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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Folytatódik az útprogram. Az e témában ren-

dezett lakossági fórumon tájékoztatták a csa-

naki lakókat a városrészben zajló és várható

fejlesztésekrõl (2. oldal)

Példaértékû összefogással tették rendbe az

Úrréti tavat a Blaháért Társaság tagjai és a

gödöllõi természetvédõk. (3. oldal)

Vasárnap várják a városi piac területén a kü-

lönleges ízek kedvelõit. A városi fõzõverse-

nyen több mint ezer adag, bográcsban fõtt

ínyencség készül (6. oldal)

Megszerezte elsõ gyõzelmét az NB III. Mát-

ra-csoportjában szereplõ Pelikán FC Gödöl-

lõ labdarúgócsapata, amely vasárnap 16.30-

tól az éllovas Veresegyházat fogadja a Tán-

csics Mihály úti pályán (15. oldal)

Nagy eseményre gyűlhettek össze a
baptista közösség tagjai és meghívott
vendégeik, a velük együtt örülők vasár-
nap délután. Új imaház, buzgó hitéle-
tüknek végre méltó hajléka alapkövét
rakhatták le. Szirtes András, a gyüleke-
zet lelkipásztora a 95. zsoltár szavaival
mondott köszönetet: „Jöjjetek el, ör-
vendezzünk az Úrnak…“ Az igeolvasás
és igehirdetés szolgálatát Mészáros
Kálmán, a Magyarországi Baptista Egy-
ház elnöke végezte. Sámuel második
könyvéből olvasott, Dávidról, a temp-
lom megálmodójáról, róla, aki azon
volt, hogy vándorló népe leteleped-
hessen.

„Új korszak kezdõdik a gödöllõi gyülekezet éle-
tében is: az eddigi vándorlás után otthonra lel.
Az Ó- és Újszövetség lapjain egyaránt olvasha-
tó: mikor az ember templomot épít, szeretné be-
fogni Istent, aki befoghatatlan, látni az Istent,
aki láthatatlan, hallani az Istent, aki hallhatat-
lan.

Isten ûrt teremtett a szívünkben, és sóhajt,
vágyat, hogy betöltsük ezt az ûrt. Nem nyug-
szik az ember, amíg át nem öleli az Örökkéva-
ló. Valójában Isten akar templomot építeni,
hogy az ember felismerhesse benne az Õ sze-
retetét, fel, hogy nem a céltalanság, amire
születtünk.

Jézus megkérdezte tanítványait: És ti kinek
tartotok engem? Péter válaszolt: Te vagy a
Krisztus, az élõ Isten fia. Jézus megbizonyo-
sodván hitének állhatatosságáról, mondhatta
neki: Te kõszikla vagy, és én erre a kõsziklára

építem egyházamat.“ Most hasonlóan ehhez,
általatok akar építeni az Úr – mondotta beszé-
dében a baptista egyház magyarországi veze-
tõje.

(folytatás a 2. oldalon)

Ünnepelt a baptista egyházközség

Új otthon készül

Az alapkőletétel
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(folytatás az 1. oldalról)

Füsti Molnár Gábor, a gyülekezet diakónusa
ismertetve a gödöllõi baptizmus történetét el-
mondta:elõször 1881-ben merítkezett be a bap-
tista egyház szertartása szerint Matúz István
munkás.

Kis gyülekezet alakult,
melynek 1950-re szinte nyo-
ma veszett. Majd mégis újra
megindult a közösség épí-
tése. Magánlakásokban tar-
tották összejöveteleiket.
1986-ban vásárolták meg
mostani, Hunyadi utcai
imaházuk épületét, de mára
már kinõtték azt. 2004 már-
ciusában  döntött úgy Gö-
döllõ város képviselõ-testülete, hogy telket
adományoz számukra, ahol építkezhetnek. Idén
áprilisban tették meg az elsõ kapavágást. Úgy
tervezik, 2006-ban, éppen 125. születésnapju-
kon birtokukba vehetik az új imaházat. Hogy ez
megvalósuljon, emberileg egyelõre lehetetlen-
nek tûnik, de – mint mondotta – Isten elõtt sem-
mi sem lehetetlen.

Dankó Zsófia felelõs építész tervezõ ismer-
tette, milyen lesz a megvalósuló épület, Szirtes
András, mielõtt az alapkõ mellé elföldelendõ

hengerbe helyezte volna, felolvasta a mind-
annyiuk által aláírt alapító okiratot.

Gémesi György polgármester köszöntõjében
leszögezte: nem csekély dolog a mai esemény a
város életében sem. Nem csupán épületben, de
lelkiekben is gyarapodunk. Az a város, ahol

templom épül, nem elveszett, hanem lelkületé-
ben fiatal, a jövõben gondolkodó település. 

Áldáskérõ imádságot mondott Mészáros
Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház tit-
kára, s sorra áldást mondtak a jelenlevõ lelké-
szek, Szecsõdi Péter római katolikus plébános,
Szabó Sándor pünkösdista lelkipásztor, s szá-
mos más gyülekezetbõl érkezett baptista lelki-
pásztor, az áldás mellé felajánlva anyagiakban
és munkában egyaránt megnyilvánuló segítsé-
güket.                                                                      N. A.

Szerte az országból érkeztek a mária-
besnyői kegyhelyre Kisboldogasszony,
Mária születése ünnepének búcsújára.
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök mutatta be a szentmisét,
színpompás népviseleteket csodálhat-
tunk meg palóc falvak zarándokcso-
portjainak asszonyain, lányain. 

Bosák Nándor szentbeszédében felhívta az egy-
begyûltek figyelmét arra, hogy így nyár végén,
õsz elején a Szûzanya égi és földi születésnap-
járól emlékezhetünk meg. Az augusztus közepi
Nagyboldogasszony a mennybemenetele, a
szeptemberi Kisboldogasszony pedig erre a föl-
di világra jöttének napja. Hivatásáról a Máté
evangéliumából felolvasott részlet szólt: „Íme a
Szûz méhében fogan és fiút szül, és Emmánuel-
nek fogják hívni, ami azt jelenti: velünk az Is-
ten.“ Ha ennek a mélységébe belegondolunk,
tudatosulhat bennünk, hogy Jézus Krisztus oda-
állt mellénk. Hihetünk tehát abban, hogy Isten
szeret bennünket, hogy szent fia által is gondos-
kodik rólunk.

Mária példa lehet számunkra, õ igazán meg-
értette, mit jelent: „velünk az Isten.“ Anyai
gondoskodással fogadta, nevelte, akit méhében
hordozni méltónak találtatott.

Mi hogyan válaszolhatunk Isten közelségé-
re? Mária utat mutat, hogy mindinkább tisztá-
ban legyünk Jézus Krisztus küldetésével. Szá-
munkra az eukarisztiában válik valósággá ez a
küldetés. Abban, ahogy hallgatjuk a misézõ atya
szavait: „Íme, hitünk szent titka.“ És válaszo-
lunk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vall-

juk feltámadásodat, amíg el nem jössz.“ De iga-
zán megfejtjük-e a titkot? Azt, hogy Jézus bele-
rejtekezett a kenyérbe, a borba. Átérezzük-e az
ebben megnyilvánuló végtelen szeretetet, végte-
len gondoskodást, végtelen lehajlást?

Hitünk vértezetében megérthetjük, hogy mi
történik az Úrfelmutatáskor. Mikor Lukács evan-
géliuma leírása szerint Máriát felkereste Gábor
arkangyal, Mária csupán emberi szemmel láthat-
ta õt. Mégis azt felelte szavaira: „Íme az Úr szol-
gálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.“

Ha Isten üzen számunkra, akár megértjük,
akár nem ezt az üzenetet, csakis igennel vála-
szolhatunk rá. A hit kiemel minket hétköznap-
jainkból, megmutatja az élet mélyebb összefüg-
géseit. A hit vezet rá: Jézus Krisztus itt van kö-
zöttünk. A szentáldozáskor mindenkit megérint a
közlés: „Krisztus teste“. És észrevesszük a válto-
zást magunkban, mikor azt feleljük: „ámen“. Mi
is az ámen szó? Az: igen, úgy van. Történjék
úgy, ahogy Isten akarja. Õ hozzánk akar jönni.
Máriát követhetjük, aki elõször mondta ki, amit
mi is mondhatunk újra és újra: „legyen nekem a
te igéd szerint“.

Bosák Nándor ünnepi beszéde, mint máskor,
másoké is, a szívünkbe hatolt.  Kemény, a min-
dennapokban kérgesedett szívünk az áhítat haj-
lékává vált. Így borulhattunk le, így tekinhettünk
fel Úrfelmutatáskor, járulhattunk a szentáldo-
záshoz. A pehelynyi, fehér ostya, amit ma-
gunkhoz vehettünk, bízvást bízhattunk benne, a
legdrágább kincs, amihez csak juthatunk gyarló
emberi voltunkban. Indulhatott a körmenet
énekszóval: „… kérlek, hogy nekem malasztot
adj, hisz Te a bûnöshöz irgalmas vagy…“      N. A.

Kisboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

A hit kiemel hétköznapjainkból

Szeptember 1-jén lakossági fórumot
tartottak a Csanakban, Gödöllő 3. sz.
választókerületében, melyen a város
vezetői és a VÜSZI Kht. illetékesei tájé-
koztatták a területen élőket arról, hogy
az elkövetkező hetekben mely utcák-
ban kezdik meg az emelt szintű útjaví-
táshoz tartozó csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítését, illetve az aszfalt-
szőnyegezést.

Dr. Fábián Zsolt alpolgármester bevezetõjében
elmondta: Gödöllõn a csatornaépítés egy-két
helytõl eltekintve befejezõdött. Erre azért volt
szükség, mert az útépítés és az emelt szintû út-
helyreállításnak feltétele a csatorna megléte. Az
idei esztendõben 530 millió forint (egy jelentõs
része hitel) áll a város rendelkezésére: ebbõl az
összegbõl kell 20 utca aszfaltozását, 3 utca
komplett megépítését, és különbözõ aszfaltszõ-
nyegezési munkálatokat továbbá a vízelvezetést
kivitelezni. A jövõben további 50-60 utca szere-
pel az elképzelésekben, ez azonban még a költ-
ségvetés függvényében változhat.

