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Terjesztői ára: 75 Ft

Lokálpatrióta hetilap

Megnyílik a líceum kollégiuma

Elkezdődött az új tanév

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Dr. Révész T. Mihály személyében új igazgatója van a Gödöllõi Királyi Kastély Kht-nak.
Az ORTT egykori elnökével terveirõl beszél-

A jó idő beköszöntével menetrendszerűen elérkezett az új tanév is. A
város valamennyi alap- és középfokú
oktatási intézménye tágra nyitotta
kapuit szeptember elsején. Az önkormányzat iskoláiban lapzártánk
után tartották a tanévnyitó ünnepségeket. A Gödöllői Református Líceumban a vakáció hajrájában, vasárnap találkoztak újra diákok, tanárok
és szülők. Jó hír, hogy a középiskola
új tanévével együtt a kollégiuma is
megnyílik.
„Isten legyen minden mindenekben.“ Pál
apostolnak a korinthusi gyülekezethez írt 1.
levelének gondolatára építve tartott igehirdetést a református templomban rendezett tanévnyitó istentiszteleten Szabó István püspök.
– Isten nem tornyokat, nem nagyszerû épületeket, nem csodálatos ingatlanokat, nem
nagyszerû fölhalmozásokat, hanem titeket
alkotott a saját képére és hasonlatosságára.
Az Isten dicsõsége legszebben az ember szemében csillog – hangsúlyozta az egyházi vezetõ. – Azt kívánom, kedves diákok, tanárok
szülõk, csillogjon a szemetekben Isten dicsõsége. Legyetek ti olyan emberek itt Gödöllõn,
akik tudják mondani, és tudják is, hogy mit
jelent: egyedül Istené a dicsõség. Nem a Gödöllõi Református Egyházközségé a dicsõ-

Alapítva 1992

gettünk.

(3. oldal)

Az érdeklõdõk a héten látogathatnak el az
Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeriparti
Kiállításra. A rendezvényen a Gödöllõ Táncegyüttes programja minden nap szórakoztatja a látogatókat

(3. oldal)

Szeptember 9-tõl három napon át tartó sörfeztivál lesz a Városháza elõtti fõtéren. A rendezvényen a hazai és a gödöllõi zenei élet kiválóságai szórakoztatják az érdeklõdõket
(6. oldal)
Az országos listán elért elõkelõ hely megtartása a cél a GEAC atlétái számára, tudtuk
meg Benkõ Ákos mesteredzõtõl

ség, nem a gödöllõi líceumé a dicsõség, nem
a gödöllõi és a környékbeli települések szülõié, nem a diákoké, a tanároké, nem a prédikátoré, papé, egyedül Istené a dicsõség. Szolgáljátok. Mert hiszen Krisztus is óv bennete-

ket. Megízlelteti veletek az élet boldogságát
és az élet értelmét, a megbocsátásnak, az Istennel való megbékélésnek, a megváltozásnak, az újjászületésnek a felfoghatatlan nagy
(folytatás a 2. oldalon)
kegyelmét.

(15. oldal)
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(folytatás
az 1. oldalról)

És
akkor
már Isten munkálkodik bennünk, megvigasztal, mert õ
le tudja törülni
a
könnyeket.
Hivatást ad nekünk. Értelmes
életcélt és erõt.
Ta n é v n y i t ó
beszédében
Barthos Zoltánné igazgatónõ a kétszintû érettségivel
fémjelzett reform tapasztalatairól szólva
elmondta,
egyetért azzal,
hogy az oktatás
reformjára idõnként szükség van. Újítani
kell a tananyagon a tudomány fejlõdésének
megfelelõen, de nem a maradandó, kipróbált
értékek elhagyásával. A kétszintû érettségi
elõkészítetlen, erõltetett bevezetése sokat ártott az oktatás tervezhetõségének, kiszámíthatóságának, elbizonytalanította az iskolákat, szülõket. Elõtérbe helyezte a biztos tudás helyett az ügyeskedést, az alapos felkészülés helyett a számítgatást. A felvételi
pontszámok meghatározása pedig becsapta a
diákokat, hiszen a maximálisan elérhetõ 120
pont birtokában kényelmesen várták, hogy
bekerülnek a választott szakra. Csak a felvételi eredmények kihirdetése után döbbentek rá arra, hogy a kiegészítõ pontszámok segítségével juthattak volna be. Arról már nem
is szólva, hogy a korábban érettségizettek
elõnyben voltak az idén érettségizettekkel
szemben, hogy a matematika érettségit másodszor is megírók elõnyben voltak az év végi jegyet elfogadókkal szemben.
A líceumban idén 57 diák érettségizett.
Közülük 41 fõ (72 %) folytatja tanulmányait
államilag finanszírozott hallgatóként egyetemeken és fõiskolákon. A költségtérítéses
képzésre felvett hallgatókkal együtt 86 %-os
a továbbtanulási arány, ami még módosulhat
a pótfelvételeik eredményével. A diákok 11
tábor közül választhattak a nyáron. Közben
az iskolában újakra cserélték a régi épület
ablakait, s berendezték a kollégiumot, amely
ebben a tanévben már fogadja lakóit.
ad

„A mi iskolánkban…“
Véget ért a nyár, és ezt cáfolhatatlanul bizonyítja az is, hogy megkezdõdött a 20052006-os tanév. Már vasárnap megtartották a
tanévnyitót a Szent Imre Katolikus Általános
iskola, valamint a Református Líceum diákjai és pedagógusai. A Damjanich, az Erkel, a

Változások
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. Az elsõ ütem munkálatai
már befejezõdtek. A második ütemben szeptember 3-án 6 és 24 óra között a Budapest, 4-én
pedig 0 és 24 óra között a Hatvan felé vezetõt
zárják le.
Augusztus 29-tõl ismét a
„rendes téli“ menetrend
szerint közlekednek a
MÁV szerelvényei. Ez azt jelenti, hogy újra járnak a helyközi, azaz Gödöllõrõl a Keleti-pályaudvarra, valamint a Keletibõl a Gödöllõig közlekedõ személyvonatok.

Gödöllői Szolgálat

Kisboldogasszony
Főbúcsú
2005. szeptember 4-5. és 8.
Szombat
16 óra: gyóntatás, zarándokok fogadása
18: Rózsafüzér
19: ünnepi szentmise gyertyás körmenettel
22: keresztút a szabadtéri stációknál
23: Szentségimádás
24: engesztelõ áhitat halottainkért a temetõben
Vasárnap
10: ünnepi mise körmenettel, fõcelebráns: Bosák
Sándor debrecen-nyíregyházi megyés-püspök
14: Lorettói litánia és zarándokok búcsúztatása
Szeptember 8-án:
Szentmisék: 9 óra, 10.30., 18 óra
Mindenkit Szűzanyánk szeretetével várunk!

Csak ellenőrzötten!
Hajós és a Petõfi iskolában, a Logopédiai Intézetben és Általános Iskolában valamint a
Török Ignác Gimnáziumban augusztus 31én, a Montágh iskolában szeptember 1-jén az
elsõ tanítási napon tartják a tanévnyitót. Az
õsszel két oktatási intézményben is új igazgató irányítja a tantestület munkáját. A Logopédiai Intézet és Általános Iskola élére
Erõsné Brunner Katalint nevezte ki a képviselõ-testület, a Petõfi Sándor Általános Iskolában pedig megbízott igazgatóként Soós
Lászlóné vezeti az intézményben folyó munkát.
Az idei tanévben 5291 diák kezdi meg tanulmányait városunkban, közülük 361 kisdiák számára elõször nyílik ki az iskola kapuja. Általános iskolában 3171gyermek tanul
az idei tanévben. A középfokú oktatási intézményekben tanulók közül 150-en estin vállalkoznak az iskola elvégzésére.

Gombaszezon
Az elmúlt hetek
esõs
idõjárása
kedvezõ a gombáknak és a gombászoknak. Gödöllõ parkjaiban
és erdeiben is
szép számmal nõnek a õzláb-, a tinóru-, a csiperkeés a galócafélék. Szerencsére a szedõk közül
egyre többen veszik igénybe a városi piacon
Kozák Lászlóné gombaszakértõ szolgáltatását
és vizsgáltatják meg fogyasztás elõtt a gyûjtött
gombát. A szakértõ nem csak a piacon, hanem
bármikor segítséget nyújt, a 30/974-6356-os telefonon állandóan elérhetõ.

Megszépülve

Néhány napja nagy változáson ment keresztül a 3as főúton megépített körforgalom: a gaztengert kiirtották, s a helyet dísznövényekkel beültették.

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

A repülőtér adatai:
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.
Telefon: 28/529-153, fax: 28/529-251

Segítség
Az intézmények a jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen biztosítják az érintettek
számára az ingyenes tankönyvtámogatást,
amelyet még az elmúlt tanév végén kellett
igényelni. Azoknak, akik az idén kezdik meg
általános iskolai tanulmányaikat, a beiratkozáskor kellett jelezniük igényüket.
Az iskolaév kezdete a legtöbb család számára komoly anyagi megterhelést jelent.
Ezekben a hetekben sokan fordulnak segítségért az önkormányzathoz támogatásért. Részükre egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás adható abban az esetben, ha a családban az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
kétszeresét, azaz a 49 400 forintot. A támogatás összege egyéni elbírálás alá tartozik,
függ a kérelmezõ anyagi helyzetétõl, és a
családban élõ gyermekek számától.
(k.)

A Budapest környéki településekrõl a fõvárosba ingázók akár
évi 50-80 ezer forintos megtakarítást is elérhetnek, ha szeptembertõl a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ)
egyesített bérletét vásárolják. Augusztus 26-tól
kaphatók az új bérletfajták a MÁV, Volánbusz és
BKV jegypénztárakban. A szolgáltatást a régióban élõ 3,3 millió lakos veheti igénybe. A budapesti egyesített bérlet az utasok többsége számára
az agglomeráció és a fõváros, illetve a fõváros és
az agglomeráció közötti utazást lényegesen olcsóbbá teszi. Az új rendszerben a MÁV-, illetve
Volán-bérleteket csupán Budapest közigazgatási
határáig kell megvásárolni, onnan az egyesített
bérlet használható, amely csupán 10 százalékkal
kerül többe, mint a BKV havi bérlet, viszont mindezen társaságok kijelölt járataira használható.
Az új, budapesti egyesített bérletet a BKV 78, a
Volánbusz 15, illetve a MÁV 25 pénztárában vásárolhatják meg az utasok.

2005. szeptember 23., 19 óra, művelődési központ
Jegyek 1200 Ft-os áron
a művelődési központ pénztárában kaphatók.

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos
u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf. 385. Telefon: 20/525-5366. Web: http://ujsagok.vella.hu. Fax: 28/410-199. Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelõs
vezetõ: Máthé Sándor vezérigazgató. Internet: www.szikralapnyomda.hu. E-mail: info@szikralapnyomda.hu. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/420-899.
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Gödöllői Szolgálat

Beszélgetés dr. Révész T. Mihállyal, a Kastély Kht. igazgatójával

Emellett szeretnék olyan területeket is behozni a kastélyba, amelyek eddig, úgy érzem, háttérbe szorultak. Minden lehetõségünk adott, hogy
tudományos konferenciákat bonyolítsunk
le, és nagyon fontosnak tartom, hogy a
sport-szabadidõ tevékenységre is fogékony vendégkört megszólítsuk, és vonzóvá tegyük számukra a kastélyt.
– Ezek nagyon szép elképzelések, de
gondolja, hogy sikerül megteremtenie az
ehhez szükséges forrásokat is? Hiszen a
kastély az elmúlt években folyamatosan
pénzügyi gondokkal küzd?
– Nagyon fontos, hogy az állami finanszírozás mellett éljünk a pályázati lehetõségekkel. Ezeknek nem csak a kulturális
programok terén, hanem a további fejlesztésekben is nagy szerepük van,
ugyanúgy, mint a vállalkozói tõke bevonásának.
– Itt a szállodaprojektre gondol?
Dr. Révész T. Mihály
– Igen, többek között arra is. De ez véprogramokat megtartjuk, de a kínálatot tovább leményem szerint csak akkor lehet mûködõkészínesítjük. Úgy ítélem meg, sokkal jobban ki pes, ha a kastély jóval többrõl fog szólni, mint
kell használni a Barokk Színház nyújtotta lehe- jelenleg. Ehhez szükséges a jó kapcsolat a tulajtõségeket. Szeretném minél elõbb megduplázni donosokkal, a partnerekkel és természetesen a
az elõadások számát. Folyamatosan mûködõ, gödöllõiekkel, hiszen rájuk is számítok a követzenés és prózai darabokat egyaránt mûsorra tû- kezõ esztendõkben, szeretném, ha részt vennézõ színházzá kell alakítani, olyanná, amely az nek, mint egy tanácsadó testületként, a munkáeddigieknél nagyobb közönséget vonz. Ez ban.
azonban az intézmény egészére is vonatkozik.
– Ezt hogyan képzeli el?
A terveim között szerepel, hogy az állandó- és
– Elõször is a város kulturális intézményeiaz idõszaki kiállítások mellett évente rendez- nek a vezetõibõl szeretnék életre hívni egy bazünk egy nagyobb kiállítást, amelyet nemzet- ráti kört, amit talán nevezhetünk tanácsadó tesközi hírû mûvészek anyagából állítanánk össze. tületnek is, amelyhez csatlakozhatnának a gö-

A gödöllőiekre is számít
Magyarország legszebb és legértékesebb kastélyának nevezte Vass Lajos, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára a gödöllői Királyi
Kastélyt azon a múlt heti sajtótájékoztatón, amelyen hivatalosan is bejelentették, hogy szeptember 1-jétől az intézményt működtető Kastély Kht. élére
dr. Révész T. Mihályt választották a tulajdonosi képviselők. Az Országos Rádió és Televízió Testület egykori elnöke
terveit ismertetve elmondta, hogy egy
pest megyei magyar Salzburgot szeretne megvalósítani, összefogva a tulajdonosokkal és az intézmény partnereivel. Az új igazgató több évtizede városunk lakója, így nem csak a Kastély
Kht. felügyelő-bizottsága tagjaként, hanem gödöllőiként is jól ismeri a kastélyt.
– A sajtótájékoztatón úgy foglalta össze elképzeléseit, hogy: „Egy pest megyei magyar Salzburgot álmodjunk ide“.
– Valóban így van. Ez a feladat számomra
nagy kihívás, de bízom benne, hogy mind a tulajdonosokkal és a többi partnerünkkel sikerül
ezt megvalósítanunk a következõ öt esztendõben. A kulturális és mûvészeti életben a kastélynak már megalapozott hírneve van. Ezt szeretném tovább öregbíteni úgy, hogy az elmúlt esztendõkben már sikeressé és színvonalassá vált

