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Több ezer gödöllői ünnepelt együtt
Szent István ünnepén, a Városháza
előtt. Az esti programot megelőzően
Gödöllő város képvielő-testülete ünnepi ülés keretében díszpolgári címmel
tüntette ki Szendrő Szabolcsot. A díszpolgári címet igazoló oklevelet és
aranygyűrűt dr. Gémesi György polgármester adta át a kitüntetettnek, elismerve, hogy Gödöllő városa méltán lehet büszke a hegymászásban hírnevet
szerzett szülöttjére, aki egészséges
sportoló társait is felülmúlva hódította
meg a világ legnagyobb hegyeit.

2005. szeptember 1-jétõl öt évre szól.
(2. oldal)
Megszépülve és megújulva várják a diákokat
és a tanárokat a városi közoktatási intézmények.

(6. oldal)

Rövidesen megkezdõdnek a 2005/2006 sportidénybeli küzdelmek. Lapunk annak járt utána, hogyan készülnek a gödöllõi egyesületek
(15. oldal)

Az ünnepélyes ceremónia után a Városháza
dísztermében fogadást adtak a világhírû hegymászó tiszteletére. Eközben az Ella Attila vezényelte Városi Fúvószenekar adott félórás térzenét – ismét bebizonyítva, hogy méltán tettek
szert országos és nemzetközi hírnévre.
A Himnusz és a Szózat, valamint dr. Gémesi
György polgármester ünnepi szavainak elhangzása után a történelmi egyházak képviselõinek
kenyérszenteltése (képünkön) után Táncvarázs
címmel tartott bemutatót a Carmina Burana dallamaira a Budapest Balett társulata, majd a
Misztrál együttes népzenei bemutatója után, a
hagyományoknak megfelelõen, tûzijáték zárta
az augusztus 20-ai ünnepi estét.
A polgármester beszédében felhívta a figyel-

met arra, hogy nem csupán országban, hanem
nemzetben kell gondolkodnunk. Olyan értékrendet kell magunk elé állítanunk, amely stabil
alapját adja a Szent István-i jövõképnek:

„Szent István országot alapított, harminchat
évi munkásságára emlékezünk ezen a napon,
ezekben az órákban.
(folytatás a 2. oldalon)
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Ismert lehet mindannyiunk számára az István a király rockoperából az a néhány mondat, amely így szól: »Király vagyok, uram, a
Te akaratodból, minden magyarok királya és
én azt akarom, hogy ennek a népnek országa
le-gyen.« Fölmerül a kérdés, hogy van-e nekünk országunk? Mondhatnák persze, hogy
butaság, van országunk, itt lakunk, mûködnek az intézményeink – iskoláink, óvodáink,
Budapest Balett

2005. augusztus 25.
bölcsõdéink,
kórházaink.
Dolgoznak,
szolgáltatnak,
minden
nap
döntenek az önkormányzataink. Akkor érezzük ezt, amikor
elhagyjuk határainkat, amelyeken belül éljük a mindennapjainkat.
Szent István
országot alapított, amely öszszekovácsolt egy nemzetet.
Felvetõdik a kérdés: van-e nemzetünk? Erre a kérdésre már nem annyira egyértelmû
válaszokat kapunk. Emlékezzünk a december
5-ei szerencsétlenül sikerült népszavazásra.
Ne az okát, ne a felelõsét keressük! Több
mint nyolcvan esztendõ után nem tudtuk lélekben újraegyesíteni a nemzetet. Nem éreztünk
többséget, a többség nem érzett
felelõsséget
ezért. Sokan
nem
vettek
részt a döntésben,
és
egé-szen kiegyensúlyozott eredmény
született. Ezt
a kérdést mégis
rendeznünk kell, ha
méltók
szeretnénk lenni
Szent István
országalapí-

Eddig is törvényesen működött a kastély kht.

Misztrál együttes

Csak a Tűztoronnyal!

Városkép
Értékesíti Gödöllő város önkormányzata a Kossuth Lajos utca és a Dózsa
György út sarkán található földterületet, amelyen a Tűztorony áll. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a város búcsút mondana a több mint százesztendős épületnek.

tásához, nemzetalapításához. Meg kell találni annak a módját, hogy visszatérjünk erre a
kérdésre, jobban felkészüljünk, hogy élni
tudjunk ezzel a lehetõséggel.
Következõ lényeges kérdés, hogyan tudjuk
tovább építeni Szent Isván országát? Tudunk-e a jelenben és a jövõben gondolkodni? Értékeljük-e Kárpát-medencei megmaradásunkat? Több mint ezer esztendõs történelmünk nehézségeit és örömeit, eredményeit, összességében azt, hogy vagyunk és létezünk itt, a Kárpát-medence közepén. S elgondolkodunk-e az évrõl-évre elénk kerülõ
statisztikai adatokon, amelyek szerint évente
harminc-negyvenezerrel, egy gödöllõnyi népességgel kevesebben élünk Magyarországon. Nem kell nagy matematikai tudás ahhoz, hogy kiszámoljuk, mi lesz harmincnegyven év múlva. S akkor kinek tudjuk továbbadni országalapító István király üzeneteit?
De nem csak az a baj, hogy kevesen vagyunk, hogy kevés a gyermek, hogy nem gondolunk a jövõre, hanem az is, hogy ami van,
azzal sem törõdünk eléggé.“ – mondotta dr.
Gémesi György.
-k-

Mint azt J. Berencz Ibolya fõépítésztõl megtudtuk, az önkormányzat fejlesztési terveiben már
régóta szerepel a terület értékesítése, hogy azon
vendéglátó, vagy kereskedelmi célokra alkalmas létesítmény épüljön. A tervek szerint itt
lenne a megújuló Húszas és a Városi Könyvtár
összekapcsolásával kialakítandó sétálóutca
egyik bejárata, valamint innen nyílna a terület
alatti tervezett mélygarázs is.
A fõépítész asszony kérdésünkre elmondta, a
helyi építési szabályzatban is szerepel, hogy a
már meglévõ tornyot az új létesítmény tömegébe bele kell építeni, és kijelentette, hogy a fõépítészi iroda nem támogatja olyan tervek engedélyezését, amelyek a helyi védettségû Tûztorony lebontásával járnának.

Környezetünk hasznos és gyönyörködtető díszei

Révész T. Mihály az új igazgató Jubileumi kertbarát kiállítás
Dr. Révész T. Mihály személyében augusztus 18-ai zárt ülésén a Gödöllői Királyi
Kastély Kht. taggyűlése megválasztotta a
kht új ügyvezető igazgatóját. Az Országos
Rádió és Televízió Testület egykori elnöke
2005. szeptember 1-jétől öt évre kapott
megbízást a kastély irányítására.
Véget ért az az egyeztetési folyamat, amely május
23., a korábbi ügyvezetõ, Körösvölgyi László
megbízatásának lejárta óta tartott. Gödöllõ kastélyának és városának érdekeit a legmesszemenõbben szem elõtt tartó dr. Gémesi György polgármester kompromisszumkészségének köszönhetõen meg tudott egyezni a többségi tulajdonos magyar államot képviselõ Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium vezetõivel – akik végre a város
számára is megnyugtató jelöltet tudtak állítani. A
jelöltállítás a többségi tulajdonos, a NKÖM joga.
Révész T. Mihály jogász, történész, egyetemi tanár, az ORTT elsõ elnöke, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. felügyelõ bizottságának volt tagja a következõket mondta lapunknak:
– Mint a kht új ügyvezetõ igazgatója, mi lesz az
elsõ teendõje?
– Elõször is szeretném áttekinteni a kastélyt irányító szervezet teljes struktúráját, majd számba vehessük, milyen további fejlesztési lehetõségek
vannak.
– Ezt követõen?
– Régi álmom volt, hogy egy elhagyatott vagy
elhanyagolt magyarországi kastélyba újra életet
vigyek. Bár ez esetben egyik sem igaz, hiszen a
gödöllõi egy régóta virágzó kastély. Ám én szeretném, Budapest mellett, még jobban egy kulturális
és tudományos központtá tenni ezt a kastélyt. Szeretném, ha új lendületet kaphatnának az elakadt
fejlesztések. Az elkövetkezõ öt esztendõben minden tõlem telhetõt megteszek az újjáépítés folytatása érdekében.
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Megkérdeztük
dr. Gémesi Györgyöt, hogy a korábbi jelöltekkel
szemben miért
tartotta Révész T.
Mihályt alkalmasnak a tisztség
betöltésére:
– Révész T.
Mihályt a többséRévész T. Mihály
gi tulajdonos javasolta. Azért támogattam az õ jelölését, mert a feladatra alkalmas
és felkészült szakember, mert elkötelezett a kastély
fejlõdése, fejlesztése és a város érdekeinek összehangolása mellett, mert gödöllõi lakos, s végül
azért, mert már a felügyelõ bizottság tagjaként az
elmúlt csaknem két évben rendkívül tájékozott
volt a kastély ügyeiben. Ezért képesnek tartom a
kastélyért tenni akaró erõk összefogására.
– A korábbi jelölteket miért nem támogatta?
– Tekintettel arra, hogy a kérdésrõl zárt üléseken foglalkoztunk, nem lenne korrekt ennek a
nyilvánosság elé tárása. Annyit elmondhatok, minden személy esetében más volt az elutasítás oka. A
pályázók között volt, aki felkészült volt és alkalmas, csak nem gödöllõi, volt, aki más feladatra
rendkívül felkészült lehetett volna, de nem a kastély vezetésére, volt, akiknek pedig sajnos egyike
sem volt felkészült.
Fontos kiemelni, hogy a sajtóban megjelent állításokkal ellentétben a kastély kht. az elmúlt két és
fél hónapban tökéletesen mûküdött, a nyári idegenforgalmi csúcsban a kastély vezetése hibátlanul látta el a feladatát. Ezért a város részérõl külön
köszönetet mondok. A kastély felújításában és mûködésében lezárult egy fejezet, én azon leszek,
hogy a kastély további fejlesztése mind a város és
(t.a.)
a nemzet érdekeit képviselje.

Huszadik alkalommal várta az érdeklődőket a Petőfi Sándor Művelődési Központba augusztus 20-án a Gödöllői Kertbarát
Kör. A már hagyományos kiállításukon az
idén a kertek és a lakások díszeit, a körülöttünk élő növényeket vonultatták fel.

akik jól tudják, milyen a mangó, a kiwi, vagy a papaya – sokan csak itt találkoznak lóbabbal, lopótökkel, itt lepõdnek meg azon, mekkorára is tud
nõni egy karalábé. A kertbarátok, az immáron 20.
alkalommal megrendezett kiállításukkal azonban
mást is megmutattak. Azt, hogy ezek a növények
szépek. A szemet gyönyörködtetõ zöldségkosarak
és gyümölcstálak láttán nem csoda, hogy sorban
álltak a tomboláért. Hiszen a kiállított termékeket,
mint mindig, délután ötkor kisorsolták a látogatók
K.J.
között.

BKV: éjszakai járatok

Az idei esztendõben a legtöbb kiskert tulajdonosai
arról panaszkodnak, hogy az idõjárás nem kedvezett a növényeknek. Nehezen hiszi ezt el az, aki a
gödöllõi kertbarátok kiállítása alapján kívánja
megítélni az idei termést. Bár az idei esztendõben
bemutatásra kerültek azok a szobanövények is,
amelyek ma a leggyakrabban díszítik a lakásokat,
megcsodálhattuk azoknak a haszonnövényeknek a
szépségét és különlegességét is, amelyekkel bár
nap, mint nap találkozunk. A legtöbbször csak a
feldolgozására, késõbb ízére figyelünk fel. Akik
gyermekeikkel, unokáikkal látogattak el a mûvelõdési központba ezen a délelõttön, megcsodálhatták a ma már ritkaságnak, különlegességnek számító, régen a konyha mindennapi kellékeit, a mángoldot, a csicsókát, a rebarbarát és még sorolhatnánk tovább azokat a növényeket, amelyek mára
kiszorulni látszanak nem csak az étkezésünkbõl,
de sajnos a piacokról is. A mai gyerekek közül –

Szerencsésen érinti Gödöllõt és környékét a fõváros új éjszakai tömegközlekedési rendje, mely
szeptember 1-jétõl lép életbe. Az új rendszerben
az utazóközönség igénybe veheti a BKV Rt.
szolgálati járatait. Ennek köszönhetõen a cinkotai HÉV állomásról 0.30-kor indul autóbusz Gödöllõre, Kistarcsa, Kerepes és Mogyoród érintésével. Gödöllõn a HÉV-állomások közelében
áll meg, kivéve az Erzsébet-parkot, mivel itt
nincs a közelben kiépített megállóhely. Városunkból 2.50-kor indul vissza, s Cinkotán a 908as autóbuszhoz csatlakozik. A járat HÉV bérlettel, vagy egy vonaljeggyel vehetõ igénybe.
Gödöllõn a 3. sz. fõút átkelési szakaszán, a
Szabadság út és a HÉV-vonal szintbeni keresztezésében a BKV Rt. az elkopott ívsíneket kicseréli – a kivitelezést két ütemben, két hétvégén
végzik el. Elõször 2005. augusztus 27-én 6 és 24
óra között a Budapest felé vezetõ irányt, augusztus 28-án 0 és 24 óra között a Hatvan felé vezetõt
zárják le. Szeptember 3-án 6 és 24 óra között a
Budapest, 4-én pedig 0 és 24 óra között a Hatvan
felé vezetõt zárják le.
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Interjú Szendrő Szabolccsal, Gödöllő legújabb díszpolgárával

A csúcs csak félúton van...
Augusztus 20. óta újabb díszpolgárral lett
gazdagabb Gödöllő . Az ünnepi képviselőtestületi ülésen Szendrő Szabolcs hegymászó, Máriabesnyő szülötte vehette át
az elismerő kitüntetést. Az 59 éves hegymászó, természetfotós készséggel válaszolt lapunk munkatársának minden kérdésre, már csak azért is, mert nehezen viseli a „rivaldafényt“.
– Ez sokkal nehezebb volt, mint a hegymászás –
mondta az ünnepség után Szendrõ Szabolcs. – Számomra felfoghatatlan. Kinek jutok én az eszébe?!
Mivel érdemeltem ki én ezt a kitüntetést?
– Hogyan kezdõdött? Hogyan döntött a hegymászás mellett?
– Ez bizony nagyon hosszú folyamat volt. Eleinte eszem ágában sem volt ezzel foglalkozni. Elõször súlyemelõ szerettem volna lenni, amit keresztbe húzott az a bizonyos vonatbaleset, ami során tért alatt amputálni kellett az egyik lában. Az iskola elvégzése után elkezdtem kajakozni, hét évig
versenyszerûen kajakoztam a BKV Elõrénél. Azt
hittem, ez az egyetlen sport, amit fél lábbal is lehet
ûzni. Tévedtem. Olvastam róla, a hegymászás a világ legszebb sportja, és azt gondoltam, nekem találták ki, ha két lábam lett volna. De hát nekem
csak egy volt. Ezért nem is hittem benne, csak nagyon lassan jutottam el arra a szintre, hogy magam
is elhiggyem, hogy alkalmas vagyok a hegyek
közti mozgásra. Papíron 1980 óta, azaz 34 éves koromtól vagyok hegymászó. Elõtte jártam már a
Tátrában, eljutottam az Alpokba 4000 méteres csúcsokra, végül 1980-tól kezdtem a hivatalos hegymászást.
– 25 éves hegymászó pályafutása során melyek
voltak a legnagyobb eredmények, amiket elért?
– Legnagyobb eredményem kettõ van, amire
nemzetközi szinten is hivatkozni lehet. Egyik a Himalája tibeti részén elhelyezkedõ, 8201 méter – ez
az egyéni csúcsom – magas Cho-Oyu megmászá-

