színpadára is.
– Kik voltak a fellépõk, mi volt az est újdonsága, különlegessége?
– Olyan mûsorszámokat válogattunk, melyekben testvérek, apukák, anyukák muzsikálhattak együtt. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a kamarazenélésre, és úgy gondolom, hogy
növendékeink számára a családi muzsika még értékesebb és meghittebb.
Öröm volt már a próbákon is látni a szereplõk lelkesedését, mely aztán a koncerten valódi

A Chopin Zeneiskola programjai

A kastélymúzeum állandó
kiállításai és a barokk színház a
rem bensõséges, meleg hangulatot árasztott.
Szeretném e helyrõl is megköszönni az Alkotóház munkatársainak kedvességét, vendégszeretetét.
– Lesz-e folytatás?
– Igen, már tervezzük a következõ programot, hiszen szeretnénk a „Tavaszi hangok“ alkalmával ismét találkozni a családtagokkal,
kedves közönségünkkel.
Lázár Attila
Fotó: Tóth Péter

szokásos téli karbantartás
miatt nem látogatható.

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

Gödöllõ város képviselõ-testülete az
1996. évi 12.számú önkormányzati rendeletében szabályozta a „GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT“ kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT“ kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, akik munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllõ város fejlõdéséhez, jó híre
növeléséhez.
A „GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT“ kitüntetésben
évente legfeljebb két személy és egy közösség
részesíthetõ“
Akitüntetés átadására 2005. március 15-én, a

Felhívás

Kedves
Olvasóink!

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Kht. színháztermében rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre, akit
méltónak tart e kitüntetõ cím odaítélésére 2005ben.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2005. február 7-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Guba Lajos
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság
elnöke

Besnyõi Esték rendezvénysorozat a
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban
(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok
tere 3., volt Török Ignác Gimnázium)
Idõpont: 2005. február 10., csütörtök
este, 19 óra
Vendégünk: Dr. Harrach Péter, az
Országgyûlés alelnöke
Az elõadás címe:
„A közélet aktuális kérdései“
Belépõ: 500 Ft

Január 28., péntek 17 óra
Székely Judit növendékeinek hangversenye
(furulya-kamarazene)
Január 29., szombat 11.30
Wilhelm Ildikó növendékeinek kamarazenei hangversenye (cselló)
Január 29., szombat 17 óra
ALAPÍTVÁNYI BÁL
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
A zeneiskola tanárainak farsangi mûsora
sok-sok vidámsággal és meglepetéssel.
Január 31., hétfõ 17.30
Törpényi Sándor növendékeinek hangversenye (zongora)
Február 2., szerda 16.30
Nyitrai Mónika növendékeinek hangversenye (hegedû)
Február 2., szerda 18 óra
A népzene tanszak hangversenye
Február 3., csütörtök 17 óra
Barta Katalin növendékeinek hangversenye
(zongora)
Február 4., péntek 17 óra
Sári Erika növendékeinek hangversenye
(zongora)
Február 5., szombat 11 óra
Nuszbaum Ferenc növendékeinek hangversenye (gitár)

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Az uniós gyakorlathoz igazodik az új törvény

Több lehetőség a lakásszövetkezeteknek
Városunkban közel 600 lakást érint az
új lakásszövetkezetekről szóló tövény,
amelyet az elmúlt év novemberében fogadott el az országgyűlés, mindössze
egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül. Dolányi Sándort, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesületének elnökét kérdeztük, miért is
olyan jelentős ennek a törvénynek a
megszületése.
– A január 1-vel hatályos törvény eddig a szövetkezeti törvény része volt, ám a hazánkban
mûködõ lakásszövetkezetek speciális helyzete
indokoltta, hogy önálló törvény rendelkezzen
róla. Az Európai Unióban tapsztaltaktól eltérõen a hazánkban mûködõ lakásszövetkezetek
nem profitorientált szervezetek, hanem többlakásos házak – amelyekben a lakások magántulajdonban vannak – mûködésére létrejött mûködési forma. A januárban életbe lépett törvény lehetõséget ad arra, hogy ezek az épületek a jövõben gazdálkodó szervezetként akár új lakások
építésével is bõvítsék vagyonukat, s az eddigi
hazai gyakorlattól eltérõen az uniós tendenciáknak megfelelõen mûködjenek. Farkas Tamás, a
Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos
Szövetségének elnöke levelet juttatott el a lakásszövetkezetek vezetõhez, amelyben tájékoztatta õket az új szabályozásról.
„A lakásszövetkezetek csaknem 12 éves igénye teljesült ennek a törvénynek elfogadásával.
Az önálló szabályozást az indokolta, hogy a lakásszövetkezetek tevékenysége, sajátos házkezelési formája jobban kötõdik a lakásgazdálkodáshoz, szervezeti felépítése is eltér az EU-ban
mûködõ lakásszövetkezeti mûködési modelltõl. Így a most elfogadott törvény illeszkedik a
kormány lakáspolitikai törvénykezési folyamatában a már elkészült társaházi és folyamatban
lévõ építési és ingatlan- nyilvántartási törvény
elõkészítési terveihez. A lakásszövetkezeti törvény egyúttal megteremti az összhangot a meglevõ lakásszövetkezetek mûködésének biztonságához, biztosítja az átmenetet az EU lakásszövetkezeti modelljéhez és a társasházi törvényben már szabályozott de a lakásszövetkezetek körében is célszerûen alkalmazható elõírásokhoz is igazodik A lakásszövetkezet lakóépületek építésére és fenntartására létrejött, jogi
személyiséggel rendelkezõ gazdálkodó szervezet. A lakásszövetkezeti tulajdonviszonyokat a

törvény egyértelmûen határozza meg. Valamennyi
ingatlanrész a lakásszövetkezet tulajdona kivéve a
lakás, mely a tagok (nem tagok) tulajdonában
áll, de a jövõben állhat a lakás a többi ingatlanrésszel együtt a lakásszövetkezetek tulajdonában is. Ebben az esetben a lakásszövetkezet tagja a szövetkezet tulajdonában álló lakásra élethossziglan tartó használati jogot szerez, azaz
bérleti díjat fog fizetni a mai gyakorlattól eltérõen.
Tulajdonképpen ezzel az EU lakásszövetkezeti modellje valósítható meg itthon is. Lényeges, hogy a ma mûködõ lakásszövetkezeteknél
a tagok lakástulajdonát a jövõben lehetséges
forma nem érinti, de nem is érintheti. Tény
azonban, hogy 2005. január 1-vel a tövény erejénél fogva megszûnik a lakásszövetkezeteken
belüli tagi közös tulajdon, ami gyakorlatilag a
társasházaknál létezõ tulajdonformát tartalmazza. A lakásszövetkezet tevékenysége nem nyereség érdekeltségû, de a tulajdonába tartozó
épületrészek, berendezési és felszerelési tárgyak fenntartása, felújítása költségeinél biztosításához alaptevékenységén kívül vállalkozási
tevékenységet is folytat. Ilyen tipikus vállalkozási tevékenység a tagok által nem használt közös helyiségek bérbeadása, valamint a tagok lakásában nyújtott ingatlankezelési (pl. csap felújítása, lakás festése) szolgáltatás, vagy a lakásszövetkezet részérõl kifizetett, de a tagok lakásában igénybe vett szolgáltatások (pl. szemétszállítás, vízdíj stb.) továbbhárítása. A jogszabály ez utóbbit továbbhárított szolgáltatásnak

Pályázati segítség - díjtalanul

nevezi. Az új törvényi szabályozás kötelezõvé
tette – ami a társaházi törvény kedvezõ tapasztalatai alapján célszerûen ebbe a törvénybe is
bekerült – az SZMSZ és a házirend kötelezõ
megalkotását és a tag és nem tag tulajdonos 6
havi fizetési kötelezettsége elmulasztása esetén
tartozása a lakástulajdon jelzáloggal való megterhelésének lehetõségét. Mindezek mellett
fontos, a lakásszövetkezetek 2006. január 1-ig
illetékmentesen módosíthatják alapszabályaikat és – ha szükséges – a tagi közös tulajdon
megszûntetését is illetékmentesen kérhetik a
földhivataltól.
Az alapszabály módosításának kiemelt jelentõségét – az egy éven belüli illetékmentességen
kívül – az is motiválja, hogy a törvény lehetõvé
teszi az önálló mûszaki egységet (azonos helyrajzi számot) képezõ épületegyütesek számára a
kiválást, ha a kiválás feltételei adottak. Kiválni
akkor lehet, ha az épületegyüttesben lévõ tagoknak, tulajdonosoknak nincs tartozása, és az
épületegyüttesben lévõ összes tag több mint
2/3-a ezt megszavazza, elhatározzák azt is,
hogy lakásszövetkezetként vagy társasházként
kívánnak a jövõben mûködni. Ennek az elhatározásnak megfelelõen lakásszövetkezet esetében a tagok 2/3-a az alapszabályt, társaház esetében valamennyi lakóépületben lévõ tag és
nem tag tulajdonos egyhangúan az alapító okiratot elfogadja, végezetül a lakásszövetkezet
közgyûlése érvényes határozatot hoz a vagyonmegosztás kérdésében. A kiválást tehát a törvény megengedi a korábbi szabályozástól eltérõen új elemként, de ugyanakkor olyan szigorú
és rugalmas szabályokat is meghatároz, melyek
a kiválni szándékozó jövõbeni mûködésével
kapcsolatos feltételek biztosításán túl figyelembe veszi a lakásszövetkezetben maradók érdekeit. Fontos szempont, hogy a kiválni szándékozó önálló épületegyütessel a vagyoni elszámolását a lakásszövetkezet közgyûlése mondhatja ki. Ez a hatáskör kizárólagos közgyûlési
hatáskör, ami azt is jelenti, hogy megismételt
közgyûlésen errõl nem lehet határozni, illetve
küldöttgyûlési hatáskörbe sem adható le. A lakásszövetkezeti törvény a szabályszerû és szakszerû mûködés érdekében kötelezõvé teszi
alapszabályban a gazdálkodás alapelveinek
rögzítését, így többek között az alap és vállalkozási tevékenység meghatározását, a fel nem
osztható vagyon képzésének módját a tagi elszámolás feltételeit. Fontos és új szabály, hogy
köz(küldött)gyûlésre meg kell hívni a nem tag

Ökumenikus imahét

Az unió és a versenyképesség Egész évben
Versenyben maradni az EU-ban címmel
rendezett konferenciát január 20-án a
Szent István Egyetemen a gödöllői
székhelyű Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A százötven résztvevő érdeklődésével kísért fórum gyakorlati segítséget ajánlott a központi
régió vállalkozásainak.
Bemutatkozott a tavaly elindult Direct Europe
(www.directeurope.hu) ingyenes portál, az elsõ
olyan webhely Európában, amely az Európai
Unióhoz újonnan csatlakozó országok szervezeteinek nyújt segítséget – lépésrõl-lépésre – az
EU strukturális alapjainak megpályázásában.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy

dr. Gémesi György
polgármester
fogadónapját

FEBRUÁR 9-ÉN TARTJA
10-től 12, illetve 14-16 óráig.