Félmilliárd forintot nyert az egyetem

Gödöllő az OMÉK-on

egyetem a napokban félmilliárd forintot nyert
környezetipari regionális egyetemi tudásköz-

Gödöllői vonatkozásai is vannak a kőbányai vásárvárosban megrendezett,
szeptember 4-ig látogatható 74. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításnak. A leglátványosabb az,
hogy a főbejárat közeli szabadtéri színpadon minden nap fellép a Gödöllő
Táncegyüttes. Az önkormányzat támogatásával működő hagyományápoló
közösség feladata nem kevesebb, mint
nemzetközi közönség előtt ízelítőt adni
a Kárpát-medence egészének gazdag
tánckultúrájából.
Az OMÉK keretében zajló konferenciák egyikén Molnár József, a Szent István Egyetem rektora a hazai agrár-felsõoktatás idõszerû kérdéseirõl tartott elõadást. Bejelentette, hogy az

pont létrehozására. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tavaly indította el az egyetemi
kutatások gazdasági hasznosításának elõsegítésére a regionális egyetemi tudásközpontok

Az angol mint második anyanyelv felénekelt, rámondott szavakat, szövegeket. Így véletlenül sem lesz
„magyaros“ a kiejtésük. A tanárok
rengeteg ismétléssel, játékos formában tanítják a 4-8 fõbõl álló kiscsoportokat, segítségükkel tanulják meg a naponta hallott szavak,
mondatok, szövegek jelentését.
Az otthoni CD-hallgatás és a tanárral történõ találkozás kombinációja teszi lehetõvé, hogy a gyermek gyorsan, örömteli és természetes módon tanuljon. Gödöllõi nyelviskolánk 2004 októbere óta
mûködik folyamatos felvétellel. Ha létrejön egy 48 fõs csoport, mondjuk novemberben vagy márciusban, ugyanúgy csatlakozhatnak az érdeklõdõk,
és a nyári szünet után szeptembertõl folytathatják a
9-10 hónapos anyagot, majd ennek elvégzése után
léphetnek egy újabb, magasabb szintre. Óvodákban, általános iskolák alsó tagozatán is bevezetésre
kerülhet, ha erre igény mutatkozik 6-8 fõs csoportokban. Március óta a Tudásfa Tanoda, népszerûbb
nevén a Tél utcai óvodában is vezetünk heti kétszeri foglalkozásokat Vidákné Vörös Tünde óvodavezetõ felkérésére.
Bár még a nyelviskolánk nagyon fiatal, eddigi
tapasztalatunk az, hogy a kicsik szeretik és szüleik
is lelkesen, szeretettel segítik a nyelvben való fejlõdésüket.
Elérhetõségeink: Gödöllõ, Testvérvárosok útja 12.
Tel.: 30/530-1234; 20/226-4898; 06-1-317-8939.
Foglalkozásaink szept. 12-tõl hétfõn indulnak, a
„régieket“ és az új érdeklõdõket is szeretettel várjuk bemutató óráinkra szept. 6-7-8-án 10 órától, ill.
(x)
szept. 5-7-én 16 és 18 órától.

Speciális oktatás
Tavaly indult Magyarországon egy speciális nyelvoktatás gyerekeknek, s szeptemberben már Gödöllőn is megalapítottuk ezt a főként óvodás és kisiskolás korúaknak szóló angoltanítást.
A mi hitvallásunk az, hogy minél fiatalabb a gyermek, annál könnyebben képes akárhány nyelvet
elsajátítani, ha azzal rendszeresen és szisztematikusan találkozik. A gyermekkel folyamatosan
kommunikálni is kell ezen a nyelven. A kutatások
azt mutatják, hogy minél hamarabb merítünk bele
egy gyermeket a második nyelv elsajátításába, annál jobb lesz felnõttként a kiejtése és a nyelvkészsége. Az új módszer lényege, hogy az anyanyelv
tanításának alapelvén mûködik. A csecsemõk születésüktõl fogva hallják és magukba fogadják
anyanyelvük hangjait és muzsikáját. Szüleik fokozatosan tanítják meg nekik ezeknek a szavaknak a
jelentését. Ugyanúgy, azok a gyerekek, akik ezzel
a módszerrel tanulnak, speciális angol nyelvû CD-t
kapnak, amelyeket naponta kétszer kell „meghallattatni“ velük a háttérben. Ez a szülõk felelõssége,
hogy bármilyen játék, tevékenység alatt, vagy autózás, fürdetés, öltöztetés közben becsúsztassák a
15-20 perces CD-t a lejátszóba. Ily módon erõfeszítés nélkül magukba szívják a nyelv hangjait és
melódiáját. A foglalkozások során képesített tanáraink segítségével bontják le a „british“ angolul

létrehozását és mûködtetését támogató pályázatát. Olyan kutató egyetemek kialakítása a cél,
amelyek együttmûködnek a gazdasági szférával, gyorsítják a régiók technológiai és gazdasági fejlõdését, ezáltal javítják az
ország gazdasági versenyképességét. Az idei kiírásra 15 pályamû
érkezett, összesen 25 milliárd forint
támogatási igénnyel. Ezek közül a
Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal 6 regionális tudásközpont
létrehozására ítélt oda összesen 6
milliárd forintot.
Az OMÉK híre az is, hogy az egyetem Józsefmajori Tangazdasága minõsített tangazdaság miniszteri kitüntetésben részesült. A kiállításon
részt vesz a Gödöllõi Agrárközpont
Kht. (melynek a városi önkormányzat is alapítói közé tartozik), a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont valamint az FVM Mezõgazdasági Gépkísérleti Intézete is.
- td-

Rendőrségi hírek

Törés, lopás
Súlyos sérülés
Augusztus 21-én a kora délutáni órákban Gödöllõn, a szociális otthon két lakója között fajult tettlegességig a már huzamosabb ideje tartó
rossz viszonyuk. Aznap az épület társalgójában
egy 61 éves nõ és egy 66 éves férfi közötti „szokásos“ szóváltás során a férfi meglökte a nõt,
aki ennek következtében hanyatt esett, ráadásul
olyan szerencsétlenül, hogy 8 napon túl gyógyuló csonttörést szenvedett.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság súlyos testi
sértés megalapozott gyanúja miatt megindította
a büntetõeljárást, mely során vizsgálja a történtek pontos körülményeit, és a súlyos sérülést kiváltó okokat.
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döllõi értelmiség, a mûvészeti élet képviselõi.
Fontosnak tartom, hogy a kastély a jelenleginél
sokkal jobban jelen legyen a város mindennapjaiban, hogy a gödöllõiek sokkal jobban ismerjék meg, továbbá, vegyenek részt az itt zajló
programokban. Nagyon fontos, hogy megértsék, ez mekkora érték, amit meg kell õrizni, és
tovább kell fejleszteni.
– Említette az együttmûködést a tulajdonosokkal. Gondolja, hogy közöttük is sikerül partneri viszonyt kialakítani?
– Nézze, én ezt azért vállaltam el, mert bízom
abban, hogy mindegyik tulajdonosnak meg tudok felelni. Ezt a feladatot szakmailag kell
megközelíteni, és ehhez talán segítségemre
lesz történészi, jogtörténészi elõéletem, s intézményvezetõi tapasztalatom is. A tulajdonosokkal már eddig is együtt dolgoztam a Kastély
Kht. felügyelõ-bizottságának tagjaként. Mindenkinek be kell látni, az a feladatunk, hogy befejezzük a rekonstrukciót.
– Beszéltünk már a tulajdonosokkal, és a gödöllõiekkel való kapcsolatokról, tervekrõl, de
nem esett még szó a kastélyban dolgozókról. Õk
mire számíthatnak?
– Szeptember elsejét követõen, össze fogok
hívni egy megbeszélést, ahol mindenkit tájékoztatok az elképzeléseimrõl. Ezt követõen pedig külön-külön fogok tájékozódni minden
egyes területrõl.
Az a véleményem, hogy jól dolgozni csak
harmóniában lehet, s erre fogok itt is törekedni.
Az én ajtóm mindig nyitva állt minden munkatársam elõtt, s ez a jövõben sem lesz másképp.
-kjFotó: Tatár Attila

Felhívás
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 lopással okozott kár kb. 200 ezer forint. A
sértett elmondása szerint a lopást megelõzõen
Budapestrõl Csömörig követte õt egy ezüstszínû Mitshubishi Pajero típusú kocsi, amiben két
férfi ült. A bûncselekmény elkövetésének a
helyszínén is látta ezt a kocsit, illetve a benne
ülõ férfiakkal korábban is találkozott, amikor
Budapesten egy bankfiókban a pénzügyeit intézte.
A két – eddig ismeretlen – férfirõl az alábbi
felvételek készültek:

Figyelték, követték, meglopták
A Gödöllõi Rendõrkapitányság lopás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes(ek) ellen, aki(k)
július 14-én, kb. 12.45 órakor Csömörön az építõanyagokat árusító nagy bevásárló központ
parkolójában egy nyitott állapotban lévõ gépkocsiból – miközben a sértett a kocsija kilyukadt kerekét cserélte le – eltulajdonítottak egy
fekete színû Samsonite márkájú diplomatattáskát, amiben készpénz, egy mobiltelefon, személyes iratok, igazolványok voltak.

A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri, hogy
aki a felvételen látható személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a
bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik hívja a 06-28/514655-ös vagy az ingyenesen hívható 0680/555-111-es telefontanú, a 107-es, 112-es
segélyhívó telefonszámok valamelyikét.
(R)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az ismeretlen Afganisztán
A norvég újságírónő, Asne Seierstad
könyvének romantikus címe, A kabuli
könyvárus sejtethetne akár szerelmi
regényt. Valahol az is a könyv: szerelmi
vallomás. A norvég hölgy, aki haditudósítónak megy a számos ellentéttől
szabdalt, harcok sújtotta Afganisztánba, szinte beleszeret egy kabuli családba, melyhez vendégként vetődik.
Kéri, hadd lakhasson egy ideig náluk. Hadd figyelhesse meg az életüket. Minden családtagét
külön-külön. Szultán, Leila, Manszúr és a többi
csupa regényhõs lesz aztán a beszámolójában.
Belemerül egy különös, az általa addig ismerttõl merõben eltérõ társadalom viszonyaiba.
Szenvedélyesen jár utána, kinek hogyan zajlanak a napjai, mire gondol, mire vágyik, s milyen kevés valósulhat meg a vágyaiból. Megkötnek mindenkit a hagyományos szokások,
meg a mostoha körülmények. Nincs víz, nincs
villany, a házak jó része rommá lõtt vázként
meredezik, sötétedés után nem mehetnek az utcára, mert életveszélyes.
A nõk napvilágnál se vághatnak neki a külvilágnak csak úgy, kedvük szerint. Nem illik. Idegen férfiak nem, kizárólag a családjukba tartozók láthatják õket színrõl színre. Az utcán eltakarja õket a burka, ez a testüket, fejüket, de még
az arcukat is befedõ zsákszerû ruhadarab.
A merészebbek már megszabadulnak tõle,
hiszen elûzettek a tálibok, akik feltétlenül megkövetelték a burka viselését. Nem kevés nõ jóval mûveltebb, mint a felette uralmat gyakorló
férfiak. Mielõtt a tálibok átvették a hatalmat,
esetleg tanárnõként dolgoztak, csak aztán azok
az elvakult, a muszlim vallás szabályait túlzásokba menõen betartató emberek megtiltották,
hogy a nõk tanuljanak, munkát vállaljanak.
Most a családfõ, a család legidõsebb férfitagja, aki mindent meghatároz. Bár ennél a családnál egy sokat olvasó, külföldre járó, ott könyveket nyomtattató könyvkereskedõ az illetõ, a

fiainak sem engedi meg,
hogy tanuljanak. A boltjaiban
a helyük. Csak bennük bízik
meg teljes mértékben, az üzleti ügyekben nekik kell segítségére lenniük.
A húgait õ adja férjhez. Azokhoz, akiket jónak talál a számukra. A házasságokba az anyák
is beleszólhatnak. Ha kisebb mértékben is, mint
a patriarkátus, a matriarkátus is mûködik. Különösen özvegyasszony esetében. Az özvegyaszszony férj híján maga dönti el, kihez menjen a
lánya, kit vegyen el a fia.
Leila, Szultán legfiatalabb húga, aki leginkább sóvárog rá, hogy kitörhessen. Õ is tanárnõ
szeretne lenni, mint az egyik nõvére. Mikor
menekültként a szomszédos Pakisztánban élt,
megtanult angolul. Angol tudását tökéletesíteni
akarván beiratkozik egy angol tanfolyamra, de
látva, hogy oda rajta kívül fõleg férfiak járnak,
visszariad. Akad egy fiatalember, aki szerelmes
leveleivel ostromolja. A levelekre nem mer válaszolni, de még biztató szavakat sem képes
mondani a fiúnak, mikor egyszer alkalmuk
lesz, hogy szót váltsanak. Pedig talán ez a fiú
jelenthetné számára a szabadulást kijelölt sorsából. Talán boldog lehetne vele. Hiába, nincs
ereje felülkerekedni a szokásokon. A házasságok leginkább a nagycsaládokon belül köttetnek. A nõvére férjének az elsõ házasságából való fiához megy majd hozzá, noha tudja, hogy
azzal cseberbõl vederbe kerül. Még bezártabb
lesz, mint addig, még több házimunka szakad a
nyakába. Ráadásul: a leendõ férj egy bunkó.
Vidékre is elviszi az olvasót a könyv. Vallásos zarándoklatra, vagy a nagy hegyek közé, a
hadurak birodalmába, ahol törzsekbe tömörülnek a helybeliek, ahol amerikai ügynökök keresik Oszama bin Laden nyomát. Utazást tehetünk egy olyan világba, egy olyan országba,
ahová a valóságban sose juthatnánk el.
(Asne Seierstad: A kabuli könyvárus)
-nád-

A FREDERICH CHOPIN
ZENEISKOLA PROGRAMJA

Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyományainak megfelelõen a 2005-ös évben is fo-

INGYENES KÓRUSKONCERT
VASÁRNAP A KASTÉLYBAN

gad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és
a hollandiai Wageningenbõl.
VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK
LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A
KÖVETKEZÕ IDÕPONTOKBAN:

– belgák: 2005. szeptember 8-11., 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9., 3 éjszaka
Információ: www.godollo.hu.
Jelentkezés: Polgármesteri Hivatal, Mészöly
Beatrix, telefon: 529-140,
e-mail: mbea@ godollo.hu.