Zdenkó Pál, a VÜSZI Kht. illetékese részlete-
sen ismertette a lakókkal, hogy szeptember utol-
só hete és október elsõ hete közötti idõszakban
mely utcákban végeznek munkálatokat. A
Batthyány utca jelenlegi kátyús területe (a Turul
utca és a 3-as számú fõút között) teljesen új asz-
faltszõnyeget kap, várhatóan szeptember 7-8.
között. Ezt követõen a padka és az útburkolati
jelek kialakítása következik majd. A munkála-
tokat úgy végzik, hogy azok minél kisebb köz-
lekedési nehézséget okozzanak. A Csokonai ut-
ca 5 méter szélességben aszfaltutat kap, melyre
6 cm vastag hengerelt, meleg aszfaltréteg kerül.
A szakemberek a meglévõ kapubejárókat is ki-
alakítják majd. Az út úgy fog kinézni, mint az

Iskola vagy a Balaton utca esetében. ADembinsz-
ky utca kialakítása megegyezik a Csokonai utcáé-
val, csak 4,5 méter szélességû lesz az út. Az
Észak utca is ebbe a kategóriába tartozik; ennél
az utcánál az egyik oldalon burkolt árkot, a má-
sik oldalon földárkot alakítanak ki. A Szív és a
Mohács utcában egyaránt 5-5 méter széles aszfalt
réteget terítenek majd le. A Mohács utcában elõ-
ször felújítási munkálatok kezdõdnek (ha minden
jól megy, akkor még szeptember 5-e hetében). Az
alsó részén árokfelújításra, fejgerenda építésre ke-
rül sor, a felsõ részen (a 16. sz. háztól) pedig fel-
bontják az árkokat, kitisztítják a csapadékvíz-csa-
tornát és rácsos átereszeket alakítanak ki. A mun-
kavégzés körülbelül 2 hetet fog igénybe venni. Az
illetékesek mindent megtesznek majd annak érde-
kében, hogy minél kevésbé zavarják a lakókat, és
a közlekedést. -hc-

Lakossági Fórum a Csanakban

Folytatódnak az útépítések

A Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi terü-
letén lévõ két, elsõsorban a fiatalok által látogatott
szórakozóhelyen tartott szombat éjszaka a Gödöl-
lõi Rendõrség egy összehangolt akciót a Budapesti
és a Balassagyarmati Határõrség, a REBISZ
(Rendõrség Biztonsági Szolgálata), a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága, a Pest
megyei Munkaügyi Fõfelügyelet munkatársaival,
illetve két szakorvossal közösen, összesen 62 fõ
részvételével.

Az akció célja az volt, hogy felderítsék  az éj-
szakai szórakozóhelyeken a kábítószer terjeszté-
sével foglalkozó, drogot fogyasztó személyeket.

Az akció során a két szórakozó-
helyrõl összesen 40 fõt állítottak
elõ, ebbõl 18-at bûncselekmény
gyanúja, 22-t pedig igazoltatás
miatt. 7 fõ esetében vizeletminta

vételre is sor került kábítószer fogyasztás gyanúja
miatt, továbbá lefoglaltak 75 db extasy tablettát,
kb. 3 gramm marihuánát és kb. 5 gramm por alakú
szintetikus kábítószergyanús anyagot. A Pest me-
gyei Munkaügyi Fõfelügyelet „fekete munka“ mi-
att 12 fõvel szemben kezdeményezett eljárást.  

A fentihez hasonló akciókra, ellenõrzésekre az
elkövetkezendõ idõszakban is számítani lehet a
Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi terüle-
tén a jogsértõ magatartásformák, a szabálytalansá-
gok, a kábítószer terjesztõi hálózatok felszámolá-
sa és a fiatalok védelme céljából.

-kz-

Rendőrségi hírek

Összehangolt akció

Az imaház látványterve



Két gödöllői általános iskola élén történt
változás a múlt tanév végén. A Logopédiai
Intézet és Általános Iskola vezetője nyug-
díjba vonult, a Petőfi Sándor Általános Is-
kola igazgatója távozott az intézmény élé-
ről. A képviselő-testület a logopédiai álta-
lános iskola élére Erősné Brunner Kata-
lint nevezte ki, a Petőfit pedig megbízott
vezetőként Soós Lászlóné irányítja.

Nyitás a többi intézmény felé

Erõsné Brunner Katalin több mint öt éve él váro-
sunkban. A gyógypedagógus végzettségû igazga-
tónõ már régóta kapcsolatban állt az intézménnyel.

– Miért döntött úgy, hogy megpályázza az intéz-
mény vezetését?

– ABeszédvizsgáló Országos Szakértõbizottság
igazgató-helyetteseként már évek óta figyelemmel
kísértem az itt folyó munkát. Úgy éreztem az el-
múlt években egy nagyon jó alapokat raktak le az
elõzõ vezetõ, Mészáros Györgyné és munkatársai,
olyanokat amelyekre lehet építkezni. Nagyon jó

szakmai munka folyt itt, és úgy gondoltam, ez al-
kalmas a továbbfejlesztésre.

– Milyen jellegû fejlesztésre gondol?
– Szeretném, ha az itt folyó tevékenység kevés-

bé zártan folyna, s bekapcsolódhatnánk a többi ok-
tatási intézmény munkájába. Nagyon fontosnak
tartanám, hogy az itteni tevékenységünk mellett,
mintegy megelõzõ tevékenységként, az óvodák-
ban és az iskolákban is foglalkozzunk a gyerekek-
kel, és segítsük a pedagógusokat, a problémás ese-
tek megoldásában. 

– Megvannak az ehhez szükséges kapacitások?
– Úgy látom, hogy ez nem igényel semmilyen

többletet. A jelenlegi tantestülettel, a feladatok át-
csoportosításával megoldható anélkül, hogy bárki-
nek is többletmunkát jelentene.

– A városi iskolákkal milyen a kapcsolat?
– Az elmúltévekben kialakult egyfajta együtt-

mûködés, amelynek keretében mi elvégezzük a
gyermekek felmérését az óvodákban és az iskolák-
ban, majd azokat, akiknél szükséges a fejlesztés,
idehozzák a foglalkozások idejére. Most azt szeret-
nénk, ha a gyerekeket nem kellene kiragadni a kör-
nyezetükbõl, hanem minden intézményben, hely-
ben folyhatna a fejlesztés. Ez nagyon fontos lenne
ma, amikor az oktatásban egyre nagyobb hang-
súlyt helyeznek a sajátos fejlesztési igényû gyer-
mekek integrációjára. Ez új feladat elé állítja a pe-
dagógusokat is, hiszen ez a felsõoktatási képzés-
ben még csak most jelent meg. Amennyiben ezt
megvalósíthatjuk, a pedagógusoknak és a szülõk-
nek is sokkal nagyobb konzultációs lehetõséget tu-
dunk biztosítani.

Szeretni kell a gyerekeket

Soós Lászlóné megbízott igazgatóként vezeti a
Petõfi Sándor Általános Iskolát. Az intézmény ve-
zetésére az önkormányzat pályázatot írt ki, amely

még nem zárult le, s amelyen az igazgató asszony
is részt vesz.

– Nem lehet jó úgy megkezdeni egy tanévet,
hogy nem tudja, meddig áll Ön az intézmény
élén…

– Nem szabad ezt a kérdést így megközelíteni.
Az okatató nevelõ munka céljait, feladatait az
egész tanévre kell elkészíteni, a terveket nem ma-
gunkért, hanem a gyerekekért valósítjuk meg... A
tanév megkezdõdött, és folyik a munka.

– Ön lényegében hazai pályán mozog.
– Kétszeresen is. Elõször 1976-87 között taní-

tottam itt. Pedagógusként ismerkedtem meg a Ma-
gyar Vöröskeresztnél folyó munkával, és amikor
hívtak, odamentem. A gyerekek azonban nagyon
hiányoztak. 1989-ben létesült a Flór Ferenc Egész-
ségügyi Szakközépiskola Kistarcsán, s én a mun-
kám mellett ismét tanítani kezdtem. Rövid idõn
belül a diákokat is bevontam a vöröskeresztes
munkába. Nagy siker volt ez, a gyerekeknek is, és
nekem is. Egy év múlva igazgatóhelyettes lettem.

– Hogyan került vissza a Petõfibe?
– Családi okok miatt nem tudtam tovább vállal-

ni a vezetõi munkát. Itt épp szükség volt testneve-

lés-biológia szakos tanárra, s az igazgató úr vissza-
hívott. Ez három évvel ezelõtt volt.

– Sok minden változott 15 év alatt?
– Természetesen. Eleve más feladatot jelentett,

hogy ismét kicsiket tanítottam, másrészt sok új
kolléga fogadott. A legtöbbet persze a gyerekek
változtak. Meg kellett szoknom, hogy a mai diá-
kok mások, jóval élénkebbek, mint régen. De ma is
vallom, hogy szeretettel sok probléma megoldha-
tó. Az elmúlt három esztendõ, amit itt töltöttem, ezt
igazolja. Ebben hiszek, és ennek igazát nagyon
sokszor megtapasztaltam már a pedagógiai mun-
kám során is, és a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fó-
rumban végzett tevékenységem során is. Csak sze-
retettel lehet nevelni, márpedig nekünk, az oktatás
mellett ez is feladatunk. Vallom azt, a tanításhoz a
rend, a fegyelem és a bizalom nélkülözhetetlen.

K.J.
Fotó: a szerző
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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!

FelhívásErősné Brunner Katalin és Soós Lászlóné

Új tanév, új igazgatók

Erősné Brunner
Katalin

Soós Lászlóné

Gödöllői természetvédők és a Blaháért
Társaság közös felhívására mintegy
negyvenen jelentek meg az utóbbi két
vasárnapon a blahai Úrréti tónál. Céljuk
a tó környékének és a még szabad víz-
területnek – Gödöllő utolsó természe-
tes élő tavának – megtisztítása volt. Az
első alkalommal az esős idő ellenére is
példásan együtt dolgozó csapat – ne-
gyedrészben a felnőttekkel azonos tel-
jesítményt nyújtó fiatalok és gyerekek
– néhány óra alatt megtöltötte szemét-
tel a VÜSZ által előző nap odaszálított
két konténert.

A tóból kajakok segítségével szedték össze az
immár két-három évtizede ott összegyûlt sze-
metet, úszkáló flakonokat és kazalnyi uszadék
fát is a partra vontattak. Második alkalommal a
szabad vízterületet már szinte teljesen benövõ
sást és hínárt ritkították. A jelenlegi tófelszin-
nek sajnos már csak mintegy 10 százaléka sza-
bad víz, ezen a területen a vízmélység másfél-
két méter, a tófenék meglepõen szilárd.