Elõadás hangzott el a 30 éves múltra visszatekintõ Entrepreneur Magazinról, amely Európában elõször Magyarországon jelenik meg. A
lap a gyakorlatban használható, nemzetközileg
is tesztelt tanácsokra (jól mûködõ vállalatok
példáira) építi tartalmát.
Lévay Erika, a Budapest Bank vezetõ termékmenedzsere elmondta, hogy a pályázati hatékonyság növelése érdekében a bank teljes körû – a pályázatfigyelést, a projekt lebonyolítást
és a finanszírozást is magába foglaló – szolgáltatás csomagokat ajánl a meghatározó ügyfélkörének számító kis- és közepes vállalkozói
szektornak.
-ks-

TÁMOGATÁS 1 SZÁZALÉKKAL
Tisztelt Olvasóink!
Lassan közeledik az adóbevallás határideje, ezért
fordulunk ismét Önökhöz. A Gödöllõi Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány – mint civil szervezet – jogosult
a személyi jövedelemadó 1 százalékának igénylésére.
Hetilapunk sok vihart megélt már, de mindig
egyre törekedett: a hiteles és korrekt tájékoztatásra. S teszi ezt 13 éve, ingyen, minden háztartásba eljuttatva a lapot.
Nem egyszer kértük már a tisztelt olvasók segítségét, akik mindig siettek kérõ szavunkra. Ennek

Együtt imádkoztak az egység, a szeretet jegyében szerte az ország templomaiban a különböző keresztény felekezetekhez tartozó hívek a múlt hét folyamán. Gödöllőn két alkalommal, az
imahetet nyitó és záró estén is a református templomban gyűlhettünk össze,
egy-egy este pedig a máriabesnyői
kegytemplomban, a kastélytemplomban, az evangélikus templomban és a
premontrei templomban találhattunk
egymásra.
Mindegyik helyszínen vendég lelkipásztor hirdette az igét, a református templomban katolikus atyák, Gáspár István plébános és Farkas
meg is volt az eredménye, s egyben azt jelezte
számunkra, hogy szükség van a Gödöllõi Szolgálatra. Lehetõségeinkhez mérten próbáljuk ezt
meghálálni Önöknek, amely mind az újság tartalmában, mind pedig külsõségeiben jelentkezik.
Sokan támogatnak bennünket, de az is nyilvánvaló, hogy nem minden – az újságunkat szeretõ –
ember engedheti meg magának a direkt módon
történõ támogatást (pl. az emelt díjas telefonunkon történõ adakozást). Erre nyújt lehetõséget az
adóbevalláskor felajánlható 1 százalék. Kérjük,
hogy amennyiben lehetõségük van rá, ily módon
támogassák a Gödöllõi Szolgálatot! Köszönjük!
Adószámunk: 18101962-1-13

lakástulajdonosokat is, ha a napirend a gazdálkodás elszámolását és a fizetési kötelezettségek
megállapítását tárgyalja. E napirendnél a tagok
és a nem tagok is felszólalhatnak, és döntés
meghozatalában szavazhatnak is. Ezzel is az a
jogszabályi kitétel nyer erõsítést, hogy a lakásszövetkezet mûködéséhez szükséges bevételek
forrását a tagok és nem tag tulajdonosok befizetései biztosítják, azaz a befizetések elszámolásakor és a kötelezettségek megállapításakor a
tagok és a nem tag tulajdonosok is szerephez jutnak. Lényeges, hogy csak és kizárólag e napirendre vonatkozik a nem tag tulajdonos döntéshozatalba való bevonása. A lakásszövetkezetkrõl
szóló törvény január 1-jével lép hatályba, és számos feladatot is megjelöl a lakászövekezetek tisztviselõinek, vezetõ testületeinek. Ezek közül legfontosabb az alapszabály módosítás elõkészítése,
megvitatása, elfogadása, a tagnyilvántartás megteremtése (valamennyi tag köteles az alapszabály
szerint azon adatait a lakásszövetkezetnek bejelenteni, melyek az ingatlan nyilvántartás szerint mindenki számára nyilvános, ha ezt elmulasztja, bírósági úton erre kötelezhetõ ennek költségei megfizetése mellett) és a kötelezõ belsõ szabályzatok
Bj
megalkotása.“

László káplán, Máriabesnyõn Nagy Károly református lelkész, a kastélytemplomban Albert
Gábor evangélikus lelkész, az evangélikus
templomban Ullmann Péter premontrei kormányzóperjel, a premontrei templomban pedig
Szirtes András baptista lelkész szavaira, gondolataira figyelhettünk. Nem egyszer hallhattuk a
héten az éppen soros vendéglátó lelkipásztortól:
örömmel látja, milyen szép számban népesítjük be
a padokat, többen mint bármikor az elmúlt években. Az imahét alapigéje Pál apostolnak a korinthosziakhoz írt elsõ levelébõl származott, Nagy
Károly református nagytiszteletû úr olvasta fel bevezetõben: „Nem az számít, aki ültet, sem az, aki
öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az
ültetõ meg az öntözõ egyforma. El is veszi mindegyik jutalmát fáradságához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.“
Az igehirdetõként elsõnek sorra kerülõ Gáspár
István atya szükségesnek találta kiemelni: „Itt Gödöllõn nem csak egy hétig vagyunk együtt, hanem
egész évben.“ A Gödöllõn szolgáló egyházi emberek ugyanis, legyenek bármely felekezetûek, havonta találkoznak, s együttmûködésük, egyetértésük, eszmecseréik folytán híveik felé is nyitottságot közvetítenek. Tartozzunk szorosabban bárhová, alkalomadtán mint haza mehetünk a mások
templomába, mintegy megértvén: hiszen nem is az
épület számít, hanem mi magunk. Ahogy az
alapige mondja: „Isten épülete vagytok.“ Két alkalommal szeretetvendégségre is vártak a héten az
imaest után, a kastélytemplom hittantermébe, a református templom gyülekezeti termébe. A premontrei templomban pedig a zene, az ének kapott
kiemelt szerepet, az otthoni kórus együtt szolgált
az evangélikus gyülekezet kórusával.
N. A.
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A hátrányos helyzetűek munkába állításáért

Elismerés Halász Leventének
Csizmár Gábor munkaügyi miniszter és
Szabó Imre, a Pest Megyi Közgyűlés elnöke fémjelezte azt a bensőséges öszszejövetelt, amelynek keretén belül
egy két évig tartó program zárásaként
elismerő okleveleket adtak át a Megyeházán. Halász Levente, a Gödöllői Önkormányzat kisebbségi kapcsolatokért
felelős tanácsnoka, programmenedzserként végzett, kiváló szakmai és szervező munkájáért vehette át az elismerést.
– Gratulálok az elismeréshez. Mi volt a lényege
az Integrált Roma Foglalkoztatási Központi
Programnak?
– Lengyel János, a Pest Megyei Munkaügyi
Központ igazgatójának a fejében született meg
az a gondolat, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetû, elsõsorban roma munkavállalók számára egy újszerû, komplex programot kellene
indítani, amely nem csak a Munkaügyi Központ eszközrendszerét használja ennek a csoportnak az elhelyezésére, hanem segítõ partnereket is megnyer az ügynek. A program három
pillérre épült. Közhasznú munkavégzés, vele
párhuzamosan zajló humánszolgáltatás és felzárkóztató képzés, ezek után pedig szakmatanulás. A programban a partnerség volt a kulcsszó,
ami azt jelentette, hogy a programot támogató
intézmények, civil szerveztek, önkormányzatok, kistérségi társulások a szakterületüknek
megfelelõ munkával segítik a résztvevõk elõre-

haladását. Ilyen segítõ partner volt Balogh Gyula, a GCKÖ elnöke, aki feltérképezte és a programba beszervezte azokat a romákat, akik szeretnének tanulni, dolgozni, de a családi, anyagi
hátterük, indíttatásuk miatt ez nehézségekbe ütközik. Segített a toborzásban és elõadások tartásában Klopkóné Szabó Tünde vezetésével a
Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat,
egészségügyi alapismeretek oktatásában a Vöröskereszt és az ÁNTSZ, állampolgári, önkormányzati, jogi ismeretek oktatásában a Polgármesteri Hivatalból dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõ és dr. Fábián Zsolt alpolgármester, a
Gödöllõi Rendõrkapitányságról Szilágyi Katalin õrnagy, aki igen érdekes foglalkozás keretében ismertette az áldozatvédelem és a jogkövetõ magatartás alapelveit.
A Munkaügyi Központ gödöllõi kirendeltsége bonyolította a résztvevõk regisztrálását, foglalkoztatásának támogatását, képzésének szervezését. A gyors, emberközpontú ügyitézéssel

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

Budapest és a szomorú valóság
Ezen a héten egy pár gondolatot szeretnék Veletek megosztani, hogy milyen is a
mindennapi élet „szenzációs“ fővárosunkban. Milyen kellemes és kellemetlen
meglepetések tudják itt a magamfajta vidékről felköltöző fiatalt érni.
Új élet, új lehetõségek, nagyszerû környezet, szabadabb, önállóbb élet. Nagyjából ilyen gondolatok
keringtek a fejemben, amikor júliusban megtudtam, hogy szeptembertõl minden bizonnyal az ország egyik leghíresebb budapesti egyetemén fogom a tanulmányaimat folytani. Azonban – hála az
egyre romló tömegközlekedésnek – semmi kedvem nem volt naponta három órát csupán a ki- és
beutazással tölteni, ezért a család beleegyezésével
a beköltözés mellett döntöttem. Azt sejtettem már
az elején, hogy magamra mosni, fõzni és takarítani
nem lesz majd a kedvenc idõtöltésem, node egyszer ezt is meg kell tanulni. A környezetváltásra is
számítottam, hiszen nagyjából tisztában voltam
Budapest elõnyeivel és hátrányaival. Nos igen,
hátrányok...talán ezekkel nem voltam eléggé tisztában. Gondolataim megértéséhez egy kicsit meszszebbrõl induljunk el. Tudtátok, hogy Budapest a
2010-es „Európa Kultúrális Fõvárosa“ címre pályázik? Engem nagyban meglepett a hír, hiszen a
többi pályázó mellett, akik elõbbre járnak nálunk
városrekonstrukció terén (elég ha csak az újjáépülõ Berlint említjük) – véleményem szerint – Buda-