LAKÁS ÁRON ALUL
SÜRGŐSEN ELADÓ!
Gödöllõ központjában, a Szent István
téren 2 szobás, erkélyes, jó állapotú,
tehermentes lakás eladó!
Azonnal beköltözhetõ! Irányár:
10.950.000 Ft. Tel.: 20/346-4718.
RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

Kedves
Olvasóink!

A Gödöllői Baptista Gyülekezet
szeretettel vár minden érdeklõdõt

ÓRABEOSZTÁS
szeptember 5-én hétfőn
14.30 órától 17.30 óráig.

2005. szeptember 4-én,
vasárnap du. 4 órára
új imaházának
alapkőletételére.

AZ ÓRAREND SZERINTI TANÍTÁS
SZEPTEMBER 6-ÁN,
KEDDEN KEZDŐDIK.

Helyszín:
Dózsa Gy. út, a Shell kút mellett

Erzsébet királyné
kedvenc levese

Az istentisztelet végén gyűjtést tartunk az
építkezés támogatására.

A Duna-mentén élõ népek kulináris szokásairól német-francia koprodukcióban készítenek filmet. Az alkotók úgy gondolták, hogy
bár Gödöllõ valójában nem sorolható a folyó
partján található települések közé, de a kastély miatt mégis kivételt tesznek.
Ferenc József és Sisi annak idején a budai
királyi palotában is többször megfordult.
Mint ismeretes, azt nem állították helyre eredeti formában, a gödöllõi kastélyt viszont
igen.
Az étkek közül Erzsébet királyné kedvenc
levesét választották, ami a Kastélykert étterem állandó étlapján is szerepel, így az õ híres étele is látható lesz a filmben.
A mintegy ötven perces alkotást várhatóan
még karácsony elõtt mutatják be az európai
unió tagországaiban.

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

Szeptember 4-én, vasárnap,
délelőtt 11 órától görög kórus
ad ingyenes koncertet
a kastély díszudvarán
(kedvezőtlen időjárás esetén)
a díszteremben.

A Katerina városból
érkezõ vendégek
hangversenyére szeretettel
várjuk a vendégeket!
ELŐZETES!
A Kulturális Örökség
Napok keretében,
szeptember 17-én és 18-án,
szombaton is vasárnap a

HA A FALAK BESZÉLNI TUDNÁNAK
címû, a kastély 20. századi történetét
bemutató kiállítás,
11, 13 ÉS 15 ÓRAKOR
tárlatvezetéssel ingyenesen látogatható.

Szeptember 23-án és 24-én:
folytatódik
a Barokk Operafesztivál.
www.kiralyikastély.hu
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Fesztivál a folyékony kenyér jegyében

rendezvényen több változást vezet be. Ezért is
került vissza a Sörfesztivál eredeti helyszínére, a Városháza elé, és
a szervezést a Gödöllõ Városáért Alapítvány vállalta, az anyagi hátteret számos szponzor segítségével teremtette meg. A program összeállítása
során gondot fordítottak arra is, hogy ne csak a
hazai zenei élet kiválóságai, hanem a gödöllõi
elõadók is az eddigieknél nagyobb számban kerüljenek színpadra. A mûsor nélkülözni fogja az
elmúlt esztendõkben sajnos túlságosan nagy
hangsúlyt kapott roadshow elemeket, inkább az
utcabálos hangulat megteremtése volt a cél. Az
elõadók neve nem csak arra garancia, hogy akik
ellátogatnak a rendezvényre, színvonalas és kulturált programon vehetnek részt, hanem arra is,
hogy a mûsor nélkülözni fogja az olyan, és hasonló zavaró elemeket, amelyek az elmúlt esztendõben felháborították a közönséget, és változtatásra késztették a városvezetést.
-jk-

Sörténelmi napok
Több mint tíz esztendõ telt már el azóta, hogy
Gödöllõn megrendezték az elsõ sörfesztivált.
Az azóta is minden esztendõben, szeptemberben megrendezendõ eseményen több ezren
vesznek részt, egyesek a sör, mások a zene kedvéért. A háromnapos program során rendszerint
a hazai könnyûzene sztárjai lépnek színpadra, s
ez az idén sem lesz másként. Ám az eddigiekhez képest mégis egy kicsit más, a jó néhány
évvel ezelõtti fesztiválok hangulatát idézõ, és
az eddigieknél jóval gödöllõibb programot állítottak össze a szervezõk.
Az elmúlt esztendõben a rendezvény színvonala messze alatta maradt az elvártnak, s a Palotakert lakói részérõl is számtalan panasz érkezett az önkormányzathoz. Ezért dr. Gémesi
György polgármester úgy döntött, a 2005-ös

FUTÓVERSENY
A sörfesztivál keretein belül, szeptember 11én, vasárnap 16 óra 30-tól rendezik meg a
hagyományos futóversenyt. Útvonal: Török
Ignác Gimnázium - Petõfi tér - Lumniczer utca
- Szent János utca - Szõlõ utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Gábor Áron utca. A versenyre nevezni a helyszínen lehet, a Török Ignác Gimnázium elõtt 16 órától. Nevezési díj: nincs.
A versenyen mindenki saját felelõsségére
indulhat el. Korhatár nincs.

ÚTLEZÁRÁS
A régi sörfesztiválokhoz hasonlósan ezúttal is
szeptember 9-én, pénteken déltõl a Dózsa
György út és a Szabadság tér sarkán útlezárás lesz szeptember 11-én vasárnap késõ
estig, a Sörfesztivál ideje alatt.
A szervezõk kérik a közlekedõk megértését.

Felhívás
Tájékoztatjuk Gödöllõ lakosságát, hogy
2005. szeptember 9-10-11-én péntek, szombat és vasárnap, a Városháza elõtti téren
megrendezendõ sörfesztiválra kézmûvesek
(cserépedény-, fajáték-, ékszer-,
hímzett és bõrárukészítõk)
jelentkezését várjuk.
Jelentkezni 2005. szeptember 6. napjáig a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján lehet (Tel.: 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.
Homa Ibolya, Lakosságszolgálati Iroda vezető

A SZÉKELYFÖLDI ÁRVÍZKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE
Elszörnyedve láthattuk az utóbbi hetekben a televízió híradásain keresztül
az Erdélyben bekövetkezett árvízről
forgatott rettentő képsorokat. Sokan,
sok helyen érdeklődtek, hogy miként
tudnának anyagi támogatásukkal hozzájárulni bajba jutott és szerencsétlenül járt székely emberek megse-gítésére, ha rövid írásunkban „felfedjük“
az eddig tudomásunkra jutott lehetőségeket.
A Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért
Alapítvány albankszámlát nyitott „Székelyudvarhely“ néven. Erre a bankszámlaszámra várják azon emberek adományait, akik anyagilag
szívesen támogatnák a katasztrófa sújtotta területen élõket. A befolyt összeget kizárólag az
árvízkárosultak megsegítésére fordítják.
A megadott számlaszámmal csekkek már a sörfesztiválon elérhetõek lesznek. Bankszámlaszám: 12001008-00397660-00200003. A sörfesztivál ideje alatt minden eladott korsó sör
árából 20 forintot az árvízkárosultak megsegí-

tésére fordítanak a szervezõk.
A székelyföldi árvízkárosultak javára gyûjtést
szándékoznak szervezni a Gödöllõi Szövetséges Polgári Körök. Kérjük, akik anyagi segítségükkel támogatnák a kezdeményezést, jelentkezzenek információért az alábbi telefonszámokon: 30/234-6116 (dr. Bucsy László), ill.
70/634-5680 (Tóth Gyõzõné).
Elõzetes információk szerint fizikai segítséggel is
hozzá szeretnének járulni Székelyudvarhely és
környékén a rend helyreállításához. Ennek érdekében embereket szerveznek, akik szerszámokkal
és egyéb, a helybeliek kérésének megfelelõen a
számukra nélkülözhetetlen dolgokkal felszerelkezve utaznak el Erdélybe busszal. Bõvebb információ a késõbbiekben várható, amelyet természetesen közzéteszünk.
A Gödöllõi Városi Vegyeskar vendégeként városunkba érkezik a székelyudvarhelyi Szent Miklós
Plébániatemplom kórusa. Az énekkar a máriabesnyõi kegytemplomban énekel a szentmisén szeptember 8-án 18 órakor és utána koncertet ad.
Vezényel: Illyés István. Adományaikkal a székelyudvarhelyieket támogatják.

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 (Gödöllő, Szabadság út 3.)
Szeretettel vár minden érdeklődőt és kikapcsolódni vágyót a Gödöllői Piac Kft.

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: Utcabál – játszik a Harmónia
együttes; a László Attila Band koncertje a
Mûvelõdési Központban
A sörfesztivál ideje alatt a Török
Ignác Gimnázium udvarán rendezik
meg az elsõ gödöllõi mûfüves
labdarúgó-tornát.

MINDEN ELADOTT KORSÓ SÖR ÁRÁBÓL 20 FORINTOT
A SZÉKELYUDVARHELYI
ÁRVÍZKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE FORDÍTUNK !

A fesztivál ideje alatt sörivó
versennyel, sörhas
szépségversennyel, futóversennyel
és sok vidám játékkal
várjuk az érdeklődőket!

SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
14.00-16.00: Gyermekmûsor:
Ládafia (15 órától)
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 koncertje

SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP
8-17.00: Fõzõverseny, kézmûves és kirakodóvásár
a Gödöllõi Városi Piacon
14.00-15.30: Gyermekmûsorok:
Batyu Színház (14.30-tól)
Damjanich iskola és a „Vörös Óvoda“
gyermekfoglalkozásai
16.30-17.15: Mithril együttes koncertje
18.00-19.00: Delhusa Gjon és mediterrán táncosai
19.30-21.00: BIKINI együttes koncertje
21.00: Tûzijáték

Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

SZEPTEMBER 1011-ÉN A TÖRÖK
IGNÁC
GIMNÁZIUM ÉS
AZ EGYETEM
SPORTCSARNOKÁBAN
RENDEZIK MEG A
VI. ÁDÁM
LÁSZLÓ
NEMZETKÖZI
RÖPLABDA
EMLÉKTORNÁT.
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Átalakítják a földszinti vizesblokkot

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

Folytatódik az akadálymentesítés

REZSIHÁTRALÉKOS GÖDÖLLŐI
CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA .

A pályázati kérdõíveket a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 101-es sz. szobában
lehet igényelni szeptember 12-tõl.
A pályázat beadási határidelye:
2005. október 31.

Az alapítvány rendelkezése értelmében
támogatást csak két évente lehet kérni.

Gödöllőn, a Kossuth Lajos
utcában ikergarázs egyik fele
hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/458-2002.

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

állapítani: 1. a táj lélegzetelállító módon
gyönyörû, 2. valóban
úgy éreztük magunkat, mintha külföldre
jönnénk nyaralni. Ez utóbbi megállapítás
rendkívüli módon szomorú, ám be kell látnunk, valóban így van.
A Bihari-havasok lábai a magyar-román határtól mindössze 200 kilométerre van, ám
magyar szót itt már nem lehet hallani. Nem
arról van itt szó, mint például Székelyföldön,
hogy a rendõrfõnököt és az ortodox egyház
papját leszámítva mindenki magyar a faluban, nem, itt valóban az a helyzet, hogy falvanként jó, ha van egy olyan ember, aki tud
magyarul. Hiába, a 80 évnyi tudatos kitelepítés- és az üldözéspolitika megtette a hatását.
Természetesen látogatásunk célja nem egy
friss demográfiai felmérés készítése volt, így
tehát átadtuk magunkat a túrázás örömeinek.
Az elsõ napi kis „bemelegítõ“ séta után másnap egy keményebb fába vágtuk fejszénket.
Egy geológiai csodát látogattunk meg. Magunk se hittük volna, hogy az aranyosfõi jegesbarlang név egy valódi jégbarlangot takar,
ahol hógolyózni és jeget nyalogatni fogunk.
Mindezt nyáron 35 fokban. Választ arra,
hogy mindez hogyan lehetséges, hogyan alakult ki, nem kaptunk, mert az idegenvezetés

Ó, ti bihari hegyek…

Hajnalok-hajnalán indulunk a nyolcfõs csapattal útnak azért, hogy már az elsõ nap délutánját is értelmesen tudjuk eltölteni.
Félelmeink, miszerint a román országutak inkább egy lyukacsos ementáli sajtra emlékeztetnének, egyáltalán nem voltak alaptalanok.
A kocsik zötyögtek, rázkódtak, estek szét, de
ha jobban belegondolunk, nem volt rosszabb,
mint végigmenni ékes fõvárosunk utcáin…
Az utazás még egy nagyszerû élménnyel örvendeztetett meg minket. Ingyenes és teljes
körû szafari túrán is részt vehettünk, ráadásul
mindezért még Kenyáig sem kellett elmennünk. Bivalyok, tehenek, lovak, libák, kacsák
ácsorogtak csordákban a nemzetközi jelzésû
utakon. Megérkezvén végcélunkhoz több
dolgot is tényszerû pontossággal meg tudtunk

Kedves Jóérzésű Olvasó!
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. február
11-tõl március 1-jéig 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 kezelést Bécsben kellett folytatnunk, bízva abban,
hogy fiúnk meggyógyul. A felvétel a Szt.