A ma is Gödöllõn élõk közül hajdanán sokan
fürödtek ebben a tóban, gyakran a lovaskocsik
is beálltak a vízbe, amely olyan tiszta volt hogy
a baptisták még kereszteltek is benne. Kár vol-
na ezt az egyébként természetvédelmi terültetet
az elmocsarasodás, netán a feltöltés sorsára
hagyni. Minthogy „a tó és közvetlen környezete

a városi önkor-
mányzat tulaj-
donában ma-
radt, és a tó fel-
újítására joge-
rõs vízjogi léte-
sítési engedély
áll rendelkezés-
re“ remélhetõ,
hogy az anyagi
források meg-
teremtésével va-
lamikor a tó fel-
újítására is sor
kerülhet. Addig
azonban a Bla-
háért társaság
lehetõségeihez
mérten igyek-
szik megtenni
minden tõle tel-
hetõt az Úrréti

tó érdekében. „A Társaság bár nem rendelke-
zik tulajdonosi illetve hatósági jogosítványok-
kal, sokat tehet a környezetet romboló tevékény-
ségek megakadályozása érdekében. Támoga-
tandó a Blaháért Társaság törekvése mely az
Úrréti tó és környéke megóvását, ellenõrzését
szolgálja.“ (Az idézetek dr. Gémesi Györgynek,
Gödöllõ város polgármesterének dr. Bucsy
Lászlóhoz, a Társaság elnökhéz írt 2003. szep-
tember 24-én kelt válaszlevelébõl.) A fenti pol-
gármesteri állásfog-
lalás jegyében gö-
döllõi környezetvé-
dõkkel összefogva
tesz majd javaslatot
a Blaháért Társaság
városunk önkor-
mányzatának hogy
szerezze vissza a tó
környékének ma-
gántulajdonba ke-
rült – amúgy is ész-
szerûtlenül kimért –
részét. Emellett ja-
vasolni fogják, hogy
az önkormányzat
parkosítsa tovább a
jelenlegi fûzfás, li-
getes területet és a

természetvédelmi elõírások figyelembe vételé-
vel alakítson ki pihenõ zöldövezetet az Úrréti tó
körül.

Egy ily módon létesitendõ park, játszótér,
csónakázó illetve csak gyermekek által használt
ingyenes „pecázó“ tó Blaha, és a város egyik
gyöngyszeme lehetne. Karbantartásához és õr-
zéséhez bizonyosan szívesen nyújtanának se-
gítséget a környék lakói, a blahaiak és a város-
ban élõ természetvédõk egyaránt.

dr. Bucsy László
Fotók: a szerző

Civilek az Úrréti tóért

Önkéntesen

A csapat
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A Kulturális Örökség 
Napok keretében,

szeptember 17-én és 18-án, 
szombaton is vasárnap a

HA A FALAK BESZÉLNI TUDNÁNAK
címû, a kastély XX. századi történetét

bemutató kiállítás,
11, 13 ÉS 15 ÓRAKOR

tárlatvezetéssel ingyenesen látogatható.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK 

keretében, ismerkedhetnek meg a 
gyerekek a kastély 18. és 19. századi

történetével. A foglalkozásokra elõzetes
bejelentkezés Rákos Katalinnál 

Tel.: 30-386-4348
ELŐZETES!

SZEPTEMBER 23-ÁN ÉS 24-ÉN:
FOLYTATÓDIK

A BAROKK OPERAFESZTIVÁL

www.kiralyikastély.hu

Kedves
Olvasóink!

Mit tehet egy hölgy, ha közvetlenül az
után, hogy életet adott kislányuknak,
férje közli vele, hogy elhagyja? Termé-
szetesen előző családjához menekül,
szüleihez, testvéreihez.

Londonból vissza oda, ahol felnõtt, az ír fõvá-
rosba, Dublinba. Claire-nek, Marian Keyes Gö-
rögdinnye címû regénye hõsnõjének teljesen
kicsúszik a lába alól a talaj. (Mellesleg: azért
Görögdinnye a regény címe, mert áldott álla-
potban ehhez a gyümölcshöz érezte hasonlónak
magát. Annál inkább, mivel az öltözködéstõl is
elment a kedve, s állandóan egy zöld melegítõ-
ben járt.)

Igen élvezetes a dublini környezet leírása, a
nem mindennapi szülõk és húgok megjeleníté-
se. Az írónõ egyéni humora elbûvölõ, s az is
megragadó, hogy a legnagyobb természetes-

séggel taglalja a nõi test szülés utáni biológiai
állapotát. Nem csinál titkot abból sem, hogy
Claire az ivásban keres vigaszt bánatára.

Persze, nem talál. A vigasz egy álomlovag
személyében érkezik, akinek éppen õ kell, aki
szerint õ a világ legtökéletesebb asszonya. Ön-
bizalmában ezáltal megerõsödve, már nem
mint remegõ egérke, hanem mint egyenrangú
fél fogadja a békülést, újrakezdést ajánló férjét.
Hogy végül is melyiket választja a két férfi kö-
zül, s pontosan miért, a regény végére kiderül.

Marian Keyes többször is hivatkozik a köny-
vében Scarlett O'Harára, az Elfújta a szél hõs-
nõjére. Legyünk olyan bátrak, mint õ, sugallja a
mában játszódó könyvével nõolvasóinak. Min-
dig van újrakezdés, aki nem adja föl a reményt,
mindig kaphat új és új esélyt.
(Marian Keyes: Görögdinnye)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gurulás a boldogságba

SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep 

(1901-1920) eredeti helyszínein:
Nagy Sándor háza – Belmonte Leo háza –
Körösfõi-Kriesch Aladár háza – A szövõis-
kola épülete – Remsey Jenõ háza – A kor-
társ gödöllõi iparmûvészek alkotóháza

Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven,
Legalább 10 fõ esetén, elõzetes bejelentkezés
alapján. Ára : 600 Ft/fõ. Jelentkezés:Gödöllõi
Városi Múzeum, Szabadság tér 5. Tel: 28/421-
997, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

Akár úgy érezheti magát, aki beül a
Barokk Színház előadására, mintha
egy XVIII. századi főúr meghívásának
tenne eleget. A terem, a színpad, a
megszólaló hangszerek híven tükrö-
zik a kort, a színész-énekesek meg-
idézik századokkal korábbi elődeiket.

A Barokk Színház legutóbbi bemutatója Karl
Ditters von Dittersdorf A Rocca Antica-i báró
címû vígoperája volt. Mint a közremûködõ Sa-
varia Barokk Zenekar mûvészeti vezetõje és
karmestere, Németh Pál bevezetõben elmond-
ta, a vígopera szerzõje Joseph Haydnnak volt a
kortársa. Haydn nagyrabecsülte kollégáját,
olyannyira, hogy a hamarosan felcsendülõ ope-
rát évekig az Esterházy hercegek udvara opera-
társulatának mûsorán tartotta.

Annak ellenére, hogy a szerzõ nem olasz,
olasz nyelven éneklik az áriákat: Carlo Gol-
doni mûve alapján bonyolódik a cselekmény.
Mindössze négy szereplõje van az operának,
két férfi és két nõ, két pár, akik némi bonyoda-
lom után egymásra találnak. Tóth János rende-
zése szerint, Moldován Domokos jelmezeiben
komédiáznak Kóbor Tamás a báró, Fodor
Beatrix a báró elhagyott és újra megtalált
menyasszonya, Bretz Gábor a báró jószág-
igazgatója, Károly Edit a szolgálója szerepé-
ben.

A nézõ ül bársonykárpitú székén, s belefe-
ledkezik, nem találnék rá jobb szót, egy édes
világba. Ahol kedves a zene, ahol kellemdúsan
mozognak a játszó személyek, s ahol olasz
nyelv muzsikája tetézi a hangszerekét, a két
csemballóét, a maitól szemmel láthatóan is el-
térõ vonósokét, fúvósokét. 

Milyen kedves és kellemes este volt, gondol-
hatjuk távoztunkban az elõadás végén, idõuta-
zás lévén is igazi kikapcsolódás.

N. A.

A Barokk Színházban

Édes világ

Szeptember 23-án indul a Gödöllői
Akadémia újabb előadássorozata. A
huszonnyolcadik évfolyamában járó
rendezvénysorozat II. félévében „Az
öregkor dícsérete“ címmel hallhatnak
előadásokat az érdeklődők. 

Az elõadók között a téma olyan jeles szakértõit
találhatjuk, mint dr. Iván László gerontológus,
dr. Gazda István, dr. Szabó Lajos, valamint
Polcz Alaine és Mohás Lívia. A rendszerint hét-
végi idõpontban megtartott rendezvények közé
illesztette be a szervezõ Gödöllõ Város Nyug-
díjas Egyesülete a már hagyományos könnyed
kikapcsolódást ígérõ programjait is, mint a
nyugdíjasok napja és a nyugdíjasok szilveszteri
mulatsága. A rendezvények bérlettel, vagy eseti
belépõvel látogathatók.                                       -bj-

Engedély száma: 1. Pk. 60. 388/2000/4.
Adószám: 18691308-1-13

1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)
ESZKÖZÖK: 91 FORRÁSOK: 91
A.Befektetett eszközök: 0 
B. Forgóeszközök: 413
C. Aktív idõbeli elhatárolások: 0
D. Saját tõke: 413
E. Céltartalék: 0
F. Kötelezettségek: 0
2. Az alapítvány részére központi állami tá-
mogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-ból
befolyt összeg: 334 e Ft.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tõke (2001.01.24.) 50 e Ft
Tárgyévi eredmény: 322 e Ft
4. Az alapítvány 2004. évben a közhasznú te-
vékenység keretében nem nyújtott pénzbeli
juttatásokat.
5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól,

központi költségvetési szervtõl, az elkülöní-
tett állami pénzalaptól, önkormányzati társu-
lástól és mindezek szerveitõl támogatást nem
kapott.
6. A vezetõ tisztségviselõk 2004. évben  jutta-
tásban nem részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységrõl
Az alapítvány közhasznú minõsítést kapott a
Pest Megyei Bíróságtól 2002. március 21-én.
Az alapítványi célnak megfelelõen a gyerme-
kek kirándulásait finanszíroztuk a befolyt ösz-
szegbõl.
Köszönjük a támogatásokat, melyek segítik
gyermekeink személyiségfejlesztését. A jövõ-
ben is köszönettel fogadjuk a sikeres mûkö-
désünket segítõ felajánlásokat.
Az alapítványi cél megvalósítás a érdekében
2005. évben is folytatjuk az adományok gyûj-
tését.
Bankszámlaszámunk: 65600168 – 11042071

Az alapítvány kuratóriuma

Gödöllői Akadémia
Az öregkor dícsérete

A Martinovics Úti Óvodáért Alapítvány közhasznúsági jelentése
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GÖDÖLLŐI DREHER SÖRFESZTIVÁL
2005. SZEPTEMBER 9-11.