Szendrő Szabolcs

sa, a másik Indiában, a Gerval Himalájában a Kedar Dome keleti falának elérése. Ez „csak“ 6800
méter magas, de a világon elsõként a magyaroknak
sikerült feljutni a csúcsra. Egyik tagja voltam ennek a csapatnak. A Kedar Dome 1989-ben, a ChoOyu pedig 90-ben volt. Ezek az idõk már elmúltak.
1996-ban beválogattak az elsõ magyar Mount
Everest-expedícióba is, de az sikertelen kísérlet
volt, még jó pár évig kellett várni, hogy Erõss Zsolt
feljusson a csúcsra.
– Voltak kudarcok is?
– Komolyak, amelyek miatt álmatlan éjszakáim
lennének, nem voltak. Az elõbb említettek után
kissé furcsán hangzik, de például a Mont-Blanc-ra
nem sikerült feljutnom, pedig kétszer is jártam ott.
Az igazság persze az, hogy az elsõ próbálkozás kudarca után másodszor „csak“ azért jártam ott, hogy
a feleségem – aki soha életében nem mászott hegyeket – hamvait, óhajának megfelelõen, ott szórjam szét…

– A család hogyan viselte a túráit?
– Biztos vagyok benne, hogy nehéz egy ilyen
ember mellett élni, mint én vagyok. Eleve, iszonyatosan sokba került, amikor elmentem valahová.
Minden megtakarított pénzem visszaforgattam a
mászásba: a naptár, a könyvem, a vetítések hoztak
valami kis bevételt, amibõl újabb helyekre jutottam el. Szeretteim pedig elfogadták ezt, és én roppant hálás vagyok érte.
– Óriási akaratereje van…
– Nem. Én ezt nem így látom. Nekem nincs átlagon felüli akaraterõm vagy kitartásom. Ugyan
már! Amit szeret az ember, ahhoz nem kell akaraterõ. Természetesek azok a dolgok, amiket csinálok. Szerintem, én igazából nem vagyok hegymászó. Mikor beválasztanak a csapatba, tudom, nekem mindenképpen meg kell felelnem. Ha fél lábbal is, de része leszek egy expedíciónak, s nem engedhetem meg, hogy ne érjem el a csúcsot. A többiek miatt vissza is kell érnem. Elvisznek magukkal egy nem teljes értékû embert, aki aztán ott marad a hegyen… Az Everest-expedíció elõtt folyamatosan gyalogoltam föl és le a tízemeletes házunk lépcsõházában. Én csak felmegyek a csúcsra,
meg lejövök, és mivel ezt sokszor csináltam, azt
hiszik, jó hegymászó vagyok. A fél lábam ugyan
hátrány, de bizonyos értelemben, jelent elõnyt is.
Egy hegyet akkor mászik meg az ember, ha vissza
is ért a kiindulópontra. Én, hátrányom tudatában
folyamatosan figyelnem kell minden egyes lépésre, nem engedhetem meg magamnak, hogy egy sikeres mászás utáni „örömmámorban“ úszva lankadjon a figyelmem. Sokan beleestek már ebbe a
végzetes hibába. Azt vallom, a csúcs félúton van, a
visszaérkezés legalább annyi, de lehet, hogy még
több kockázattal jár, mint a feljutás.
– Hogyan emlékszik vissza a gödöllõi évekre?
– Mindig nagy öröm visszatérni Gödöllõre. Különösen egy ilyen alkalomkor. Gödöllõn éltem 26
évig, soha nem lehet kitörölni az emlékezetembõl.
Tatár Attila

Szendrő Szabolcs
1946-ban született Gödöllõn, Máriabesnyõn.
19 évesen egy szerencsétlen vonatbaleset következtében amputálni kellett térd alatt a fél
lábát. Ennek ellenére a sport rendkívül fontos
maradt számára: elsõ osztályú kajakozó lett.
Kezdetben turistaként járta a környezõ országok magas csúcsait, majd 1980-tól igazolt
hegymászó lett. Errõl a döntésérõl így vall
Fél lábbal a csúcson címû könyvében:
„Én bármilyen versenyt feladhatok, ha úgy
jön ki, de a hegymászást nem lehet. Ha elindul az ember, végig kell menni, de még ez sem
elég, mert vissza is kell tudni jönni. Amíg kajakos vagyok, vagy bármilyen más sportágat
ûzök, ahhoz, hogy elsõ legyek, a társamat
kell legyõznöm, a hegymászásnál viszont a
társammal kell összefognom. A hegymászásnál két vagy több ember közös erõfeszítésére
van szükség, hogy feljuthass csúcsra. A társunk itt nem ellenfél, hanem barát, akivel
összekötjük magunkat, ami nemcsak fizikai
kapcsolatot jelent, mert attól a pillanattól
kezdve akár az életünket is a társunkra bízhatjuk.“
Szendrõ Szabolcs csonkolt végtaggal, mûlábbal kezdetben a Tátrát és Alpokat hódította meg, majd a teljesség igénye nélkül a következõkkel folytatta: Kaukázus (Elbrusz
5642m, télen), Kárpátok (Fogaras fõgerinc,
télen), Alaszka (Mount McKinley, 6194m),
India (Kedar Dome, 6500m-új úton elsõként
a hegy történetében), Tibet (Cho Oyu 8201
m), Andok (Aconcagua 6961 m), Himalája
(Csomolungma 7800m-ig). Szend-rõ Szabolcs a hegymászással együtt komolyan foglalkozott a fotózással is. Fontosnak érezte,
hogy képei által megmutassa ezt a különös
világot. Falinaptárain, fotóin sokan csodálhatják a világ hegyeit, völgyeit, a természet
szépségét. Számos kitüntetést kapott eddig
kiváló teljesítményeiért: 1988: az év hegymászója, 1990: Téry Ödön emlékérem, 1991:
Magyar Hegymászóklub tiszteletbeli tagja,
1992: Vasi Vasember cím, 2005: a Magyar
Köztársaság Elnökének Érdemérme.

GÖDÖLLŐI DREHER SÖRFESZTIVÁL
2005. SZEPTEMBER 9-11.
A RÉGI HELYSZÍNEN, A VÁROSHÁZA ELŐTTI FŐTÉREN
TERVEZETT PROGRAM:

SZEPTEMBER 9., PÉNTEK
17.30-18.30: Gödöllõ Fúvószenekar
19.00-20.00: Dolly Roll koncert
20.00:

Ünnepélyes megnyitó

20.15-tõl:
együttes

Utcabál – játszik a Harmónia

SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
14.00-16.00: Gyermekmûsor: Bíbor Margit bábszínháza
Damjanich iskola és a „Vörös Óvoda“
gyermekfoglalkozásai
16.00-16.30: Jumpers táncegyüttes
16.30-17.30: IRMA együttes (Ír és magyar népzene)
17.30-18.30: Talamba ütõegyüttes
19.00-21.00: Utcabál – játszik a Harmónia együttes
21.30-22.30: Csepregi Éva

SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP

A sörfesztivál ideje alatt a Török
Ignác Gimnázium udvarán kerül
megrendezésre az első gödöllői
műfüves labdarúgó-torna.

14.00-15.30: Gyermekmûsorok:
Ládafia
Damjanich iskola és a „Vörös Óvoda“
gyermek foglalkozásai
15.30-16.00: Ámokfutók Tánciskola
16.30-17.30: Mithril együttes
18.00-19.00: Delhusa Gjon és mediterrán táncosai
19.30-21.00: BIKINI együttes
21.00:
Tüzijáték

Egyéb programokkal (sörivó verseny, futóverseny, sörhas
szépségverseny, stb.) mindenkit várunk szeretettel!
Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

egyszer csak szembetalálja magát Sir Gundolf fejével, frászt
kap. Hát errõl szó sincs. A
nagynéni jópofának találja a
testnélküli, ám mûködõ fejet.
Azt hiszi, valami újfajta gépezet, olyasféle, mint a számítógép. Annál inkább, mert annak
a mûködésével sincs tisztában.
A fejtõl megihletve fantasztikus uzsonnát készít unokahúga születésnapi bulijára. Fej alakúan rendez el minden étket. S csodák
csodája, így már finomak a szójából, algából és hasonlókból készült ételek.
Mert Beatrix néni egészségmániás. És többek
között ezért is utálta õt annyira Krissi. Hogyan,
hogy ne ehessenek szalámit, sajtot, sõt, kukoricapelyhet sem, mert csak megmérgezik magukat vele?! Akönyv végére a kecske is jóllakik, a káposzta
is megmarad. Az álláspontok közelednek egymáshoz, az ellentétek feloldódni látszanak. Mindez
nem sikerülhetne így, ha a három lány nem váltana
egyre-másra titkos üzeneteket. Nyolc titkos üzenet
lapul a könyv elejére beragasztott lezárt borítékban. Hogy a történek pergése közben mit is üzent
Bix Krissinek, Krissi Vanessának, Vanessa Bixnek
és így tovább, a borítékot felbontva tudhatják meg
a kíváncsi lányolvasók.
(Thomas Brezina: A mi titkunk - A hárpia nagynéni)
-nád-

Borítékolt titkok
Immár kilencedik kötetéhez érkezett A
mi titkunk sorozat magyarnyelvű kiadása.
A sorozat írója, Thomas Brezina osztrák –
s manapság igazán ritkán találkozhatunk
osztrák író művével a magyar könyvpiacon.
Mint ahogy ritkák a valódi lányregények is. Nem
olyan régen még külön fogalom volt: lányregény.
A mi titkunk minden egyes darabja lányoknak lányokról szól. A lányok számára különösen érdekfeszítõek lehetnek már a kötetek alcímei is: Az éjféli parti, A titokzatos hódoló, Ami tilos, az roppant
szórakoztató, A különös új lány…
A legújabb alcím: A hárpia nagynéni. Az állandó szereplõ három lány, Bix, Krissi és Vanessa közül most Krissi kerül reflektorfénybe. Neki gyûlik
meg a baja hárpia nagynénjével, s hogy hogyan?
Önmaga beszél róla.
Hogy kerek legyen a világ, ahhoz persze kell
egy kísértet is. Sir Gundolf. Sir Gundolf igazi, hamisítatlan kísértet, hol látható, hol nem. Elveszítheti a karját, vagy akár a fejét is, az meg se kottyan
neki. Õ emitt van, a feje amott. Na és, ez old meg
minden gondot. Krissi azt hiszi, ha utált nagynénje

„Sem angol, sem beteg, sem fasiszta“

ként. 1921-1931-ig
számos expedíciót
vezetett a Szahara
ismeretlen területeire és elõször a világon repülõgépet használt. Az expedíciók során
értékes felfedezéseket tett. Az Egyiptomi Térképészeti Intézet térképészeként rengeteg fehér foltot
tüntetett el a Líbiai- sivatag térképérõl. A háborúban tartalékos fõhadnagyként behívták a német

Almásy gróf és a valóság
A 110 éve született Almásy László Szahara-kutató emlékét hivatott megőrizni és
ápolni az a fotókiállítás, amely augusztus
19-én nyílt meg a Gödöllői Királyi Kastélyban. A tárlat életrehívói azt szeretnék,
hogy korának egyik legnagyobb felfedezője végre-valahára olyan színben tűnjön
fel a nagyközönség előtt, amilyen valójában volt, és ne fikciós fantazmagóriák révén éljen a köztudatban.
A kiállítást dr. Gémesi György polgármester nyitotta meg, aki beszédében elmondta: Igen régi
adóssága a magyar közéletnek, hogy valós értékei,
cselekedetei alapján ítélje meg végre gróf Almásy
László munkásságát, ugyanis személyével kapcsolatban számos legenda és téveszmény kering
közszájon. E valótlanságok széles körû elterjesztésében sajnos igen nagy szerep jutott Az angol beteg címû filmnek is, hiszen a készítõk élve a fikciós film szabadságával, felhasználták a nevét, és a
sivatag világát mûvük elkészítéséhez. Csak egy
dolgot felejtettek el tudatni: hogy az általuk megjelenítettek nem tükrözik Almásy László valódi élettörténetét. Remélhetõleg ez a kiállítás pótolja majd
ezt hiányt.
Almásy László Ede 1895. augusztus 22-én született a Vas megyei Borostyánkõn. (Ma Ausztia
területén: Bernstein.) Apja neves földrajzkutató
volt, aki maga is szervezett expedíciót Ázsiába.
Már gyermekkorában érdekelte a technika, a repülés. A londoni mûegyetemen tanult és 1911-ben
már szenvedélyesen repült. 1926-ban járt elõször a
sivatagban az osztrák Steyr autógyár képviselõje-

Besnyői Szabadtéri Zenés
Esték a máriabesnyői
kegytemplomban
Augusztus 27., szombat, 19 óra
DIÓSSI ISTVÁN ÉS TÁRSAI
FÚVÓSZENEKARI EST
Belépõjegy: 800 Ft felnõtteknek, 500 Ft
diákoknak és nyugdíjasoknak
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Kedves
Olvasóink!

gróf Almásy László a gödöllői Jamboreen

hadsereghez, ahol Rommel seregénél szolgált,
majd a háború befejezése után, itthon népbírósági
pert indítottak ellene. Felmentették ugyan, de az
egészségi állapota nagyon megromlott. 1951. március 22-én egy salzburgi kórházban elhunyt. Halála elõtt néhány nappal nevezték ki az Egyiptomi
Sivatagkutató Intézet igazgatójának.
A szeptember 4-ig megtekinthetõ gödöllõi kiállítás bemutatja azokat a csodálatos felfedezéseket,
amelyeket Almásy László a Szaharában tett, például a szépséges neolitkori sziklafestményeket, tájakat, az egyiptomi Nyugati Sivatag jellegzetes
pontjait. A kiállítással egyidõben Tóth-Szöllõs
András Sem angol, sem beteg, sem fasiszta, valamint az Abu Ramla címû filmjei láthatók.
-hc-

SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep
(1901-1920) eredeti helyszínein:
Nagy Sándor háza – Belmonte Leo háza –
Körösfõi-Kriesch Aladár háza – A szövõiskola épülete – Remsey Jenõ háza – A kortárs gödöllõi iparmûvészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven,
Legalább 10 fõ esetén, elõzetes bejelentkezés
alapján.
Ára : 600 Ft/fő.
Jelentkezés:Gödöllői Városi Múzeum, 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5. Tel: 28/421-997,
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

A Rocca Anticai báró
vígopera

augusztus 29-én és 30-án, 19
órakor
a kastély Barokk Színházában
Karl Ditters von Dittersdorf:
Il Barone di Rocca Antica címû vígoperáját olasz nyelvû elõadásban mutatják be.
Szereplõk:
Kóbor Tamás
Fodor Beatrix
Károly Edit
Bretz Gábor
Jelmez:
Moldován Domokos
Rendezõ:
Tóth János
Mûvészeti vezetõ és karmester:
Németh Pál
Közremûködik:
a Savaria Barokk Zenekar
korhû hangszereken
Belépõjegyek 3000 Ft-os áron válthatók a
kastély pénztárában,hétfõ kivételével 10-19
óra között. T.: 410-124, informacio@kiralyikastely.hu, www: kiralyikastely.hu

Örökzöld dallamok
Nyárbúcsúztató koncert
a kastély díszudvarán

augusztus 28-án, vasárnap 19
órától
tartja hagyományos
nyárbúcsúztató koncertjét a
Gödöllõi Városi Fúvószenekar.
Vezényel: Ella Attila
Az évek óta rendkívül népszerû
és egyben nagysikerû programra
minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Jegyek válthatók 1200,
nyugdíjasoknak és diákoknak 800 Ft-ért,
a kastély pénztárában,
hétfõ kivételével 10-18 óra között.
www.kiralyikastely.hu
T: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu
Rossz idõ esetén a koncertet
augusztus 29-én tartjuk meg.