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 3-10-ig: Egyetemi, Egyetem tér
1. Tel.: 420-243.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 3-4.: dr. Csernai Ferenc, Mogyoród, Rákóczi u. 7. Tel.: 20/945-7816.

Recept
Cukkinis csirkeszelet

Kép és szöveg: -kj-

Idén nyáron is – mint ahogyan azt
már tavaly is tettük – sokszor egy-egy
útiélmény-beszámolót és ajánlóféleséget találhattok ebben a rovatban.
Ezen a héten sincs ez másképp; Erdélyország egy kicsiny szeletét kívánom bemutatni.

Ügyeletek

KÖZMŰDÍJ-TÁMOGATÁS
A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZMŰ - ÉS

A napokban elkészül a Polgármesteri
Hivatal földszinti mosdójának átalakítása, amelynek eredményeként az a
mozgáskorlátozottak számára is használható lesz. Az átalakításra 2,7 millió
forintot fordított az önkormányzat. A
jelenleg is folyó munkálatok során az
eddigi három wc-t és zuhanyozót úgy
alakítják át, hogy a zuhanyozó megszüntetésével és a női vizesblokk átszervezésével, a folyosóról közvetlenül
nyíló, akadálymentesen megközelíthető, szabály szerinti vizesblokk kerül kialakításra. Itt döntött tükröt és a mozgáskorlátozottak számára megfelelő
magasságban lévő villanykapcsolót szerelnek fel. Az átszervezés során megtartották a női vizesblokk folyosói bejáratát.

7

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

(természetesen) kizárólag román nyelven
folyt. Leérvén a hegyrõl rendkívül jól esett
elnyúlni az ágyon és aludni egyet… Mint utólag kiderült, másnap szükségünk is volt minden energiánkra. Egy gyönyörû erdei úton értünk el a Galbina hegyi patak zuhatagos forrásához, ahol nem ritkán minden ügyességünket bevetve kellett a sziklákon lavíroznunk. A
látvány egészen hihetetlen volt, ám a felismerés délután négykor, hogy a szállásunktól
mintegy 15 kilométer gyalogútra vagyunk,
igen kellemetlen volt. A csoport, amelynek
egyik tagja sem mondható kifejezetten tapasztalt túrázónak, megmakacsolta magát és
a fáradságot, valamint az „azt se tudjuk, hogy
hol vagyunk“ érzését leküzdve a naplementét
már a szállásunk kertjébõl üldögélve figyelte.
Az utolsó napra már csak egy kisebb túrát
terveztünk, majd könnyes búcsút vettünk a
hegyektõl, a jéghideg patakoktól, valamint a
szétszakíthatatlan román pénztõl és három
órás kocsiút után visszatértünk a kiindulási
városba, Békéscsabára.
A kellemesen eltöltött négy nap után rá kellett jönnöm, hogy mennyire felesleges nagyon messzi és egzotikusnak beállított helyekre elvágynom, hiszen még saját országom közvetlen környezetét se nagyon ismerem.
Divizs&dzsoly

a
kr
a
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Hozzávalók: 2 db csirkemell, 2 közepes
cukkini, 3-4 db paradicsom, 15 dkg trappista
sajt, só, õrölt fehérborsbors, kakukkfû, kevés
olaj.
Elkészítés: A csirkemellet filézzük, és szeletekre várgjuk. Mindkét oldalukat besózzuk
és megszórjuk borssal. Egy tepsit kiolajozunk, és egymás mellé fektetjük a húsokat. A
cukkinit meghámozzuk, karikára vágjuk, és
a csirkére egyenletesen ráterítjük. A tetejét
megszórjuk kakukkfûvel. A paradicsomokat
megmossuk és vékony karikára szeleteljük,
ez kerül a cukkini tetejére. Fóliával letakarjuk, és elõmelegített sütõben 200 fokon kb.
30 percig sütjük.
Ha a hús megpuhult, levesszük a fóliát, és az
egészet betakarjuk vékony sajtszeletekkel.
Néhány percig tovább sütjük, amíg a sajt ráolvad. Párolt rizzsel tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– MAGYARNAK SZÁMKIVETVE - A MAGYAR
SZABADSÁG NAPJA ÜNNEPI MÛSORA
(ISMÉTLÉS)

SZAKRENDELÉSEK
Alapítva: 1965

BÚTORLAPSZABÁSZAT

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

AKCIÓ SZEPTEMBER 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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3 éves
keverék kan

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

E számunktól kezdődően az állati dolgokhoz hasonlóan a növényvilágba is kitekintést adunk. Elsősorban a kertben termesztett fajták adott időszakra jellemző
betegségei, és azok megelőzési tanácsai
kerülnek előtérbe – ezzel is segítve a kertészkedők minél könnyebb boldogulását

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 20/
223-9302; 20/330-7510;
404-032; 28/481-811;
30/460-8433; 20/3265929

A szőlő szürkerothadása

2 éves
tibeti
spániel
kan

Fél éves keverék szuka
5 hetes
keverékek

Állati dolgok

Gazdaszemmel

2 hónapos tacskó
keverékek

szukáké 62-67 cm. Testsúlya: 22-31 kg.
Várható életkor: 9 év.
Fáradhatatlan, kitartó, gyors. Edzett és
ellenálló, versenypályán kiváló versenyzõ. Gazdájához hûséges, de idegenekkel
szemben kissé tartózkodó. Értelmes, intelligens, tanulékony, de gyakran nem hallja meg a
parancsot. Éber, személy- és házõrzõ ösztöne
fejlett, de ez nem vezethet oda, hogy agresszív,
vagy harapós legyen.
Következik: Malinois

Kórokozója a botritys cinerea nevû gomba.
Kártételének nagyságát az idõjárási tényezõk jelentõsen befolyásolják.
A korai fertõzés következtében a hajtások fiatal
csúcsi levelei barnára színezõdnek, elhalnak. A
hajtás felületén szabálytalan foltok alakulnak ki,
amelyek a vegetáció végére barnára színezõdnek
és gyakran elhalnak. A fürtkocsány fertõzõdésekor
a kocsány megbarnul, elhal, a bogyók összetöppednek. A legjellegzetesebb tünetek nyár végén,
õsszel az érés közeledtével jelentkeznek. Elõbb a
bogyók fonnyadnak, majd késõbb a fürt nagy részére kiterjedõ piszkosszürke penészbevonat jelenik meg. A betegség nem csak a termés mennyiségét csökkenti, hanem károsan hat a bor minõségére is.
Mivel a gomba fõként másodlagos (gyengeségi) parazita, így elsõsorban a sérüléseken keresztül
jut be a növénybe, ezért a betegség kialakulásában
meghatározó szerepet játszanak a bogyó felületének sérülései. Sérüléseket okoznak például a

szõlõmolyok, a jégverés, a csapadékos idõjárás. A
sûrû telepítésû, elhanyagolt, gyomos, illetve a túlzottan tömött fürtû állományokban nagyobb a betegség kialakulásának veszélye.
Védekezési lehetõségek közül legfontosabb a
megelõzés: a tõkék légátjárhatóságának és a
gyommentességnek a biztosítása, a zöldmunkák
elvégzése és a levágott hajtások eltávolítása jelentõsen csökkenti a fertõzés kialakulásának veszélyét, a túlságosan tömött fürtöket javasolt megritkítani, a szõlõmolyok elleni rovarölõszeres védekezés A kémiai védekezésre a tenyészidõszak során általában 3-4 alkalommal van szükség: a virágzás befejezõdõ szakaszában, fürtzáródás elõtt, szüret elõtt 30 nappal (zsendülõ bogyók védelme),
járványveszély esetén, szüret elõtt 14 nappal.
A növényvédõszer megválasztásakor (a nyár
végi-õszi permetezés idején) hangsúlyozottan vegyük figyelembe a várakozási idõk betartását!
A betegség ellen hatékony növényvédõszerek
többek között: Buvicid F, Folpan 50 WP, Captan
50 WP, Orthocid 50 WP, Shavit F, Quadris, Discus,
stb. A védekezést az arra hajlamosító tényezõk
meglétekor (párás, csapadékos idõjárás, jégesõ,
stb.), vagy az elsõ tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A permetlevet apró cseppeket biztosító
szórófejekkel, úgy kell kijuttatni, hogy a fürtökön
minél nagyobb fedettséget biztosítsunk.
Besnyői Gazdaáruház

A magyar agár

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Keresem az augusztus 9-én a szadai
kertesházamból megszökött, Atosz
nevű 5 éves sarplaninai kan kutyámat. A kutya rendkívül barátságos.
A megtalálónak jutalom.
Tel.: 70/212-1815.

Elveszett augusztus 7-én a Vasvári Pál
u. 14-ből egy 6 hónapos beagle kiskutya fehér alapon fekete és zsemle foltos. 6 éves kislány várja. A megtalálónak vagy a nyomravezetőnek magas
jutalom! Tel.: 20/ 939-1053, üzenetrögzítő: 28/423-481.

Jár om a v ár os t...

Fotó: Tatár Attila

Õsi vadászkutya fajta, eredete a honfoglalás koráig vezethetõ vissza. Ezt az ásatások során felszínre került koponyacsontok is igazolják. A
XIX. század óta gyakran keresztezték az angol
agárral. Emiatt a fajta jellegzetes vonásai kissé
elmosódtak, nem könnyû a greyhoundtól megkülönböztetni. Gyorsaságának növeléséhez a
XIX. században különféle agárfajtákkal is keresztezték. Vadászképességei
sok évezred alatt igen mélyen rögzültek. Évezredek változatlan vadászati
módjai rendkívül önálló, nagy mozgásigényû típust alakítottak ki, amely
képes volt utolérni, és megfogni a menekülõ vadat. Szaglása nem fejlõdött
ki, arra nem is volt szüksége, hiszen
orrát a nagy sebesség miatt úgysem
használhatta, és inkább akadályozta
volna munkájában.
Erõs, széles a koponyája, nyújtott,
de nem túl elhegyesedõ, erõteljes arcorri része van. Szemei középnagyok,
sötét színûek, nem dülledtek és nem mélyen
ülõk. Tekintete élénk, értelmes. Fülei igen nagyok, kimondottan vastag szövetûek és középmagasan tûzöttek. Nyaka nem túl hosszú, száraz, izmos. Bõre nem lehet túl finom, túl vékony. Háta széles, egyenes, feszes, jól izmolt.
Szõrzete durvább, télen tekintélyes mennyiségû
és vastagságú aljszõrzetet növeszt. Szinte minden ismert agárszín és színkombináció elfogadott. Kivételt képez a kék, fehér, barna, farkasszürke, valamint fekete-cserszín, illetve a trikolor. A kanok ideális marmagassága 68-73 cm,

A nyár elején tették rendbe a Gödöllői Rendőrkapitányság melletti területet. A VÜSZI
Kht. munkatársai az elmúlt héten, pénteken öt kisfát ültettek a korábban bokros-gazos területre. Sajnos, valaki(k) most sem tudtak megálljt parancsolni vandál hajlamaiknak, s három csemetét derékban kettétörtek.
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Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány

Közhasznúsági jelentés, 2004
A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én
jogerõre emelkedett végzése alapján AM-2390 szám alatt
vette nyilvántartásba kiemelkedõen közhasznú minõsítéssel. Az alapítvány adószáma: 18700190-2-13
Az alapítvány alapfeladata a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar mûködtetése. A zenekar hangversenyeivel folyamatosan jelen van Gödöllõ város és vonzáskörzete kulturális életében, így a munkája során a kistérség komolyzenei eseményeinek egyik fõ meghatározója. A zenekar nyitott, bárki által látogatható rendezvényeivel hozzájárul a kulturális igények kielégítéséhez, a komolyzene népszerûsítéséhez. Általános zenei mûveltséget fejlesztõ és ismeretterjesztõ tevékenységet végez. Megbízások és ösztöndíjak kiadásával pályakezdést, kibontakozást, szakmai fejlõdési lehetõséget
biztosít a fiatal zenészeknek, továbbképzési lehetõséget
nyújt a városban és a körzetben élõ zenepedagógusok számára.
Az alapítvány mûködése során – a közhasznú szervezetekrõl szóló törvényben meghatározottak szerint – az alábbi
közhasznú tevékenységet folytatja: kulturális tevékenység,
(1997. évi CLVI. tv. 26.§ C pont 5. alpont), képességfejlesztés, ismeretterjesztés. (1997. évi CLVI. tv. 26.§ C pont 4. alpont).
1. Számviteli beszámoló (adatok ezer forintban)
Eszközök 2.829, források 2.829
A. befektetett eszközök: 1.704, B. forgóeszközök: 1.125,
C. aktív idõbeli elhatárolások: 0, D. saját tõke: 2.829, E. céltartalékok: 0, F. kötelezettségek: 0, G. passzív idõbeli elhatárolások: 0
2. A költségvetési támogatások felhasználása
Az alapítvány normatív ill. az államháztartás rendszerébõl származó támogatást a 2004. évben nem kapott. A helyi
önkormányzattól kapott támogatás felhasználását a 3. pont
tartalmazza.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tõke: 1.000 e Ft, saját tõke: 2.829 e Ft, tárgyévi
eredmény: 414 e Ft, anyagjellegû ráfordítások: 8.866 e Ft,
ebbõl elõadómûvészi szolgáltatás: 7.479 e Ft, személyi jellegû ráfordítások: 4.276 e Ft, tárgyi eszköz vásárlás: 106 e Ft
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapítvány a 2004. évben a közhasznú tevékenység
keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.
5. A helyi önkormányzattól kapott támogatás
Gödöllõ Város Önkormányzata a 2004. évben összesen
11.880 e Ft támogatást folyósított, ebbõl 7.000 e Ft a város