pestnek nem sok esélye lenne ennek a címnek az
elnyerésére. Ráadásul inkább tartom megfelelõnek
valamelyik nagyobb vidéki városunkat a magyar
képviseletre, mint a fõvárost. Persze próbálkozni
lehet és kell is, de a realitásokat figyelembe kell
venni. Mondhatnám úgy is, ahogy azt a kádári
„szép“ napok tették; gyakorolni kéne egy kis önkritikát. Figyelembe kellene venni, hogy mi is az
amivel pályázunk. Rengeteg színház, kulturális
programok sokasága, gyönyörû turisztikai látványosságok, színes éjszakai élet. Valóban, ez mind
adott. Ám tegyük fel magunknak a kérdést. Ez egy
kétmilliós városban kuriózum? Kuriózum az,
hogy van ötven színház? Hát nem igazán. Ennyi
színház Bécsben is van, ráadásul Bécs kisebb is,
mint Budapest. Fõvárosunkban más is van... sajnos. A minap utaztam az egyik trolin, ahol egy fiatal lány egy kisebb összetûzésbe került egy idõsebb hölggyel. A vita tárgya, ha jól hallottam, egy
vétlen lábralépés volt. A fiatal lány átkos szitkozódás után a következõ mondatot ordította a hölgyre
(a mondatért elnézést, sokáig gondolkoztam rajta,
hogy egyálltalán beleírjam-e a cikkbe, de végül
úgy döntöttem, hogy enélkül nem lehetne teljes):
„Te rohadt magyar!“ A meghökkenéstõl a lélegzetem is elállt. Még ugyanazon a napon egy Kálvin
téren történt hajléktalan-verekedésnek lettem
szem- és fültanúja, ahol az elõbbi félmondat sokkal cifrább, vulgárisabb formában történt kimondásra. Budapesten állítólag becsülni se lehet a haj-

www.fogadjorokbe.hu
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 járványveszély, 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

sokat tett a program sikeréért Széplaki Istvánné
kirendeltségvezetõ, Szigeti Gáborné, aki a szakképzést szervezte, Nagyné Csipes Ágnes, aki az
alkalmassági interjúkat folytatta és Várszegi Tiborné, aki kiközvetítette a programosokat.
– Ha jól értettem, akkor a programban résztvevõk közhasznú munkásként dolgoztak és
emellett tanultak.
– A programosok a VÜSZI-nél, az ESZI-nél,
a Hajós Alfréd, a Damjanich János, a Petõfi Sándor és az Erkel Ferenc iskolákban voltak közhasznú munkások és a munkidejük egy részében
humánszolgáltatáson és felzárkóztató képzésen
vettek részt. A humánszolgáltatás témáit az
elõbb említettem, a felzárkóztatás keretében pedig magyarból és matematikából, tapasztalt szaktanárok segítségével vették át a 7. és 8. osztály
anyagát.
– Erre miért volt szükség?
– Gyakori probléma a szakma tanulásánál,
hogy vagy nem tanulta meg annak idején a diák, vagy elfelejtette az alapvetõ helyesírási szabályokat és matematikai ismereteket, és emiatt
véreztek el a szakmatanulás elsõ félévében.
– Mennyire tekinthetõ eredményesnek a program a résztvevõk szempontjából?
– A két év során a 60 programosból 29-en
szakképesítést szereztek ABC eladó, burkoló,
parkgondozó, szakács, szoftverüzemeltetõ szakmákban, 27-en pedig munkahelyet találtak.
– Lesz-e folytatás?
– Ezt kérdezte Balogh Gyula is a minisztertõl,
aki azt a választ adta, hogy ebben az évben egy
nagyságrenddel több pénz lesz az ilyen típusú
programokra. Viccesen úgy fogalmazott, hogy
egy nullát tegyünk hozzá a tavalyi pénzhez, majd
hozzátette: „persze a végéhez“.
Emma

léktalanok számát, annyian vannak. Ezek közül
jónéhányan, talán mondhatjuk úgy is, hogy a „szerencsésebbek“, a Gellért-hegy oldalán lévõ melegvízû források közelében vészelik át a hideget.
Ezek a források a középkorban mindenki számára
ingyenesen látogathatóak voltak, most pedig – a
fentebb említett adalékok miatt – inkább nem ajánlatos a közelükbe menni. Ahogy nem érdemes a
külsõ kerületek peremvidékére se menni, mert ott
az ember szinte elokádja magát a kidobott szemét
látványától. Ám említhetném a problémák sorában
a belvárosban található irdatlan kutyapiszok mennyiségét is, amitõl már szó szerint lépni se lehet,
legfeljebb belelépni. (Nem értem miért kell egy
belvárosi lakásban kutyát tartani. Persze megtiltani
nem lehet senkinek se, hogy háziállatot tartson, de
vajon jó a kutyának a mindennapi bezártság?)
Amikor hazajövök Gödöllõre, mintha újjászületnék. Nem azért teszem meg hetente többször az
utat e két város között, mert kötelezõ lenne a szülõk részérõl. Hanem mert egész egyszerûen látni
akarom õket (most kezdem igazán csak érteni a
középiskolában tanult „elgyökértelenedés“ szó lényegét), hogy friss levegõvel töltsem meg a tüdõm
és hogy gyönyörködjem a táj és városunk szépségében. Természetesen nagyszerû dolog, hogy bármilyen program, legyen akár színház, kiállítás,
koncert vagy csak egy szimpla péntek este eltöltése egyszerûen és gyorsan elérhetõ Budapesten, de
mindezek nem képesek elõlem eltakarni azt, hogy
Budapest élhetetlen. Ha pedig egy ilyen város nyeri el „Európa Kulturális Fõvárosa“ címet, akkor jó
ha elkezdünk azon gondolkodni: Mégis milyen
kultúránk van nekünk??
divizs&dzsolya

ADÁSHIBA az Egyetemi Színpadon!
A Gödöllõi Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumszíntársulata elõadja:
Szakonyi Károly: ADÁSHIBA címû
vígjátékát
a Szent István Egyetem színpadán

február 3-án, 16 órakor és
február 11-én, 19 órakor.
Az elõadás ingyenes!
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Január 24-31-ig: Ezüstkehely, Petõfi S. u.
1/a. Tel.: 416-551.
Január 31–febr. 7-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3.
Tel.: 430-069.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
jan. 29-30.: Dr. Bodó Szilárd, Gödöllõ, Kossuth L. u. 39. Tel.: 30/962-2205.

Recept
Rokfortos körte
Hozzávalók: 4 db nagy körte, 2 dl édes vörösbor, 2 szem szegfûszeg, 2 ek méz, 15 dkg rokfort sajt, 3 ek brindzakrém, 1 tk mustár, néhány
szál snidling, fahéj, 4 dl joghurt, 4 ek méz
Elkészítés: A körtéket meghámozzuk, félbe
vágjuk és a magházukat eltávolítjuk. A bort a
fûszerekkel és a mézzel felforraljuk, majd a
meghámozott körtéket puhára fõzzük benne, azután hagyjuk kihûlni. A sajtot a bryndza krémmel simára keverjük, majd a mustárral és a snidlinggel ízesítjük. A joghurtot a
mézzel összekeverjük, és négy tányér aljára
elosztjuk. Ezek közepére tesszük a körtéket,
üregükkel felefelé, amelyeket a krémmel
megtöltünk.

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– Keresztút – Összefoglaló a Magyar
Szabadság Napja ünnepi mûsorából

Az Országos Orvosszakértői
Intézet tájékoztatója
Országos Orvosszakértõi Intézet 1. sz. budapesti székhelyû igazgatósága Cegléden
mûködõ orvosi bizottságnak tevékenysége
2005. február 15. napjával véglegesen
megszûnik.
Az ezt követõ idõponttól a budapesti és pest
megyei lakosok orvosszakértõi vizsgálatát
teljes körûen Budapesten, a Vajda Péter u.
10/b. alatt mûködõ orvosi bizottságok látják
el.
A telephely megszûntetésének zökkenõmentes lebonyolítása érdekében a ceglédi orvosi
bizottsághoz igénylõket berendelni 2005.
február 4-ig lehet. Bármely, a ceglédi bizottság megszûntetésével kapcsolatban felmerülõ kérdés megoldásában az 1. sz. Területi
Igazgatóság vezetõ fõorvosát dr. Forrai Istvánt kereshetik meg.
Cím: 1089 Budapest,Vajda Péter u. 10/b
Telefon: 06-1-210-0488.
Fax: 06-1-210-0490.
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HEROSZ, VÜSZI

Útlevél házi kedvenceinknek

Vigyél haza!

Mikrochip

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

8 hónapos
keverék
szuka

3 hónapos keverék kan

1,5 éves
dalmata
keverék
szuka

Fotók: Tatár Attila

2
éves
németju
hász keverék kan

6 hetes keverék szukák

Állati dolgok

szúságúak, mozgása elegáns. A mancsok rövidek és
kerekek. Farkát megemelve
hordja. Leginkább a vörös,
és vöröshöz hasonló színárnyalatok ismertek. Marmagasság: 24-28 cm.
Testtömege 3-5 kg. Táplálékigénye: 300 g/nap.
Alomszám: 2-3 kiskutya. Várható élettartam:
8-10 év.
Igen kellemes társasági kutya. Intelligens,
büszke, éber, gazdájához hûségesen ragaszkodó fajta, abszolút simulékony, de a számára
szimpatikus embereket is rögtön elfogadja. Élénk, vidám természetû, viszonylag könnyen
tanítható, barátságos, bár olykor hajlamos az agresszivitásra. Ellenben
nem lehet félénk és
ideges. Nálunk, sajnos, még ez a különleges fajta eléggé ismeretlen, Magyarországon csupán 18 éve jelent
meg.
Ma már a brüszszeli griffon nem annyira divatos, mint régebben volt, de ennek ellenére eléggé elterjedt házi
kedvencként tartják világszerte. A skandináv
országokban a griffon nagyon népszerû, annyira, hogy agilityversenyekre is benevezik õket,
nem kis sikerrel.
Következik: a Cane Corso