2005. augusztus 25.
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Felújítások minden közoktatási intézményben

Felhívás

Évnyitókra megszépülve
A nyári zárást követően mesteremberek
költöztek be a gödöllői közoktatási intézményekbe, hogy a tanévnyitóra felújított
és megszépült épületekbe térhessenek
vissza a diákok és a pedagógusok. A tervezett építési munkákkal mindenhol időre elkészültek. A még folyamatban lévő
gépészeti és elektromos munkálatok sehol sem zavarják a tanévkezdést.
A város valamennyi óvodájában dolgoztak a szakemberek a nyár folyamán. A legnagyobb beruházásokat a Martinovics, a Tisza és a Táncsics utcai
óvodában végezték.
A Martinovics utcai óvodában 3 100 000 forintot fordítottak – az ablakok javítása és mázolása
mellett – a panelillesztések tömítésére, felújították
a bejárati lépcsõt, a járdát és a teraszt. Megújult a
mosdó és az öltözõ, valamint megtörtént a PVCburkolat felújítása is. 2,7 milliót költött az önkormányzat a Tisza utcai óvoda tetõzetének
felújítására. A nyár folyamán azonban nem csak a
magasban, a fölben is folytak a munkák. A
szünetet kihasználva kötötték rá a csatornaháló-

zatra az intézményt.
A Táncsics utcai óvodában már évek óta tervezték a kerítés cseréjét. Az idén nyáron végre sor
kerülhetett a gyermekek biztonsága szempontjából
rendkívül fontos munka elvégzésére, s emellett
felújították a több helyen balesetveszélyes járdát
is. A munkálatok 2,5 millió forintba kerültek.
A Kazinczy óvodában is meghaladta az egymillió forintot a felújítás elsõ ütemében elvégzett munkák költsége. Itt a térbeton javítására és
az ablakok javítására és mázolására került sor.
A palotakerti óvodában a vizesblokk és a PVCburkolat felújítása az egyetemi óvodában a folyosó lábazat vakolatának cseréje, és az ablakok külsõ mázolása, a János utcai óvodában pedig kéménybontás és ajtó beépítés adott munkát
a szakembereknek.
A város három bölcsõdéjében is akadt dolguk a
munkás kezeknek. A palotakerti épület új bejárati
ajtókat kapott, a Kossuth utcában pedig felújították
a belsõ járdát és a térbetont. Az egyetemi bölcsõdében a csoportszobák festésére és a mosókonyha
felújítására került sor.
Javításokat végeztek a Hajós iskola Török Ignác
úti épületének külsõ homlokzatán, és új bejárati ajtókat építettek be. Az uszoda medencéjénél elvégezték a szükséges burkolatjavításokat és a legfontosabb gépészeti (többek között fûtési) felújításokat. Csupán az építési költségek 3 300 000 forintba
kerültek.
2 400 000 forintba került a Petõfi iskolában a
felújítás I. üteme, amely a nyáron zajlott le. Felújították a folyosók lambériáit, valamint a Mátyás király úti épület tantermeiben a parkettát, és megtörtént az ablakok mázolása is.
A Zeneiskola hangversenyterme is részben
megújult, mivel a nyár folyamán sor került a parketta cseréje.
A legtöbb intézményben a nyáron végezték,
és folyamatosan végzik még most is a gépészeti
és az elektromos munkákat. Ezek is elkészülnek a szerzõdésekben foglalt határidõre, de
ezek nem kötõdnek a tanévkezdéshez. Ennek
okai, hogy egy részük a tanítási idõben is
elvégezhetõ, másrészt ezeket a munkákat az értékhatárok miatt közbeszerzési eljárással kell
elvégeztetni, s ezek lebonyolítása miatt is kitolódnak a határidõk.

Nemsokára elkészül egy gödöllõi
kiadvány, amelyhez a szerkesztõknek
szükségük lenne minél nagyobb
képanyag bemutatására.
Kérjük ezért, a régi (bármilyen korból
származó) Gödöllõrõl fotókkal
rendelkezõket, hogy lehetõség szerint
azokat – archiválás céljából – juttassák el
az alábbi postacímre:
Gödöllõ Városáért Alapítvány - 2101
Gödöllõ, Pf. 115., vagy személyesen
leadhatják a Gödöllõi Szolgálat
szerkesztõségében (Kossuth L. u. 1.).
A fotókat feldolgozás után természetesen
visszajuttatjuk a tulajdonosának, s a
kiadványban nevét, mint forrás feltüntetjük. Segítségüket előre is köszönjük!

A Kossuth utcai bölcsőde

Tanévnyitók
Damjanich János Általános Iskola, augusztus
31., szerda 18 óra
Petõfi Sándor Általános Iskola, augsztus 31.,
szerda 17.30
Hajós Alfréd Általános Iskola, augusztus 31.,
szerda 17 óra
Erkel Ferenc Általános Iskola, augusztus 31.,
szerda 17 óra
Török Ignác Gimnázium, augusztus 31., szerda 17 óra
Montágh Imre Általános Iskola és Speciális
Szakiskola, szeptember 1., csütörtök 7.45 óra
Logopédiai Intézet és Általános Iskola, augusztus 31., szerda 17 óra
A Gödöllõi Református Líceum tanévnyitó istentiszteletére augusztus 28-án, 16 órakor
kerül sor. Igét hirdet dr. Szabó István püspök
Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmise, augusztus 28., vasárnap
15.30 óra, Kastélytemplom
Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanévnyitó Veni Sante szentmise, augusztus 31.,
szerda 18 óra, fácán-sori plébániatemplom

Felhívás
A Gödöllõ Táncegyüttes óvodás csoportjának
és a Podmaniczky Mûvészeti Iskola Gödöllõi
tagozatának az alábbi idõpontban van a
beiratkozása: 2005. szeptember 5. 14-16 óráig, szeptember 6. 16-18 óráig. Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 11-es terem.

--A Gödöllõ Táncegyüttes mûvészeti csoportjai az alábbi idõpontokban várják táncosaikat:
Kiskamaszok (Mosóczi Lívia volt csoportja): hétfõ 15.30-17 óráig, szerda: 16 -18 óráig
Utánpótlás csoport: hétfõ, péntek 17-19
óráig
Felnõttek: hétfõ, péntek 17-19 óráig
Telefon: 28/413-653, 70/455-0697 Iglói
Éva mûvészeti vezetõ

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a gödöllői repülőtér
üzemeltetésére.

A Martinovics utcai óvoda

A repülőtér adatai:

Rendőrségi hírek

A rendõrség kéri, hogy vásárlásaik
alkalmával soha ne tegyék a táskájukat, értékeiket a bevásárlókosárba, kocsiba, mivel arra az áruk nézegetése, válogatása közben nem
tudnak megfelelõen figyelni. Az õrizetlenül hagyott dolgaikat pedig mindenféle nehézség nélkül pillanatok alatt eltulajdoníthatják. A bevásárlóközpontokra specializálódott bûnözõk a
nagy tömeget és az áruház adottságait kihasználva gyorsan eltûnnek, és mire észreveszik a
lopást, már a biztonsági szolgálat sem tud mit
tenni. Tartsák szem elõtt, hogy felelõséggel tartoznak a vagyontárgyaik védelmében, ezért
vásárlás közben pénzüket, irataikat célszerû jól
záródó zsebeikben, esetleg övtáskájukban tartani, vagy a táskájukat a testükön keresztbe téve
maguk elõtt hordani. Ne segítsék a bûnözõket
könnyelmû magatartásukkal!

Üzenet az FBI-nak
A „Zöld szemű szörny“ üzent az
FBI-nak
A szerelemféltés sok bûncselekmény kiváltója,
indikálója. Legutóbb egy 25 éves, felsõfokú tanulmányait Gödöllõn folytató fiatalembert sodort bajba a „zöld szemû szörny“. A férfi, szerelmének kezére pályázó vetélytárástól úgy próbált megszabadulni, hogy iskolája könyvtárából
e-mailt küldött a vetélytárs személyes adatait
felhasználva az FBI honlapjára, melyben a Budapesti Amerikai Nagykövetséget fenyegette
meg bombarobbantással. Tudta, hogy majd könynyen lenyomozzák, milyen néven adták fel a fenyegetõ e-mailt és akkor majd a hódító fiút fogják gyanúsítani, bosszúságot és kellemetlenséget okozva ezzel neki. Arra viszont nem gondolt, hogy a Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai által folytatott alapos nyomozás során
rövid idõn belül kiderül az igazság. A féltékeny
férfinek közveszéllyel fenyegetés vétsége, valamint visszaélés személyes adattal vétség megalapozott gyanúja miatt kell felelnie meggondolatlan bosszúvágyáért.

Vigyázat, táskatolvajok!
Ismét a nagy bevásárlóközpontokban elkövetett bûncselekményekre hívják fel a figyelmünket. Arról már a médián keresztül, hallomásból vagy netán saját tapasztalatuk alapján
tudhatnak, hogy a nagy bevásárlóközpontok jó
táptalajt nyújtanak a különbözõ – fõleg vagyon
elleni – bûncselekmények elkövetéséhez. Az
utóbbi hetekben a Csömörön lévõ áruházban
szaporodtak meg a bevásárlókocsikból történõ
táskalopások.

Polgárőr segítség
Július 28-án, 11.30-kor Gödöllõn, a Dózsa
György út egyik házából érkezett egy bejelentés
a Gödöllõi Polgárõr Egyesülethez, hogy két ismeretlen személy – magát kisiparosnak kiadva
– kémlelõnyílásokat szerel fel a lakások bejárati
ajtajára, már ahol a lakók kérték. Õk viszont
pénzt kértek ezért, mely összeg 2900 és 4200 forint között mozgott. Akik nem tudtak a helyszínen fizetni, azokkal közölték: semmi probléma,
mindezt rózsaszín postautalványon is megtehetik. Az elkövetõk a környéket már alaposan
„megdolgozták“, amikor is a polgárõrök a Szabadság tér 12-13. sz. ház lépcsõházában feltartóztatták õket, majd értesítették a rendõrséget,
akik a helyszínen átvették az iparengedéllyel
nem rendelkezõket. A polgárõrség továbbra is
kéri a lakosságot, hogy mindenféle iparosnak
(pl. kéményseprõ) tûnõ, gyanús személy esetén
értesítsék a polgárõrséget (Tel.: 20/9466-185)
vagy a rendõrséget.
(R)

Felhívás
A gödöllõi „Életet az éveknek“ Nyugdíjas
Klub szeptember 14-én autóbusz kirándulást
szervez Kalocsára (Székesegyház, kincstár,
könyvtár, Viski Károly Múzeum, Paprika
Múzeum, Népmûvészeti Tájház) megtekintésére. Indulás 6 órakor a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központtól, utiköltség 2000 Ft/fõ.
Jelentkezés Mélykutiéknál a palotakerti
trafikban 8-18 óra között (11-tõl 14-ig zárva),

Gödöllõ külterületén fekszik, a 0112/1, a
0112/3, a 0113 és a 0114 hrsz.-ú ingatlanokon,
területe 134 ha 5315 m2. Minõsítése: nem nyilvános. Elsõdlegesen sportolás céljait szolgálja.

A pályázatok beadásának
határideje és helye:
2005. szeptember 15., 11 óra, a Polgármesteri
Hivatal (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.) II.
emeleti 227. sz. helyisége.
Az érdeklõdõk részére térítésmentesen biztosítunk részletes pályázati kiírást.
A repülõtér megtekintésére, illetve konzultációra a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájával egyeztethetõ idõpont.

vagy a 20/340-5574, valamint 18 óra után a
410-807-es telefonszámon.

Telefon: 28/529-153, fax: 28/529-251

FELHÍVÁS

ELVESZETT

Helyi lisztérzékeny csoport létrehozásához érdeklődők jelentkezését
várjuk. A Gödöllőn létrehozásra kerülő csoport a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete keretében a Gödöllői Kistérség helyi csoportjaként működne.

Július elején a Királyteleprõl elveszett az
1 éves rozsda (vörös-cirmos) színû „Cicu“
névre hallgató, nõstény macskánk! Kérjük, hogy aki megtalálta vagy látta, értesítsen minket, mert nagy kedvenc volt és
nagyon hiányzik! Tel.: 20/569-4319.
Köszönjük!

Kérjük, hogy aki érintett és szeretne tagja
lenni a csoportnak, mihamarabb jelentkezzen az alábbi elérhetõségeken.
Akinek a rokonságában, illetve az ismeretségi körében lisztérzékeny él, kérjük, értesítse
és juttassa el hozzá ezt a szórólapot.
Szívesen várunk minden Gödöllõn és
Gödöllõ környékén élõ érdeklõdõt,
akinek a gödöllõi csoport elérhetõ.

Információ: Nagyné Marianna
Tel.: 20/4645-083
e-mail: nvarbaim@yahoo.com

Gödöllőn, a Kossuth Lajos
utcában ikergarázs egyik fele
hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/458-2002.
RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

Régiségek vétele és eladása!
Nyitva: H-P.: 10-17 óráig, Sz.: 10-12 óráig

Tel.: 06/30-5099-170

2005. augusztus 25.
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Lisztérzékenyek csoportja alakul

A lisztérzékenység

Egy felhívás nyomában...
A térségben élő lisztérzékenyeket szeretné összefogni Nagyné Marianna.
Felhívását többször is közzétette lapunk, s most annak jártunk utána, milyen eredménnyel járt.
– Telefonon és e-mail-ben is többen jelentkeztek a felhívásra, többnyire Gödöllõrõl és környékérõl.
– Gondolja, hogy olyan sokakat érint ez a
probléma, hogy érdemes külön csoportot szervezni nekik?
– Jóval több embert érint, mint azt sokan
gondolnák. Ráadásul nem csak azért kerülnek
nehéz helyzetbe, mert meg kell válogatniuk,
hogy mit esznek, hanem azért is, mert a táplálkozás az õ számukra rendkívül költséges.
– Hogyan fogalmazná meg a szervezet célját?
– Ha a rövidtávú terveket nézzük, akkor azt
mondhatom, szeretném összefogni az érintetteket, hogy legyen lehetõségük a tapasztalatcse-

Civil sarok

rére, egymás segítésére. Szeretnék létrehozni
egy közösségi teret a gyermekek számára, akik
különösen nehéz helyzetben vannak. Az õ számukra igen nagy probléma a közösségbe való
megjelenés. Már akkor is gond van, ha az édesanyjuk szeretné õket beíratni az óvodába. Hoszszú távon pedig szeretnénk felvenni a kapcsolatot a helyi gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégekkel, hogy közösen megtaláljuk a megoldást
ezeknek a betegeknek a problémájára.
Nem önálló szervezetként, hanem más civil
szervezetekkel karöltve szeretném megvalósítani ezt az elképzelést, mivel csak így tudom kiküszöbölni azt, hogy tagdíjat kelljen szednem.
Márpedig, ezt nem akarom. Azoknak, akik erre
az életmódra kényszerülnek, így is elég sok kiadásuk van, nem akarom õket még tovább terhelni.
Jelenleg is folytatok tárgyalásokat, bízom
benne, hogy mielõbb az elsõ összejövetel idõpontjáról és helyszínérõl is tájékoztathatom a
tisztelt olvasókat.

séget ad az alkalmi
munkavállalói kiskönyv kiváltása, melynek részletes bemutatására szintén sor kerül a képzés keretein belül.
A REGINA Alapítvány és az Euconsult Alapítvány 2005. szeptemberében ingyenes házi
segítõ tanfolyamot szervez minden érdeklõdõnek. A képzés az EU társfinanszírozásában, az
Európa Terv keretében valósul meg. A 22 órás
oktatás két hétvégi elfoglaltságot jelent a résztvevõk számára.
Jelentkezés és további információ: személyesen
a Regina Önkéntes és Civil Központ irodájában
(Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ) vagy dr.
Kiss Katalin humánfejlesztõ trénernél a 0620/388-4953 telefonszámon.