saját forrása, a további 4.880 e Ft a NKÖM támogatásának
továbbadása.
6. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások
A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjai a 2004. évben juttatásban nem részesültek, az ügyvezetõ igazgató
munkabére 2004-ben éves szinten: bruttó 600 e Ft (+ járulékok) volt.
7. Kiegészítõ információk
A közhasznú tevékenység bevétele: 2.112 e Ft, egyéb érkezett támogatások: 400 e Ft, kapott kamatok: 269 e Ft
8. Tartalmi beszámoló
A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar a 2004. évben 20-tól
75 fõig terjedõ taglétszámmal dolgozott, mindig az adott
mû-sor-összeállítástól függõen. A próbák helyszíne általában a Frédéric Chopin Zeneiskola, alkalmanként pedig a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ volt. A koncertek helyszínei Gödöllõn a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a
Szent István Egyetem és a Városháza elõtti szabadtéri színpad voltak, továbbá ifjúsági hangversenysorozat keretében
a zenekar ellátogatott Pécelre és Budapestre is. Egy-egy
adott programra általában 6-12 próbát tartott az együttes.
A programok részletes leírása:
Tavaszi hangversenyünk idõpontja 2004. március 28-a
volt. A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban megrendezett hangverseny a budapesti Tavaszi Fesztivál gödöllõi eseményeinek egyik kiemelkedõ mozzanata volt. Az est karmestere Horti Gábor Bizet mûveibõl válogatta mûsorunkat.
Bizet: Az arles-i lány címû szvitje mellé Scsedrin: Carmenszvitjét tûzte a zenekar repertoárjára. Bizet híres mûvét az
orosz szerzõ különleges hangszer-összeállítású zenekarra
hangszerelte meg. A hatalmas vonóskarhoz számtalan ütõhangszert társított, ezzel téve egyedivé a hangzást. A mû hiteles megszólaltatásához a TALAMBA ütõegyüttest hívtuk
meg vendégelõadóként.
2004-ben is megrendeztük az immár hagyományosnak
mondható „Ifjú tehetségek“ címû koncertünket. Az esemény ezúttal a Frédéric Chopin Zeneiskola évzáró hangversenyének keretében valósult meg. Június 9-én a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében tehát ismét zeneiskolánk kiváló növendékeinek közremûködésével adtunk elõ versenymû-tételeket. Karmesterünk itt is Horti Gábor volt. A hangversenyen a zenei pályára készülõ fiatalok,
és a versenydíjas növendékek kaptak lehetõséget arra, hogy
ezúttal – mellõzve a megszokott zongorakíséretet – szimfonikus zenekarral szólaltathassák meg a megtanult darabo-

kat. A nagyszerû elõadás most is megerõsített minket abban,
hogy az ifjúsághoz legkönnyebben kortársaik által juttathatjuk el az igényes komolyzenét. E hangverseny tovább
ápolta a Frédéric Chopin Zeneiskola és a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar jó kapcsolatát. Ifjú szólistáink Langer Ágnes,
Langer Dóra, Szabó Réka, Pólya Éva és Vörös Attila voltak.
Hagyományos nyári, nagyszabású szabadtéri koncertünket új kezdeményezésként, új helyszínen rendeztük meg.
Az „Európa zenéje – határok nélkül“ címû hangversenyünket 2004. július 4-én Gödöllõ város fõterén tartottuk, mely
az április 30-án kezdetét vett GÖDÖLLÕI EU FESZTIVÁL következõ epizódjaként valósult meg. A koncertet a
Szabadság téren közel 800 fõs közönség hallgathatta meg.
A színes mûsorban az EU-tagállamok zeneszerzõinek népszerû, ugyanakkor igényes szimfonikus költeményeit, szimfonikus táncait vonultattuk fel. Azene eszközeivel zenekarunk
így kívánt hozzájárulni a 2004. évet jellemzõ, EU-csatlakozást
ünneplõ eseményekhez. Zenekarunk életében már régi hagyomány a vendégkarmesterek meghívása. Az elmúlt 10 évben, a
nyári idõszakban a hasonló hangversenyekre intenzív zenekari kurzus formájában készülhettek fel muzsikusaink. E
kurzusok különlegessége, hogy a Gödöllõn és a megye közeli településein (Aszód, Pécel, Isaszeg, Veresegyház, Mogyoród) élõ muzsikusoknak kiváló alkalmat ad arra, hogy
mûvészetüket kibontakoztathassák, hangszeres tudásukat
elmélyítsék, továbbfejlesszék. A közel 80 tagú zenekarban
nem csak a gödöllõi Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai és
zenei pályára került egykori növendékei játszanak, hanem a
Gödöllõn és a körzetben élõ aktív zenekari muzsikusok is.
Ez évi koncertünk által is megvalósulhatott tehát a térségben élõ mûvészek igazi összefogása. A kurzusvezetõ karmesternek felkért Ménesi Gergely most is beváltotta a személyéhez fûzött reményeket. Szaktudása, türelme, alkalmazkodókészsége ezúttal is bebizonyította, hogy a vendégkarmesterek látogatása határozottan hozzájárul a zenekar
színvonalának emeléséhez, pozitív hatással van a zenekar
közösségére és mûvészi összetartására. Bízunk abban, hogy
az est mûsorának összeállításával, a mûvek közérthetõ tolmácsolásával, és nem utolsó sorban Ménesi Gergely virtuóz
technikája, szuggesztív egyénisége által e koncertünkkel is
emlékezetessé tettük Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht. 2004. október 11-én rendezte meg „Mesélõ muzsika“ címû ifjúsági
hangverseny-sorozatának elsõ alkalmát. Az elsõsorban alsó
tagozatos gyermekeknek szóló ismeretterjesztõ koncertnek
a „Muzsikáló természet“ – „Évszakok és állatok a zenében“
címet adtuk. Mûsorunk gerincét Vivaldi: A négy évszak címû mûve alkotta, s mellé további, állatokat megszemélyesítõ zenemûveket válogattunk. A mûvek megértését Barta
Katalin kitûnõ mûsorvezetése segítette. Koncertmesterünk
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és szólistánk Juniki Spartakus volt. Programunkat október
12-én Budapesten a Szerb Antal Gimnáziumban, valamint
Pécelen, a Városi Mûvelõdési Házban is elõadtuk.
Évente visszatérõ vendégkarmesterünk Gál Tamás. Õszi
hangversenyünk mûsorául Elgar Gordonkaversenyét, valamint Beethoven V. „Sors“ szimfóniáját választotta. A 2004.
november 7-én megrendezett koncertünknek a Szent István
Egyetem adott otthont. Gál Tamás immár 11. éve vállalja fel
a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar szakmai továbbképzését.
Kiváló szakmai munkájának köszönhetõ a zenekar töretlen
fejlõdése, melyet az utóbbi években egyértelmûen tapasztalhattunk. Öszi koncertünk szólistája zenekarunk gordonkamûvésze, Szimonova Jaroszlava volt. Elgar mûvének kitûnõ tolmácsolásával magával ragadta az egyetemi aula teltházas közönségét.
A 2004-es évet hagyományosan az adventi-karácsonyi
ünnepekhez illõ barokk programmal zártuk a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ színháztermében. Bali János karmester ezúttal minden szempontból az alkalomhoz illõ mûvet
tûzött a zenekar mûsorára. 2004. december 12-én Bach: Karácsonyi oratóriumából adtunk elõ 4 kantátát. A vokális szólamok megszólaltatását az A:N:S Chorus egyedi, kiváló
elõadásának köszönhettük. A számos nemzetközi elismerést kapott kórus legutóbb 2002. tavaszán volt a zenekar
vendége Bach János-passiójának elõadásán. Karmesterünk,
Bali János kórusát a korabeli források útmutatásai alapján
állította össze. A mindössze nyolctagú énekkar tagjai az áriák és a recitatívók adta szólista-feladatokat is vállalták. A kitûnõ vokális elõadás további érdekessége volt, hogy az alt
szólamot is férfiak énekelték. A korabeli szólamanyagokból
következtethetünk arra, hogy a „kórustételeket“ annak idején szólamonként mindössze egy-két énekes adta elõ; így az
elõadás visszatért az eredeti Bachi elképzeléshez a romantikus, nagy kórust alkalmazó elõadásokhoz képest. Bach az
áriák és a kórustételek komponálásánál elõszeretettel alkalmazta a zenekar fúvósait. A Gödöllõi Szimfonikusok hangversenyén nagyszerû teljesítményeket hallhattunk a zenekar tagjaitól: a trombiták mellett fuvola-, oboa-, oboa
d'amore-, angolkürt-, fagott- és kürtszólókban is gyönyörködhetett a nagyszámú közönség. A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színházterme befogadóképességének határai sajnos több érdeklõdõt is megfosztottak a koncertélménytõl. A szakmai nívó és az érdeklõdés tekintetében tehát
egyaránt eredményes elõadással zártuk a naptári évet.
Aközhasznúsági jelentést a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar Alapítvány Kuratóriuma a 2005. május 25-én megtartott
kuratóriumi ülésén egyhangúlag elfogadta.
A közhasznúsági jelentést készítette:
Lázár Attila, ügyvezető igazgató
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
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 30/9138-769 számon.
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőket
keresünk. Tel.: 30/223-9801.
* Keressen pénzt Oriflame kozmetikumok forgalmazásával!
Akár 1600 forintos órabér, új munkatársaknak értékes
ajándékprogram, hosszú távon jó megélhetés. Telefon:
06(20)445-3500, 06(70)36-96-778.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe
gödöllői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező
munkatársakat keres. Diploma előny. Tel.: hétfő d.e.-től:
20/466-6504.
* Gödöllői fodrászüzletbe maniküröst - pediküröst,
kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.
* SZADAI melegkonyhás étterem kézilányt keres. Tel. (1022 óráig): 28/404-692.
* Némedi Autómosó és Kozmetika gépjárműápolói állás
betöltésére kezdő munkatársat keres. Gödöllő, Magtár köz
2. Tel.: 28/417-314.
* 19 éves megbízható lány lakás, üzlet, iroda takarítását vállalja, valamint gyerekfelügyeletet, idős hölgy ápolását (bevásárlás). Bármilyen megoldás érdekel. Tel.: 70/595-3831.
* Gödöllői virágüzletbe gyakorlott virágkötőt keresek. Tel.:
20/932-5426.
* Teherautóra sofőrt keresek 30 évtől. C, E kategóriájú
jogosítvánnyal. Tel.: 20/553-2849.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
* Gödöllőn üzemelő kézi autómosóba nemdohányzó
munkatársakat felveszünk. Gyakorlat és jogosítvány előny.
Tel.: 28/423-463, 30/977-6742.
* Női felsőruha gyártásban jártas varrónőket és vasalókat
keresünk gödöllői munkahelyre. Tel.: 28/520-553 (8-12
óráig).
* Autószerelőt gödöllői munkahelyre felveszek. Zöldkártyás
vizsga előny.Tel.: 30/670-2-670
* Családi házhoz heti egy alkalommal takarító nőt keresek.
Tel.: 70/581-8205.
* Idős édesanyám mellé keresek olyan idősebb, egyedülálló
nyugdíjas nőt (antialkoholista és nemdohányzó), aki az édesanyám felügyeletét vállalná. Érd.: 20/371-5666.
* AMAR COMPANY realizes market research in Eastern
European countries, is seeking for candidates for SALES MANAGER position in Gödöllő. She/He needs to have: excellent communication, perfect organizer and fluent English communication skills, PC knowledge, driving licence. Own vehicle is an
advantage. Enthusiastic, ambitious, and self-motivated personality is a must. Your English and Hungarian CV with salary indication is expected at hungary@amarmarketing.com
* Gödöllői sörözőmbe gyakrolattal rendelkező pultoshölgyet
felveszek. Érd.: 70/271-3556.
* Diplomás óvodapedagógus, aki jelenleg tanítóképzőbe jár,
munkát keres. Tel.: 70/230-3862.
* Gödöllői munkahelyre gyakorlott lovászt felveszek. Tel.:
30/9467-702.
* Segédmunkást keresek ácsmunkához, hosszú távra. Tel.:
20/4393-513.
* ING, Signal, Credit, Generali biztosítók befektetési termékeinek értékesítéséhez keresek szakembert Gödöllő és
Hatvan körzetéből. Innotem Biztosítási Alkusz Kft. Tel.:
30/743-9263.
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.
* Gödöllőn - a tévétoronynál - a Perczel Mór u. 103-ban
748nm-es közműves építési telek örök panorámával eladó.
Irányár: 13,5MFt. Tel.: 30/9328-578.
* 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
* Gödöllőn eladó vagy kiadó 69 nm, kábeltévés egyedi
vízórás, második emeleti, Szőlő utcai lakás. Ár 13,9MFt. Tel.:
30/233-2544.
* Eladó tulajdonostól 1 és fél szobás tégla építésű, gázfűtéses, 2. emeleti társasházi lakás garázzsal, szép, csendes
környezetben. Ár: 11,5MFt. Tel.: 30/241-1501.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30)
9-525-385
* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném királytelepi, 4 szoba összkomfortos, kétszintes (garázs+pince),
97 nm-es házamat 760 nm-es telekkel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20)
358-5309

* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két
szobás ház, 1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és
20nm-es pincével, tömegközlekedés és bolt a közelben.
Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 70-335-48-35
* 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 Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 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
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél
szobás extra minőségű, felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* 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. 28/421002, 20/531-4333
* 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 régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 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
* 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
* 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
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két
szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,8
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61
nm-es, gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó.
Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített üdülőtelek (fúrt kúttal) eladó. Irányár: 2,3 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* *Budapest XIII.kerületi 1,5 szoba étkezős FELÚJÍTOTT,
parkettás azonnal költözhető magasföldszinti *egyedi
fűtésű* lakásomat ELCSERÉLNÉM gödöllői konvektoros
kétszobás lakásra! 06 /30/ 619-9043
* ELADÓ 1+2 félszobás *ERZSÉBET KÖRÚTI* 62 nm-es, III.
emeleti NAGY ERKÉLYES, parkettás, távfűtéses öröklakás
11,7 Mft-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-43-83
* *János utcai* 1,5 szobás III. emeleti egyedi kialakítású
parkettás, világos lakás saját tárolóval 10,7 MFt-ért ELADÓ!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(20) 263-4383
* BONCSOKBAN 220 nöles panorámás keskeny *üdülő
telek* kis faházzal, szép környezetben 4,8 MFt-ért ELADÓ!!!
(Víz, villany a telek előtt) FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20)
263-4383
* *PALOTA-KERTI* kétszobás nagy erkélyes IV. emeleti (lift
van) parkettás öröklakás ELADÓ 11,8 MFt. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 635-0342; 06 (20) 263-4383

-Kossuth L. u-ban 64 m2-es, 2 és fél szobás,
erkélyes lakás 12,7 MFt.
-Köztársaság úton 80 m2-es, 3 szobás lakás,
nagy pincével, garázzsal 18 MFt.
-Palotakerten 64 m2-es, 2 szobás, erkélyes,
felújított lakás 11,2 MFt.
-Palotakerten 62 m2-es, erkélyes, parkra
nézõ lakás 10,9 MFt.
-Alvégben 816 m2 telken 2 lakásos, 2 x 100
m2-es családi ház 29,9 MFt.
-Ibolya u-ban 150 nöl telken 3 szobás családi ház,
nagy garázzsal, beépíthetõ tetõtérrel 25,8 MFt.
-Kikerics u-ban 223 nöl parkosított telken 70
m2-es, 3 szobás ház 17 MFt.
-Gerle u-ban 150 nöl belterületi, építési telek 8,5 MFt.
-Zsámbokon 798 m2 belterületi, építési telek 3,5 MFt.
-Galgamácsán 948 m2 telken 80 m2-es, 2
szobás családi ház 10 MFt.
-Erdõkertesen 719 m2 belterületi telek,
közmûvekkel, felvonulási épülettel 6 MFt.
-Bagon 450 m2 lakóterületû, 9 szobás családi
ház befejezés elõtt 20 MFt.