A brüsszeli griffon
A fajta Belgiumból származik. Törpe schnauzer, yorkshire terrier, mopsz és majompincs segítségével, ezek keresztezésével tenyésztették
ki. 1880-ban volt egy nagy kutyakiállítás
Brüsszelben, ahol az angol versenyzõk egyikének nagyon megtetszett egy kis durva szõrû,
vörös, terrierhez hasonló kutya. Megvásárolta
és hazavitte magával Angliába. Innen
kezdõdött a fajta
kialakulása.
Az angol tenyésztõk nem akarták, hogy a griffon
ölebbé váljon, és
elõnyben részesítették a terrier típust.
Régen jó patkányfogó hírében állt.
Feje széles és kerek, jól ívelt homlokkal. Kemény,
bozontos a szõre,
amely a szem, az
orr, a pofa és az áll
körül valamivel hosszabbra nõ. Füleit régebben
hegyesre kupírozták. Nagy fekete, kerek, kiemelkedõ szemei vannak, amelyek távol helyezkednek el egymástól. Orra mindig fekete és nagyon rövid. Az orrtükör széles. Álla elõreugró
és széles, meghaladja a felsõ állcsontot, a fajta
elõreharapásos. A nyak közepesen hosszú, harmonikus átmenetet képez a vállak fölé. A lábak
egyenesek, párhuzamosak és közepes hosz-

A 2004. október 1-jétõl hatályba lépett, új,
úgynevezett háziállat-útlevél megkönnyíti
kutyáink, macskáink, vadászgörényeink (e
három állatfajra kötelezõ) unión belüli utaztatását. E felsorolt három állatfajnak rendelkeznie kell ilyen okmánnyal, mely uniószerte elismert igazolásként szolgál arra, hogy az
állat megkapta a veszettség elleni védõoltást.
Az útlevél egyéb információkat is tartalmaz arról, hogy az állat elõzõleg milyen orvosi kezelésben, ellátásban részesült. A tulajdonos kérésére az útlevél második oldalán
elhelyezhetõ az állat fényképe (nem kötelezõ).
Az állatútlevél kiállítására minden olyan
állatorvos jogosult, aki rendelkezik az illetékes állategészségügyi hatóságtól az ebek veszettség elleni védõoltásának végzésére vonatkozó engedéllyel. Az útlevelet a kiállításra jogosult állatorvos rendelõjében vagy kérésre az állattulajdonos lakásán/telephelyén
lehet kiállítani. Ehhez azonban az állatnak
egyértelmûen azonosíthatónak kell lennie,
azaz olvasható tetoválással vagy állatorvos

által, bõr alá ültetett mikrochippel kell rendelkeznie. A tetoválás 2011. december 31-ig
elfogadható, utána a mikrochip használata
kötelezõ. Az Egyesült Királyság, Írország,
Svédország és Málta ezen felül még akkreditált laboratóriumban végzett, egyedi vérvizsgálatot is megkövetel, amellyel igazolják a
veszettség elleni megfelelõ védettséget, s náluk már 2004. október 1-jétõl csak a chipes
megjelölés alkalmazható.
A rendelet szerint bármelyik, állatok jelölésére alkalmas mikrochip megfelelõ, de célszerû olyan típust választani, amely megfelel
a 11 784-es, vagy a 11 785-ös ISO szabványnak. Ha az állatban lévõ mikrochip nem ISOszabványú, akkor a tulajdonosnak a határátlépéskor biztosítani kell a mikrochip leolvasásához szükséges eszközt. Ez elsõsorban
olyan állatok esetében fordulhat elõ, amelyekbe a mikrochipet már évekkel ezelõtt helyezték be. A Magyarországon jelenleg forgalomban lévõ és az állatorvosok által alkalmazott valamennyi chip már megfelel a fenti
elõírásoknak.
K.B.

HIRDETMÉNY
Gödöllõ város önkormányzatának tulajdonában lévõ, feleslegessé váló jármûveit értékesítésre felajánlja: 1 db motorikusan üzemképes Opel Campo 2,5 diesel típusú (1993) személygépkocsi, forgalomból kivonva és mûszaki vizsgáztatás nélkül, eladási ár: 400 000 Ft
+ áfa; 1 db üzemképtelen GUTBROOD típusú kerti traktor (1990), eladási ár: 64 000 Ft +
áfa.
Megtekinthetõ: Gödöllõ, Dózsa György út 69. (a VÜSZI Kht. telephelyén) Érdeklõdni lehet: Udvardi József garázsmesternél, tel: 28/420-773/121. Munkanapokon: H-Cs.: 8 -15
óráig, pénteken 8-12 óráig.
Érdeklõdni lehet: Gödöllõi Polgármesteri Hivatal, Kondorné Balogi Judit számviteli fõelõadónál: 28/529-155. Farkas István mûszaki fõelõadó: 28/529-242.
Munkanapokon H-Cs.: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig

Járom a város t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Jártunkban keltünkben észrevettük, hogy egyelõre hiábavaló minden erõfeszítés Gödöllõ város
önkormányzatának és a VÜSZI Kht. munkatársainak részérõl. Városunk komoly forrásokat fordít
arra, hogy Gödöllõ kellemes, nyugalmas és nem utolsósorban tiszta otthona legyen mindannyiónknak. Erre a nem éppen kicsi szemétdombra az Alsóparkban bukkantunk, mindössze néhány
lépsre attól a helytõl, ahol a Rákos-patakba gurítottak egy ellopott Trabantot. Képünk hátterében
látható a szabadság-napi ünnepségeknek is helyt adó füves terület.
Fotó: Tatár Attila

2005. január 27.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

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

-Mogyoródon HÉV közelében 240 nöl parkosított telken 100 m2-es, igényes lakóház 24,5 MFt.
-Szadán 528 nöl telken nappali + 6 szobás,
galériás nívós családi ház, dupla garázzsal, 40
m2 pincével 36 MFt.
-Domonyvölgyben 4 szobás lakóház, 2001-ben
épült, 223 nöl telken dupla garázzsal 10,5 MFt.
-Isaszegen 300 nöl összközmûves telken, felújított sátortetõs 100 m2-es családi ház 12 MFt.
-Veresegyházon 280 nöl telken 165 m2
alapterületû új családi ház, kulcsrakészen 45 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.
-Fenyvesben 3437 m2 telken egyszintes 170m2es 5 szobás szép stílusú családi ház 39 MFt.
-Bástya u-ban új építésû nappali + 4 szobás
családi ház garázzsal, júniusi átadással 29 MFt.
-Máriabesnyõn 300 nöl telken 92-ben épült,
nappali + 4 szobás családi ház 23,5 MFt.

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

Tel: 28-514-990
családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3
szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra
alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.

ÁLLÁS

* Gödöllői taxi felvesz gépkocsivezetőt, PÁV II vizsgával.
Tel.: 06/20-937-6896.

* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítők jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 9138-769, érdeklődni hétfőtőlpéntekig.

* 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.

* 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

* Diákok jelentkezését várjuk irodai, adminisztratív, adatbeviteli feladatok ellátására. Tel.: 28/516-520, 06/70313-8477.

* 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.: 70/6146042.
* Gépészetben jártas munkatársat keresünk karbantartási segédanyagok országos forgalmazásához. Technikusi végzettség, angol vagy német nyelvtudás, jó fellépés előny. Jelentkezés, bővebb információ a 06/30951-2879-es telefonszámon.
* MG. BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS GÉPÉSZETI SZERVIZELÉSÉHEZ keresünk kollégákat vidéki munkákra
35 éves korig. Hosszú távollétek, nehéz
munkakörülmények. Angol vagy német nyelv társalgási
szintű ismerete előny. B kategóriás jogosítvány szükséges. Érdeklődni munkaidőben a 28/510-985-ös telefonszámon lehet.
* 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 telefonszámon
lehet egyeztetni.
* Plus Áruház Veresegyház felvételt hirdet vizsgázott
vagyonőrök részére jó kereseti lehetőséggel, részmunkaidősöknek is. Tel.: 06/30-339-4343.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min.
érettségivel rendelkező munkatársat keres. Kitartó
munkával átlag feletti jövedelem. Tel.: 06/20-472-3919.
* 50 éves gépésztechnikus hivatásos jogosítvánnyal, PÁV
2-vel munkát keres. Bármilyen megoldás érdekel. Tel.:
20/9862-768.
* SZJA fizetésre kötelezetteknek mellékfoglalkozás. Befektetés és plussz munka nélkül, rendszeres többletjövedelem törvényesen. Időpontegyeztetés: 06/70281-7111.

* Jövedelem - most ajándék tagsággal, ingyenes kezdéssel! Oriflame svéd, természetes alapanyagú
kozmetikumok
forgalmazásához
munkatársakat
keresünk. 30-os árrés, hitellehetőség. Tel.: 06/20-4453500.
* Építésztechnikust keresünk ügyfélszolgálati
munkakörbe. Jelentkezéshez kérjük adja le szakmai
önéletrajzát és elérhetőségeit veresegyházi telephelyünkön: Kucsa-ker Kft., Veresegyház, Fő u. 154.
* Építészmérnököt keresünk projektvezető munkakörbe.
Jelentkezéshez kérjük adja le szakmai önéletrajzát és
elérhetőségeit veresegyházi telephelyünkön: Kucsa-ker
Kft., Veresegyház, Fő u. 154.
* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe munkatársat
keresünk. Tel.: 06/30-9340-484.
* A Palotakerti óvoda dajkai állást hirdet. Álláselfoglalás:
2005. április 13. Bérezés a kjt besorolás szerint. Pályázatok benyújtási határideje 2005. febr. 20. Érdeklődni lehet
Pásztor Ferencné intézményvezetőnél. Tel.: 06/28-410916.
* Gödöllői sörözőmbe gyakorlattal rendelkező pultost
felveszek. Érd.: 06/70-271-3556.
* 23 éves lány, gödöllői lakos, bármilyen munkát vállal:
takarítás, mosás, vasalás, ablaktisztítás…stb. Tel.:
06/70-582-6201.
* Gödöllői, 23 éves fiatalember B kategóriás jogosítvánnyal, hétfőtől péntekig bármilyen munkát vállal. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06/70-582-6201.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég munkatársat keres, elsősorban diplomával
rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Független Biztosítási Brókeriroda vagyonbiztosítások
értékesítésére 1 fő üzletkötőt felvesz. Támogatás: címanyag + időpontegyeztetés. Jelentkezés: Innotem Biztosítási Iroda. Tel.: 28/512-175, 30/2535-732, vagy
honlapunkon: www.innotem.hu
INGATLAN
* Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30)
9509-396.
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló

* 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.
* Paál L. közben 2 szobás 2. emeleti lakás kiadó. Telefon:
(70) 213-84-99 (csak délután 16.30 után hívható)
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M
Ft. Tel.: (30) 9-525-385.
* 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
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750
nm-es közművesített saroktelken, 90 nm-es, három
szobás, garázsos, felújított családi ház eladó. Irányár:
27,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban másfél szobás, nyolcadik
emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt Érdeklődni: Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két
utcára nyíló, 5682 m2 zártkert eladó. Irányár: 11 millió
Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* 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, az Ibolya utcában, 710 m2 közművesített
telken, 126 m2 lakóterületű, négy szobás, garázsos,
családi ház eladó. Irányár: 27.9 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített
telken 96 nm lakóterületű három szobás családi ház
eladó. Irányár: 25,0 mFt Magyartölgy 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, kábel TV, tároló) liftes házban
eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, eladó és bérlakásokat keresünk ügyfeleink
számára. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában földszinti iroda (12 nm)
február 15-től hosszútávra kiadó Magyartölgy Mérnöki