A RÉGI HELYSZÍNEN, A VÁROSHÁZA ELŐTTI FŐTÉREN
TERVEZETT PROGRAM:

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

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

SZEPTEMBER 10., SZOMBAT
14.00-16.00: Gyermekmûsor: 
Ládafia (15 órától),
a Damjanich iskola, a Tisza és Szabadság úti
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)
a Damjanich iskola, a Tisza és Szabadság úti óvoda
gyermekfoglalkozásai
16.30: utcai futóverseny (lásd a keretben)
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

SZEPTEMBER 10-
11-ÉN A TÖRÖK

IGNÁC
GIMNÁZIUM ÉS

AZ EGYETEM
SPORT-

CSARNOKÁBAN
RENDEZIK MEG A

VI. ÁDÁM
LÁSZLÓ

NEMZETKÖZI
RÖPLABDA

EMLÉKTORNÁT.

A sörfesztivál ideje alatt a Török 
Ignác Gimnázium udvarán rendezik 

meg az elsõ gödöllõi mûfüves 
labdarúgó-tornát.

A fesztivál ideje alatt sörivó 
versennyel, sörhas 

szépségversennyel, futóversennyel 
és sok vidám játékkal 

várjuk az érdeklődőket!

MINDEN ELADOTT KORSÓ SÖR ÁRÁBÓL 20 FORINTOT

A SZÉKELYUDVARHELYI

ÁRVÍZKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE FORDÍTUNK!

Futóverseny
A sörfesztivál keretein belül, szeptember 11-
én, vasárnap 16 óra 30-tól rendezik meg a
hagyományos futóversenyt. Útvonal: Török
Ignác Gimnázium - Petõfi tér - Lumniczer utca
- Szent János utca - Szõlõ utca - Bajcsy-Zsi-
linszky utca - Gábor Áron utca. Aversenyre ne-
vezni  a helyszínen lehet, a Török Ignác Gim-
názium elõtt 16 órától. Nevezési díj: nincs.

Aversenyen mindenki saját felelõsségére 
indulhat el. Korhatár nincs.

Elszörnyedve láthattuk az utóbbi hetek-
ben a televízió híradásain keresztül az
Erdélyben bekövetkezett árvízről forga-
tott rettentő képsorokat. Sokan, sok he-
lyen érdeklődtek, hogy miként tudná-
nak anyagi támogatásukkal hozzájárul-
ni a bajba jutott és szerencsétlenül járt
székely emberek megsegítéséhez. Rö-
vid írásunkban „felfedjük“ az eddig tu-
domásunkra jutott lehetőségeket.

AMagyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Ala-
pítvány albankszámlát nyitott „Székelyudvar-
hely“ néven. Erre a bankszámlaszámra várják
azon emberek adományait, akik anyagilag szíve-
sen támogatnák a katasztrófa sújtotta területen
élõket. Abefolyt összeget kizárólag az árvízkáro-
sultak megsegítésére fordítják.

A megadott számlaszámmal csekkek már a
Sörfesztiválon elérhetõek lesznek. Bankszámla-
szám: 12001008-00397660-00200003. A Sör-
fesztivál ideje alatt minden eladott korsó sör árá-
ból 20 forintot az árvízkárosultak megsegítésére
fordítanak a szervezõk.

A székelyföldi árvízkárosultak
javára gyûjtést szándékoznak
szervezni a Gödöllõi Szövetsé-
ges Polgári Körök. Kérjük, akik
anyagi segítségükkel támogat-

nák a kezdeményezést, jelentkezzenek informá-
cióért az alábbi telefonszámokon: 30/234-6116
(dr. Bucsy László), illetve 70/634-5680 (Tóth
Gyõzõné).

AGödöllõi Városi Vegyeskar vendégeként váro-
sunkba érkezik a székelyudvarhelyi Szent Mik-
lós Plébániatemplom kórusa. Az énekkar a má-
riabesnyõi kegytemplomban énekel a szent-
misén szeptember 8-án 18 órakor és utána kon-
certet ad. Vezényel: Illyés István.

Adományaikkal a székelyudvarhelyieket tá-
mogatják.

Segítség Székelyföldnek!

A Sörfesztivál keretében rendezik meg
immáron harmadik alkalommal a vá-
rosi főzőversenyt. A rendezvénynek az
eddigiekhez hasonlóan a városi piac ad
otthont. Wilhelm Ferencet, a Városi
Piac Kft. igazgatóját az eseményről
kérdeztük.

– Miért döntött úgy, hogy a fõzõversennyel
csatlakozik a sörfesztivál programjához?

– Már a legutóbbi alkalommal felmerült,
hogy õsszel meg kellene ismételni a rendez-
vényt, s ez nem csak a versenyzõk véleménye
volt, hanem azoké is, akik rendkívül nagy
örömmel jöttek kóstolni a bográcsok tartalmát.
Úgy gondoltuk, érdemes a két rendezvényt ösz-
szekapcsolni, mivel mind a kettõ sok embert
mozgat meg, és így adunk egy kis lehetõséget
arra, hogy a délelõtti kannál emelgetés során
„megágyazzanak“ a korsók tartalmának.

– Hány bográcsban fõnek a finomságok?
– Tizenhat versenyzõ nevezett, de lesz aki

kétféle étel is készít. A verseny igazi különle-
gességeket is kínál. Elõször készül étel vadhús-
ból, de lesz olyan is, aki középkori recept szer-
inti ínyencséget készít. Újdonság, hogy „vidéki“
csapat is megmutatja tudását. Vállaj község né-
met kisebbségi önkormányzata külön csapatot
delegál a versenyre, amelyre ellátogat a román
határ melletti település polgármestere is. Õk egy
sváb specialitást, strudlit készítenek.

– Azoknak akik nem a bográcsok, hanem in-
kább a tányérokkörül szeretnének forgolódni,
mikor érdemes kilátogatniuk?

– A fõzést reggel hat órától lehet kezdeni, így
van, aki már tíz óra körül elkészül. A verseny-
zõknek legalább 50 adag ételt kell elkészíteni,
de többen is vállalták, hogy 100 fõ részére ele-
gendõ mennyiséggel töltik meg a bográcsot.
Újdonság, hogy már szombaton is lehet jegyet
vásárolni.

– Úgy tudjuk a fõzéshez más prog-
ramok is kapcsolódnak.

– Gondolva a családosokra, ismét
lesz kisvonat és körhinta, valamint
finomabbnál finomabb rétesek a

gyerekek örömére, és természetesen kirakodó-
vásár. A résztvevõknek az Állami Népi Együt-
tes cimbalmosa, a népmûvészet ifjú mestere
Unger Balálzs és barátai muzsikálnak, 16 órától
pedig a Kolompos együttes várja a népzene és a
tánc barátait egy táncházra, itt a piac területén.
Biztosak vagyunk abban, hogy mindenki talál a
pénztárcájának és a gyomrának megfelelõ kós-
tolni valót.

Az étlap:
Fóthy József: csülkös-pacal Józsi-módra burgo-
nyával: 650 Ft
Altor Bt.: babgulyás Altor módra: 600 Ft, pa-
rasztnyárs Altor módra 600 Ft, saláta 450 Ft
Bertók László: galambpörkölt burgonyával 700 Ft
Németh Zoltán-Fekete Éva: pikáns õzpörkölt 550 Ft
Bense János: marhalábszár másik módra 550 Ft
Almási Attila: világfa szárnyasáldos (többféle
szárnyasból készült leves) 790 Ft, kasgári
szamsza (fûszerezett bárányhús tésztába töltve
kifliformába hajtva, megsütve 2 db) 390 Ft
Sztranek Tibor: slambuc 400 Ft
Proksza Pál: székelykáposzta 550 FT
Vállaj község német nemzetiségi önkormányza-
ta: strudli (sváb specialitás 2 db) 100 Ft
Veres-család: disznótoros káposzta 650 Ft
Nagy Zsolt: csülkös pacal 650 Ft
Kasza Ilona: erdélyi töltöttkáposzta 550 Ft,
miccs (3 db) 450 Ft
Papp László: birkagulyás, 550 Ft, csilisbab füs-
tölthússal 550 Ft 
Tamás György és Erzsike 943. sz. Ráday Pál
cserkészcsapat: birkapörkölt 550 Ft
Novogast + Harmónia Boros Edina: szarvas-
pörkölt burgonyával 550 Ft
Büfékonyha: halászlé 550 Ft, húsoskáposzta
550 Ft

Valamint a rétesbolt teljes választéka.

K.J.

Ismét főzőverseny a piacon

Közkívánatra

Útlezárás
Szeptember 9-én, pénteken déltõl a Dózsa Gy.
út és a Szabadság tér sarkán útlezárás lesz
szeptember 11-én vasárnap késõ estig, a Sör-
fesztivál ideje alatt. 
Aszervezõk kérik a közlekedõk megértését.

A Sörfesztivál szervezõi nem feledkeztek meg a
legkisebbekrõl, akik szép számmal kísérik el a
kikapcsolódásra vágyó szülõket. Számukra több
színes program ígér izgalmakat, amelyekért ér-
demes ellátogatni a Városháza elé.

Szombaton és vasárnap délután a Damjanich
iskola és a Tisza utcai és Szabadság úti óvoda pe-
dagógusai várják a gyerekeket, akik kézmûves
foglalkozások keretében origamizhatnak, fonal
és textil segítségével készíthetnek különbözõ
kézmûves alkotásokat. Lesz aszfaltrajzverseny,
és a szervezõ Gödöllõ Városáért Alapítvány gon-
doskodik arról is, hogy a résztvevõk ne üres kéz-
zel távozzanak. A foglalkozásokhoz szükséges
kellékeket is az alapítvány biztosítja.

Ahol gyerekek vannak, ott a mese, a báb elen-
gedhetetlen kellékké válik. Szombaton a Láda-
fia, vasárnap a Batyu Színház történeteibe kap-
csolódhatnak be kicsik és nagyok. Segítségükkel
az is kiderül, mi mindenbõl lehet bábot, színhá-
zat varázsolni. A fesztivál zenei kínálatából sem
maradnak ki a gyermekek. Szombaton és vasár-
nap is táncházzal várják õket a Városháza elõtt.