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

* *KAZINCZI körúton* 2 szobás 52 nm-es IV. emeleti üresen
álló öröklakás saját pincetárolóval ÁRON ALUL sürgősen
ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(30)619-9043
* Kertvárosi 110 nm-es, 3 szobás, nagy étkezős, duplakomfortos családi ház osztott, leválasztott telken ÁRON ALUL
17,5 MFt-ért ELADÓ! 06-20-513-5191
* *KÉTGENERÁCIÓS* 3,5 szobás, duplakomfortos, 190 nmes családi ház 205 nöles fúrt kutas gyepesített telken 31,5
MFt-ért ELADÓ!! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(30) 6350342; 06 (20) 263-4383
* *JÁNOS utcai* 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. FeMaKoNT Ingatlaniroda: 06 (30)635-0342; 06 (20) 263-4383
* Gödöllőn a Szent János utca elején, tömegközlekedéshez
közeli 3. emeleti (2.-nak megfelelő) 2,5 szobás loggiás, parkettás, konvektoros, részben felújított lakás igényesnek
eladó. Érdeklődni a 30/493-9600 telefonszámon.
* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás eladó. Iár: 13 mFt. Érd.: 70/573-5173.
* Kistarcsán 44 nm-es, irodának is alkalmas
ÜZLETHELYISÉG, könnyen megközelíthető helyen ELADÓ.
I.ár: 6,5 mFt. Tel.: 30/3715-215.
* 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.
* Gödöllőn eladó a hegyoldalban elvehetetlen panorámájú,
1850 nm-es, dupla saroktelken kétgenerációs, 3 szintes,
450 nm-es új családi ház. 80 nm-es amerikai konyhás nappali, beépített konyhabútorral, 2 autós garázzsal stb. Iá.: 70
mFT. Tel.: 30/9425-103.
* Eladó Gödöllőn, az Antalhegyen 200 nöl-es, közművesített
belterületi (15 %-os beépíthetőségű) telek. Parkosított,
gyümölcsfás, 30 nm-es komfortos házzal. Ár: 9 mFt. Tel.:
06-1-403-3711.
* Gödöllőn a városközpontban, bútorozott, felújított 44 nmes, 1. emeleti, 1+félszobás lakás jó közlekedési
lehetőségekkel, tehermentesen eladó. I.ár: 10,5 mFt.
Érd.:30/330-0735.
* Aszód kertvárosában 300 nöl-es, rendezett kertben családi ház eladó. 5 szoba, 2 fürdő, nappali, étkező, konyha,
pince, garázs. Gáz, központi fűtés. Ár: 24 mFt. Tel.: 70/2266742.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes,
teljesen felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352138.
* 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.: 30/2511326.
* 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.

050901.qxd

2005.08.30.

15:57

Page 11

2005. szeptember 1.
* Gödöllő, Mihály Dénes közben 3. emeleti, 2,5 szobás, 59
nm-es, erkélyes lakás téglaházban 13,9 mFt-ért eladó. Tel.:
70/381-4672. (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. 10,4 mFt. Tel.: 30/403-4780 vagy 20/9388-424.
* 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.
* 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.:
20/497-1700.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal,
kertvárosban, központhoz közel eladó. Iá.: 20,5 mFt. Tel.:
30/353-7433.
* 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.
* Eladó Szent János utcában a 3. emeleten felújított, átalakított lakás. I.ár: 11,8 mFt. Tel.: 20/3289-666.
* 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.
* Új építésű ház sürgősen eladó! Gödöllő kertvárosában, új
építésű kész ház 150 nm + 50 nm pince, automata
garázskapu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer, központi
porszívó és légkondícionáló beállással eladó akár 24,9 m Ftért. Tel.: 20/8860-165, 20/8860-164.
* Gödöllő Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nmes, felújított, szép lakás azonnal költözhetően, áron alul
sürgősen eladó 12 mFt-ért. Tel.: 30/557-8120.
* 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
nm-es 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.: 30/9499915.
* 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.
* 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 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 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.
* GÖDÖLLŐ-KIRÁLYTELEPEN 2005-ben felújított, szigetelt
90 nm-es családi ház SÜRGŐSEN, áron alul eladó. Tel.:
30/440-6738.
* 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.
* 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.