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

Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KEREPESEN, panorámás domboldalban 800 nm-es gondozott, bekerített, üdülőtelek (víz, villany, boros pince)
eladó. Irányár: 7,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* TISZASÜLYÖN 150 m-re a Tiszától, a helység
kultúrháza és üzemi létesítményei (650 nm), eladók. Szabadidős, kereskedelmi, ipari, célokra is hasznosítható.
Irányár: 20,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* TURÁN, a kastély közelében, 650 nm-es közművesített
telken 140 nm lakóterületű, kétszintes húsz éve épült
családi ház eladó. Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GALGAHÉVÍZEN, a központban, gazdálkodásra alkalmas
140 m2 lakóterületű családi ház, 60 nm-es melléképülettel, 2000 m2 közművesített telken eladó. Irányár: 24,0
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* JÁSZAPÁTIBAN, a központban, a gyógyfürdő közelében
500 nm-es parkosított telken egy két és fél szobás és egy
kétszobás, összkomfortos ház( üdültetésre is alkalmas)
eladó. Irányár: 6,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* János utcai téglaépítésü, gázkonvektoros, 1,5 szoba
konyha étkezős jó állapotú IV. emeleti öröklakás tárolóval
eladó 11,6 MFt árban. 06-20-513-5191
* Zombor utcai II. emeleti, egyszobás, részben felújítandó
gázkonvektoros öröklakás saját pincetárolóval azonnal
költözhetően eladó: 8,2 MFt-ért. 06-30-619-9043
* Frekventált környezetben háromlakásos családi társasházból 76 és 65 nm-es lakás egyben 21.5 millióért,
külön 12.5 ill 10.5 millióért 150 nöl. osztatlan telekkel
eladó. A tetőtéri lakás 80 % készültségü. 06-20-5135191
* Kazinczi körúton IV. emeleti 52 nm-es téglaépítésű,
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egyedi fűtésű öröklakás azonnal beköltözhetően 10,5 millióért eladó. Az ár nem alkuképes! 06-30-619-9043.
* Valkón, jó környezetben négyéves, befejezetlen tetőtérbeépítéses, nappali + 3 szobás családi ház 380 négyszögöles telken sürgősen eladó 10,7 Mft áron. 06-30 619-9043
* Központban ÚJ ÉPÍTÉSŰ 58 nm-es (40 nm hasznos)
tetőteres 2 szobás, szép öröklakás sürgősen eladó 14,5
MFt. 06-20-513-5191
* ELADÓ öröklakásokat, házakat keresünk ügyfeleinknek
akár közvetítői díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043; 06 (20)
513-5191
* Palotakerten 2 szobás lakások: 61 négyzetméteres magasföldszinti 13,5 millió; 57 négyzetméteres IV. emeleti
11,3 millió FIX ÁRON ELADÓK. 06 (30) 619-9043
* Gödöllő-kertvárosában 150 négyszögöles építési telek
ÁRON ALUL sürgősen ELADÓ: 9,8 millióért. 06-30-6199043.
* 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, konyha-étkezős. Melléképületek:
pince, garázs+szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi
házat beszámítok. Tel: (20) 473-9388.
* Gödöllő központjában 100 nm-es földszintes iroda
ELADÓ! Tel.: 06-28-420-285, 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.
* Palotakerten földszinti, 2 szobás, felújítandó lakás
eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 70/531-3166.
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* Gödöllőn a központhoz közel, hév-hez közeli 2,5 szobás
lakás az Erzsébet parknál eladó. Téglaépítésű, gázkonvektoros, parkettás, felújított, pince + tároló is tartozik
hozzá. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06/30-397-0844.
* Palotakerten eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Ugyanitt
eladó a Valkói út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.:
06/30-528-4862.
* Kerepesen a 3. sz. főút mellett erdőterület tulajdonostól eladó, 4,6 ha. I.ár: 5 mFt. Érd.: 06/20-9666-921.
* Gödöllői lakásra vagy családi házra cserélem balatonalmádi 1+2 félszobás megkímélt állapotú lakásomat.
Tel.: 06/20-9666-921.
* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, 2. emeleti konvektoros, francia erkélyes lakás külön tárolóval sürgősen
eladó. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: 30/361-2299.

* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás,
kábeltévés, lambériás, felújított lakás tárolóval eladó.
Kastélyhoz, tömegközlekedéshez közel. I.ár: 10,9 mFt.
Tel.: 20/3456-029.

* Alkalmi áron, illetékmentesen eladó Gödöllőn a Blahai
domboldalon, most épülő 150 nm hasznos lakóterű, nappali (galériás) + 3 szobás szerkezetkész állapotban lévő
családi ház, 80 nm-es szuterénnel, 700 nm-es panorámás
telken. Hitel, szoc.pol igénybe vehető. Iá: 24 mFt.
Érd:0620/9-194-870
* 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.

* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300
nöl telken 80 nm-es családi ház márciusi költözéssel
eladó. Az ingatlan irányára: 18,7 mFt. Érd.: 06/30-6017289.

* Gödöllő, Remsey utcában 44 nm-es másfél szobás lakás
eladó. Tel.: 06/30-581-0047, 06/30-9868-379.

* Gödöllőn, az Alvégben, csendes környezetben, kertes
társasházban eladó egy 61 nm-es (41 nm+25 nm-es
galéria) konvektoros, gázbojleres lakás, 30 nm-es pincével. Tel.: 20/312-1935.

* 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 a Boncsokban közvetlen erdő melletti 900 nmes, panorámás telek eladó. Az áram a telek előtt,
vízbevezetés folyamatban. I.ár: 3,1 mFt. Érd.: 06/703312-945.
* 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.: 06/70223-7907.

* 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.

* Palotakerten eladó egy 5. emeleti 57 nm-es felújított
lakás. Ár: 11,9 mFt. Tel.: 06/30-311-5222, 20/9334182.

* Domonyban eladó családi ház, földúton lévő. Ár: 12,5
mFt. Tel.: 06/28-411-152, 06/70-527-7920.

* 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.

* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es + 65 nm fűtött szuterén - garázsos
(szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3 teraszos, szintes
igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri
szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29.900.000 Ft. Érd.:
30/919-4847.

* 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.

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-es, átalakított, felújított lakás 11 mFt-ért eladó. Érd.: 06/30-6197154.

* 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

* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 06/20-468-1423.

* Gödöllőn, Palotakert lakótelepen fsz-i 58 nm-es két
szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó.
I.ár: 13 mFt. Érd.: 06/30-578-9410.

családi ház 657 nm telekkel eladó. I.ár: 31,5 mFt. Tel.:
06/30-224-1627.

* Veresegyházon a Táltos utcában sorházi ház eladó. Első
és hátsó kert, 4 szoba összkomfort, garázs 120 nm-en.
Az épület 7 éves, azonnal beköltözhető. I.ár: 17,9 mFt.
Érd.: 06/30-601-7289.

* Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül
részben felújítva, festéssel lakható két szoba. Nagy
szuterén, tetőtér beépíthető. Tel.: 20/434-0706,
28/418-203.

* 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.

* Hatvanban eladó 2,5 szobás, felújított családi ház. Érd.:
06/20-311-8207.

* Gödöllőn, a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó
500 nm-es telekkel. Tel.: 06/20-330-6648.

* Eladó BUDAPESTEN az Oktogonhoz közel 74 nm-es,
felújított, 2. emeleti két szobás ("alkovval") lakás. Egy
vagy két kisebb lakást esetleg beszámítunk. I.ár: 17,5
mFt. Tel.: 06/30-6062-821.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 4. emeleti, 56 nm-es,
2 szobás, fiatalos, légkondícionált, jó állapotú lakás nyári
költözéssel eladó. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 06/20-942-6811.
* 1 és félszobás, 45 nm-es, 3. emeleti lakás eladó Gödöllőn, a központban. 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, 06/70332-4253.

* 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.
* Nagymaroson Dunára néző, panorámás, 1150 nm-es
telken 250 nm-es ház garázzsal, pincével, 120 nm-es fűthető fedett medencével eladó. I.ár: 35 mFt. Érd.: 06/209414-421.
* Gödöllőn háromszobás családi ház 680 nm telekkel
(műhely, garázs) eladó. I.ár: 19,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn ikerház építésére is alkalmas (28 nm széles)
panorámás, 1703 nm telek eladó. I.ár: 20,9 mFt. Tel.:
30/224-1627.
* Gödöllőn eladó családi ház 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9
mFt. Ötszobás ház 465 nm telekkel, i.ár: 21,9 mFt. Ötszoba étkezős ház 686 nm telekkel, i.ár: 23,9 mFt. Háromszobás ház 913 nm telekkel, i.ár: 16,9 mFt. 3174 nm
telek faházzal, i.ár: 27 mFt. Panorámás 1496 nm telek,
i.ár: 14,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti, 2 szobás, összkomfortos új
lucfenyőház 580 nm telekkel eladó. I.ár: 18,5 mFt. Érd.:
06/30-224-1627.
* Eladó Gödöllő belvárosában, a központtól 2 perces sétával elérhető, frekventált környezetben 120 nm
alapterületű, 3 szobás reprezentatív kialakítású új polgári
családi ház, déli fekvésű, nagy terasszal, beépíthető
tetőtérrel, 760 nm-es telekkel. Iá: 36,9 mFt. Érdelkődni:
20/9194-870
* Gödöllőn belvároshoz közeli új családi ház 550 nm
telekkel eladó. I.ár: 24 mFt. Tel.:
* Belvároshoz közeli kétgenerációs, 162 nm-es, 5 szobás