Házi segítői tanfolyam
Van, akinek segítségre lenne szüksége
otthonában, háztartásában. Miért is?
Talán nagyon elfoglalt a család, vagy fiatal a szülő, és bizonyos ismeretekben
még nem elég járatos, de lehet még sok
egyéb ok is…
Van, aki segíteni szeretne másoknak, olyanoknak, akik átmenetileg igénylik ezt…
Van, aki szívesen választaná ezt a segítõ foglalkozást pénzkeresõ tevékenységéül, de nem
tudja, hogyan fogjon hozzá...
A házi segítõ – mint megnevezés – olyan ismeretek összességét jelenti, amit saját háztartásunk vezetése során elsajátítottunk. Vagyis a
meglévõ ismereteinket rendszerezzük, és „piacképessé“ formáljuk. A meglévõ felszínre hozott
tudásunkkal, lehetõséget adunk önmagunknak,
hogy önállóan családoknál segítséget nyújtsunk, és így anyagi forráshoz jussunk.
A házi segítõi tevékenység jogszerû, munkaviszony keretében történõ végzésére lehetõ-

Tisztelt Jóérzésű Olvasók!
Török István gödöllõi lakos vagyok, Török Péter édesapja. Gyermekemnél 2003 márciusában diagnosztizálták a neuroblastoma (azaz rákos daganat) betegséget. Mûtét, majd kemoterápiás kezelést követõen a MIBG és CT-vizsgálat eredményei 2003 októberében negatív eredményt mutattak.
2004 májusában a tumor kiújult, ekkor már
nemcsak hasi, hanem mellkasi daganatot is találtak. Újból kemoterápiás kezelés kezdõdött,
majd 2004 november 22-én õssejt transzplantációt végeztek a Szt. László Kórházban. 2005.
febr. 11-tõl márc. 1-ig az Országos Onkológiai
Intézetben a teljes tüdõre foton besugárzást kapott. Március 9-én történt MIBG vizsgálat
eredményei mindezek után is pozitív eredményt
mutattak. Ennek kivizsgálására került sor Bécsben a Szt. Anna Klinikán májusban. Mivel Magyarországon gyermekeknek nincs lehetõség
MIBG kezelést elvégezni, ezért a további keze-

VÉRADÁS
AUGUSZTUS 31-ÉN, SZERDÁN,
8-tól 15 óráig várja a véradókat
a Magyar Vöröskereszt
a Petőfi Sándor Művelődési
Központban.

Az egész életen át tartó intoleranciát a gluténnek (sikér) nevezett összetett fehérje okozza,
melyet a búza, az árpa, a tönköly, a durum és a
rozsliszt is tartalmaz.
Leggyakrabban a kisdedkorban alakul ki, az
elválasztás során a gluténtartalmú gabonaféléknek az étrendbe történõ beiktatása során.
Ritkán felnõttkorban jelentkezik elõször.
A szervezetben ellenanyag termelõdik az egyik
saját fehérje, a szöveti transzglutamináz nevû
enzim ellen (ezen enzim feladata a glutén lebontása).
A lisztérzékenységre való hajlamnak genetikai
háttere van, emiatt a betegség örökölhetõ.
Tünetei:
krónikus hasmenés, halvány színû és zsírfényû emésztetlen széklet, ritkán székrekedés,
hasi fájdalom, felfúvódás, fokozott bélgáztermelõdés, a bélfal nyálkahártyájában lévõ bélbolyhok tönkremennek, emiatt a tápanyagok
nem tudnak rendesen felszívódni.
A tünetek általában a gabona étrendbe iktatását követõen 6-12 hónappal kezdõdnek, rendszerint fokozatosan alakulnak ki.

A képzésre jelentkezni lehet augusztus 29-ig
személyesen a Támasz-pont irodában (Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ) hétfõtõl-péntekig, 9-tõl 15 óráig, vagy telefonon a 06-20/2635565-ös telefonszámon.
A tanfolyam várható helyszíne: Dány „Telepi
iskola“.
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu.
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 27-szept. 3-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.
PAX Temetkezési Iroda 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 27-28.: dr. Bodó Szilárd, Gödöllõ, Kossuth L. u. 39. Tel.: 30/962-2205.

Recept
SZÍNES LEVES
Hozzávalók: 1 evõkanál apró kockára vágott
füstölt szalonna, 1-2 fej vöröshagyma, 1
teáskanál ecet, 1 bögre gyenge zöld hüvelyû
bab, 1 bögre morzsolt kukorica 1 db nagy
(piros) paradicsompaprika, 1 dl tejföl és 2-3
evõkanál liszt a habaráshoz vagy (2 dl tejszín), babérlevél, só, friss rozmaring, 1-2 csipet õrölt gyömbér, petrezselyem.
Elkészítés:Az enyhén sós, ecetes vízbe belerakjuk a kukoricát, a babot, a felkockázott paprikát és 1-2 babérlevelet. A szalonnadarabkákból kisütjük a zsiradékot, majd aranysárgára pirítjuk rajta az apróra vágott hagymát. Erre merjük rá szûrõkanállal a megfõtt zöldségeket és
annyi fõzõlevet, amilyen sûrûre a levest szeretnénk. A tejföllel és liszttel behabarjuk, illetve
tejszínnel dúsíthatjuk. Hozzáadjuk a gyömbért
és a friss rozmaringot, végül felforralás után
egész rozmaringágacskával és petrezselyemmel
díszíthetjük. (Az enyhe ecetes ízesítést és a tejszínt ízlés szerint el lehet hagyni.)

Dajka képzés
A Kontakt Alapítvány szervezésében ingyenes dajka-képzés indul, olyan munkanélküli
vagy idõtöbblettel rendelkezõ hölgyek számára, akik nyolc általános iskolai végzettséggel
rendelkeznek, és szívesen tanulnának tovább. A
képzés öt hónapon át tart, és OKJ képesítést ad.
lést Bécsben kellett folytatnunk bízva abban,
hogy fiúnk meggyógyul. A felvétel a Szt. Anna
Kórházban június 29-én megtörtént, a kezelések elkezdõdtek. Jelenleg is kint tartózkodik az
édesanyjával és egy tolmáccsal. Nem lehet elõre tudni, hogy meddig kell kint maradni, és utána visszajárni kontrollra. Sajnos, anyagi lehetõségeink nem teszik lehetõvé, hogy a kinti költségeket fedezni tudjuk. Szükségünk van a tolmácsra, aki elkísér minket és segít a kinttartózkodás ideje alatt a fordításban. A családban négyen élünk két gyermekünkkel együtt. A fiúnk
15 éves, a lányunk 20 éves fõiskolai hallgató.
Gyermekünk betegsége az elmúlt 2 év alatt a
családot nagyon megviselte lelkileg és anyagilag egyaránt. Ezért kérjük, akinek van lehetõsége a fiúnk gyógyulása érdekében segíteni az a
következõ számlaszámra, teheti, meg amit köszönettel és hálával fogadunk el:
Erste Bank 11600006-00000000-15181518.
Elérhetõségünk: 06-20-3147-045.
Török István

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik
SZABADI LÁSZLÓNÉ született
GUDRICZA ÉVA temetésén
megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Szabadi család

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– ÖSSZEFOGLALÓ AZ AUGUSZTUS 20-AI

a
kr
a
. M FOGORVOSI
dr

ÜNNEPI RENDEZVÉNYRÕL

– DÍSZPOLGÁR AVATÁS

SZAKRENDELÉSEK
Alapítva: 1965

BÚTORLAPSZABÁSZAT

- 40 év tapasztalatával
- a régi címen
- a régi árakon

AKCIÓ AUGUSZTUS HÓNAPBAN

DE

- ÚJ ÉPÜLETBEN, KÉT
RENDELÕBEN,
- ÚJ GÉPEKKEL
- ÚJ BERENDEZÉSEKKEL,
LUXUSKÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT
Várjuk régi és új betegeinket
Gödöllõ, József Attila u. 2.
Tel: 420-650
Rendelési idõ:
lásd a városi telefonkönyvben

Natúr farost (2,75x2,14)
2450.-Ft/tábla
16mm Natúr pozdorja (2,75x2,07)
4850.-Ft/tábla
19 mm Natúr pozdorja (2,65x2,15)
5150-Ft/tábla
SZABÁS 100.-/FM
Az árak egész tábla vásárlása esetén
értendõk!
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

FLASH-BACK 2000 Kft
2143 KISTARCSA,
SZABADSÁG U. 8.
Tel.: 28/552-145
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Fél éves
keverék
szuka

Pályázati hirdetmény

Vigyél haza!

Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.)
Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 20/
223-9302; 20/330-75-10;
404-032. 5 hónapos fajtatiszta németjuhász kölyök oltásai árában elvihetõ. Tel.: 20/529-0788

pályázatot hirdet
a Gödöllõn, a Dózsa Gy. út és Kossuth Lajos utca sarkán található
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan ismertetése:
A 397 helyrajzi számú, 1826 m2 területû, egyéb épület és udvar megnevezésû,
tehermentes földrészlet Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan természetben a Dózsa Gy. út 10., illetve a Kossuth L. u. 13. szám alatt
található. Övezeti besorolása: központi vegyes.
A telek közmûvekkel ellátott területen fekszik. Víz, elektromos energia, szennyvíz, gáz
és telefon közmûvek vannak mind a Dózsa Gy. úton, mind a Kossuth L. utcában.
A közmûvek az ingatlanra nincsenek bekötve. A közmûvesítéshez szükséges engedélyek
beszerzésérõl a vevõnek kell majd gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.

2 éves
tibeti
spániel
kan

Az ingatlan irányára bruttó 70 millió Ft, mely 20 % ÁFA-t tartalmaz.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia.
Fél éves keverék szuka
5 hetes
keverékek

2 hónapos tacskó
keverékek

Az írásos pályázati tájékoztatók a Városháza II. emelet 227. számú
helyiségében vehetõk át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253, fax: 28/529-251
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.),
Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2005. október 20., 16 óráig

Felhívás
Tájékoztatjuk Gödöllõ lakosságát, hogy 2005.
szeptember 9-10-11-én péntek, szombat és vasárnap, a Városháza elõtti téren Sörfesztivál
lesz. A Sörfesztiválra elsõsorban kézmûvesek
(cserépedény-, fajáték-, ékszer-, hímzett és
bõrárukészítõk) jelentkezését várjuk.
Jelentkezni 2005. szeptember 6. napjáig a

Állati dolgok

A Lhasa apso

Homa Ibolya, Lakosságszolgálati Iroda vezető

Jár om a v ár os t...
biztos fajta, boldog, igazi egyéniség. A kis testbe zárt nagy kutya benyomását kelti.
A Lhasa apso nagyon éber és élénk, a gyerekek rajongója. Sok mozgást igényel, amelyet
leginkább játék során biztosít magának. Szõre
elég jelentõs ápolást igényel, hogy jó állapotban maradjon.
Következik: Magyar agár
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Tatár Attila

Valószínûleg Tibet fõvárosában, Lhászában tenyésztették ki. A Lhasa apso a tibeti kolostorokban több mint 2000 éve belsõ õrszemként
szolgál. Az idegenekkel nagyon óvatos, feladata az volt, hogy jelezzen, ha egy betolakodó a
kint õrködõ tibeti masztiffot kijátszva bejutott a
kolostorba. Az 1934-ben megjelent standard
különválasztotta a kis és a nagy apsót, Tibetterrier és Lhasa apso néven jegyezték be õket.
Az „apso“ szõrrel borítottat jelent, de nevük
eredhet a kecskét jelentõ „rapso“ szóból is.
Sötét, közepesen nagy, elõretekintõ, ovális
szemei vannak. Nem nagyok, nem is kidülledõek. Fejét dús fejszõrzet borítja, amely a szem
elé és fölé borul. Jól fejlett szakálla és bajusza
van. Lelógó, szõrrel dúsan borított fülei díszítik
a fejet. A nyak erõteljes és jól ívelt. Az ágyékrész erõteljes. Bordái hosszan íveltek. A farok
magasan tûzött és jól a hátvonal fölött hordott,
dús szõrrel borított. A hátsó végtagok fejlettek,
jól izmoltak, jól szögeltek és sûrû szõrrel fedettek. Mozgása szabad és fürge. Elfogadott színképletek: arany, homokszín, mézszín, sötétgrizzle, palaszürke, füstszürke, bicolor, fekete, fehér vagy barna.
Átlagos marmagassága 25 centiméter, a szukák 6,4 kilogramm, a kanok 7,8 kilogramm
testsúlyúak. Alomszám: 4-5 kiskutya. Várha-tó
élettartam : 12 -14 év.
Nagyon intelligens, remek a hallása és jó ösztönnel különbözteti meg a barátot az idegentõl.
Ezek a tulajdonságai még ma is láthatók, hiszen
so-sem vesztette el megfigyelõkészségét és erõs
természetét. Független, erõs akaratú és maga-

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján lehet (telefon: 28/529-105, 529-187). A
jelentkezést írásban, a Lakosságszolgálati Irodán beszerezhetõ kérelem nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemben közölni kell a
vállalkozó nevét, címét, az igényelt árusítóhely nagyságát, a kitelepülés idõtartamát, az
árusításhoz használt eszköz megnevezését, pl.
sátor, asztal, stb., valamint az áramigényt.

Jártunkban-keltünkben vettük észre ezt a rendkívül kellemes, békebeli hangulatot
árasztó udvart, nem is olyan messze szerkesztőségünktől. Szomorú, hogy az ilyen és
ehhez hasonló régi épületek, és a hozzájuk illő kertek nem csak a belvárosból tűnnek
el.

2005. augusztus 25.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhaikisegítő jelentkezését várjuk. Érdeklődni hétfőtől péntekig a 30/9138769 számon.
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőket
keresünk. Tel.: 30/223-9801.
* Idős néni mellé keresünk megbízható, segítőkész, lehetőleg leinformálható, nyugdíjas hölgyet főként háztartási
munkára. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 20/531-4333.
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői
irodájába. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/4723919.

* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői
iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat
keres. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
* Gödöllői Városi Piacra zöldségboltunkba gödöllői munkatársat
keresünk, 40 év körüli, megbízható, kereskedelemben jártas
hölgy személyében. Tel.: 30/2301-953.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Aszódon és Gödöllőn, szombaton és vasárnap. Most még bekapcsolódhat. Most még
érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56 000 Ft.
Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-130 eFt/hó.
További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői,
magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt.
Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező.
Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Gödöllői virágüzletbe gyakorlott virágkötőt keresek. Tel.:
20/932-5426.
* 19 éves megbízható lány lakás, üzlet, iroda takarítását vállalja,
valamint gyerekfelügyeletet, idős hölgy ápolását (bevásárlás).
Bármilyen megoldás érdekel. Tel.: 70/595-3831.
* Gödöllőn üzemelő büfébe fiatal női dolgozót felveszünk. Tel.:
70/279-8986, 70/229-8584.
* Gödöllői fodrászüzletbe maniküröst - pediküröst, kozmetikust
keresek. Tel.: 20/9810-696.