Pihenhet a szülő...

A kicsiknek



2005. szeptember 8. Gödöllői Szolgálat 7

Ügyeletek

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 10-17-ig: Medicina, Dózsa Gy.
út 12. Tel.: 432-126.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/937-
6375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dó-
zsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 10-11.: dr. Kurucz Marianna,
Erdõkertes, Csillag u. 5/a. Tel.: 20/341-6655.

Recept

Szõlõ karamellben

Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg fehér csemegeszõlõ, 20 dkg piros
csemegeszõlõ, 20 dkg kristálycukor, 1 dl
rum, 1 kávéskanál citromlé.

Elkészítés:
A szõlõt megmossuk, óvatosan leszemezzük,
tiszta konyharuhában forgatva tökéletesen
felitatjuk róluk a vizet. Minden szõlõszembe
– oda, ahol a fürtrõl letéptük – egy-egy fog-
vájót szúrunk. A cukrot kisebb lábasba szór-
juk, hozzáadjuk a rumot, és lassú tûzön, fo-
lyamatosan kevergetve aranybarnára pirít-
juk. Hozzáadjuk a citromlevet, hogy lassab-
ban „szálasodjon“. 
Elõkészítünk egy hideg vízzel félig telt tálat.
Egyenként a habosan forrdogáló karamellbe
mártogatjuk a feltûzött szõlõszemeket, majd
egy pillanatra azonnal a hideg vízbe mártjuk.
Lehetõleg frissen fogyasztjuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora

kedden és pénteken 18 órától

– A MAGYAR SZABADSÁG NAPJA 2005
(II. RÉSZ)

BÚTORLAPSZABÁSZAT

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

AKCIÓ SZEPTEMBER HÓNAPBAN
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZMŰDÍJ-TÁMOGATÁS

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZMŰ - ÉS

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.

Gödöllõ központjában, a Szent I. téren 2 szobás,
erkélyes, jó állapotú, tehermentes lakás áron
alul sürgõsen eladó! Azonnal beköltözhetõ! 

Iá.: 10.950.000 Ft. Tel.: 20/346-4718.

Civil szervezeteket várnak a
Civiliáda 2005-re

Tizedik alkalommal rendezik meg a magyaror-
szági civil szervezetek éves találkozóját, a Ci-
viliáda 2005 kiállítást és szakmai program-
sorozatot, valamint az ahhoz kapcsolódó
nemzetközi konferenciát. 

Az Európa Ház 1996-ban indította útjára a
Civiliáda elnevezésû rendezvényt azzal a céllal,
hogy minden évben találkozzanak a civil társa-
dalom hazai szereplõi, és lehetõségük legyen a
társadalmi nyilvánosság elõtt bemutatkozásuk-
ra, tevékenységük ismertetésére. A Civiliáda idõ-
pontja: 2005. október 13-14. (csütörtök-péntek),
helyszíne Budapesten a Millenáris Park Fogadó
épülete (Bp. II., Fény u. 20-22.). A rendezvény
nyitott, azon meghívó nélkül lehet részt venni. 

Civil szervezetek ingyenesen kaphatnak kiál-
lítási területet a rendezvényen. Erre a jelentkezés
határideje szeptember 20. Jelentkezési lap és bõ-
vebb információ: www.europeanhouse.hu

Az Önkéntes Központ
Alapítvány civil szervezetek je-
lentkezését várja

Az Önkéntes Központ Alapítvány Képzési
Programjának célja, hogy segítse a társadalom-
ban jelenlévõ szervezetek, szervezõdések és
egyének önkéntességgel kapcsolatos ismere-
teinek fejlesztését. Célja, hogy az önkéntesek-
kel foglalkozó civil, állami és for-profit szer-
vezetek felkészülten foglalkozhassanak az ön-
kéntesekkel, valamint, hogy az önkéntesség
eszméje értékteremtõ eszközként épüljön be a
társadalmi tudatba. 

A Képzési Program megvalósulásához szer-
vezetünk elindított egy Képzõk Képzése prog-
ramot, melynek során az ország 9 településérõl
15 tapasztalt képzõt választott ki, akiket egy
mestertréneri kör bevonásával képez. Az ÖKA
képzõk által tartandó képzések témája az ön-
kéntes menedzsment, mellyel a különbözõ
szektorok szervezeteit szeretnénk segíteni ab-

ban, hogyan járjanak el, hogyan szervezzék és
menedzseljék önkénteseiket úgy, hogy az mind
a szervezetek, mind pedig az önkéntesek meg-
elégedésére történjen. 

A Képzõk Képzése során a képzõk részt vet-
tek egy 5 alkalomból álló tréningsorozaton, va-
lamint mindannyian eltöltöttek 40 óra gyakor-
lati idõt egy -egy civil szervezetnél, ahol a szer-
vezet önkéntes programját, azon belül is az ön-
kéntes menedzsment elemeit vizsgálták. A tanu-
lási idõszak záró szakaszában a képzõk saját él-
ményû képzéseket tartanak, mintegy kipróbál-
va az újonnan tanult módszereket és ismerete-
ket.

Ezen saját élményû képzések megtartásához
keresünk olyan szervezeteket, akik önkéntes
menedzsment képzést igényelnének

Az ÖKA képzõk képzésének kísérleti szaka-
sza 2005. szeptember 1. és december 31. között
zajlik majd, mely idõszakban a képzések ingye-
nesek. 
További információ: Varga Zsuzsanna 
(1/457-0616, varga.zsuzsanna@onkentes.hu)

A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

Civil sarok

Civilek és önkéntesek...

Eredményes volt a Magyar Vöröske-
reszt által szervezett véradás a műve-
lődési központban. A szervezők köszö-
netüket fejezik ki mindazoknak, akik
segítséget nyújtottak rászoruló ember-
társaiknak. 

A múlt héten szerdán Csernyák Tibor, Szilasz
Éva, Pelyhe József, Varga Zsolt, Szabó Mária,
Tellér József, Styenkó Andrea, Kaszásné Pa-
gó Mária, Németh Gyula, Udvarnok István,
Zsigri Istvánné, Erdélyi Andrásné, Jávorszki
Krisztián, Bodor Gábor, Angóné Lipták Anna,
Mikes Renáta, Péter Ákos, Nagy Lászlóné,
Tóth Dezsõ, Szabó Károly, Láng Anita, Ta-
kács Attila, Halász Gábor, Bálint Gáborné,
Kériné Haffer Teréz, Balaczi János, Szõgyé-
nyi Ágnes, Szûcs Ibolya, Winkler Andrienn,

Graáf Sándor-
né, Heves Ti-
bor, Baráth Nó-
ra, Szamos 
Csaba, Vargáné
Ronga Edit, Fe-
hér Mária, Vá-
mosi Rita, Bar-
si László, Mé-

száros Csilla, Swiglóczky Attila, Király Niko-
letta, Tóth Erika, Szõgyényi Imréné, Miskoff
Tibor, Szilas Józsefné, Varga András, Balogh
Viktor, Sanogfi Zsolt, Tóbiás Csaba, Roszik
Zsófia, Pápai István, Horvátné Reves Mária,
Bajnócziné, Ráczné Kovács Ibolya, Lánczi
Csaba, Morzsányiné, Olasz Balázs, Szerdi Il-
dikó, Bagyiné, Gadanecz György, Bagyi Nor-
bert, Holovecz István, Autak Ferenc, Benko-
vics Ildikó, Kuti Zoltán, Varga Zsuzsa, Bebics
Attila, Binan Erzsébet, Szánkó István, Seres
Bálint, Vörös Ferenc, Kovács István, Faragó
Csaba és Bajczi Tünde vett részt a véradá-
son.

Mi kell az utazáshoz egy fiatalnak? Há-
tizsák, ruha, hálózsák és cél. A többit
meg egy neves zenekar szövegének
adaptációjaként: MÁV ablakot le, kö-
nyököt ki. Szlovéniáról meg ha nem tud
az ember semmit, akkor itt az ideje,
hogy megismerje, főleg hogy a fél or-
szág közben Horvátországban nyaral.

Szóval kék szerelvényünket kettesbe tettük,
vettünk egy útikönyvet, irány az ismeretlen.
Határig vonat, aztán stoppal a fõváros, Ljubl-
jana. Szlovéniában aránylag könnyû stoppolni,
ha elég szimpatikusan mosolyogsz, fél órán be-
lül felvesznek. Amennyiben nagyobb távot sze-
retnél megtenni, bizalmasan ajánlhatjuk a ben-
zinkutas stoppot, aminek lényege, hogy a jóra-
való kúthoz járulókat megrohanod és felkéred
keringõre. Ha nincs forgalom, a kamionos bá-
csik egy-két sörért még mindig szívesen rendel-
kezésedre állnak. Szlovénia magyarok által la-
kott része nagyrészt mezõgazdaságból él, Mu-
raszombaton már nem nagyon tudnak magya-
rul, de szívesen tanulnak, hogy konyhanyelven
tudjanak kommunikálni a határ túloldalán lé-
võkkel. A szlovén nép egyébként igen barátsá-
gos, valamilyen nyelven mindenki tud, bármi
problémánk volt, lelkesen segítettek.

Az árak az itthoniakhoz hasonlóak,
csak az alapélelmiszerek ára dupla any-
nyi (1 kg kenyér 380 Ft), valamint az
utazás nem stoppos formái is igen drá-
gák, a szlovén MÁV árszabási rendsze-

rét máig sem tudtuk megfejteni. Az ország nem-
zeti valutája a tollar- SIT árfolyama teljesen
megegyezik a forinttal, így a matekban gyen-
gélkedõk is könnyen utána tudnak számolni a
költségeknek.

Elsõ komolyabb állomásunk, Ljubljana ak-
kora, mint Debrecen. A város nyugati kondí-
ciókkal rendelkezik, bár a kommunizmus impo-
záns helyekre épített betonkockái jelölik, hogy
a keleti blokk egyik utódállamában vagyunk.
De az új vasútállomás (a miskolci nagyobb), a
tisztaság, a hajléktalanok és a romladozó épü-
letek hiánya jelzi, hogy Szlovéniában gyökeres
változások történtek az elmúlt években. A he-
lyiek szerint az ország látványosan fejlõdõ ál-
lam, bár a társadalmi különbségek itt is egyre
nagyobbak. Az egyetemisták jelentõs részének
szép ösztöndíj jár (50 ezer forint körül), ezért
cserébe szerzõdni kell azzal a céggel, aki folyó-
sítja az ösztöndíjat, de munka után oda kell el-
helyezkedni – szegények ösztöndíjat kapnak és
utána még munkahelyet is. 