Gödöllői Szolgálat
* 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.
* 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.
* Egy udvaron lévő 3 kertes ház középső háza eladó, 65 nmes felújított, gáz, víz, csatorna bekötve, kertrész tartozik
hozzá. Gödöllői csere is érdekel. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 20/9213357, 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.: 20/2224294, 423-041, egész nap.
* 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.
* Gödöllőn a Munkácsy utcában téglaépítésű társasházban,
59 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti erkélyes lakás eladó.
Konvektoros fűtés, nagy tároló. Tel.: 20/318-3485.
* Gödöllőn 400 nm-es, vállakozásra is alkalmas épület 2000
nm telekkel ELADÓ vagy BÉRBEADÓ. Tel.: 420-285,
20/939-0841.
* Kismaroson festői környezetben, jó közlekedési
lehetőséggel, 48 férőhelyes gyereküdülő ELADÓ vagy
BÉRBEADÓ. Tel.: 420-285, 20/939-0841.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában 480 nm beépíthető, ápolt, gondozott víkendtelek eladó. Víz, villany, gáz bevezetve. Tel.:
20/9425-409.
* Sürgősen eladó Gödöllőn 2 szoba összkomfortos lakás
garázzsal. Érd. lehet 10 óra előtt vagy 15 óra után: 417-877.
* Diófa utcában 1200 nm-es telek eladó. Tel.: 20/4425266, 418-241.
* 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.: 20/9995104.
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3
hektár eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő.
Tel.: 30/491-8406.
* Gödöllőn, a Palotakert 11. sz. alatt lakás eladó, 4. emeleti,
2 szobás, szépen felújított. Iá.: 10,2 mFt. Tel.: 30/9124921.
* 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.
* 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.:
20/9289-951, 30/677-0068.
* 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.
* Eladó Gödöllő Kossuth L. utcában egyedi fűtésű, 2 szobás,
2. emeleti 55 nm-es, jó állapotú, jó elosztású, kábeltévés,
redőnyös, vízórás lakás. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/919-6394.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 90 nm-es kertkapcsolatos, bútorozott lakás 2 db garázzsal eladó. Igényes
gépek. Nagy parkosított kert. I.ár: 26,9 mFt. Tel.:
30/3839-175.
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* Szent János utcában 2 szobás, teljesen felújított, konvektoros fűtésű, azonnal beköltözhető lakás sürgősen eladó.
Érd.: 20/9179-703.
* Gödöllőn eladó a központban, csendes helyen földszinti, jó
állapotú komfortos lakás 43 nm (1 + félszobás), külön
vízórás, gázkonvektoros, kábeltévés, parkettás, telefonos,
tároló van. (Közvetlen a bölcsöde, iskola, óvoda mellett.) Tel.:
28/415-117.
* Telek eladó! Gödöllőn, Blahai részen a Ligeti Julista
utcában eladó panorámás, 594 nm-es telek. I.ár: 12,5 mFt.
Tel.: 30/9417-930, 30/410-6976.
* Palotakerti 45 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. I.ár: 8,9
mFt. Érd.: 46/379-850 vagy 30/314-1001.
* Gödöllőn téglaépületben, 4. emeleti kétszobás, 56 nm-es,
felújított konvektoros lakás eladó. Tel.: 70/227-0299,
70/520-6327.
* Magas részlettörlesztéssel LAKÁST VENNÉK! Tel.:
70/591-3926.
* Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás eladó. Tel.: 20/3661808, 30/443-4496.
* Gödöllő Újságíró-tó mögött (Ilka-major) 3x3,30 nm rét
eladó. I.ár: 800 eFt/db. Tel.: 20/312-8305, 20/494-2029.
* Szadán 3000 nm-es telken 3 szobás, alápincézett családi
ház eladó. Borospince, ásott kút, melléképületek,
buszmegálló 2 perc, autópályafelhajtó 5 perc. Érd.: 20/5958384.
* Gödöllőn zöldövezeti, új, földszintes, 3 szoba + nappalis
családi ház 516 nm telekkel eladó. Hitel + szocpol. kedv.
igénybevehető. Iár: 26,5 mFt. Tel.: 30/224-167.
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős 51 nm-es, 2.
emeleti konvektoros lakás + garázs eladó. Iár: 12,3 mFt.
Tel.: 30/224-167.
* Gödöllőn belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657 nm
telekkel eladó. Iár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-167.
* Gödöllőn az egyetemi erdő mellett ötszobás családi ház
460 nm telekkel eladó. Iár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-167.
* Bp-től 30 km-re, Váctól 7 km-re Vácdukán 1100 nm-es
építési telkek 5,1 és 3,7 mFt-os irányáron eladók. Tel.:
30/224-167.
* Érden ötszobás, összkomfortos családi ház + műhely,
garázs 150 nöl telekkel eladó. Iár: 24,9 mFt.Tel.: 30/224167.
* Gödöllőn utcai zajtól mentes 3 és félszobás + nappalis,
kétszintes családi ház + műhely, garázs, 878 nm-es nyeles
telekkel eladó. Iár: 34 mFt. Tel.: 30/224-167.
* Gödöllőn 1035 nm-es ősfás, örökpanorámás telken lévő 2
szoba + 2 félszobás családi ház eladó. Iár: 26,9 mFt.
Gödöllői vagy budapesti 2,5 szobás lakást 12 mFt-ig
beszámítunk. Tel.: 30/224-167.
* Gödöllőn zöldövezeti 2 és félszobás családi ház 2610 nmes, 40 m széles megosztható, panorámás telekkel eladó. Iár:
34,9 mFt. Tel.: 30/224-167.
* Gödöllő 2 szobás, konvektoros családi ház 913 nm telekkel
eladó. Iár: 16,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Lakás eladó Gödöllő központjában a Kör utcában. 61 nm,
1 + 2 félszobás, egyéni gázórával, pincével. Felújított, sok
extrával. Érd.: 20/2044-367, 20/222-0456.
* Jászapátin eladó fürdőszobás kis parasztház a
buszpályaudvar közelében, kis saroktelken 2,6 mFt-ért, a
gyógyfürdőtől 10 percre. Tel.: 20/414-2133.
* Eladó Gödöllőn, Szt. János u. elején 2 szobás, gázkonvektoros, erkélyes, 1. emeleti, 62 nm lakás. Iár: 13,9 mFt. Tel.:
20/989-1841.
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2
szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat + 45 nm-es tetőterem,
különálló lakásnak beépíthető. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs, kis udvar.
Eladnám vagy kisebbre cserélném. Második emeletig 40 nmtől 60 nm-ig másfél szobásra. I.ár: 19 mFt. Érd.: 416-599,
20/238-1393.
* Gödöllőn a központban, mindenhez nagyon közel, jó
közlekedéssel eladó egy 51 nm-es lakás. Iár: 10,8 mFt. Érd.:
30/400-9775.
* Eladó 1 + félszobás tégla építésű gázkonvektoros, erkélyes, társasházi lakás garázzsal, saját pincehelyiséggel,
csendes környezetben, panorámás kilátással. Iár: 11,5 mFt.
Tel.: 30/2411-501.
* Gödöllőn, az egyetemhez közel felújítandó 72 nm-es családi ház 858 nm-es kerttel eladó. Érd.: 18-20 óráig: 432-405.
* Gödöllőn az egyetemnél Fácán sori, 56 nm-es, 1 és 2 félszobás, 3. emeleti lakás téglaházban 11,5 mFt-ért eladó.
Tel.: 30/951-9122.
* Gödöllőn 160 nm-es családi ház 1800 nm parkosított
telekkel igényesnek eladó. Tel.: 30/6455-659.
* 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: 28/411-086 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: 28/411-086 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
* 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 Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó
állapotban lévő erkélyes lakás. Iá. 10,95 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
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben,
zöld övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* 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
* 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
* Szadán 2700 nm-es, 33 méter széles utcafrontú, társasházak építésére alkalmas összközműves építési telek. Iá:
19,5 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, 270e.-Ft/nmtől, új építésű, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások
beköltözhető állapotban eladók. 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. Irányár: 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, 62m2es, 2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők, szeptemberi 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 -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2
terasz, átrium, mosókonyha, gardrób, tároló, 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
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő
-Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás,
fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12,8MFt
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
* ŐSFÁS 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. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely,
ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 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: 36,5MFt 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 -Központ A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás
polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince,
kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
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* 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: 29,8MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELEK- Gödöllő, Csanaki részén , zártsorú beépítésű 420
nm telek eladó. Ár: 9,5 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann Tel: 06-70-456-2101
* TELEK-Gödöllő, Blaha 2392 nm építési telek
eladó. Ár: 25 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel: 06-70-456-2101
* TELEK- Szada, Margitán 1500 nm-es telek, gyönyörű természeti környezetben eladó. Gazdálkodásra is alkalmas. Víz,
villany, gáz van .Ár: 11 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel: 06-70-456-2101
* LAKÁS-ÁR ALATT , Gödöllő, központjában 44 nm-es
1+1/2 szobás, 5.emeleti , távfűtéses lakás eladó. Ár: 8,5
MFt. Gödöllő környéki kiesebb házat beszámít. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
* LAKÁS- Munkácsy utcában 59 nm-es 1+2fél szobás,
felújított , légkondícionált , gázkonvektoros lakás eladó. Ár:
12,5 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-4562101
* HÁZ- Gödöllő, Királytelep 86 nm-es igényesen felújított
nappali, amerikai konyhás, 1 hálószobás családi ház ,
parkosított kerttel eladó. Ár: 27 MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
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
* Albérlet kiadó egyetemisták részére Gödöllő belvárosában.
Érdeklődni lehet: 20/9390-797, 20/419-0262
* Egyedülálló hölgy Gödöllő központjában (HÉV-hez közel)
kiadja külön bejáratú albérleti szobáját fiatal lány (esetleg
egyetemista) részére. Tel.: (70) 571-7621
* Gödöllőn, a Fácán soron, társasházban 1 szoba összkomfortos, konvektoros lakás hosszú távra kiadó. 37 ezer Ft +
rezsi + kaució. Tel.: 430-629, 70/517-13.
* 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.:
20/430-0348, 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.
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás lakás (1 + 2 egymásból
nyíló félszoba) szept. 1-től kiadó. Érd.: 20/381-6226.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Kossuth Lajos 1,5 szobás, földszinti, most felújított lakás
igényesnek hosszú távra kiadó. Tel.: 30/511-0483.
* 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
* Szent István téren 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 407-122,
30/402-0863.
* Egyetemisták részére az egyetemtől 300 méterre 1+2
félszobás, gázkonvektoros lakás kiadó. Tel.: 30/250-4696.
* Gödöllőn 88 nm-es, kertes családi ház, csendes
környezetben, hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9343-424.
* Paál L. közben kétszobás, földszinti, bútorozatlan lakás,
alacsony rezsivel hosszú távra kiadó. 52eFt, két havi kaució
szükséges. Tel.: 20/967-1508.
* 3 szobás lakásba két lány harmadik lány személyében
lakótársat keres. Tel.: 70/2011-702.
* Gödöllőn, Szabadság út 19. fsz-i, egyszoba összkomfortos,
gázkonvektoros lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 30/9213393.
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Tel.: 20/3475512.
* Kiadó lakást keresek sürgősen, rövid távra. Érd.:
20/3620-697.
* Gödöllőn a komáromi utcában külön lakrész kiadó nemdohányzó egyetemista fiú részére, 28 eFt-ért (+rezsi). Tel.:
20/414-2133.
* Gödöllőn, az Ambrus Z. közben 2 és félszobás, 1. emeleti,
erkélyes, jó állapotú lakás legalább 1 évre kiadó. Érd.:
hétköznap 16 ó után, hétvégén bármikor. Tel.: 30/4566663, 28/527-230.
* Központban külön bejáratú albérleti szoba fürdőszoba
használattal fiatal lánynak (diák) kiadó. Tel.: 70/571-7621.
* Magánház jellegű kertes házban, egyetemhez, központhoz
közeli igényes garzon berendezve, vagy üresen nemdohányzó, tisztaságszerető albérlőnek kiadó, esetleg eladó.
Tel.: 30/353-8496.
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* Keresek kiadó 2 vagy 3 szobás kertes házat, Szada,
Veresegyháza sem kizárt. Tel.: 30/2411-501.
* Kiadó 1 szobás lakás Gödöllőn a Kossuth L. u-ban, hosszú
távra. Tel.: 30/650-21-94.
KIADÓ
* F. Berger Kft irodaépületében, irodahelyiségek kiadók
Gödöllőn. Tel.: 28/410-206, 30/9404-765.
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. 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, a Gábor
Áron utcában, 100nm-es szuterén vállalkozás céljára kiadó.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 33 nm-es irodahelyiség új épületben, a Dózsa György út
18. sz. alatt (a Bírósággal szemben) kiadó. tel.: 20/9725235.
* 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.: 30/20-20050.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is.
Tel: (20) 9455-583.
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Ugyanitt egy
sarokülőgarnitúra eladó. Tel.: 30/567-9199.
SZOLGÁLTATÁS
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:
20/2038-718.
* 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: 010059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Frissítő testmasszázs, 1 óra kellemes kikapcsolódás.
Gödöllő, Alkony u. 2. Bejelentkezés telefonon. Tel.: 20/3637311.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése,
felújítása. Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.:
20/9352-138.
* 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.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves
munkákat, gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést,
tapétázást. Tel.: 30/529-9722.
* 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.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés.
Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* Kőműves, ácsmunkák, burkolás, családi házak építése,
felújítása. Tel.: 30/369-2381.
* 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.
* 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.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel.: 30/20-200-45, 30/528-7777.
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* Burkolás, lakásfelújítás, festés referenciával. Tel.:
70/232-6061.
* 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.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron,
rövid határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások
javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 3719862; 411-293.
* Teljes körű esküvőfotózás műteremben és helyszínen,
modelleknek portfoliókészítés, rendezvényfotózás, fotós
munkák egyedi igények szerint. 20/586-2224,
cziglanyi@fibermail.hu, www.betastudio.nok.hu
* Számlaképes vállalkozás iroda- és lakástakarítást vállal.
Tel.: 30/350-4346.
* Acélszerkezetű csarnokok, raktárak teljes körű tervezését, kivitelezését vállalja a Stoa 2002 Kft. Tel.:
30/9854-732.
* Az ÖKONET-nél 140 féle gyógytermék segíti gyógyulását.
Ivóvíz utántisztító kisberendezése, lakó- és légtértisztítója
azonnal vihető, de részletre is vehető. Mágnesgyűrűje
megakadályozza a csövek vízkövesedését. "Természetesen"
hívhat 18 ó után: 70/2473-040.
* 52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, leinformálható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka,
földmunka, kerítések készítése, javítása, festések, csatornabekötés, stb. Tel.: 30/402-7276.
TÁRSKERESÉS
* Keresek egy 40 éves leszázalékolt nyugdíjas férfinak egy
olyan őszinte kapcsolatra vágyó, hasonló egyszerű életet
élő, kedves, megértő hölgyet, aki a lakásába is költözne. "A
nő gyermekét is szívesen vállalná". Tel.: 20/967-4009.
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: Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Ma a
nyelvtanulás az egyik leggyorsabban megtérülő befektetés.
Szerezz EU kompatibilis nyelvtudást angol, német, francia,
spanyol és olasz nyelvből. Kötött csoportok mellett tanulócsoportokat indítunk egyeztetett időpontban és óraszámmal,
maximum 6 fővel. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28423-744, Mobil: 30-224-75-63 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, történelem tantárgyakból. Tel./fax:
28-423-744, Mobil: 30-908-41-30
* Partner(eke)t keresünk német kezdő és angol felsőfokú
tanuláshoz. Tanár van. Az órák kezdési időpontja hétköznap
11.00 és 13.30 között lehetséges. Tel: 28-411-848.
* 10 éves az I.L.I. Nyelviskola!!! Tanuljon nyelveket nálunk
nemzetközi hírű szakemberekkel, 10-30% kedvezménnyel.
Angol kurzusok áfamentesek, a kurzusdíjak 30%-a az SZJAból leírható. Beiratkozás: 2005. szept. 8-9-én, 15-18 óra
közt. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28-511366. Refrenciáink: K&H Bank, OTP, Invitel, Lear, SONY, stb.
* Magyar-német szakos tanár Gödöllő központjában tanítást
vállal. Fordulj hozzám bizalommal! Tel.: 30/606-8302.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max.
4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
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* 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.
* Német nyelvtanítás tapasztalt nyelvtanártól. Kezdő szinttől a felsőfokú nyelvvizsgáig. Nyelvvizsgára, érettségire,
felvételire történő felkészítés, illetve korrepetálás. Érd.:
30/363-5265.
* Alternatív művészeti gimnázium alapítására pedagógustársaimat keresem. Tel.: 30/328-5625.
* Kiscsoportos kommunikatív német tanfolyamot indítok
szeptembertől. Jelentkezés - érdeklődés szept. 20-ig:
30/328-5625.
* ANGOL! Egyéni és kiscsoportos órák. Vizsgára felkészítés.
Üzleti angol. Fordítás. Tel.: 414-297, 30/9909-346.
* Pszichotronika oktatás IFJ Csontos Vilmos tanítása
alapján. Előadó: Tóth Tibor Veresegyház 09.17., Tura 09.04.
Tel.: 20/494-2029, 20/312-8305.
* Házitanító. Középiskolásoknak is. Matematika. Fizika.
Kémia. Magyar. Történelem. Tel.: 70/591-3926.
* Festéstanfolyam az Árnika Központban szept. 8-tól felnőtteknek, a színek, az alkotás öröméért, mentálhigiénés jelleggel. Tel.: 20/5757-049, 28/414-628.
* Angol nyelvoktatás (nyelvvizsgára, emelt szintű érettségire) felkészítés folyamatosan. Egyéni és csoportos. Takárné
Bacsó Márta. Tel.: 430-229, 30/4973-066.
* Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal házhoz járással türelmes, megbízható, diplomás tanár
Gödöllőn és környékén minden korosztálynak. Hívjon bizalommal! Tel.: 20/9546-456.
ÁLLAT
* 3 édes kiscica várja új gazdiját! Tel.: 70/228-5076.
* 10 és 12 hetes beagle kiskutyák törzskönyv nélkül eladók.
Tel.: 20/222-0489.
* Kiscica ajándékba! Tel.: 20/493-0282.
ADÁS~VÉTEL
* 5db lemez radiátor 1500Ft/db eladó. Tel.: 20/377-4009.
* Múlt század eleji tömör diófából készült 12 részes ebédlő
*SZALON-GARNITÚRA* kifogástalan, megkímélt állapotban
ELADÓ 1,5 MFt. 06 (20)513-5191; 06 (20) 263-4383
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel.
Tel.: (30) 292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110 típusú,
85 W-os fagyasztószekrény 22 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 3585309
* Eladók: egyszer használt, barna bolyhos, 5 nm-es szőnyegpadló (4 ezer Ft), vízibiciklis gumimatrac (5 ezer Ft), új,
rokkantjáróka (4 ezer Ft), 39-es cipős görkorcsolya (3 ezer
Ft), cipőmérethez állítható görkorik 15-20 cm-ig (1 ezer Ft)
22-30 cm-ig (1500 Ft), összerakható campingágy (1 ezer
Ft), gyermek kagylómedence (2500 Ft), asztali foci (2 ezer
Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladók: 160 db 350 x 30 x 22 mm-es tölgy parkettalap
(1500 Ft), 5 db 8 x 9,5 cm-es Elzett zár (1500 Ft) és 1 db
7 x 16 cm-es (500 Ft), Sigma típusú asztali elektromos számológép (4 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft),
2,4 m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft), 13 db 90 x 7 x 2
cm-es akác kerítés díszléc (4 ezer Ft), fűnyíróadapterhez
való új kés (1 ezer Ft), salgólapok 4 db 1,5 x 450 x 790 mmes és 2 db 1,5 x 450 x 500 mm-es (1 ezer Ft), fehér előszobai szekrényajtók - 2 db 43 x 145 cm-es és 2 db 43 x 75
cm-es (1500 Ft). Tel.: (20) 358-5309
* 30 db Nikutso Grouphon V4 típusú telefonkészülék, beépíthető alközponttal, újszerű állapotban eladó. I.ár: 100 eFt.
Érd.: 20/456-1430.

* Használt, jó állapotú bútorok kedvező áron: 160 x 200
franciaágy, 5 elemes fehér szekrénysor, ággyá kinyitható
sarokülő garnitúra fotellal. Érd.: 20/395-6264.
* 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.
* 12 személyes herendi étkészlet (ét, süteményes, mokkás,
teás), összesen 125 db-os eladó. Tel.: 70/264-9993.
* Használt, nagyméretű akasztós szekrényt keresek
megvételre, kedvező áron. Tel.: 30/520-9845.
* Eladó Philips beauty HP 4645 típusú gőzölős hajkisímító.
Ára 7000 Ft, tel: 30/295-2125.
* Eladó egy 20-as évekbeli típusú szecessziós, jó állapotú
tálaló 235 eFt, mérete: 2,23x2x0,5 m. Oválisra alakítható,
kerek ebédlőasztal 55 eFt, 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.
* Bontásból eladó 3db 90x120 bukó-nyíló ablak redőnnyel,
1db 120x210-es fix ablak redőnnyel, 1db 150x210 redőny.
Ugyanitt babakocsi is. Tel.: 70/581-8205.
* 75 nm-es lakásra való lapradiátor és műanyag hordó
(építkezéshez, méznek, cefrének alkalmas) olcsón eladó.
Érd.: 20/425-3483.
* Eladó 2 db fotel, 1 db ötágú csillár, 1 db gáztűzhely, 1 db
német tölgy 3,60 hosszú szekrénysor, 2 db porszívó, 1 db
50 l-es szőlőprés, 4 db alig használt 155/70 R 13 téli
autógumi, 1 pár Suzuki légterelő. Érd.: 418-757.
* Eladó válogatott bontott cserép, 1200 db. Tel.: 413-949,
30/260-1256. Gödöllő, Munkácsy u. 2.
* Eladó! 2 db fémhajlított fotel új kárpittal, 1 db fenyő
dohányzó asztal, 1 db fenyő konyhaasztal, 1 db tv állvány, 1
db fenyő ágyneműtartó helyszűke miatt eladó. Továbbá 1 db
400-as Hilti szögbelövő, 1 db köszörű, 1 db csősatu, különböző fűrészek, reszelők, apró szerszámok, stb. Érd.:
30/426-6170, 30/306-3301.
* Gödöllőn építkezésből megmaradt 200 db BRAMAC ALPESI PLUSSZ tetőcserép kedvező áron eladó. Érd.: 30/9475699.
* Gödöllőn dekoratív megjelenésű 2,5 m magas datolya
pálma eladó. Érd.: 30/9475-699.
* Bécsi mechanikás, páncéltőkés fekete zongora jó állapotban, felhangolva eladó. Ugyanitt klasszicista stílusú,
faragott, felújított, kb 100 éves franciaágy két éjjeli
szekrénnyel eladó. Tel.: 20/446-8317.
* Vágnivaló tyúkok eladók szept. 14-én, szerdán. Gödöllő,
Asbóth S. u. 9.
* Alig használt, jó minőségű mágnesfékes szobakerékpár
eladó vagy babakocsira cserélhető. Tel.: 20/399-8145.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer
Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).