* Gödöllői GSM szaküzlet munkatársat keres adminisztratív
munkakörbe. Érd.: 20/951-6685.
* Olasz-francia kozmetikai cikkek értékesítésére várok jelentkezőket. Tel.: 20/637-8991.
* Személyautóval rendelkező, lehetőleg nyugdíjas személyt alkalmaznék vasárnaponként. Tel.: 30/547-3368.
* SZADAI melegkonyhás étterem kézilányt keres. Tel. (10-22
óráig): 28/404-692.
* Némedi Autómosó és Kozmetika gépjárműápolói állás
betöltésére kezdő munkatársat keres. Gödöllő, Magtár köz 2.
Tel.: 28/417-314.
* Teherautóra sofőrt keresek 30 évtől. C, E kategóriájú
jogosítvánnyal. Tel.: 20/553-2849.
* MÁRIABESNYŐI élelmiszer üzletben csemege pultost alkalmazunk. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 70/3364-387.
* Gödöllőn üzemelő kézi autómosóba nemdohányzó munkatársakat felveszünk. Gyakorlat és jogosítvány előny. Tel.: 28/423463, 30/977-6742.
* Női felsőruha gyártásban jártas varrónőket és vasalókat
keresünk gödöllői munkahelyre. Tel.: 28/520-553 (8-12 óráig).
* Veresegyházi, exkluzív fürdőszoba szaküzlet keres hosszú
távra fiatal, kreatív, érettségizett férfi munkatársakat
értékesítési munkakörbe. Fényképes, szakmai önéletrajzukat a
Cultus Maximus Kft, 2112 Veresegyház, Szadai út 18 címre várjuk. Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 9.
* Veresegyházi, exkluzív fürdőszoba szaküzlet keres hosszú
távra fiatal, agilis, érettségizett munkatársat, kereskedelmi
asszisztensi munkakörbe. Angol nyelvtudás feltétel! Fényképes,
szakmai önéletrajzukat a Cultus Maximus Kft, 2112
Veresegyház, Szadai út 18 címre várjuk. Jelentkezési határidő:
2005. szeptember 9.
*Diplomás óvodapedagógus, aki jelenleg tanítóképzőbe jár, állást
keres. Tel.: 70/230-38-62.
* Autószerelőt gödöllői munkahelyre felveszek. Zöldkártyás vizsga előny.Tel.: 30/670-2-670
* Családi házhoz heti egy alkalommal takarító nőt keresek. Tel.:
70/581-8205.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői
iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat
keres. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
INGATLAN
*Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló 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.
* Áron alul tulajdonostól eladó a Kazinczy körúton egy 57 m2-es
déli fekvésű, erkélyes, konvektoros, redőnyös, teljesen felújított
(burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, víz- és villanyvezetékek)
ízléses, 4. emeleti lakás. Tel.: 30/2858-938
* Szadán 2001-ben épült 57nm -escsaládi ház, 800nm telken
eladó. Iá.: 20 MFt. Tel.: 404-124, 30/276-6526.
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96 m2-es igényesen felújított lakás,(benne 30nm külünbejáratú kis lakrésszel) beépített bútorokkal ,ár alatt, sürgősen
eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, 2002-ben épűlt társasházban, földszinti 73 nm-es lakás, beépített bútorokkal, tárolóval eladó.
Irányár: 20,9 mFt . Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333

-Ambrus közben 54 m2-es, 3. emeleti, 2
szobás lakás 11,9 MFt.
-Ambrus közben 64 m2-es, 2. emeleti, 2,5
szobás lakás 14,5 MFt.
-János u-ban 59 m2-es, magasföldszinti lakás
11,9 MFt.
-Damjanich u-ban 300 nöl telken, nappali + 3
szobás, 80-ban épült családi ház kisebbre cserélhetõ.
-Haraszti részen 90 m2-es lakóház, 400 m2
telekkel 12 MFt.
-Kertvárosi igényes 86 m2-es családi ház,
1100 m2 telekkel 28,5 MFt.
-Új építésû, 100 m2-es, nappali + 3 szobás
lakóház garázzsal a kertvárosban 25,5 MFt.
-Új építésû, 85 m2-es, 2 szintes, nappali + 3 szobás társasházi lakás (+garázs vételi lehetõséggel) 22,5 MFt.
-Új építésû, 110 m2-es lakóház garázzsal, 150
nöl telekkel a Blahán leköthetõ decemberi
átadással 26,5 MFt.
-Új építésû, 135 m2-es, nappali + 3 szobás lakóházak
garázzsal, 350 m2 telekkel leköthetõk emeltszintû
állapotban, decemberi átadással 23,5 MFt.
-Építési telek a Gerle u-ban 546 nöl, 15,9 MFt.
-Bagon 906 m2 telken 86 m2-es, nappali + 3 szobás,
68-ban épült családi ház garázzsal 16,5 MFt.

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

*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt sorházban 63
nm-es földszinti lakás tárolóval és 80 nm-es emeleti lakás
garázzsal, tárolóval 200 eFt/nm áron, csendes erdei
környezetben szeptemberi beköltözéssel eladó. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél szobás
extra minőségű, felújított, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár:
12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GALGAMÁCSÁN 62 nm-es második emeleti teljesen felújított,
egyedi fűtéses, panorámás lakás csendes környezetben eladó
vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 13,8 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Királytelepen 660 nm közművesített telken, 110
nm -es két lakásos, garázsos családi ház eladó. Irányár: 22,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás építési
telken lebontásra szoruló nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Harasztban 490 nm-es gondozott telken 100
nm-es, felújított családi ház (35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 20,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* NAGYTARCSÁN csendes, aszfaltos utcában 1100 nm-es
megosztható telken 100 nm-es jó állapotú, régi építésű, konvektoros családi ház eladó. Irányár: 22 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, palotakerti 61 nm-es, két és fél szobás, frissen festett, erkélyes, 10. emeleti lakás parkra néző panorámával eladó.
Azonnal beköltözhető! Irányár: 10,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN, a központhoz közel 150 nm-es lakóterületű (kétlakásos), felújított családi ház 1400 nm-es közművesített telken
(két férőhelyes garázs, pince, műhely, fúrt kút) eladó vagy
környékbeli halastóra cserélhető. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
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* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 3. emeleti 67 nm-es, 2 és
fél szobás, étkezős, dupla erkélyes, konvektoros, alacsony rezsijű lakás eladó vagy egy 40 nm-es lakással együtt a város
központban kertes házra cserélhető. Irányár: 15,2 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 140-150 nm
lakóterületű, új építésű, igényes sorházi lakások, garázzsal 32 m
FT áron eladók. Ugyanitt 27, 41, 55 nm-es társasházi lakások
250 ezer Ft/nm áron leköthetők. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* Az ŐRSÉGBEN, Rábagyarmaton, a Rába partján, fenyves erdő
szélén (asztma, allergia gyógyulását segítő kristálytiszta levegő)
1200 nm-es telken kétszobás, téglaépítésű, összkomfortos
parasztház, teljes berendezésével eladó. Irányár: 5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Malomtó utcában, gyönyörű természeti
környezetben egy hatszobás 200 nm-es családi ház, 5000 nmes parkosított kertben hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, gondozott 975 nm közművesített
telken, 120 nm lakóterületű, négy szobás, kertes ház garázzsal,
70 nm melléképülettel eladó. Irányár: 23 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Csanakban 990 nm-es, gondozott saroktelken
120 nm-es, régi építésű, konvektoros téglaház ( garázs, boros
pince, tároló) eladó. Irányár: 25,8 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* BUDAPESTEN, a XI. ker.-ben 40 nm-es másfélszobás, teljesen
felújított egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás, azonnali
beköltözéssel eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 9,0
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* *Budapest (ÚJLIPÓTVÁROS) Nyugati, METRO* közelében 1,5
szoba étkezős FELÚJÍTOTT, azonnal költözhető magasföldszinti
*egyedi fűtésű* lakásomat ELCSERÉLNÉM gödöllői kétszobás
lakásra! 06 /30/ 619-9043.
* ELADÓ 1+2 félszobás *ERZSÉBET KÖRÚTI* 62 nm-es, III.
emeleti NAGY ERKÉLYES öröklakás 11,7 Mft FIX ÁRON. FeMaKoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-43-83
* *PALOTA-KERTI* kétszobás IV. emeleti (LIFTES) öröklakás
nagy erkéllyel, szép állapotban ELADÓ 11,8 MFt. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 635-0342; 06 (20) 263-4383
**KAZINCZY körúton* IV. emeleti 2 szobás 52 nm-es AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ öröklakás pincetárolóval ÁRON ALUL ELADÓ!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(30) 619-9043
* *SZŐLŐ UTCA KÖZELI* kertvárosi 3 szobás, nagy étkezős, 2
fürdőszobás családi ház osztott, leválasztott telken garázzsal
ÁRON ALUL 17,5 MFt-ért ELADÓ! 06-20-513-5191
* *KÉTGENERÁCIÓS* 3,5 szobás, duplakomfortos, 190 nm-es
családi ház 205 nöles fúrt kutas rendezett telken 31,5 MFt-ért
ELADÓ!! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 635-0342; 06 (20)
263-4383
* *JÁNOS utci* 59 nm-es, 2 szobás, részben felújítandó magasföldszinti öröklakás 11,5 MFt irányáron ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043
* *KERESÜNK* öröklakásokat 10,-MFt-ig, családi házakat 17,MFt-ig ügyfeleinknek, akár közvetítői díj nélkül,
HITELÜGYINTÉZÉSSEL, teljeskörű lebonyolítással ÜGYVÉDI háttérrel. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (30) 635-0342; 06 (20)
263-4383
* 780 nm-es ÜDÜLŐ TELEK 25 nm-es faházzal *ELADÓ* a
Boncsokban (Hegyesi Mari út közelében) 5,2 MFt irányáron!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043; 06 (20) 2634383
* Szadán közművesített építési telek eladó, 3282 nm. Ár: 5000
Ft/nm. Tel.: 404-124, 30/2766-526.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes, teljesen felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen (Százszorszép u.) 270 nöl
telek 74 nm házzal, összközművel, 25 m utcafronttal. Ikerház
építésére alkalmas. I.ár: 19,9 mFt. Tel.: 30/251-1326.
* Gödöllő központjában csendes helyen 1+2 félszobás, jó
állapotú lakás nagy erkéllyel, egyéni gázfűtéssel, vízórával,
tárolóval tulajdonostól sürgősen eladó. I.ár: 13,5 mFt. Érd.:
20/358-4621.
* Eladó Szadán áron alul házingatlan 100 nm-en, páncéltőkés
faragott asztal, barokk tálalószekrény, hordók, kályha.
Igényesnek. Tel.: 20/329-2118.
* Gödöllő, Mihály Dénes közben 3. emeleti, 2,5 szobás, 59 nmes, erkélyes lakás téglaházban 13,9 mFt-ért eladó. Tel.: 70/3814672. (Vízóra, alacsony közös ktg., zárt égésterű kazán, saját és
közös tároló. HÉV, Erzsébet park 150 m, központ, kastély 500
m.)
* Eladó egy 1,5 szobás vidám, világos kis III. emeleti lakás a
János utcában, a csendes oldalon, tégla építésű házban,
gázfűtéssel. Tel.: 30/403-4780 vagy 20/9388-424
* 3 telek eladó. Nagyfenyvesben, Irtványosnál és a Dögkútnál.
Érd.: 20/459-8334.
* Dunakeszi Tőzegtó területén közvetlen vízparti, komfortos
faház saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-3714.