Gyalog egy nap alatt a lényegesebb épülete-
ket, városrészeket át lehet nézni. Az óváros
központjában található egy domb, rajta vár, in-
nen egész messze, a várost körülölelõ hegyekig
el lehet látni. Egy külön negyedben található a
Nemzeti Múzeum, Galéria, Parlament, Opera

és Színház. Nagyrész impozáns, szép épületek,
bár mosolyt csalhat az ember szájára, hogy a
parlament akkora, mint az egyetem aulájának
az épülete, az operájuk pedig egy az egyben be-
férne a magyar épületébe. Ez azonban nem cso-
da, hiszen az egész országban annyian laknak,
mint Budapesten. Mindent összevéve, szeret-
hetõ várost ismertünk meg, az emberek jelentõs
része biciklivel közlekedik, talán ez sok min-
dent elmond arról, milyen élet lehet ott.

Ezután utunk fõ célja felé vettük az irányt,
indultunk megmászni a Triglávot, ami Szlové-
nia legmagasabb pontja, majdnem kétezer-ki-
lencszáz méter magas. Ez a hegy a Julián Al-
pokban van, gyönyörû erdõs vidék, bár Szlové-
nia ötven százalékát erdõ borítja. Végig igen
nagy forgalom volt, mert a szlovénok között a
sportnak, különösképpen a sziklamászásnak
sok hódolója van. A táj holdbéli kõsivatag
gleccserrel és hollókkal, betûkkel leírhatatlan
szépségû. Egyszer legalább a környékbe érde-
mes kirándulni, rengeteg tó, természeti érde-
kesség és medvék várják a bátor és kevésbé bá-
tor vállalkozókat.

Hazafelé beugrottunk még egy kellemes kis-
városba a Dráva partján, Ptuj névre hallgat a
hely. Itt véletlenül belebotlottunk egy nemzet-
közi zsonglõrtalálkozóba, több ezer résztvevõ-
vel. Így ezzel az utolsó emlékkel hagytuk el az
országot. Az érzés, ami hatalmába kerített: ide
még egyszer visszajövök, de több pénzzel és
idõvel. Majd ha családom is lesz…

Dzsolya&Divizs

Ecce iuventus – íme az ifjúság

Jó hely Szlovénia

Köszönet az életmentőknek

Véradók



A nyári idõszak után ellenõrizni szükséges a fû-
tési rendszereket, hogy amikor szükséges az el-
indításuk, akkor kevés váratlan mûszaki aka-
dállyal találkozzunk. A távhõszolgáltatással ren-
delkezõ épületek esetében az energiaszolgálta-
tást végzõ berendezések (gázfogadók, gázkazá-
nok, keringetõ szivattyúk, távhõvezetékek, kom-
pakt hõközpontok) üzemeltetése és ellenõrzése a
távhõszolgáltató feladata.

A házon belüli fûtési rendszer viszont a fo-
gyasztó tulajdonában van, ezért ezek vizsgálata
és karbantartása a lakók kötelessége.

Tekintettel arra, hogy a távhõszolgáltatással
ellátott épületekben a távhõrendszer az egész
épületet kiszolgálja (az egyéni fûtések kivéte-
lek!), ezért a rendszert egységes egészként kell
vizsgálni. Természetesen elengedhetetlen, hogy
a rendszer fel legyen töltve vízzel, és hogy ez a

víz ne folyjék el szabadon. Saj-
nos gyakran elõfordul, hogy a la-
kásokban valamilyen okból
szükséges a radiátorok leszere-
lése. Csak a legritkább esetben

fordul az elõ, hogy az elosztó csöveket (alul és
fölül egyaránt!) lezárnák akár elzáró szerelvény-
nyel, akár csõvégzáróval. A nyitott csõvég egy
esetleges fûtés beindításakor azt eredményezi,
hogy elárasztjuk a lakást és az alatta lévõ szinte-
ket is. Ez a nem kívánatos helyzet megelõzhetõ,
ha a próbafûtést, ill. a rendes fûtést csak akkor
indítjuk, ha elõtte a közös képviselõ meggyõ-
zõdik arról, hogy minden lakásban fel vannak
szerelve a radiátorok, és ezt követõen egy lakó
sem kezd önállóan radiátor leszerelésbe. A pró-
bafûtés elvégzése számtalan mûszaki elõnnyel
jár. Egyrészt ilyen alkalommal kiderülnek a tö-
mítetlenségi problémák, a légtelenítési problé-
mák, de elvégezhetõek mindazon beállítások is,
amelyeket a fûtés során teljesítenie kell a hõköz-
pontnak. (Ezek a modern hõközpontok alkalma-
sak kiszolgálni olyan igényeket, mint pl. tempe-
ráló fûtés, szakaszos fûtés, bizonyos idõinterval-
lumban fokozott fûtés, éjszakára csökkentett fû-
tés, sõt fõleg az intézmények esetében beprogra-
mozható fûtési szünet is). A mostani energia árak
ismeretében nagyon célszerû élni ezekkel a taka-
rékosági lépésekkel. Szakembereink az Önök kí-
vánságára beprogramozzák a kívánt paraméte-
reket, Önök pedig figyelemmel kísérhetik az
eredményét. Ha nem teljesülnek az elvárások,
akkor bátran lehet ezt jelezni az eddig már meg-
ismert módokon. A próbafûtés ideje szeptember
végére várható, ha az idõjárás engedi. Ha úgy
látszik, hogy hamarább jönnek a hideg napok,
akkor elõbb kell próbafûtést elrendelni.

A próbafûtés számtalan elõnye mellett szólni
kell ennek költségérõl is. A próbafûtés költsége a
felhasznált hõmennyiség díja, ami lakásonként
mindössze néhány száz forint. Ez pedig jelenték-
telen összeg azokhoz a hátrányokhoz képest,
amelyek akkor következnének be, ha nem tar-
tanánk próbafûtést.

Fentieket azért írtam, mert minden évben vita
van a próbafûtésrõl. Remélem, hogy az idén ez
elmarad.

Tóth István,
ügyvezető igazgató
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A kutyás sportok egyik legkiemelkedõbb sztárja
kétségtelenül a belga juhászkutya. De helyesebb
lenne többes számot használni, hiszen a belga ju-
hászkutyának négy típusa van, gyakorlatilag
négy fajtáról van szó: a fekete groenendaelrõl, a
vörösesbarna tervuerenrõl, a göndörszõrû lake-
nois-ról és a kvartett legrövidebb szõrû tagjáról,
a malinois-ról. A belga juhászkutya összes mai
típusának története megközelítõleg az 1880-90-
es években kezdõdött. Ebben az idõben igen
népszerûvé vált kutyabemutatók és versenyek
nagy szerepet játszottak a belga juhászkutya
fennmaradásában. A malinois nevét a Brüsszel
és Antwerpen között fekvõ Mechelen városáról
kapta, amelyet a vallon (francia) nyelven ma-
lines-nak hívnak. Igazi népszerûségre Közép-
Belgiumban tett szert, de hiába tûnt ki a pásztor-
és rendõrkutya versenyeken, az emberek mindig
is jobban kedvelték a belga juhászkutya hosszú-
szõrû változatait.

A malinois feje hosszú, koponyatetõje lapos,

arcorra erõteljes. Szeme sötétbarna, füle felálló.
Törzse erõteljes, téglalapba rajzolható. Végtag-
jai erõteljesek, párhuzamosak. Mellkasa mély,
leér a könyökig. A fejen, a fül külsõ részén és a
végtagok alsó részén a szõrzet nagyon rövid. A
combok felsõ részén enyhén zászlós szõrzet ta-
lálható. Lelógó hosszú farka csánk alá ér, melyet
egy kissé visszahajlítva tart. A szõrzet kicsivel
lehet hosszabb a nyaki részen és a farkon. A ma-
linois is vörösesbarna színû és fején fekete masz-
kot visel. Szõrzete rövid és vastag. Marmagassá-
ga: 58-62 cm. Testsúlya: 24-28 kg.

Önálló kutya, az idõ során megszokta a sza-
badban való életet, ellenálló a zord és gyakran
változó idõjárással szemben. A belga juhászku-
tya figyelemreméltóan gyors. Rendkívül nagy
mozgásigénye van. Eredeti munkájából adódó-
an, képes kell, hogy legyen egész nap a nyájat
õrizni a támadóktól. Kitartó és bátor védelmezõ-
je a gazdájának és az egész családnak. Figyel-
mes, könnyen és gyorsan tanul. Nagyon éber és
kíváncsi fajta. Akit ismer és szeret, ahhoz na-
gyon lojális, de idegenekkel szemben meglehe-
tõsen tartózkodóan viselkedik.

Következik: Máltai selyemszõrû kutya
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 20/
223-9302; 404-032; 30/
460-8433; 20/326-5929;
28/411-439.
2 éves németjuhász szu-
ka: 28/412-152.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!
2 éves drót-
szőrű ma-
gyar vizsla
keverék kan

8 hónapos
keverék kan

10 hónapos shar-pei keverék szuka

2 éves
keverék
szuka 1 éves erdélyi kopó keverék kan

Állati dolgok

A malinois

Keresem az augusztus 9-én a szadai
kertesházamból megszökött, Atosz
nevű 5 éves sarplaninai kan kutyá-
mat. A kutya rendkívül barátságos.

A megtalálónak jutalom.
Tel.: 70/212-1815.

A betegség kórokozója (monilia laxa) a virágo-
kat, hajtásokat és a gyümölcsöket támadja meg.
A fertõzést követõen a virágok tömegesen el-
száradnak. A gomba a virágon keresztül a hajtá-
sokba is behatol. Ezt követõen a hajtás a rajta
lévõ virágokkal, levelekkel együtt száradni
kezd. A mechanikai sérülések nyomán a gyü-
mölcs is fertõzõdik, rajta elõbb barna rothadó
foltok, majd szabálytalan elrendezésû penész-
párnák jelennek meg. A gyümölcs zsugorodik,
„mumifikálódik“ és nagyrészt a lombhullás
után is a fán marad.

A fertõzéshez nedvességre van szükség,
ezért a virágzás idején ismétlõdõ ködök rendkí-
vül kedveznek a betegség kialakulásának.