* 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.
* 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.
* Renault Clio 1997-es eladó. Légkondi, közp. zár, el. ablak,
km. állás: 71 000 km. Tel.: 20/9388-612.
* Eladó garázsban tartott kétütemű Wartburg. Műszaki
vizsga 2007. május. Tel.: 410-427.
EGYÉB
* Üdüljön Szovátán! Barátságos házias családnál megfizethető áron. Télen-nyáron Tel.: 0040/265577066, László
János.
* Partner(eke)t keresünk német kezdő és angol felsőfokú
tanuláshoz. Tanár van. Az órák kezdési időpontja hétköznap
11.00 és 13.30 között lehetséges. Tel: 28-411-848.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Nem kell magányosan élnie! Minden korosztálynak segítek
szeretetteljes kapcsolatok kialakításában. Kérésre felkeresem. Diszkréció! Bizalom! Tel.: 20/967-4009.
* 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.
* Mézakció! Export minőségű akácméz 799 Ft/kg, vegyes
méz 669 Ft/kg áron. 7,5, 15, 20 kg-os kiszerelésben eladó.
Tel.: 511-736.
* Üzletberendezés nagyon olcsón eladó (6 db baba,
áruvédelmi kapu + chipek, spirál stander). Tel.:
30/2215-981.
* Friss tehéntej 111 Ft/l naponta (8-8.30-ig, 1919.30-ig). Eladók: 14 hónapos, 400 kg-os üsző 140
eFt, 3 éves, 600 kg-os tehén októberi másodelléssel
220 eFt, Weltmeister tangóharmónika, 120 basszusos 80 eFt, könnyű lovaskocsi jó gumikkal 40 eFt.
Cím: Szeles Imre Gödöllő, Radnóti M. út 17. Tel.:
20/456-0481.
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Kezdődik a bajnoki idény
Atlétika
Győzelmi esélyekkel
Kezdõdnek az õszi versenyek, véget ér a pihenés a GEAC atlétái számára. A tervekrõl, a
feladatokról kérdeztük Benkõ Ákost, a
GEAC mesteredzõjét.
A GEAC szempontjából az õsz viszonylag
kevés kiemelkedõ eseményt tartogat –
mondta. – Ezek közül kiemelten készülünk a
Debrecenben megrendezenõ egyéni országos
bajnokságra. Nagyon fontos, hogy ezen a
versenyen sok pontot szerezzünk, hogy az
országos ranglistán meg tudjuk tartani azt az
elõkelõ helyünket, amelyet az elmúlt években kivívtunk. Az országos bajnokságon
több esélyes, dobogós, sõt gyõzelemesélyes
atlétánk indul. A mellettük induló GEAC-os
atlétáknak, a 12-be való bejutás a cél, amely
bajnoki pontot is jelent. Ez tehát számunkra
a leglényegesebb verseny. Emellett szeretnénk jó eredményeket elérni az összetett or-

Helytörténet
Dr. Makra Csaba
Barangolás Gödöllő egészségügyének múltjában (3. rész)
Meg kell említenem a mintajárás szervezõinek az egészséges ivóvíz megtermtéséért való küzdelmét. A falusi lakosság majdnem
egésze fertõzött ivóvizet fogyasztott.
Nézzük meg milyen is volt régen egy paraszti udvar. Az épülethez közel a 8-10 méter
mély ásott kút. Tõle nem messze az udvari
vécé, az udvar végén az istálló, a disznóól, a
baromfiudvar, stb. A csapadék az emberi és
állati ürülékbõl kioldott fertõzõ anyagokat a
kútba mosta, ezt fogyasztotta a család. Johann Bélának zseniális ötlete volt, hogy minden faluban legalább egy (ha lehet több) artézi kutat fúrjanak. Az már csak véletlen,
hogy az artézi kút szabadalma Mór János kiváló gödöllõi mester nevéhez fûzõdik. Így az
artézi kút is megindult hódító útján.
A kép teljességéért nem szabad megfeledkezni, és feltétlen szólni kell a Járási Szülõotthonról, amely szintén a mintajárás programjaként, annak pénzébõl épült fel. 1930ban kezdõdött az építkezés, és 1931 augusztusában kezdte meg mûködését 19 kórházi
ággyal. Elsõ orvosa dr. Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd volt. Igen korszerû berendezésekkel, megfelelõ helyiségekkel: elõkészítõ, sterilizáló, vizsgáló szoba, szülõszoba,
nappali szoba, két 7 ágyas, egy 1 ágyas kórterem,gyermekszoba, 2 ágyas elkülönítõ, étkezõ, tálaló helység.
A kórházhoz szolgálati lakást is építettek.
A falusi asszonyokat azonban akkoriban még
nem lehetett meggyõzni arról, hogy városi
kórházban szüljenek. Ezért volt nagyszerû
ötlet, hogy a járási székhelyeken barátságos
kis szülõotthonokat létesítsenek, ahová szívesebben bemennek a szülõ nõk. A Gödöllõi
Szülõotthont például színes magyaros bútorokal rendezték be, a hallban búboskemence
volt. A mamáknak újdonság volt, hogy csecsemõiket külön szobában helyezték el. Így

szágos bajnokságokon a felnõtt, a junior és
az ifi korosztályban. Képviseltetjük magunkat az országos váltó bajnokságon is, Ahol
szinte minden korosztályban van minõségileg nevezhetõ, az elsõ hat hely közé aspiráló
csapatunk. Ezek közül is kiemelhetõ a serdülõ fiúk csapata, akik már több bajnokságot is
nyertek. Bízunk benne, hogy Erdélyi Zsófi
lábsérülése – amely sajnos az idei szereplésére rányomta a bélyegét – teljesen rendbe
jött, mert õ nagy értéke nem csak a szakosztálynak, hanem a magyar atlétikának is.
– Milyen változások történtek a nyáron?
– Fájdalmas a szakosztály szempontjából,
hogy Pék Andrea hosszabb idõre távol lesz
tõlünk. Õ ugyanis elnyert egy angol pályázatot, és külföldön folytatja tanulmányait. Bár
a bajnokságokra hazajön és a mi színeinkben
fog versenyezni, attól tartok, nem fogja hozni az eddigi formáját. Azt a munkát amit õ
eddig elvégzett, távirányítással, az edzõ személyes felügyelete és edzõpartnerek nélkül

legalább kipihenhették magukat és egy a
gondozónõk által „jól nevelt“ gyermeket vittek haza. A védõnõk minden szükséges tanáccsal ellátták õket. Nagy volt a kontraszt a
kétes tisztaságú otthoni szülés, és az intézeti
körülmények között.történõ események között. Ez utóbbiban a kismamák jól képzett, és
szakorvos ellenõrzése mellett, a legtökéletesebb hygiéniai körülmények között hozhatták világra gyermekeiket. Ezt értékelték is. A
szülõotthon hamar népszerû lett. 1932-ben
232, 1935-ben 304 babaszületett az új létesítményben.
A Szülõotthon a II. világháborúban hadikórház lett, ahol 1300 háborús sérültet és
egyéb sürgõs sebesültet, mûtéti esetet láttak
el. 1943-48-ig a kórház vezetõ orvosa dr.
Gaál József, aki szülész-nõgyógyász képesítése mellett, szerencsére sebész szakorvos is
volt. Hasonló, bár kisebb mérvû volt az
1956-osforradalom sérültjeinek, illetve a
szállítás lehetetlensége miatt itt rekedt mûtétet igénylõ betegek ellátása. Ekkor dr. Klacsmann László fõorvos állt helyt. Ismerkedjünk
meg még egy nagyszerû emberrel, dr. Tauffer Vilmos szülész-nõgyógyász professzorral. A mintajárás programjának miniszteri
biztosa volt, a helyszínt is õ jelölte ki, a Szülõotthon az õ tervei alapján készült el, a berendezéseket és a hiánytalan mûszerkészletet
is õ válogatta. „A kórház folyosólyán márványtábla hirdette, hogy az épület 1930-ban
Tauffer Vilmos prof. tervei szerint. A táblát
azóta, hogy a kórház megszûnt, leszerelték,
de megõrizték, és a szociális otthon raktárában van. (Talán a városi múzeum vehetné át
megõrzés céljából.)“ Ez az idézet dr. Klacsmann László monográfiájából való. A kórház
vezetõ orvosai egymást váltották 1952-ig,
majd dr. Klacsmann Lászlót nevezték ki az
osztály vezetésére és a kórház igazgatójának. Az õ fõorvossága alatt majdnem 27 000
gyermek látta meg a napvilágot. Aztán megint született egy (egészen biztos, hogy nem
szakmai) döntés, a kistarcsai kórház megnyitására való hivatozással, 1979. június 30-án a
Gödöllõi Városi-Járási Kórházat bezárták.
Ezen idõpont után Gödöllõ városában nem
anyakönyveztek egy újszülöttet sem.(folytatjuk)

nem lehet megcsinálni. Sajnos ezt a tapasztalataim alapján mondhatom. Valamikori ifi vb
hatodik helyzettünk, Durkó Eliána, aki ötszörös magyar ifjúsági csúcstartó 100 gáton,
miután kiment amerikába, leromlottak az
eredményei. Ennek okát abban látom, hogy
az amerikai edzésmódszerek mások, az
egyénnel való foglalkozás és a technikai továbbképzés meg sem közelítik a hazai szintet. Pék Andrea külföldi tartózkodása sok nehézséget jelent majd Bobcsek Emesének, aki
Andreával dolgozott együtt, és emellett még
jó barátok is voltak. Ezt munkát nehéz lesz
neki folytatni, de minden segítséget megadunk hozzá. Õ mostantól Vágó Mónikával
dolgozik együtt egyes területeken.
Sajnálatos, hogy Varga Ildikó, diszkoszvetõnk aki szintén amerikában van, nem tudott részt venni az idei versenyeken, de bízunk benne, hogy a jövõben még sokáig erõsítheti a GEAC-ot, és visszavárjuk Szörényi
Zoltán rúdugrónkat is TF-es tanulmányainak
befejezése után. Szerencsére a szakosztályunk olyan erõs, és az edzõink munkájára és
eredményeiren annyira támaszkodhatunk,
hogy az idei esztendõ neéhségeinek ellenére
meg tudjuk tartani elõkelõ helyünket a magyar atlétikában.

Női röplabda
Erősített az AGRC
Augusztusban megkezdõdött a felkészülés a

magyar élvonalban szereplõ gödöllõi nõi
röplabdacsapatnál is. A Hollósy László vezetõedzõ irányította Architekton Gödöllõi RC
némileg megerõsödve vág neki az Extraliga
küzdelmeinek.
Az AGRC a szeptember 18-ai, Nyíregyháza elleni idegenbeli rajtra való ráhangolódás
jegyében lép pályára a szeptember 10-én és
11-én a hagyományos Ádám László emléktornán, melynek mérkõzéseit a Török Ignác
Gimnázium és a Szent István Egyetem
sportcsarnokában rendeznek meg. Az ellenfél a BSE, a vajdasági Szabadka és az ifjúsági válogatott csapata lesz.
Az immáron hatodik élvonalbeli szereplésére készülõ nõi röplabdacsapatunk 14 fõs
kerettel várja a startot. Az elmúlt idényben
rendszeresen a kezdõ hatosban helyet kapott
Gudmann Csilla, Kovács Barbara, Kurucz
Ágnes és Vargáné Rácz Márta továbbra is a
csapatot erõsíti. Fontos megemlíteni még,
hogy a BSE-tõl visszatért Gödöllõre Mester
Orsolya.
Szombat (Török Ignác Gimnázium):
14.30: ünnepélyes megnyitó
15 óra: BSE–Szabadka
17 óra: AGRC–ifjúsági válogatott
Vasárnap (SZIE):
9 óra: BSE–ifjúsági válogatott
11 óra: AGRC–Szabadka
15 óra: ifjúsági válogatott–Szabadka
17 óra: AGRC–BSE

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

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 röplabdasport megalapítójának.

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

Játék, meglepetésekkel!

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.)
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.
Az ingatlan irányára bruttó 70 millió Ft, mely 20 % ÁFA-t tartalmaz.

Kedvezményes együttműködés
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
Dr. Gémesi György,
Gödöllõ polgármestere
és a mogyoródi AQUAPARK
együttmûködési megállapodást kötött,
amelynek értelmében elõsegítik a gödöllõi
lakosok mogyoródi Aquapark szolgáltatásainak
olcsóbb igénybevételét.
Az együtt-mûködés értelmében
a gödöllõi lakosok 15 % kedvezménnyel
vehetik meg a jegyeket.
Jegyvétel és információ: 20/350-8592.
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A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia.
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
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Simon Lajos: Csengetés
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Beküldési határidõ: 2005. szeptember 8.
A 29. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Ezer és harmincegy nehány esztendõ / Zuhog
végtelen / Szomorú szemünkbõl / S nem bírja
elmosni / Buta bûneinket“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Bajczi Krisztián, Ka-

zinczy u. 8., Tesánszki Sándroné, Palotakert
stny. 10.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Csákai Gyuláné, Bajcsy-Zs. u. 31.,
Tóth B. László, Aulich u. 12/a.
A Besnyõi Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerték: Vincze Gézáné, Kütteltanya, Pf. 92., Szél Ferencné, Fácán-sor 23.