* Gödöllő Erzsébet királyné krt-on 1. emeleti, 55 nm-es, 2
szobás, déli fekvésű, azonnal beköltözhető öröklakás sürgősen
eladó. Érd.: 20/311-3714.
* Eladó egy 1,5 szobás vidám, világos kis III. emeleti lakás a
János utcában, a csendes oldalon, tégla építésű házban,
gázfűtéssel. 10,4 mFt. Tel.: 30/403-4780 vagy 20/9388-424.
* Befektetők figyelem! Jászberényben jól megközelíthető,
nyugodt helyen 3 db össz. 5231 nm zártkerti ingatlan egyben eladó! Mindhárom telken víz, villany, fúrt kút van, az
egyik telken kis téglaházzal. A 3 telek ára egyben:
1.800.000 Ft (5231 nm). Érd.: 20/374-8906, 70/3153577.
* Gödöllőn, a múlt század elején épült többszintes, kúria jellegű
családi ház 1920 nm ingatlanon, ősfákkal eladó. Tel.: 20/4971700.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban, központhoz közel eladó. Iá.: 20,5 mFt. Tel.: 30/353-7433.
* Eladó Szent János utcában a 3. emeleten felújított, átalakított
lakás. I.ár: 11,8 mFt. Tel.: 20/3289-666.
* Gödöllőn, Kazinczy krt-on 2 szobás, 61 nm-es lakás, III.
emeleten eladó. Ár: 12,5MFt. Ugyanitt üzletberendezés
(polc+asztal) 10eFt/db eladó. Tel.: 30/212-6390.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5
mFt. Tel.: 70/531-3166.
* 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 Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nm-es,
felújított, szép lakás azonnal költözhetően, áron alul sürgősen
eladó 12 mFt-ért. Tel.: 30/557-8120.
* Gödöllő fenyvesi részén 90 nm alapterületű beépített
padlásterű 4 szobás 2 fürdőszobás családi ház 275 nöl gondozott kerttel eladó. 1,5-2 szobás téglaépítésű lakótelepi
lakást beszámítok. Iár.: 24,5 mFt irányáron. Tel.: 20/2249660.
* Palotakerten 5. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, vízórás,
redőnyös, jó állapotú lakás eladó. I.ár: 9,6 mFt. Tel.:
30/2319-611.
* Palotakerten 2 szobás, 9. emeleti lakás - vízórás, tárolós,
kábeltv-s, költözhető állapotú - sürgősen eladó. I.ár: 10,6 mFt.
Tel.: 30/9504-901, 417-537.
* Gödöllő kertvárosában 555 nm telken 90 nm-es,
összközműves, modernizált, hangulatos, szükség esetén bővíthető parasztház rendezett kerttel eladó. 21 mFt. Tel.: 70/3119472.
* Gödöllőn, a Béri Balogh Ádám utcában, kertes övezetben egy
ötlakásos társasház tetőtéri kialakítású, 37 nm-es lakása eladó.
I.ár: 7,8 mFt. Tel.: 30/474-9098.
* Gödöllőn, a Fácán soron földszinti, egyszoba összkomfortos
lakás eladó. Gyönyörű környezetben, az egyetemtől 5 percre.
I.ár: 10,3 mFt. Érd.: 30/543-7578.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított egyedi
fűtéses lakás 1+2 félszoba 69 nm-es 16,9MFt-ért eladó. Tel.:
30/9-500-583
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nmes lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig érdekel.
Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341-425, 414-145.
* Gödöllőn igen nagy telek (3100nm), patakkal határosan, ősfás
illetve nagyrészt művelten, kétszobás, komfortos, nagy pincés
házzal (76nm) eladó 28MFt-ért. Tel.: 30/949-9915.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken
épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 70%-os készültségi fokú
iker családi ház, külső nyílászárókkal, garázzsal eladó, egyben
vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény,
illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Lakást
beszámítok. Tel.: 30/9455-509.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on tégla épületben, 4. emeleti felújított, parkettás, konvektoros, légkondícionált, teraszos, egyedi
bútorokkal berendezett, 2 szobás lakás eladó tulajdonostól. Érd.:
30/257-1877.
* Aszód központjában 56 nm-es, 2 szobás gázkonvektoros lakás
négylakásos társasházban eladó. Tel.: 28/422-105.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház
garázzsal, 22,5 m Ft-os irányáron eladó a Rákóczi F. utcában.
Tel.: 70/593-0427, 70/580-9308.
*Valkón Gödöllőtől 12 km-re 1090 nm-es telken, központi fűtéses, 4 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, nappali, két bejárattal,
melléképülettel eladó. Iá: 13,5 mFt. Tel: (30) 495-7697.
* Szadán, belterületbe vonás előtt álló 8300 nm külterületi
ingatlan eladó. Későbbiekben megosztható. I.ár: 14 mFt. Érd.:
30/586-5229. Gödöllői vagy környéki lakás, ill. családi ház csere
is lehetséges.
* Gödöllő Rózsadombján eladó 670 nm-es összközműves telken
160 nm-es családi ház. Bejárat 2 utcáról, 30 nm-es extra
panorámás terasz, ásott kút. I.ár: 37 mFt. Tel.: 20/480-5276.
* Eladó Gödöllő központjában egy nappali + 4 szobás, 1. emeleti,
101 nm-es, igényes lakás. I.ár: 27 mFt. Tel.: 70/272-3366.
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* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.)
alápincézett 30 nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali,
főzőfülke, zuhany, wc. Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Érd.:
28/413-770 17 ó után.
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított, 1,5
szobás lakás tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.:
20/2165-412.
* Eaz Ambrus közben 3. emeleti 2 szobás lakás eladó. Iá.: 11,9
mFt. Tel.: 30/230-1483, 30/626-8841.
* Gödöllő központjában magasföldszinti, 96 nm-es, igényesen
felújított lakás eladó. Tel.: 410-384, 20/559-2936.
* Gödöllő Kökény u. panorámás, 145 nöl belterületi telek eladó.
Víz, villany bekötve, gáz az utcában. 15 %-ig beépíthető. Iá.: 7,5
MFt. Tel.: 30/639-2726.
* Gödöllőn, Szent János utcában 61 nm-es 2 szobás, egyedi
fűtéses, magasföldszines lakás eladó. I.ár: 14 mFt. Tel.: 20/5467922.
* Gödöllő belvárosi részén egy csendes kis utcában, földszintes
kertes társasházban, új 44 nm-es kétszintes garzonlakás + 15
nm terasszal eladó. Teljes komforttal, központi fűtéssel,
kábeltévé, telefon - ADSL. Augusztusi költözéssel. I.ár: 9 mFt.
Igény esetén 200 nm-es kerttel. Tel.: 20/411-6326.
*Rendkívüli ajánlat! 12 mFt-ért eladó Gödöllőn, Kossuth utcában
65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás, lam. padlós,
csendes, újszerű állapotú lakás. Tel.: 30/552-6257.
* ÁRON ALUL eladó Gödöllőn 63 nm-es, 2 szobás, egyedi
gázfűtésű, teljesen felújított téglalakás (11,7 mFt), a Rögesben
980 nm-es terület (1,9 mFt) és Parádon 9000 nm erdő 860 eFt
irányáron. Tel.: 20/586-2840, 28/432-247.
* Gödöllőn a Munkácsy utcában téglaépítésű társasházban, 59
nm-es, 2 szobás, 1. emeleti erkélyes lakás eladó. Konvektoros
fűtés, nagy tároló. Tel.: 20/318-3485.
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2. emeleti, 1,5
szobás, 41 nm-es lakás. Egyedi fűtés, vízóra, erkélyes, félig felújított. Iá.: 10,2 mFt. Tel.: 20/486-6678 vagy (este) 28/421-462.
*Turán (Bp-től 45 km-re) összközműves telken, főútvonalon lévő
120 nm-es, dupla garázsos, tetőteres, galériás (nappali + 3
hálószoba + 2 fürdőszoba), egyedi megjelenésű és építésű családi ház igényeseknek eladó. I.ár: 15,9 mFt. Tel.: 20/494-8033, 18
óra után 28/466-783.
* GÖDÖLLŐ-KIRÁLYTELEPEN 2005-ben felújított, szigetelt 90
nm-es családi ház SÜRGŐSEN, áron alul eladó. Tel.: 30/4406738.
* Gödöllő egyik legszebb helyén, a Veres Péter utcában 620 nmes panorámás, parkosított telken, 2 lakásos 220 nm-es családi
ház sok extrával eladó. I.ár: 47,5 mFt. Tel.: 20/9148-885.
* Kartalon családi ház eladó. 2 szoba összkomfortos, konyha,
fürdőszoba, előszoba, cirkófűtés, 320 nöl telekkel, azonnal
beköltözhetően eladó. Kisebb panelt beszámítok. Tel.: 70/5729947.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2001-ben épült társasházban 90
nm-es lakás kertkapcsolatos terasszal és 2 db garázzsal eladó.
2 szoba, amerikai konyhás nappali, beépített fabútorok, igényes,
szépek. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/3839-175.
* Eladó a János utcában egyszobás földszinti lakás, felújított.
Tel.: 20/2288-460.
* Szada belterületén, zöldövezetben, az M3 autópályától 3 kmre 970 nm-es telken összközműves, igényesen berendezett, kétszintes + tetőteres családi ház kétállásos garázzsal sürgősen
eladó. I.ár: 30 mFt. Tel.: 30/271-1373, 30/324-7593.
* Gödöllő, a Kossuth L. utcában csendes helyen 2 szobás, magasföldszinti lakás felújított állapotban eladó. Ár: 12,7 mFt. Tel.:
30/377-6364 vagy 413-139.
* Eladó a városközpontban egy 74 nm-es, 2002-ben épült
sorházi lakás kis kerttel, garázzsal. I.ár: 24 mFt. Tel.: 30/9841304, 20/381-9916 - tulajdonostól.
* Egy udvaron lévő 3 kertes ház középső háza eladó, 65 nm-es
felújított, gáz, víz, csatorna bekötve, kertrész tartozik hozzá.
Gödöllői csere is érdekel. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 20/921-3357,
egész nap.
* Eladó Gödöllőn a Szabadság téren egy 1,5 szobás, teljesen
felújított lakás sok extrákkal (beépített fenyő konyha-, előszobabútor, riasztó, klíma, stb.). Ár: 11,5 mFt. Érd.: 20/222-4294,
423-041, egész nap.
* Palotakerten 1 + 2 félszobás, 62 nm-es, parkra néző öröklakás eladó. Tel.: 70/519-8479, 17 ó után.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba összkomfortos, egyedi fűtésű lakás, vállalkozásra is alkalmas! Eladó!
Érd.: 420-285, 20/939-0841.
* Gödöllő Szent István téren 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó.
I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 420-285, 70/242-5075.
* Jászapátiban a központhoz közel felújított, fürdőszobás kis
parasztház kis saroktelken 2,6 mFt-ért eladó. A gyógyfürdő csak
10 perc. Tel.: 20/414-2133.
* Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen földszinti 58 nm-es, 2
szobás, parkettás, felújított, prakra néző öröklakás eladó. Iá.:
11,5 mFt. Tel.: 30/578-9410, 20/225-4404.
* Gödöllőn 400 nm-es, vállakozásra is alkalmas épület 2000 nm
telekkel ELADÓ vagy BÉRBEADÓ. Tel.: 420-285, 20/939-0841.
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* Kismaroson festői környezetben, jó közlekedési lehetőséggel,
48 férőhelyes gyereküdülő ELADÓ vagy BÉRBEADÓ. Tel.: 420285, 20/939-0841.
* Sürgősen eladó a János utcában otthonos, 1. emeleti, 42 nmes lakás. Konvektoros, egyedi vízóra, alacsony rezsi. I.ár: 10,2
mFt. Tel.: 30/655-7511.
* Gödöllőn a János utcában 54 nm-es, konvektoros, erkélyes
lakás tárolóval eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/343-6284.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában 480 nm beépíthető, ápolt, gondozott víkendtelek eladó. Víz, villany, gáz bevezetve. Tel.: 20/9425409.
* Diófa utcában 1200 nm-es telek eladó. Tel.: 20/442-5266,
418-241.
* Gödöllő központjában 2 szobás, 60 nm-es, 2. emeleti lakás teljesen felújítva és berendezve eladó, vagy hosszú távra kiadó.
Érd.: egész nap: 20/498-7600, 19 óra után: 421-110.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen eladó egy 64 nm-es 2 szobás,
teraszos lakás. I.ár: 11 mFt. Szintén Palotakerten eladó egy 44
nm-es 1,5 szobássá átalakított lakás. I.ár: 9,9 mFt. Tel.:
20/3961-150.
* Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, gyönyörű környezetben,
felújított, 44 nm-es lakás (tégla, gázkonvektoros, telefonos,
egyedi vízórás). Tel.: 28/414-791, 20/2233-642.
* ELADÓ SZADÁN, az M3-as autópályától néhány percre 810
nm-es, örökpanorámás, építésre, pihenésre egyaránt alkalmas,
déli fekvésű belterületi telek. 20 nm-es utcafronttal, gondozott
termő gyümölcsfákkal. Vezetékes víz, gáz, villany a telken,
csatorna folyamatban, 24 nm-es faházzal, a faházba víz és villany bevezetve. A telken fúrt kút is van, szilárd útburkolat,
kábeltévé és szélessávú Internet beköthető. Kellemes, csendes
környezet. Iá.: 12,5 MFt. Tel.: 20/453-4265.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (170 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, háztartási helyiség,
gardrób, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol, illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási
helyiség, pince, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol,
illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár
eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.:
30/491-8406.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm-es, 1 szobás, I. emeleti, nagyerkélyes, külön víz-gáz-villanyórás lakás eladó. Iá.: 9,9 mFt. Tel.:
20/220-3463.
* Gödöllőn, az Egyetem téren, biztonságos helyen garázs eladó
(tégla). Tel.: 28/414-791, 20/2233-642.
* Gödöllőn, a Palotakert 11. sz. alatt lakás eladó, 4. emeleti, 2
szobás, szépen felújított. Iá.: 10,2 mFt. Tel.: 30/9124-921.
* Gödöllő kertváros legszebb részén, két utcára nyíló, 200nöl
telken emeletes családiház eladó, két generációnak is. Ugyanitt
albérletbe kiadó másfélszoba összkomfort. Tel.: 30/360-39-35.
* Gödöllőn eladó vagy kiadó 58 nm-es mindenhez közeli kettő
szobás, nagy erkélyes, azonnal beköltözhető piaci ár alatti lakás.
10,8MFt. Tel.: 20/532-72-75.
* Gödöllő, Szent István téri 57nm-es, 2001-ben felújított, erkélyes lakás eladó. Iár: 11,5MFt.
Tel.: 20/9289-951, 30/677-0068.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23
m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt.
Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllő Fenyvesben, 110nm-es, 2005-ös családi ház, garázs,
20nm-es fedett terasz, 720 nm-es rendezett telken eladó.
24MFt. Tel.: 30/500-1997.
* Gödöllőn, a Fácán soron földszinti, egyszoba összkomfortos
lakás eladó. Gyönyörű környezetben, az egyetemtől 5 percre.
I.ár: 9,7 mFt. Érd.: 30/543-7578.
* Gödöllő Szőlő u-ban 2001-ben épült, kertes társasházban
90nm-es lakás garázzsal eladó. Iár: 23,0MFt. Tel.: 20/9289951, 30/677-0068.
* Eladó a János utcában, mindenhez közel, nagyon jó
közlekedéssel, 51 nm-es lakás. Irányár: 10,8MFt. Tel.: 30/4009775.
* Gödöllőn az Alvégben 177 nm lakóterű, 2 generáció részére
alkalmas, két külön bejáratú lakrésszel rendelkező családi ház
pincével, garázzsal, 500 nm-es rendezett telekkel. Iá: 22 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 960 nm-es ikerház építésére is alkalmas saroktelken, 100 nm alapterületű, 2 és fél szobás bővíthető
családi ház, garázzsal, melléképülettel, fúrt kúttal. Iá: 25 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű nappali + 4
szobás, 3 fürdőszobás jó állapotban lévő, igényes kialakítású
családi ház pincével, kertkapcsolatos terasszal, 1100 nm-es
parkosított, ősfás, széles telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

11

12 Gödöllői Szolgálat

2005. augusztus 25.
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, összesen 140
nm lakóterű, nappali + 3 szobás családi ház 2 vizesblokkal,
terasszal, 220 nöl-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 33
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen 120 nm alapterületű, 3 és fél
szobás családi ház 60 nm-es pincével, garázzsal, nyitott és
zárt teraszokkal, 1260 nm-es gyümölcsfákkal beültetett
osztható saroktelekkel. Iá: 34,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Balahai dombon 10 éve épült 80 nm
alapterületű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás 3 szintes
családi ház, beépített szuterénnel, garázzsal, 670 nm-es két
utcára nyíló telekkel (szaletlivel, üvegházzal). Iá: 35 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) jó állapotban lévő 62 nm-es, 1 + 2 x
fél szobás, pakra néző erkélyes lakás, saját pincével és tárolóval.
Iá: 10,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a János utcában teljesen felújított, 61 nm-es,
egyedi fűtéses, 2 szobás erkélyes lakás, beépített új konyhabútorral, saját tárolóval. Iá: 12,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai dombon 115 nm lakóterű, nappali + 3 és fél
szobás polgári családi ház, nagy terasszal, beépített tetőtérrel,
1220 nm-es parkosított telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves
építési telek, 60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Szadán 3 éve épült, 3 külön lakrésszel rendelkező, 205
nm lakóterű, 3 szintes családi ház 320 nöl-es panorámás
telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5
szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos
garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,9 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai dombon 760 nm-es panorámás, ősfás
telek, kis borospincével eladó. Iá: 17,8 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár:
10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező
hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre
utcában, 40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások
10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított,
971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 23MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: 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. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi
lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: 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. Ár: 60MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű,
42m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások,
liftes házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es,
2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők, augusztusi átadással. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence,
duplagarázs, 936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 152m2-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2
terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs, 400m2-es telek. Ára,
emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól. Kedvező
hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV.
emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú,
74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó
fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi területen,
panorámás, 928m2-es ősfás telek, 70m2-es felújítandó házzal
eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gáz fűtés, terasz, garázs, műhely, ipari
áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2005-ben felújított, 90nm-es családi
ház. 1nappali+2szoba, étkező, terasz, tároló, konvektoros fűtés,
587nm telek. Ár: 23,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás
családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút,
979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es, 1nappali+5szobás
családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás terasz, tároló, 32nm-es
padlófűtéses garázs, 730nm-es panorámás telek. Ár: 35MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, új építésű, 110nm-es,
1nappali+2szobás családi ház. 4 terasz, duplagarázs, beépíthető
tetőtér, 612nm telek. Ár: 29MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+
2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs,
360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
*POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Kertváros, igényesen felújított, 170nmes, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm
terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1.073nm
telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású,
115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi
lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs,
légkondicionáló, parkosított telek. Ár: 30,5MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*Gödöllőn, a Fácán soron, társasházban 1 szoba összkomfortos,
konvektoros lakás hosszú távra kiadó. 37 ezer Ft + rezsi + kaució. Tel.: 430-629, 70/517-13.