* Eladó Gödöllő központi részén téglából épült házban egy
65 nm-es magasföldszinti 2,5 szobás lakás, 13 nm-es
tárolóval. Ár: 15,5 mFt. Érd.:20/223-7030, délután.
* Gödöllő központjában, a bíróság mellett felújításra
szoruló 120 nm-es, összkomfortos családi ház kis udvarral eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527-695.
* Gödöllő belső területén felújítás alatt álló 140 nm-es,
összkomfortos, kétgenerációs családi ház 1100 nm-es
telken eladó. (Társasház építésére alkalmas.) I.ár: 28
mFt. Tel.: 28/527-695.
* Palotakerten 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Ár: 11,2
mFt. Érd.: 06/30-9504-901, 417-537.
* Palotakerten, a buszpályaudvar mellett 40 nm-es lakás
eladó. Tel.: 06/20-330-9717.
* Sürgősen eladó Gödöllőn Isaszegi út 41. szám alatti
lakás, 47 nm-es. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06/30-667-3006.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás
terasszal, beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* Gödöllőn 69 nm-es, magasföldszinti lakás 14,5 mFt-ért
eladó. Tel.: 06/20-9463-409.
* Eladó Gödöllőn, a Szőlő utcában első emeleti, három
szobás, gázkonvektoros öröklakás. Ár megegyezés szerint. Érd.: 28/430-574, 70/629-5426.
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm
alapterületű, 2 szoba összkomfortos családi ház, 40 nmes melléképülettel, 1083 nm-es gondozott telekkel. Iá:
17,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn 100 nm alapterületű, teljesen felújított
3 szobás családi ház, 2 vizesblokkal, 2 beállásos gépkocsitárolóval, pincével, nagy terasszal, 150 nöl-es, részben
gyümölcsfás, részben térbetonnal burkolt telekkel. Iá: 26
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság 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 Ingatlaniroda, 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 Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 170 nm alapterületű,
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5 szobás kúria jellegű részben alápincézett családi ház,
különálló garázzsal, 3437 nm-es ősfás parkosított
telekkel. Iá: 39 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő belvárosában most épülő 9 lakásos társasházban 31-69 nm közötti lakások augusztusi
beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
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parkosított telekkel. Iá: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
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

* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 34 nm-es, 1
szobás, jó állapotban lévő lakás, saját tárolóval. Iá. 8,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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

* Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt-on I. emeleti 60 nm-es, 2
szobás, téglaépítésű, egyedi fűtéses erkélyes lakás, saját
pincével és tárolóval. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 1+2félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás
eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu

* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 46 nm-es, 1 +
fél szobás, teljesen felújított erkélyes öröklakás, saját
pincével és tárolóval. Iá: 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában , új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu

* Gödöllőn a Szent István téren I. emeleti, 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes, részben felújított öröklakás eladó.
Irányár: 12,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában a PLUS mellett,
1nappali+2félszobás, szalagparkettás K-Ny fekvésű, magasföldszinti lakás 14 MFT Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu

* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában II. emeleti, 69 nm-es, 1
+ 2 x 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

* ÚJ LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal
leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. 60% elkelt! Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu

* Eladó Veresegyházon a Széchenyi dombon 90 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás felújított családi ház, 60
nm-es beépíthető tetőtérrel, 40 nm-es 1 szoba összkomfortos beépített szuterénnel, 687 nm-es gyümölcsfákkal
beültetett telekkel. Iá: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Szadán 104 nm alapterületű, 2 + 1 szobás, kívülbelül teljesen felújított, klímával felszerelt családi ház,
különálló pincével, garázzsal, 540 nm-es, két utcára nyíló
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* 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 INGATLANBANK
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
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emeleti lakás. Érd.: 06/20-352-5005.

* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő központjában, 8. emeleten 1,5 szobás,
távfűtéses lakás igényesnek kiadó. Ár: 55 ezer Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 20/335-0027.

* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók,
leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! Major Zoltán INGATLANBANK 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. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz,
pincerész. Irányár: 15MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2es 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, parkettás, 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.ingatlanbank. hu
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* Gödöllőn a Szőlő utcában 1,5 szobás bútorozott lakás
kiadó. Érd.: 06/70-577-4518.
* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családi ház
két garázzsal, március 1-től hosszú távra bérbeadó.
Tel.: 06/30-9717-337.
* Gödöllőn, a végállomástól 5 percre kertesházban 1
szoba összkomfortos lakrész külön bejárattal, berendezve, kábeltv, 1 fő részére 35.000 Ft + rezsiért kiadó
február 1-től. Tel.: 28/417-125, 06/20-247-9024.
* Kiadó 2 szobás, 3. emeleti, egyedi vízórás, gázkonvektoros lakás a Kazinczy lakótelepen. 2 db Lada ajtó
eladó. Érd.: 06/20-357-4678.
* Szeged belvárosában 1,5 szobás lakás 2 diáklány
részére 40 eFt/hó + rezsiért kiadó. Érd.: 06/70-3395902.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alkalmas - családi ház garázzsal
igényesnek bérbeadó. Tel.: 06/30-9489-426.
* Szerény albérleti szoba olcsón kiadó. Különbejárat,
zuhanyzó, wc. Ár: 25.000 Ft + rezsi. Érd.: 06/70-5762479, 28/413-757.
* Kiadó Zombor utcai egyszobás lakás február 1-től.
Érd.: 06/20-4433-551.
* 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.

* 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 INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu

* 30 nm-es garzonlakás márciustól, nemdohányzó
személy részére kiadó. Tel.: 06/70-450-3897.

* 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

* 40 ezer Ft (rezsivel együtt!) kiadó egy teljesen külön
bejáratú kis szoba, főzőfülke, fürdőszoba, buszmegállótól 5, vasútállomástól 10 percre! 1 havi kaució szükséges! Tel.: 06/20-9734-738.

* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, 82m2-es, I.
emeleti, 1nappali+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, 28/411322 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.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Gödöllőn 43 nm-es, külön bejáratú (üzlethelyiségnek
is alkalmas) földszinti házrész kiadó. Tel.: 20/4345207.
* Lakás bérbeadó! Palotakerten a 4. emeleten, 2 szobás
panellakás. Érd.: 06/30-912-4921.
* 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.
* Albérlet kiadó! Másfél szobás, Szent János utcai, 2.

* Gödöllőn, a Petőfi tér mellett új építésű társasházban
80 nm lakás hosszabb távra kiadó. Tel.: 28/415-215.

KIADÓ
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévő Udvarházban a földszinten 25 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 20/383-0296.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelység, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára
is. Tel: (20) 9455-583.
* 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.: 06/20972-5235.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42
nm-es helyiségek irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadók. Tel.:
06/30-9717-337.
* Gödöllő frekventált részén most bővített üzletben, 6
éve működő fodrászat mellé (manikür-pedikürműköröm, talp-testmasszázs részére) elkülönített
üzlethelyiség kompletten vagy részben kiadó. Érd.:
06/20-5231-126.
* Garázs kiadó a Szent János utcában, hosszú távra is.
Tel.: 28/411-088 vagy 30/336-5279.
* Gödöllő külterületén 300 nöl szántó (hobbykert) eladó
vagy művelésre kiadó. Tel.: 06/30-382-2642.
* Gödöllő központjában üzlethelyiség tárgyalások, üzleti
megbeszélések, tanfolyamok, stb…céljára 8-16 óráig
olcsón kiadó. Tel.: 418-584.
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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. Mindent és mindenkor! Molnár
József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-,
és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS
MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések,
biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004.
* 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.
* 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, 28/594-040.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere,
nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542 vagy 20/5528-762.
* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállaja kft-k,
bt-k egyszeres és kettős könyvelését, valamint egyéni
vállalkozók könyvelését, illetve magánszemélyek
személyi jövedelemadójának elkészítését rövid
határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.: 06/30-9772718.
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-, hajó-, és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csiszolás-lakkozás, rakás, javítás,
stb. Tel.: 06/70-505-1177.

papucsok kedvezményes vására. Egyedi talpbetétkészítés. Tel.: 06/20-380-7404. www.papucsbolt.try.hu
* TENISZPÁLYA BÉRLÉS az új gödöllői, Táncsics M. úti
tenisztelepen. Oktatás és teniszpartner-közvetítés. Tel.:
06/20-9417-628 és 06/20-9377-428.
* Hidegtálra rendelést felveszek. Érdeklődni: 06/20439-5996.
* VÁLLALKOZÓK figyelem! Teljes körű könyvviteli szolgáltatás, adó-, TB ügyintézéssel, kedvező áron Gödöllő
és környékén. Tel.: 06/30-6062-821.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Vállaljuk házak, lakások felújítását, építését
(kőműves, burkoló, festő-mázoló, gipszkartonszerelő),
valamint villany - és vízszerelési munkálatokat is. Rövid
határidőre, korrekt áron. Tel.: 20/230-5240.
* Költöztetés! Tel.: 06/30-9134-599.
* Kószó János mezőgazdasági bolt kisgép szervízzel
vállalja permetezőgépek, szivattyúk, kapálógépek,
fűnyírók, bozótírtók szezon előtti átvizsgálását, illetve
javítását, Briggs, Tecumsem, MTD típusú gépek garanciális javításait. Automata öntözőrendszer karbantartása 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. Tel.: 514-465, 06/20-9337629.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis
egyedi méretre - gyártótól, ágytakarók. Tel: (20) 3121935.
* Állapotfelmérés a Mora Intézetben allergia- és gombateszt, méregtelenítés, immunerősítés, izületi,
emésztőrendszeri, nőgyógyászati, urológiai, máj és
epepanaszok, akut és krónikus fájdalmak kezelése. Bejelentkezés 70/368-2908.
* Lakásfelújítást vállalok! Tel.: 06/20-968-0926.
* SZAUNÁZÁS! Jelentkezésüket várjuk Gödöllő központjában lévő klubbunkban! Egyidőben maximum 8 fő.
Érdeklődni és bejelentkezni a 06/20-9377-428-as telefonszámon.
* VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk családi házak és ipari
létesítmények elektromos hálózatának kiépítését, régi
hálózatok felújítását rövid határidővel. ELMÜ ügyintézéssel. Tusán Róbert villanyszerelő mester. Tel.:
06/20-955-8807.

* Nagy tapasztalattal szőlő és gyümölcsös metszését
vállaljuk. Tel.: 06/70-220-8280.

* BŐRGYÓGYÁSZATI RENDELÉS szombaton is az
egyetem orvosi rendelőjében. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász-kozmetológus. Kedd 16-17.30, szombat 9.30-11ig. Szemölcsök levétele fagyasztással a keddi rendelésen. Pattanásos bőr gyógyszeres kezelése, anyajegyek rákszűrése. Bejelentkezés: 30/310-5319.