2005. augusztus 25.
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 50 nm 2 szoba összkomfortos házrész kocsibeállóval, 2-3 fős családnak 33.000 Ft +
rezsiért kiadó július 1-től. Csak hosszú távra! Tel.: 20/4300348, 28/441-038.
* Apa és 12 éves lánya lakhatásért segítőkész anyukát keres!
Alacsony, vékony, házias, nem dohányzó! Egy hasonló korú
kislány nem akadály! Tel.: 20/430-0348.
* János utcai kétszobás lakásba nemdohányzó hölgy bérlőtársat keresek, augusztus 1-től. Érd.: 30/515-1143.
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás lakás (1 + 2 egymásból
nyíló félszoba) szept. 1-től kiadó. Érd.: 20/381-6226.
* Gödöllőn a kertvárosban, az egyetemtől 15 percre külön
lakrész nem dohányzó egyetemista fiú részére 28 ezer Ft-ért
kiadó. Tel.: 20/414-2133.
* Kossuth Lajos 1,5 szobás, földszinti, most felújított lakás
igényesnek hosszú távra kiadó. Tel.: 30/511-0483.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Egyetemisták részére az egyetemtől 300 méterre 1+2 félszobás, gázkonvektoros lakás kiadó. Tel.: 30/250-4696.
* Egyetemista lányok részére az egyetemtől 5 percre 3
szobás, felújított családi ház kiadó. Érd.: esti órákban:
20/3415-196, sz-cs.: 8.30-15.30
* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben 3 szoba összkomfort hosszú
távra, alacsony rezsivel, kocsibeállóval, udvarral + 2 havi kaució. Érd.: 30/214-5031.
* Gödöllőn, az Ambrus Z. közben 64 nm-es, 1. emeleti, erkélyes lakás 2005. okt. 1-től kiadó! Érdeklődni a 30/456-6663
telefonon.
* 3 szobás lakásba két lány harmadik lány személyében
lakótársat keres kis szobára. Tel.: 20/201-1702.
* Gödöllőn a Szabadság úton kétszobás kertes ház garázzsal
kiadó. Érd.: 70/2211-927.
* Lakás kiadó Gödöllőn hosszú távra, igényesnek! Jó
közlekedés (HÉV, busz, autópálya közel), zárt parkoló, bútorozott, havi 55 eFt + rezsi (cirkófűtés), 2 havi kaució. Tel.:
30/2917-806.
* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás kiadó, konvektoros, erkélyes. Érd.: 30/9111-771.
* Gödöllőn a Szabadság téren 2 szoba, étkezős, 61 nm-es, 1.
emeleti lakás bútorozatlanul, hosszú távra kiadó! 60 eFt/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Remsey krt-i mélygarázsban 2 kocsibeállásra alkalmas zárt, duplagarázs kiadó hosszú távra,
külön-külön is. 15 ezer Ft/hó/garázs. Tel.: 70/219-3838,
30/2100-125, 28/420-972.
* Gödöllő János utcában 1. emeleti, 2 szobás, konvektoros
lakás kiadó. Érd.: 30/370-9803.
* 3 szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó a Dózsa
György úton, kábeltévé Internet van. Tel.: 70/283-1187.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában első emeleti, 55 nm-es, 2
szobás lakás szeptembertől hossú távra kiadó. Kaució szükséges. Tel.: 70/209-3669.
* Igényesen felújított, egyszobás, konvektoros parkettás
lakás kiadó a belvárosban. Kaució: 2 hónap. Tel.: 30/3504346.
* Gödöllőn, kertvárosi övezetben, különbejáratú 1 szobás,
összkomfortos, bútorozott lakrész, hosszú távra kiadó. Tel.:
418-894, 30/6643-092.
* Szeptemberi költözéssel albérlet kiadó. Tel.: 30/637-8991.
* 2 szobás lakás kiadó Máriabesnyőn, havi 35 ezer Ft+rezsi.
Tel.: 70/538-3131.
* A Királytelepen 80 nm-es, 2 szobás lakás, családi ház különbejáratú felső része, gépkocsi beállási lehetőséggel kiadó. Ár:
60 ezer Ft. Tel.: 20/9787-755.
* Kiadó vagy eladó 2 szoba+2 félszobás, 120 nm-es, jól felszerelt kertes ház Gödöllőn, a Major utcában. Bérleti díj, kaució,
rezsi. Tel.: 30/916-8593.
* Gödöllőn 88 nm-es, kertes családi ház, csendes
környezetben, hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9343-424.
* A Szent János utcában 2 szoba kiadó nem dohányzó diáklányoknak. Tel.: 30/342-1206.
* Paál L. közben kétszobás, földszinti, bútorozatlan lakás,
alacsony rezsivel hosszú távra kiadó. 52eFt, két havi kaució
szükséges. Tel.: 20/967-1508.
* Gödöllőn az Ambrus közben 64 nm-es két és fél szobás,
erkélyes lakás szeptember 1-től hosszú távra kiadó!
70eFt+rezsi+kaució. Tel.: 20/9570-749.
* Albérlet kiadó egyetemisták részére Gödöllő belvárosában.
Érdeklődni lehet: 20/9390-797, 20/419-0262
KIADÓ
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 70-132m2 -ig igény szerint,
egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, 100nmes szuterén vállalkozás céljára kiadó. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
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* Új üzlet kiadó a belvároshoz közel, berendezve, klímával,
fodrászoknak, kozmetikusoknak havi 25 eFt + rezsiért. Tel.:
70/280-2276.
* Gödöllő központjában (Gábor Á. u. 1.) 31 nm-es emeleti helyiség kiadó. Érd.: 20/519-5992.
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/9420-455.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 30/20-200-50.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Ambrus Zoltán közben, garázsban egy beállóhely kiadó. Tel.:
30/2242-653.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/2804149.
* *SZÖVEGSZERKESZTÉS*NÉVJEGYKÁRTYA* SZÓRÓLAP
készítést VÁLLALOK !! 06 (20) 513-5191; 06 (20) 263-4383
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon szeptember 24-én és
Gödöllőn október 8-án, szombaton és vasárnap. Most még
érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000
Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30%
visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-130
eFt/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt.
Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező.
Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-138.
* 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: 20/368-5888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198
vagy 20/208-2925.
* 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.: 28/452-542, 20/997-4004.
* Gyógylábápolás, vastag gombás benőtt köröm,
bőrkeményedés, tyúkszem, szemölcs szakszerű kezelése,
ápolása. Pedikűr Szalonom, Gödöllő, Szabadság u. 13. sz. alatt, a
buszpályaudvarral szemben. 25 év szakmai háttér. Nyitva: H-P:
9-17-ig. Tel.: 20/532-7275.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
*KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20200-45, 30/528-7777.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés. Tóth
László. Tel.: 30/9229-553.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat,
gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást. Tel.:
30/529-9722.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100
Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-6848,
28/414-230.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron, rövid
határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.
* LAKATOS munka: automatizált kapuk, tolókapuk, kerítések,
korlátok készítése, egyéb fémszerkezeti munka. Tel.: 20/3559709.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Gyógypedikűr , tyúkszem, bőrkeményedés, benőtt vastag
gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása. Pedikűr szalonom
Gödöllő Szabadság út 13. sz. alatt a buszpályaudvarral szemben
található. 25 év szakmai háttér. Bejelentkezés telefonon:
20/532-7275.
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* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Kőműves, burkoló, homlokzatszigetelő, festő, tapétázó, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, ács-, állványozó-, tetőfedő munkákat, valamint komplett lakásfelújítást
vállalunk. Munkamegrendelés és információ: 37/541-559
vagy 30/9285-957.
* Kőműves munkát, ácsmunkát, házak külső hőszigetelését,
szobafestést, tapétázást gyorsan és szakszerűen kivitelezve
vállaljuk. Hívjon bizalommal! Tel.: 70/209-4207.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 486-029, 70/384-8711.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Gödöllő, Knézich
u. 10. Tel: (20) 355-9709.
* Kőműves, ácsmunkák, burkolás, családi házak építése,
felújítása. Tel.: 30/369-2318.
* Burkolás, lakásfelújítás, festés referenciával. Tel.:
70/232-6061.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását, felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel, korrekt áron. Tel.: 20/925-8912.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások
javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 3719862; 411-293.
OKTATÁS
* Studio Online Nyelviskola - Angol, német, olasz, francia és
spanyol oktatás csoportban és egyénileg. Csoportos óradíjak
255 Forinttól, egyéni órák már 1950 Forinttól (nettó árak).
Fordítás, tolmácsolás. Telefon: (20) 216-62-40. Gödöllő,
Állomás tér 5. (a vasútállomással átellenben) www.studioonline.hu
* TOP-TAN: Már jelentkezhet szeptemberi angol, német,
spanyol, olasz, orosz, francia tanfolyamainkra: általános,
középiskolás, és felnőtt (max. 5-6 fős csoportok). Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-224-7563. www.toptan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu
* TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10. osztályosoknak, korrepetálás, felvételi felkészítés: matematika, fizika, kémia,
angol, német, magyar tantárgyakból. Tel./fax: 28-423-744,
Mobil: 30-908-41-30
* Tapasztalt diplomás nyelvtanár angol tanítást vállal. Tel.:
20/446-6161.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max.
4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel.: 30/274-1797.
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági
és fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi
nélkül. Részletfizetési lehetőséggel. Tel.: 30/686-4107.
* ASZTROLÓGIAI felsőfokú iskola első évfolyamot indítok
Gödöllőn szeptember 6-tól, keddenként 17-19 óráig.
Információ és jelentkezés: 30/456-3263, www.sirius21.hu,
e-mail: csillagora@vipmail.hu, Égető-Szabó Csilla.
* "Women today" Angol tanfolyam jellegű angol nyelvű
beszélgetőkör indul szeptembertől heti egy alkalommal,
délelőtti órákban. Minimum középfokú nyelvtudás szükséges. Tel.: 20/446-8317.
* "Quality English" angol nyelvtanfolyamok szeptembertől
heti kétszer másfél órában. Felnőtt újrakezdő középhaladó
reggelenként, gyermektanfolyamok délután. Tel.: 20/4468317.
TÁRSKERESÉS
* Rokkant nyugdíjas 40-es fiatalember keres egy szerény,
egyedülálló hölgyet szorgos, házias, nem koncsorgó hölgy
személyében, lehet áttelepült is, házasság vagy élettársi
kapcsolat céljából. Bemutatkozó levelét várom. 2101
Gödöllő, Pf. 536. Jelige: Várok rád.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr. Tel.: 20/363-97-10.

2005. augusztus 25.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS
GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE.
Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok
típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek forgalmazása.
Szerelés igény szerint. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K.
út 103. Tel.: 415-966, 20/3303-396.
* SEAT IBIZA (1987-es) lejárt műszakival, bontásra eladó.
Ár megegyezés szerint! Érd.: 20-3135-816.
* Skoda Felicia 1.9 diesel, 1997-es évjáratú, piros színű,
központi zárral, téli gumi garnitúrával + rádiós magnóval,
megkímélt állapotban eladó. I.ár: 1,2 mFt. Érd.: 20/4561430.
* Opel Vectra 2000 köbcm-es, 1990-es évjáratú, friss
műszakival eladó. I.ár: 500 eFt. Tel.: 465-572.
* Simson Kio motor optikai tuning eladó. I.ár: 70 eFt. Tel.:
465-572.
* Eladó Bastei típusú, 4 személyes, jó állapotban lévő
lakókocsi, 220 V., 12 v áram, gáztűzhely+mosogató, vadonatúj gumikkal, ráfutófékes, alu alvázlemezes. Büfének is
átalakítható. 2007-ig vizsga. Tel.: 28/421-655, 20/3398568.
* Eladó LADA 2107, 1,5 személygépkocsi, 64e km, 1990
évjárat, 2006. májusig érvényes műszakival. Tel.: 30/9990792.
* OPEL VECTRA 1.6B, 1996-os eladó! 5 ajtós, klíma, ABS, új
gumik, egy légzsák, két elektromos ablakemelő, garázsban
tartott, rendszeresen karbantartott. Irányár: 1.550.000Ft.
Tel.: 20/365-1629.
ADÁS~VÉTEL
* Használt, jó állapotú bútorok kedvező áron: 160 x 200
franciaágy, 5 elemes fehér szekrénysor, ággyá kinyitható
sarokülő garnitúra fotellal. Érd.: 20/395-6264.
* Eladó 2db gázkonvektor (FÉG) 17eFt/db, 1db 80 l-es villanybojler 8eFt, 1db 500W-os mozgásérzékelős lámpa +
pótégő 3eFt, 4 részes világos szekrénysor 26eFt. Tel.:
20/462-68-15
* Eladó 2 hónapja vásárolt modern szekrénysor, hossza 3 m,
2 db fémhajlított új fotel, 1 db fenyő dohányzóasztal, 1 db
fenyő konyhaasztal. Helyszűke miatt áron alul eladó, továbbá 1 db 400-as Hilti szögbelövő, 1 db köszörű, fűrészek,
bádogosollók, fúrók, fogók, palózáshoz való szerszámok, 1
db csősatu, 1 felújítandó Camping kerékpár, stb. Érd.:
30/426-6170, 30/306-3301.
* 400 literes Gorenje hűtőláda eladó. 20 000 Ft. Tel.:
30/544-9958.
* 3 részes barna szekrénysor (+3 felső rész), 2x3 m-es
szőnyeg újszerű állapotban olcsón eladó. Tel.: 20/3430088.
* Eladó jó állapotban lévő sötétbarna - fehér konyhaszekrény zöld márványmintás munkalappal, rozsdamentes, 2-es mosogatótálcával. Alul - felül 3 - 3 elem. Érd.:
404-567 este, 20/551-8976 és 20/533-0739 nappal.
* Profilváltás miatt SZIKVÍZ ÉS PALACKOZÓ ÜZEM
gépekkel, üzletkörrel eladó. Tel.: 30/387-7854.
* Egyedi emeleteságy, kuckós, polcos; talpas csúszda: piroskék-sárga, valamint 6 db-os szekrénysor olcsón eladó. Érd.:
20/9437-463.
* Használt, nagyméretű akasztós szekrényt keresek
megvételre, kedvező áron. Tel.: 30/520-9845.
* Bontott üzemképes lemezkazán 15 eFt. Tel.: 20/9724056.
* Jó állapotban lévő mágnesfékes szobabicikli eladó (25 eFt)
vagy babakocsira cserélhető. Tel.: 20/399-8145.
* Olcsón eladó 16 kalapácsos terménydaráló Gödöllőn. Tel.:
412-629.
* Eladó Philips beauty HP 4645 típusú gőzölős hajkisímító.
Ára 7000 Ft, tel: 30/295-2125.
* Eladó egy 20-as évekbeli ónémet típusú szecessziós, jó
állapotú tálaló. Mérete: 2,23x2x0,5 m. Oválisra alakítható,
kerek ebédlőasztal, elektromos orgona jutányos áron 35
ezer Ft-ért. Tel.: 20/316-8524.
* ZONGORA ELADÓ! Jó álapotú, páncéltőkés, Bösendorfer,
bécsi mechanikás zongora 120 ezer Ft-os irányáron
Gödöllőn eladó. Mérete: 170x154 cm, fekete színű. Tel.:
30/456-3263.
* Eladó egy új HAUSER nem sebességváltós női kerékpár,
teljes felszereltséggel. Tel.: 70/273-71-44.
* Bontásból eladó 3db 90x120 bukó-nyíló ablak redőnnyel,
1db 120x210-es fix ablak redőnnyel, 1db 150x210 redőny.
Ugyanitt babakocsi is. Tel.: 70/581-8205.

EGYÉB
* Üdöljön Szovátán! Barátságos házias családnál megfizethető áron. Télen-nyáron Tel.: 0040/265577066, László
János.
* Mézakció! Export minőségű akácméz 799 Ft/kg, vegyes
méz 669 Ft/kg áron. 7,5, 15, 20 kg-os kiszerelésben
eladó. Tel.: 511-736.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Nem kell magányosan élnie! Minden korosztálynak
segítek szeretetteljes kapcsolatok kialakításában.
Kérésre felkeresem. Diszkréció! Bizalom! Tel.: 20/9674009.
* Kosárlabdázást szervezünk anyukák részére péntek
esténként a Madách Imre Szakközépiskola tornatermében. Kezdés szeptember 16-án, 17.30 órakor. Minden
mozogni és játszani vágyó anyukát szeretettel várunk,
kortól és alkattól függetlenül. További infó: 28/421-677,
20/4946-827, Gyulai Ildikó.
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Sport

Futsal
Magasabb osztályban

Kezdődik a bajnoki idény
Vívás
Magasra tette a mércét a GEAC
A júliusi nyári szünet után augusztus elsejével
megkezdõdött a GEAC vívóinak felkészülése
az új idényre. Mintegy hatvan gyerek töltött el
kéthetes edzõtábort Szarvason. A több mint 200
sportolóval rendelkezõ, s az utánpótlásban jeleskedõ egyesület vívói szeptember közepétõl
vesznek részt versenyeken. Gémesi Levente
szakosztályvezetõ érdeklõdésünkre elmondta,
hogy ettõl az idénytõl a Honvédból a GEAC-ba
igazolt Jeszenszky Szilvia válogatott tõrözõ.
A felnõtt korosztályúak közül Kerecsényi
Fodor Georgina (kard) és Gémesi Tekla (tõr) a
törökországi Izmirben megrendezett universiadén vett részt a Szent István Egyetem hathatós
segítségével. A felnõttek között még Bokor
Gergõtõl (kard) várhatunk jó eredményeket az
idén. A junioroknál Gémesi Csanád (kard) és
Benke Balázs (tõr) tartozik a kiemelkedõ versenyzõk közé. Fontos emlékeztetni rá, hogy az

Helytörténet
Dr. Makra Csaba
Barangolás Gödöllő egészségügyének múltjában (2. rész)
Miért Gödöllõt választották a mintajárás
színhelyéül? Elsõsorban azért, mert kormányzói nyaralóhely volt. A korabeli sajtó ezt így
írja: „…A külsõ okok mellett elsõsorban a Kormányzó Úr Õfõméltóságának köszönhetjük a
gödöllõi Egészségházat, akinek a terv legmelegebb tetszésével találkozott…“ Volt azonban
egy valósabb és emberibb ok, Johann Béla döntött így, mert abban biztos volt, hogy a Kormányzó Úr tetszésével találkozik majd az elképzelésük, de mint mondta, nekik kell majd
hat éven keresztül felügyelniük az itt folyó
munkát, ezért az a fontos, hogy az OKI-hoz a
legközelebb legyen és könnyen tudjanak majd
közlekedni. Mi lett az egészségház sorsa? Az
indulás után erdeti céljainak megfelelõen mûködött hosszú éveken át a lakosság legnagyobb
megelégedésére. Késõbb az ötvenes években
községi és járási rendelõintézet lett. A különbözõ szakrendelések óriási forgalmat bonyolítottak le, az épület ezt statikailag nem bírta (nem
erre építették), a födém megrepedt. Javítások és
esetleg egy késõbbi kímélõ használaton senki
nem gondolkodott. Ezt a szép mûemléképületet
1968-ban kíméletlenül lebontották. Kár volt érte (ezért is). A szakrendeléseket szükségépületekbe helyezték el 1972-ig, az új intézet átadásáig.
A mintajárás munkájából szeretnék kiemelni
olyan tevékenységeket, amelyekre nagyon
büszkék lehettek, és mai szemmel nézve is elismerésre méltó. Elsõsorban a mentõszolgálatot
kell kiemelni. Azelõtt nagy nehézségekbe ütközött a súlyos betegek, baleseti sérültek gyors
kórházban szállítása és közismert, ilyenkor az
élet megmentését jelentheti a gyors beavatkozás. A mentõállomás az egészségházban kapott
helyet. Egy szoba a mentõügyelet rendelkezésére állt. Külön szoba szolgált a mentõ gépkocsivezetõ szolgálati lakásául, a földszinti garázsban állt a mentõkocsi, és külön helyiséget
rendeztek be az elsõsegélynyújtás céljára. Ez
újszerû volt, mert régebben a mentõállomás fõleg betegszállítással foglalkozott. A balesetekhez külön hívtak orvost. Az új rendszerben már
ha kellett, a mentõkocsi orvossal vonult ki. A
mentõorvosi szolgálatot a szülõotthon orvosa
adta. A mentõszolgálaltot az Országos Mentõegyesület fiókja tartotta fenn, egyesület jellegû
közadakozás formájában. Arról nincs feljegyzés, hogy anyagi gondjaik akadályozták volna a
mentõszolgálat mûködését. (Bár ma is ezt
mondhatnánk!) A mentõszolgálat forgalma
évente: 60-70 elsõsegélynyújtás, 300-400 szállítás, a kocsik átlagban 22 ezer km-t futottak. A
mentõszolgálat felelõs vezetõje és ügyvezetõ
igazgatója megalakulásától 1930-ig dr. Stoll
Kálmán, 1930-1936-ig dr. Kontra László járási
tisztiorvosok voltak. A gödöllõi állomás az országban mûködõ vidéki mentõállomások közé
tartozott.

elmúlt idényben a GEAC-Architekton vívószakosztálya végzett az országos elsõ helyen az
utánpótlás tekintetében, azaz a gödöllõi versenyzõk érték el a legjobb helyezéseket az
újonc, a serdülõ, a kadet és a junior kategória
eredményeit összesítve. Gémesi Levente szerint
az új idényben, ugyanebben az összevetésben,
az elsõ három hely valamelyikének a megszerzése már jó eredmény lenne.
Ami pedig a gödöllõi vívóeseményeket illeti,
ebben az idényben is megrendezik a kard csapatvilágkupa-versenyt, ami a 11 BEK- után a 6.
vk-viadal lesz. A rendezvénnyel egybekötve
elõbb lebonyolítják a Suzuki-kupa gyermekverseny. Ha a gödöllõi pályázat sikeres lesz, akkor
a junior országos bajnokságnak is városunk adhat otthont.
Jó hír még, hogy jól haladnak az új vívóterem elõkészületei. Ha minden jól halad, akkor
egy éven belül elkészül a premontrei gimnázium melletti ún. erdei tornaterem átalakítása.
(t.a.)

A mintajárás másik nagyszerû területe az iskolafogászat volt. Már az 1927/28-as tanévrõl
vannak szûrési adatok. A gyerekek 66 százalékát érintette már a fogszuvasodás, 34 százaléka
bizonyult ép fogazatúnak (ez utóbbi arány a mi
szûrésünk alapján 6 százalék volt). A Rockefeller Alapítványtól az amerikai hadsereg tábori
fogorvosi rendelõ berendezését kapták meg. Ez
szellemesen összerakható, illetve részekbõl
összeszerelhetõ berendezés volt, amit ládákba
csomagolva, lovasszekéren szállítottak rendeltetési helyére. Egy-két óra alatt összeállítható
volt. Villany sem kellett hozzá, mert a fúrógép
lábbal hajtható volt. A kezelések alkalmával
egy-egy osztályt láttak el (tömésekkel, húzásokkal). Nagyszerû klinikai múlttal rendelkezõ
szakembereket hoztak ide. Itt dolgozott dr. Hamar Pál (késõbb õ írta hazánk elsõ gyermekfogászati szakkönyvét, fõleg gödöllõi tapasztalatai alapján, ez a könyv az 1950-es évekig egyetemi tankönyv volt.), dr. Oravetz Pál (aki késõbb egyetemi tanár lett), dr. Stur István (iskolafogorvosi munkáját követõen Gödöllõn telepedett le, 1944-ig itt praktizált, utána Svédországba vándororlt ki.). Õk „csak“ a gyógyító
munkával foglalkoztak, a védõnõk igen komoly
felvilágosító tevékenységet végeztek. Az alapítvány biztosított a gyerekek számára alumínium poharakat és fogkefét, az iskolaudvaron felállítottak egy tábori öblítõt és a tanulók a nagyszünetben – a tanítók felügyelete mellett – fogat mostak. Csak azzal az egyszerû módszerrel,
hogy a gyerekeket úgy-ahogy megtanították a
fogmosásra, és bizonyos rendszerességgel ezt
gyakoroltatták velük, egy év alatt 20 százalékkal kevesebb káriesz keletkezett. 1936-ig e három nagyszerû szakember tevékenykedett Gödöllõn és vonzáskörzetében, majd maga az ún.
vándor iskolafogászat a háború után is mûködött egészen a 60-as évekig. Ezt késõbb váltotta
az 5+1-es rendszer. Minden fogorvosnak 5 (késõbb 4) nap felnõtt rendelés mellett egy napon
gyerekeket kellett fogadnia. Ez a '90-es évek táján megszûnt, külön gyermekfogászati szakrendelések csak a nagyobb városokban létesültek.
Gödöllõn már 1984- ben egy – még ma is korszerû – gyermekorvosi rendelõt nyitottunk,
amely még ma is mûködik (folytatjuk).

Kedvezményes együttműködés
Dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere és a
mogyoródi AQUAPARK együttmûködési megállapodást kötött, amelynek értelmében elõsegítik a gödöllõi lakosok mogyoródi Aquapark szolgáltatásainak olcsóbb igénybevételét. Az együttmûködés értelmében a gödöllõi lakosok 15 %
kedvezménnyel vehetik meg a jegyeket.
Jegyvétel és információ: 20/350-8592.

A Gödöllõi Futsal Klub városunk egyik legfiatalabb sportegyesülete, õsztõl nagy kihívás elé
néz, hisz a 2005/2006-os szezonban a Teremlabdarúgó Nemzeti bajnokság elsõ osztályában
friss feljutóként kell hogy megállja helyét.
Pecze Dániellel, a klub elnökével beszélgettünk
múltról, jelenrõl, jövõrõl.
– A megalakulás utáni elsõ két idény a
szárnypróbálgatás idõszaka volt. A következõ
szezonban viszont a csapat már kimagasló teljesítményt nyújta, veretlenül nyerte meg a bajnokságot…
– A rengeteg fórumon megemlített elsõ két
tanulóév után, a tavalyi esztendõben hatalmas
változás következett be egyesületünk életében.
Nagy támogató érkezett, és új játékosok, azzal a
nem titkolt céllal, hogy elõsegítsék csapatunk
feljutását az elsõ osztályba. Egyik szemünk sírt,
a másik nevetett, hisz addig meghatározó játékosok (és igazi jó barátok) szorultak perifériára,
ellenben a csapat mindig gyõzött, futsal berkekben folyton Gödöllõrõl beszéltek, s valóban,
óriási fölénnyel meg is nyertük a bajnokságot.

15

(24 mérkõzés: 23 gyõzelem, 1 döntetlen; 222
rúgott gól, +133-as gólkülönbség; 17 pont
elõny – szerk.)
– Hamarosan indul a bajnokság. Meg lehet-e
jósolni, hogy magasabb osztályban hogyan szerepelnek majd?
– Az idei év nagy kihívása az NB I-ben való
helytállás, jelen játékosállománnyal, és az országban egyedülálló heti edzésszámmal (8 edzés/hét – szerk.). Egyébként a reális cél a rájátszásba való bekerülés, azaz az alapszakasz elsõ
négy helye közül bármelyiknek a megszerzése.
Ott meg már bármi megtörténhet…
– Változott-e a bajnokcsapat összetétele?
– Csak egy-két új játékos érkezik a következõ szezonra, mivel tartva magunkat eredeti koncepciónkhoz, és építve Tóth László és Tokai
Norbert utánpótlásedzõink kiváló és lelkiismeretes munkájára, a felnõtt csapat edzéseibe folyamatosan fognak bekapcsolódni a helyi fiatalok.
– A jövõ nagy feladatai, tervei?
– A jövõ csakis a gödöllõi és környékbeli fiatalok foglalkoztatása, kinevelése, nem csak labdarúgóvá. Ehhez keressük helyi támogatók, befektetõk segítségét.
-hc-

MEGHÍVÓ
LENCSÉS REZSÕ RÖPLABDA SERDÜLÕ LEÁNY EMLÉKTORNÁT TARTANAK
2005. SZEPTEMBER 3-ÁN SZOMBATON, A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
TORNATERMÉBEN.

Ü N N E P É LY E S M E G N Y I T Ó 9 Ó R A KO R
A torna rendezésével a szervezõk emléket kívánnak állítani Lencsés Rezsõ testnevelõ tanárnak,
a gödöllõi röplabda sport megalapítójának.

„MARGITA 344,2“ TURISZTIKAI ÉS SPORT EGYESÜLET AUGUSZTUSI
PROGRAMAJÁNLÓJA
20-27.: ALFÖLDI KERÉKPÁROS KÉKTÚRA. Indulás: 8 órakor Gödöllõ vasútállomásról
vonattal Sátoraljaújhelyig. Útvonal: Sátoraljaújhelytõl az MTSZ által elõírt útvonalon a
kötelezõ ellenõrzõpontok érintésével Szekszárdig (880 km). Szállás: saját sátorban, étkezés:
önellátó. A sátrat és csomagokat mindenki saját maga szállítja!
27.: MÁLYVÁD 55 - 40 - 30 - 20 gyalogos teljesítménytúra
Nemzeti gyalogos és terepfutó bajnokság futama rajt: Gyula, Semmelweis Eü. Iskola 6-8
óráig 600 Ft.
28.: SÁRKÁNYI ÕRÜLET utcai futóverseny. Rajt: Bakonysárkány. Táv: 4 km és 23,1 km.
Inf.: 34/310-287
A rendezvényekrõl bõvebb információ: 28/421-737, 30/2953-666.
palffytibor@invitel.hu, www.margita.fw.hu

Pingpongozz, ne drogozz!
A szünidő kezdetével a nyári iskolai szünetben sem
szeretnénk, ha a pingpongozásról lemaradnátok.
Minden szerdán, délután 16-tól 22-ig a palotakerti Trafo
Club fedett teraszán lehet pingpongozni.

Játék, nyári meglepetésekkel!

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR A VÁROSI
PIACON 2005. SZEPTEMBER 11-ÉN, VASÁRNAP
(8-TÓL 17 ÓRÁIG)
Szeretettel meghívunk mindenkit, aki finomat akar enni, inni –
zenés környezetben, úgy, hogy közben sok érdekes kézműves
által készített termék közül vásárolhat is.
Aki kedvet érez ahhoz, hogy megmutassa főzési tudományát és úgy gondolja,
hogy mestere a pacal, a halászlé, a pörkölt vagy más speciális étel
bográcsban való készítésének, akkor hívja a
06/28/422-019-es vagy a 06-30/503-0777-es számot.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2005. SZEPTEMBER 5., HÉTFŐ
A rendezvény helyszíne a városi piac területe

A Hajós Alfréd Általános
Iskolában működő uszoda
felújítási munkák miatt zárva tart.
Nyitás várható időpontja:
2005. szeptember 1.

(Gödöllő, Szabadság út 3.)
Szeretettel vár minden érdeklődőt és kikapcsolódni vágyót a Gödöllői Piac Kft.
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Illyés Gyula: Haza a magasban
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Beküldési határidõ: 2005. szeptember 1.

Batthyány u. 136., Sziklai Istvánné, Palotakert 2.

A 28. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A rózsa lábujjhegyre áll / Tárt pillákkal nézi a
holdat / Alszik fészkén a jégmadár / Fenyõn feketerigók szólnak“

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Lipták Ferenc, Radnóti u. 11.,
Pálinkás Benõné, Egyetem tér 3/a.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Bobos Józsefné,

A Trafo Club belépõjét nyerték: Kalászi
Melinda, Egyetem té 3/a., Pavkó Valentín,
Szada, Béke út 12.

Csángóföld küldöttei

Csángóföldről érkezett kedves vendégeket köszöntöttünk városunkban az elmúlt héten.
A 9-14 esztendős
gyerekek Magyarfaluból érkeztek
hozzánk, a Magyar Kultúra Alapítvány segítségével.
Az egy hetes programba
beillesztettek egy gödöllői látogatást is,
amelynek keretében megtekintették a Királyi Kastélyt, majd a környező települések nevezetességeivel ismerkedtek. Moldva ifjú
küldötteit a Városházán Six Edit főtanácsadó köszöntötte.
Kép és szöveg: Nyf