* A Papucsbolt ( Gödöllő, Szabadság u. 13.) ajánlata! Női
klumpák munkavédelmi minősítéssel, valamint téli

* Bt takarítást vállal! Magánlakások, irodák, irodaházak, lépcsőházak rendszeres és alkalmi takarítását
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vállaljuk Gödöllőn és környékén. Tel.: 06/20-472-9601.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása,
festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466;
(20) 371-9862; 411-293.
* Újdonságok az Innotem Biztosítási Irodában!
Bankgaranciát kiváltó kezelési biztosítás, szakmai
felelősségbiztosítások, utasbiztosítások (iskolás csoportoknak kedvezmény), kórházi hotelszolgltatás. 10
biztosító egy irodában! Gödöllő, Gábor Á. u. 1. Tel.:
28/512-175, 06/30-2535-732. www.innotem.hu
* Fa nyílászáró szaküzlet! Gödöllő, Kossuth L. u. 11.
Tel.: 512-191.
ADÁS-VÉTEL

* Új és használt SÍFELSZERELÉSEK, snowboardok, korcsolyák, új elasztikus JETNADRÁGOK és fölsők
kaphatók Hatvanban a MONTAGNA SPORTNÁL! Tel.:
37/344-125, www.montagna.hu
* Prdeom-Romet működőképes, öreg kismotor eladó
18eFt, Ezermester című havilapok 1979-től 1984-ig
hiánytalanul eladók 100Ft/db áron. Tel.: 480-128.
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Tel.: 30/292-3580.
* Eladók: 37 cm-es TXT-es televízió jótállási jeggyel (18
ezer Ft), Akai hypersávos, kábeltuneres videó (kazetta
kidobó hibával) (5 ezer Ft), szamovár (5 ezer Ft), új,
Quelle fényképezőgép (3 ezer Ft), kvarclámpa (5 ezer
Ft), Sigma típusú asztali számológép (5 ezer Ft), fülhallgatós, sétáló fejrádió (2 ezer Ft), és új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladók: Fehér, kerámia kézmosókagyló (1500 Ft), fehér és piros, egyégős csillár (1 ezer Ft/db), 75 W-os
porszívómotor (1 ezer Ft), kétgurnis, 2,4 méteres fém
függönykarnis (1 ezer Ft), rezsó (1500 Ft), 160 db, 350
x 30 x 22 mm-es tölgy parkettalap (1500 Ft), 13 db 90
x 7 x 2 cm-es akác kerítés díszléc (4000 Ft), 4,5 x 9,5 x
470 cm-es padló (1500 Ft), 2 db 57 mm-es 2,8 m-es
vascső kerítésoszlop (3 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309.
* Eladó kötőfonal akciós áron (1600-2000 Ft) nagy
választékban. Akciós kosarak minden célra. Gödöllő,
Eperjes u. 6. Tel: 414-176.
* Eladó Pelgrim 2kw és Pelgrim 5kw fehér konvektor 5
év garanciával, számlával, garancialevéllel. Csak 21 cm
széles, esztétikus. Érdeklődni egész nap: 30/619-1932.
* Üzletberendezés: ABC állóhűtő fagyasztóval eladó.
I.ár: 50.000 Ft. Érd.: 06/20-9666-921.
* 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.
* 3 éves, 5 elemes tölgy, dekor színű szobabútor hozzáillő franciaággyal, éjjeliszekrényekkel, dohányzóasztallal 100 eFt-ért eladó. Tel.: 06/20-533-0739.
* Vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-345-9838.
* Használt szoba és konyhabútor olcsón eladó. Tel.:
28/413-029, 20/544-2100.
* Építési perlit (zsákos) nagy tételben is eladó. Ár: megegyezéssel! Irodai bőrkárpitos tölgy ajtók, 5 db eladó,
10 eFt/db. Tel.: 28/419-334, 30/9826-294.
* Jó állapotban lévő C18-as FÉG cirkó eladó. Ár: 15.000
Ft. Érd.: 06/70-280-5412.
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klíma, aranysárga, benzines, szervízkönyves, 5 ajtós +
4 téligumi. I.ár: 1.770.000 Ft. Tel.: 06/30-415-2959.
* Eladó Lada 2107, 1990-es sötétkék, jó állapotban.
Vizsga 2006 áprilisig. Érdeklődni lehet: 06/30-4549926.
OKTATÁS
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok indulnak 2005. februárban. A képzési díj áfa
mentes, 30%-a leírható az SZJA-ból. Beiratkozás
folyamatosan az ILI Nyelviskolában. Gödöllő, Kőrösfői
u. 2., Tel: 511-366, OKÉVszám: 07-0354-02, Intézmény akkreditációsszám: 441.
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA --- ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK.
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS 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.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Maximum 6 fős angol kezdő nyelvtanfolyamok: kedd-csütörtök: 16.30-18.00 és 18.0019.30-ig. Magán tanulószoba, korrepetálással 5-8. osztályosoknak. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.15. Tel:423-744,
30-908-41-30.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban,
szaunahasználattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó, Szabadság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelő-úszóoktatónál lehet a 06/20-582-8397es telefonszámon.
* Angol tanár magánórákat ad, nyelvvizsgákra
felkészítést vállal. Tel.: 06/28-411-081. Érdeklődni
lehet este 7 után.
* Vagyonőr tanfolyam munkalehetőséggel Gödöllőn
25.000 Ft-ért. ORFK vizsgával, részletfizetéssel
hétvégén. Tel: (70) 235-8380.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás,
főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és
középszintű érettségire felkészítés formájában. Tel.:
410-683, vagy 30/380-2608.
* Diplomás nyelvtanár angol tanítást, korrepetálást
vállal. Tel.: 06/20-446-6161.
* Nem jó a bizi? Szeretnéd megkedvelni a tantárgyakat? Megpróbálok segíteni! Hívj fel! Egyéni
foglalkozás. Tel.: 06/28-412-045.
* Angol kiscsoportos vagy egyéni órák délelőtt. Üzleti
angol. Tel.: 414-297 vagy 06/30-9909-346.
* ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó üzletvezető OKJ-s intenzív képzések indulnak kedvező
részletfizetéssel Veresegyházon. Tel.: 06/30-8577300.
* SCOALA DE SOFERI AMATORI! Cursuri lunare! Instructor in limba romana! Informatii: 06/20-9734738.
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.
EGYÉB
* Jutányos áron átadnám 2005. 02.22-től
2005.03.07-ig gyulai üdülőjogomat. Tel.: 30/4566663, 18 óra után 527-230.

* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó.
Tel.: 06-209-390-824.

* Tanú kerestetik! Kérem jelentkezzen annak a bordó
vagy hasonló színű mikrobusznak a vezetője, aki 2004.
október 19-én reggel 6 óra után néhány perccel érkezett
a Gödöllő Szabadság út - Klapka utca kereszteződésében
történt közúti baleset (gyalogos gázolás) helyszínére és
felajánlotta, hogy szükség esetén tanúskodik. A
mikrobusz Aszód felé haladt és építő munkatársakat
szállított. Kérem továbbá azok jelentkezését is, akiket a
fenti időben a szürke Ignis típ. gk. a Szabadság úti lejtőn
szabálytalanul nagy sebességgel megelőzött. Tel.:
28/421-842, 06/20-536-3032.

* 3,5 éves Toyota Yaris VVTI eladó! 46 e km, légszák,

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.

* Akció! Készleten lévő virágföldek, színes tasakos zöldség és virágmagvak január 27-től február 2-ig egységesen 5 % árengedménnyel kaphatók. Kószó János
Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/B. Tel.:
28/419-051, 20/9337-639.
JÁRMŰ
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Röplabda női Extraliga

Heti sport

Kecskeméti siker Gödöllőn
Az AGRC csapata a 16. fordulóban hazai pályán fogadta a Kecskemét együttesét. A dobogós helyre számító vendégek magabiztosan kezdték a mérkőzést (2:9), a gödöllői csapat pedig nehezen lendült játékba. Ennek következményeként a Kecskemét simán
hozta az első játszmát.
A második szettben már jobban alakultak a dolgok, 5:2-re és 8:5-re is vezetett az AGRC
együttese. Ezután a vendégek kicsit komolyabban vették a találkozót és néhány perc alatt
megfordították az állást (9:12). Sajnos mindkét
csapat sok hibával játszott, így a közönség joggal bosszankodott az alacsony színvonalú mérkõzés közben. A játszma közepétõl egyértelmû
volt, hogy nem sikerül egyenlítenie a hazai
együttesnek.
A harmadik játszma elején Magyar, vagyis
Jaczkó Krisztina remek szerváinak köszönhetõen felcsillant a remény a szettnyerésre. A gödöllõi csapat ebben a játszmában nyújtotta a
legjobb teljesítményt és sokáig vezetett. Azonban a bátortalan támadásbefejezések és a mezõnyben elkövetett hibák miatt 11:7-rõl 14:15re fordított a kecskeméti együttes. A végén még
egyszer sikerült felkapaszkodni (18:19), de már
nem volt erõ a vezetés visszaszerzéséhez.

A mérkõzés után a Kecskemét megerõsítette
harmadik helyét a tabellán, mivel a Nyíregyháza meglepetésre kikapott Miskolcon. A Gödöllõ
stabil hetedik a mezõnyben. Hátrább nem
csúszhat, az elõrelépésre pedig kevés az esély.
Ezen a mérkõzésen szinte csak a MagyarBalogh kettõs lelkes, jó játéka érdemel dicséretet. A többiek tudásuk alatt teljesítettek, ezért
nem tudták megszorítani a közepes teljesítményt nyújtó vendég Kecskemétet.

Architekton GRC - Kecskeméti NRC
0:3 (-18, -20, -18)
Gödöllõ, 200 nézõ, v: ifj. Juhász, Ortner
Gödöllõ: MAGYAR 10, Kurucz 5, Gudmann,
Kovács 10, Balogh 4, Vargáné 4, csere: Nagy
Sz. Edzõ: Hollósy László.
Kecskemét: Czéh 6, Szórád 6, ÉKES E. 7,
Szabó 3, Andruszenko 9, FEKETE 14, csere:
Ékes E.(liberó), Dobos. Edzõ: Farkas Mihály.

Talán a Magyar Kupában lehet esély a továbbjutásra, de ehhez mindenkinek a maximumot
kellene nyújtania. A kupában a nyolc közé jutásért a Jászberény lesz a gödöllõi csapat ellenfele.
A két mérkõzés idõpontja: február 2. és 6.
-esztí-

Dobogós margitások

Koren Pál és Pálffy Tibor

Pályázati hirdetmény
A GÖDÖLLÕI PIAC KFT. (2100 Gödöllõ,
Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a PIACI
CSARNOKBAN LÉVÕ (296 hrsz.)
ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCS ÜZLET BÉRLETI JOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE
2005. MÁRCIUS 1-TÕL.
A pályázatot a 111. Sz – 11.58 m2 alapterületû üzlet 2005. december 31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg, mely évente meghosszabbítható.
BÉRLETI DÍJ: 73.700 FT + ÁFA,
KAUKCIÓ: 2 HAVI BRUTTÓ BÉRLETI
DÍJ.
A bérlemény megtekinthetõ a piac nyitvatartási idelye alatt ( 7-18-ig, szo.7-13-ig) ,
Gödöllõn, a Szabadság út 3. sz. alatt.
Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a
piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve
a 06/30/503-0777 telefonszámon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE :
2005. FEBRUÁR 7. (hétfõ), 10 ÓRÁIG.
EREDMÉNYHIRDETÉS,
SZERZÕDÉSKÖTÉS:
2005. FEBRUÁR 9.(szerda), 10 óráig.

Gödöllői Piac Kft. Vilhelm Ferenc ügyvezető

A Magyar Sportturisztikai
Szövetség szombaton tartotta a tavalyi Nemzeti
Gyalogos Teljesítménytúra Bajnokság díjkiosztóját. A 12 futamból álló
megmérettetésen a legrövidebb versenyen 50, a
leghosszabbon 110 km-t
kellett gyalogolni. Nehezítette a versenyzõk feladatát, hogy terepen hegyen-völgyön, túrista utakon kellett a futamokat idõre teljesíteni. A senior kategóriában Koren Pál nyerte
az országos bajnokságot
Pálffy Tibor a második helyen végzett. Mindketten a
„Margita 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület tagjai.

DIÁKOLIMPIA
Jan. 29.: Játékos sportverseny, Abony, 10 óra
RÖPLABDA:
Jan. 27.:Jászberény–AGRC,17 óra
NÁDAS KUPA:
Január 29., szombat, SZIE Csarnok
8 óra: H.T.C.– Szada
8.45 óra: Ferro fék – Viktória
9.30 óra:Szeméremajax – Papp M.
10.15: Denevér – Kerepes
11 óra:komplexus – Kevert P.
11.45: Szilas – Móres
12.30: Vitech – Barcelona
13.15: Flamengó – Munkácsy
14 óra: Matti gas – Iklad
14.45: Albérlet – Footbólió
15.30: Ziccer – Amatõr
16.15: MILANY – Círió
17 óra: Jobb FC. – Runtime
17.45:Unicum – Blu Star
18.30 óra: Rubau 98 – Kórház
19.15 óra:CCCP – Dinamic
Január 30., vasárnap
8 óra:BF.VILL. – Champion
8.45: Iklad – Szilas
9.30: Detonátor – Matti gas
10.15: Móres – Vitech
11 óra: Munkácsy – Komplexus
11.45: Kerepes – Flamengó
12.30: Traffic – Ferro fék
13.15: Viktória – H.T.C
14.00: Szada – Szeméremajax.
14.45: Mc Donalds – Denevér
15.30: BEAM – Footbólió
16.15: Ziccer – TURUL

Pénzügyi beszámoló:bevételek:nyitó összeg:
2004. jan.1.: 9107 Ft, önkormányzati támogatás: 2.300.000 Ft, egyéb bevétel: 312.981
Ft, kamat:3 210 Ft, összesen: 2.625.304 Ft.
Kiadások: nyomtatvány: 34.678 Ft,zenei tábor: 580.042 Ft,hangszer + kottavásárlás:
1.083.313 Ft, utazási költség: 157.180 Ft,
egyenpólók: 228 750 Ft, fénymásológép:
160.000 Ft, védõrács:120.000 Ft, egyéb:
64.776 Ft, Összesen: 2.428.739 Ft. Bevétel
összesen: 2.625.304 Ft, kiadás összesen:
2.428.739 Ft különbözet: 169 565 Ft
Az alapítványnak a 2004. év volt a harmadik
éve. Továbbra is a felsorolt célok megvalósítása az elsõdleges feladatunk. Az alapítványnak nincs köztartozása. A tisztviselõk
nem részesülnek juttatásban. Az alapítvány
kuratóriuma ellenvetés nélkül elfogadta a
2004. évi közhasznú tevékenységrõl szóló
beszámolót.
Klacsmann László elnök

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

TÁJÉKOZTATÓ
Az egyetemi sportlétesítmények gonozásában,
a katlanban, az
időjárástól függően működik a
JÉGPÁLYA
Nyitva tartás: 14-től 22 óráig!

Rendőrségi hírek

Banki betyárok
Keressük a bankautomatánál trükközőt
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2004. 12. 29-én 17
óra körüli idõben a Gödöllõ, Szabadság téren lévõ
CIB Bank ATM automatájának pénzkiadó nyílását
leragasztotta, ezzel megakadályozva hogy a bankkártyáját jogosultan használó személy a készpénzéhez jusson.
A bûncselekmény elkövetésével az alábbi felvételen szereplõ személyek hozhatók kapcsolatba.

Közhasznú jelentés
Ad Libitum Alapítvány a Pest Megyei Bíróság 12,P. 60,089/2002/8 sz. határozata
alapján 2002. 05.29.-tõl mûködik, mint közhasznú szervezetnek minûsülõ alapítvány.
Az alapítvány célja továbbra is Gödöllõ város fúvószenekarának támogatása, hangversenyek rendezése, zenei tanulmányokat elõsegítõ utazások szervezése,anyagi támogatások felkutatása, megszerzése.
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A bankautomatánál nem ez volt az elsõ ilyen
eset, ugyanis a 2004-es évben már több alkalommal tapasztaltak hasonló leragasztásos trükköt,
ahol a fiatalabb férfi szintén jelen volt.
A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri, hogy aki a
felvételen látható személyeket felismeri, jelenlegi
tartózkodási helyükkel vagy a bûncselekménnyel
kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 06-28/514-655/77 vagy az ingyenesen hívható 06-80/555-111 telefontanú, a 107-es,
112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikét.

Rendőrségi felhívás
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat rablás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettesek ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen személyazonosságú elkövetõk 2004. december 9-én kb. 17 órakor
Gödöllõn, a MÁV-állomásnál lévõ parkos területen tettleg bántalmaztak egy 42 éves férfit és elvették a pénzét. A sértett súlyos sérüléseket szenvedett a bántalmazás következtében.
Az egyik elkövetõrõl az alábbi grafika készült. A
képen látható személy kb. 40 éves, 160-165 cm
magas, nagydarab, izmos testalkatú, kreol bõrû,

kerek arcú, fekete színû, rövid hajú férfi. Az elkövetéskor sötét színû pólót és dzsekit, mustársárga
nadrágot és hasonló színû hegyes orrú cipõt viselt.
A másik elkövetõ személyleírása: kb. 35 éves,
kb. 190 cm magas, vékony testalkatú, kreol bõrû,
fekete színû, rövid hajú, hosszúkás arcú, tömött fekete színû szájközépig érõ bajuszú férfi. Az elkövetéskor bõrdzsekit, sötét pólót, sötét nadrágot és
cipõt viselt. A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri,
hogy aki a fenti személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik,
hívja a 06-28/514-655/80-as mellékét, vagy az ingyenesen hívható 06-80/555-111 telefontanú, a
107-es, 112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikét.

Lopás, betörés, lebukás
Január 5-én hajnalban a Palotakert 16. szám mögötti parkolóból elloptak egy Polski Fiat gépkocsit. A rendõrök a helyszínen megtalálták az autót,
mivel azzal az elkövetõk még ott belehajtottak
egy másik személygépkocsiba. A Palotakert, a
MÁV állomás és az Alsópark átvizsgálása során
újabb lopott és elhagyott gépjármûre bukkantak a
rendõrök. A még aznap éjszaka a Palotakertrõl eltulajdonított Trabantot a Rákos-patakban találták
meg. A hajsza tovább folytatódott az elkövetõk
után és 2 óra 35 perckor a Kossuth Lajos utcában
elfogták fk. B. Balázs 16 éves és fk. V. Richárd 14
éves gödöllõi lakost, akik a kocsi lopásokat a Kossuth Lajos utcában lévõ trafik betörésével koronázták meg. kihallgatásuk során beismerõ vallomást tettek és elmondták, hogy több kocsit is megpróbáltak ellopni, mivel kocsikázni volt kedvük. A
kiszemelt autókkal nem volt szerencséjük: nem
tudták beindítani azokat. Mérgükben a Trabanton
álltak bosszút és azt belökték a Rákos-patakba, így
véve elégtételt...
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Juhász Gyula: Görög prológ
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LÉTEZIK

MULATSÁG
MAGYAR
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FELVÁGOTT-

ADÓNEM
FÉLTI!

AUTÓJEL

FAJTA

TANULÓ-

OLASZ

VEZETÕ

NÉMET
ÍRÓDINASZTIA

AUTÓJEL

F
NAGY
NÉMET
ZENESZERZÕ

L
1

HÍRES
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2

KOVÁCS

NÉVELÕ

SUGÁR

3

4

NITROGÉN,
KÉN

5

FARKATLAN
HIÉNÁT!

URÁN

HOSSZÚSÁG
JELE

MONDJ
ÁLLATKERT

VALAMIT,

GRAMM

FORDÍTVA
ILLETVE,
RÖV.

LOPVA
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MESE
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FIGYEL
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RÓMAI 1

EME

NÉMÁN
LERÁZ!

MAGYAR

FILMSZTÁR

VEZÉR V.
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PÁRATLAN
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RÓMAI 5
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FÉLRE!

RÓMAI 50
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FOLYAMI
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(FÉRFI)
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KÖZSÉG
KÖSZÖNÉS
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D
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Beküldési határidõ: február 3.

nagyút 26., Szalkai Mária, Kossuth L. u. 27.

Az 1. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Az óév már végetért / Lépjünk át a múlton /
Milyen boldog lesz a jövõ / Mirajtunk ne
múljon!“

A Önkormányzati Demokráciáért Alapítvány
ajándékát nyerték: Hajdú Lajos, Móricz Zsigmond u. 11., Bakonyi Zsuzsanna, Fácán sor 62.

A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutalványát nyerték: Szelba Szabolcs, Fenyvesi

Képviselő-testülei ülés

A Trafo Club belépõjét nyerték: Csákvári Jenõ Csaba, Faiskola tér 12., Tóthné Megyeri
Ildikó, Csalogány u. 7.

Parlamenti látogatás

Előzetes
Az idei esztendõben január 27-én ül össze elõször a gödöllõi képviselõ-testület. A városatyák
döntenek több az önkormányzati lakásokat, valamint a városi közoktatási intézményeket érintõ kérdésben. Várhatóan eldõl, hol és mennyiért parkolhatunk az idén a városban és, hogy
mennyi talajterhelési díjat kell majd fizetniük,
az arra kötelezetteknek. A képviselõk elé kerül
az a szándéknyilatkozat, amely a volt községháza épületének hasznosítására érkezett az önkormányzathoz, valamint a VÜSZI tájékoztatója a hulladékgazdálkodás helyzetérõl. Pályázatot írnak ki a Városi Filmszínház további
hasznosítására és ezen az ülésen dõl el az is,
mit, mikor tárgyal a testület 2005 elsõ félévében.

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!