A védekezés alapelvei:
– A fán maradt (vagy lehullott) „gyümölcs-

múmiákat“ össze kell szedni és meg kell sem-
misíteni (elégetni, vagy a talajba mélyen befor-
gatni),

– a fertõzött hajtásokat az õsz folyamán le
kell vágni, úgy hogy az egészségesnek látszó
részbõl is 6-8 cm-t levágunk,

– lehetõség szerint a metszést követõen min-
den növényi maradványt semmisítsünk meg
(égetés, vagy talajba forgatás),

– lombhullás után javasolt egy õszi lemosó
permetezés (pl. Bordói lé 2 %)

A gomba elsõdlegesen a virágzás idején fer-
tõz, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni ez idõ-
szakban a kémiai védekezésre, amelyet célszerû

3 alkalommal a következõk szerint elvégezni:
– Az elsõ védekezést fehérbimbós – 10 %-os

virágzás idején, majd,
– teljes virágzásban és
– az elvirágzás vége elõtt.

Javasolt készítmények például Topas, Mer-
pan 50 WP, Dithane Dg, Dithane M-45, Vitra,
Champion, Cuproxat, Chorus. A készítménye-
ket rotációban kell alkalmazni.

Gazdaszemmel

A moníliás betegség

A próbafűtés szükségességéről

Tájékoztató
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakács és 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.
* Gödöllőn az esti órákban kisebb iroda takarítását vállalnám,
akár heti két alkalommal is. Hívjon 18 óra után. Tel.: 20/494-
1259.
* Pótmamát keresek 2 éves kisfiam mellé az Öreghegy
környékére, alkalmi gyermekfelügyeletre. Autóval rendelkezők
előnyben. Tel.: 30/341-3674, 16 óra után.
* Eladót keresek! Kedves, megbízható, talpraesett fiatal
lányok jelentkezését várom kézzel írott önéletrajzzal, tele-
fonszámmal. 2100 Gödöllő, Gábor Á. u. 2-10. Átrium
Videotéka.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöl-
lői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatár-
sakat 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. (10-22
óráig): 28/404-692.

* Gödöllői virágüzletbe gyakorlott virágkötőt keresek. Tel.:
20/932-5426.
* Teherautóra sofőrt keresek 30 évtől. C, E kategóriájú
jogosítvánnyal. Tel.: 20/553-2849.
* Autószerelőt gödöllői munkahelyre felveszek. Zöldkártyás
vizsga előny.Tel.: 30/670-2-670
* AMAR COMPANY realizes market research in Eastern
European countries, is seeking for candidates for SALES MAN-
AGER position in Gödöllő. She/He needs to have: excellent com-
munication, perfect organizer and fluent English communica-
tion skills, PC knowledge, driving licence. Own vehicle is an
advantage. Enthusiastic, ambitious, and self-motivated person-
ality is a must. Your English and Hungarian CV with salary indi-
cation is expected at hungary@amarmarketing.com
* Gödöllői sörözőmbe gyakrolattal rendelkező pultoshölgyet
felveszek. Érd.: 70/271-3556.
* Gödöllői munkahelyre gyakorlott lovászt felveszek. Tel.:
30/9467-702.
* Segédmunkást keresek ácsmunkához, hosszú távra. Tel.:
20/4393-513.
* ING, Signal, Credit, Generali biztosítók befektetési ter-
mékeinek értékesítéséhez keresek szakembert Gödöllő és
Hatvan körzetéből. Innotem Biztosítási Alkusz Kft. Tel.:
30/743-9263.
* Kerti, illetve ház körüli munkát vállalok hétvégenként. Tel.:
516-150, 30/204-9212.
* Pékségben, cukrászatban hétvégenként munkát vállal tanuló.
Tel.: 516-150, 30/204-9212.
* Házvezetőnőt keresek. Tel.: 30/663-6079.
* Takarítást vállal Gödöllőn vagy környékén leinformálható
fiatal hölgy, üzletek, irodák, lakások, számlaképesen. Tel.:
70/625-1432.
* Délelőtti, adminisztratív munkákra jó számítógépes
ismeretekkel rendelkező munkaerőt keres mezőgazdasági cég
azonnali kezdéssel. Tel.: 30/2530-618, 20/454-2938.
* Gödöllő és környékéről kőművesek jelentkezését várom. Tel.:
20/886-0723 vagy Gödöllő, Szilágyi Erzsébet u. 18.
* Gödöllői szépségszalonba kozmetikust, műkörmöst keresek.
Érd.: 30/331-5340.

* Elektroműszerész és villanyszerelő végzettségű, mechanikai
szerelésben is jártas szervíztechnikust keresünk önálló
munkavégzésre. Írásos jelentkezéseket a 28/460-035-ös
számra várjuk.
* Építő gépkereskedelemmel foglalkozó kft. keresi műszaki
affinitású hölgy munkatársát, értékesítési-asszisztensi
munkakörbe. Felsőfokú végzettség, angol nyelvismeret előny.
Önéletrajzokat a 28/545-531 faxszámra várjuk.
* Friss nyugdíjas (57 éves) könyvtáros-tanár napi 4 órában vál-
lalna Gödöllőn vagy környékén könyvtárosi, napközis nevelői
munkát, korrepetálást, gyermekfelügyeletet, családsegítést.
Tel.: 70/512-8711.
* Érettségivel rendelkező munkatársakat keresünk gödöllői
munkahelyre, könnyű fizikai munkára, 3 műszakos
munkarendbe. Bérezés: nettó 400 Ft/óra. Tel.: 20/3333-871,
20/9692-188.
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői
irodájába. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését vár-
juk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919. 

INGATLAN
* 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, telje-
sen 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.
* Gödöllő belső kertvárosi részén 300 négyszögöles
összközműves építési telek a csalogány utcában eladó. Gáz,
csatorna, vonalas telefon a telekhatáron, aszfaltos út, panorá-
ma. Érd.: 06-30-343-7634, az esti órákban

* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném kirá-
lytelepi, 4 szoba összkomfortos, kétszintes (garázs+pince), 97
nm-es házamat 760 nm-es telekkel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-
5309
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfor-
tos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-
385 
* 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
* Áron alul SÜRGŐSEN eladó Budapest PESTSZENTLŐRINC új
városközpontjában (XVIII. ker.) egy 2002-ben épült, mediterrán
stílusú lakóparkban 2. emeleti, 33 nm-es, amerikaikonyhás
lakás. EXTRÁK: 24 órás portaszolgálat, biztonsági kamerák a
lépcsőházakban, beépített gardróbszekrény, videó kaputelefon,
lift, beépített konyhabútor és kerámialapos tűzhely, egyedi
(cirkó) fűtés, saját vízóra, jó közlekedés. Iá.: 9,3 MFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-
002, 20/531-4333. Tel.: 20/47-962-48.
* 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. 28/421-
002, 20/531-4333   
* NAGYTARCSÁN  csendes, aszfaltos utcában 1100 nm-es
megosztható telken 100 nm-es jó állapotú, régi építésű, kon-
vektoros  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, erké-
lyes, 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 laká-
sok 250 ezer Ft/nm áron leköthetők.  Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333 

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

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

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.
Tel: 28-514-990

-Szt. István téren 56 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás 9,9 MFt.
-Palotakereten 3. emeleti, 44 m2-es lakás 8,8 MFt.
-Dózsa Gy. úton, 2 szobás lakás 9,9 MFt.
-Galagonya u-ban 251 nöl belterületi telek 8,3 MFt.
-Alvégben 958 m2 telken 110 m2-es, 2 + 2 fél
szobás, jó állapotú családi ház, garázzsal 24 MFt.  
-Máriabesnyõn 336 nöl telken, 90-ben épült, 80
m2-es, 2 szobás családi ház 9,7 MFt!
-Erdõkertesen 1069 m2 telken 165 m2-es,
nappali + 3 szobás családi ház, vállalkozásra
is alkalmas 25,9 MFt.
-Szilasligeten 200 nöl telken nappali + 3
szobás családi ház, 2 konyhával, 3 fürdõs-
zobával, mûhellyel, üzlethelyiséggel 27,6 MFt.
-Valkón 2740 m2 telken 3 szobás, 2 konyhás,
2 fürdõszobás családi ház, garázzsal 11 MFt.
-Aszódon 1267 m2 telken 102 m2-es, 3 és fél
szobás polgári típusú családi ház 13 MFt.
-Hévízgyörkön 780 m2 telken 104 m2-es,
nappali + 2 szobás, 2001-ben épült, igényes
családi ház 21,5 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
K E D D EN N I N C S

Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig

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.
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* 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   
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két szobás,
konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszo-
ba, panoráma) eladó. Irányár: 12,8 Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ a Kossuth L. utcában 55 nm-es, idén felújí-
tott, két szobás, magasföldszinti lakás extrákkal eladó.
Irányár: 12,7 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három
szobás, 2001-ben épült elegáns lakás garázzsal (parkosí-
tott, zárt udvar) eladó. Irányár: 23,7 Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333
* ASZÓDON 700-1200 nm közötti építési telkek enyhén
lejtős domboldalban, idilli természeti környezetben eladók.
Közművesítés folyamatban. Irányár: 5,5mFt és 8,2 mFt
között. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* MOGYORÓDON 4,7 ha sokoldalúan hasznosítható
(kereskedelem, szolgáltatás, egyéb gazdasági tevékenység),
beépíthető terület közvetlenül a Hungaroring mellett eladó.
Irányár: 8500Ft/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* SZILASLIGETEN csendes utcában, 950 nm-es telken 110
nm-es, 3 szobás 1980 -ban épült, felújításra szoruló lakóház
eladó. Irányár: 18,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldal-
ban, 1800 nm közművesített telken, 80 nm-es régi,
téglaépítésű családi ház eladó. Irányár: 20,0 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* VERESEGYHÁZON a Margaréta utcában újonnan épűlt zöld
övezeti sorházban 120 nm-es padlófűtéses lakás (azonnal
beköltözhető) eladó. Szoc. pol. felvehető. Irányár: 25 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* BALATONAKALIN 3840 nm szőlő panorámás déli lejtőn,
60nm-es boros pincével ,  teljes borászati felszereléssel (a
Balatontól 2 km-re) eladó. Irányár: 10,8 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-
4333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 18 nm-es, fűtött garázs
(szerelő aknával) eladó. Irányár: 2,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* JAKABSZÁLLÁSON 16000 nm-es földterületen félkész, de
lakható könnyűszerkezetes 75 nm-es tanya eladó. Irányár:
14,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333 
* JAKABSZÁLLÁSON 1500 nm-es közművesített telken 145
nm lakóterületű lakóház( fedett terasz, mosókonyha, nyári
konyha) eladó. Irányár: 20,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn a városközpontban (Szent János utca) eladó egy 3.
emeleti 35 nm-es, egyszobás, erkélyes, alacsony rezsiköltségű,
igényes lakás. (Egyedi gázfűtés, vízóra, kábeltévé, beépített
konyhaszekrény, Boss gáztűzhely, beépített előszoba, holland
bőr ülőgarnitúra). Tel.: 30/347-6627.
* Eladó vagy kiadó Gödöllőn 58 nm-es, 2 szobás, nagy erké-
lyes, azonnal beköltözhető lakás. 10,8 mFt. Tel.: 20/532-
7275.
* Gödöllőn a Szent János utca elején, tömegközlekedéshez
közeli 3. emeleti (2.-nak megfelelő) 2,5 szobás loggiás, parket-
tás, konvektoros, részben felújított lakás igényesnek eladó.
Érdeklődni a 30/493-9600 telefonszámon.
* Eladó Gödöllő Palotakerten 57 nm-es erkélyes, telefonos,
kábeltelevíziós lakás tárolóval. Tel.: 421-753, 20/254-0018.
Iár: 11,2 mFt.
* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított lakás
eladó. Iár: 13 mFt. Érd.: 70/573-5173.
* 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.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes,
teljesen felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Eladó Gödöllő központjában 1 szobás 30 m2-es, felújított,
első emeleti lakás. Érd: 30-321 2624.
* 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.
* Gödöllőn, a múlt század elején épült többszintes, kúria jellegű
családi ház 1920 nm ingatlanon, ősfákkal eladó. Tel.: 20/497-
1700.
* Eladó Szent János utcában a 3. emeleten felújított, átalakí-
tott 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 fürdős-
zobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs +
szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.:
20/473-9388.
* 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 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.
* 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.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal,
kertvárosban, központhoz közel eladó. Iá.: 20,5 mFt. Tel.:
30/9495-449.
* Új építésű ház sürgősen eladó! Gödöllő kertvárosában, új
építésű kész ház 150 nm + 50 nm pince, automata garázska-
pu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer, központi porszívó és
légkondícionáló beállással eladó akár 24,9 m Ft-ért. Tel.:
20/8860-165, 20/8860-164.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.)
alápincézett 30 nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló, nap-
pali, főzőfülke, zuhany, wc. Víz, gáz, villany, parkosított udvar.
Érd.: 28/413-770 17 ó után.
* Gödöllő Kökény u. panorámás, 145 nöl belterületi telek eladó.
Víz, villany bekötve, gáz az utcában. 15 %-ig beépíthető. Iá.: 7,5
MFt. Tel.: 30/639-2726.
*Gödöllőn 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.
* Turán (Bp-től 45 km-re) összközműves telken, főútvonalon
lévő 120 nm-es, dupla garázsos, tetőteres, galériás (nappali +
3 hálószoba + 2 fürdőszoba), egyedi megjelenésű és építésű
családi ház igényeseknek eladó. I.ár: 15,9 mFt. Tel.: 20/494-
8033, 18 óra után 28/466-783.
* Gödöllő egyik legszebb helyén, a Veres Péter utcában 620
nm-es panorámás, parkosított telken, 2 lakásos 220 nm-es
családi ház sok extrával eladó. I.ár: 47,5 mFt. Tel.: 20/9148-
885.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba összkom-
fortos, 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 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.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (170 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, háztartási helyiség,
gardrób, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol, illetékked-
vezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási
helyiség, pince, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol,
illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hek-
tár eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.:
30/491-8406.
* Eladó vagy elcserélendő 4 szobás, 120 nm-es családi ház,
278 nöl-es telek, kút, pince, melléképületek, 380 V. 2 szobás,
erkélyes, konvektoros lakótelepi lakást beszámítok. Iá.: 23,8
mFt. Tel.: 20/224-9660.
* Gödöllőn, a Palotakert 11. sz. alatt lakás eladó, 4. emeleti, 2
szobás, szépen felújított. Iá.: 10,2 mFt. Tel.: 30/9124-921.
* Gödöllő, Szent István téri 57nm-es, 2001-ben felújított, erké-
lyes 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 Szőlő u-ban 2001-ben épült, kertes társasházban
90nm-es lakás garázzsal eladó. Iár: 23,0MFt. Tel.: 20/9289-
951, 30/677-0068.
* 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, bútoro-
zott lakás 2 db garázzsal eladó. Igényes gépek. Nagy parkosí-
tott kert. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/3839-175.
* Szent János utcában 2 szobás, teljesen felújított, konvek-
toros fűtésű, azonnal beköltözhető lakás sürgősen eladó. Érd.:
20/9179-703.
* Veresegyházán a középső tónál panorámás 2 szobás,
összkomfortos ház 150 nm gondozott kerttel, sok extrával
eladó. I.ár: 26,8 mFt. Tel.: 30/496-1997.
* Palotakerti 45 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. I.ár: 8,7 mFt.
Érd.: 46/379-850 vagy 30/314-1001.
* Magas részlettörlesztéssel LAKÁST VENNÉK! Tel.: 70/591-
3926.
* Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás eladó. Tel.: 20/366-
1808, 30/443-4496.
* Szadán 3000 nm-es telken 3 szobás, alápincézett családi
ház eladó. Borospince, ásott kút, melléképületek, buszmegálló
2 perc, autópályafelhajtó 5 perc. Érd.: 20/595-8384.
* Jászapátin eladó fürdőszobás kis parasztház a buszpályaud-
var közelében, kis saroktelken 2,6 mFt-ért, a gyógyfürdőtől 10
percre. Tel.: 20/414-2133.
* 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 fél-
szobás, 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, belterületen zártkert, 601 nm-es, 14 nm-es faház-
zal, víz, villany, gáz a telken bevezetve, gyönyörű kilátással
sürgősen eladó. Iár: 6,1 mFt. Tel.: 20/5565-912.
* Gödöllő Szent István téri 2. emeleti, teljesen felújított, tégla
építésű 60 nm-es lakás eladó. Iár: 13,3 mFt. Tel.: 30/9246-
975, 70/384-7316.
* 11000 nm villannyal, épülettel Gödöllőn eladó. Tanyának,
állattartásra, befektetésnek is kiváló. Iár: 15 mFt.
Ingatlancsere is érdekel. Tel.: 30/9490-308.
* Budapest belvárosi 2 szoba összkomfortos öröklakásomat
eladom, vagy gödöllőire cserélem értékegyeztetéssel. Tel.:
28/514-021, du.
* Gödöllőn zöldövezeti, 4 emeletes épületben igényesen felújí-
tott 2 és félszobás, 62 nm-es, 4. emeleti összkomfortos lakás
(járólap, laminált parketta, kábeltévé, redőny, internet,
tömegközlekedés, közért, óvoda 5 percen belül) 13 mFt-os
irányáron eladó, bérbeadó! Tel.: 20/9570-766.
* Figyelem! Áron alul eladó, vagy értékegyeztetéssel gödöllői
panelre cserélhető! Kétszintes kétlakásos családi ház, a 2 szint
egymástól függetlenül használható. Kartalon, nyugodt,
csendes környezetben, Gödöllőtől 15 km-re. Iár: 12,5 mFt.
Érd.: 30/217-1638.
* Gödöllőn 2 szobás, 58 nm-es, 2. emeleti konvektoros tégla
lakás eladó. Érd.: 30/209-1338, 17 ó után.
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen (Százszorszép u.) 74 nm
ház 970 nm telken, összközművel, 25 m utcafronttal. Ikerház
építésére alkalmas. I.ár: 19,9 mFt. Tel.: 30/251-1326.
* Kertvárosi bruttó 185 nm kertes ház 700 nm gondozott
kerttel, garázzsal, bevezetett üzlettel 29,5 mFt-ért eladó. Tel.:
414-003.
* Gödöllőn nagytelek (3100 nm) 76 nm-es, kétszobás,
komfortos házzal, pincével, nyári konyhával a patak-
parttal és az Isaszegi úttal határosan eladó. Iár: 28
mFt. Tel.: 30/9499-915.
* Gödöllő belvárosi részén, egy csendes kis utcában földszintes
kertes társasházban, új, 44 nm-es kétszintes garzonlakás + 15
nm terasszal eladó. Teljes komforttal, központi fűtéssel,
kábeltévé, telefon - ADSL, zárt udvar. Iár: 9 mFt. Igény esetén
200 nm-es kerttel. Tel.: 20/411-6326.
* Gödöllőn 1700 nm-es telken régi ház 13,2 mFt - Pécelen 2
szobás, komfortos házrész 12,5 mFt-ért eladó. Tel.: 513-435,
20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Kerepesen, 30-as úthoz közeli, 2003-ban átadott, új állapot-
ban lévő 60 + 60 nm-es családi ház gondozott kerttel eladó.
Iár: 22,8 mFt. Tel.: 30/399-4368.
* Gödöllő, Kazinczy krt-on 2 szobás, 61 nm-es lakás 3.
emeleten eladó. Ár: 12,5 mFt. Ugyanitt üzletberendezés (polc +
asztal) 10 eFt/db eladó. Tel.: 30/212-6390.
* Gödöllőn felújítandó családi ház 825 nm füvesített telekkel
eladó. Központhoz közeli, mégis csendes utcában. Lakást eset-
leg beszámítok. Iár: 15,5 mFt. Tel.: 20/946-2292.
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* Gödöllőtől 25 km-re eladó egy 1095 nm alapterületű családi
ház, belterület 82 nm, öszzkomfortos, nappali, 2 szoba,
fürdőszoba, wc, konyha + spejz, nagy pince, melléképület. Iár:
17,5 mFt. Tel.: 20/312-9095.
* Gödöllőtől 25 km-re eladó egy 1081 nm alapterületűcsaládi
ház, belterülete 75 nm, összkomfortos, nappali, 2 szoba,
fürdőszoba, wc, konyha + spejz, pince, melléképület, garázs.
Iár: 16,5 mFt. Ugyanitt eladó egy üres telek - beépíthető,
alapterülete 978 nm. Iár: 2,5 mFt. Tel.: 20/312-9095.
* Kertvárosban kétgenerációs családi ház eladó. 5 szoba, 2
konyha, 2 fürdőszoba, rendezett kert. Tel.: 527-305.
* Gödöllőhöz közel, Vácszentlászlón családi ház eladó. 2 szoba
összkomfortos, két utcára nyíló nagy telekkel. Tel.: 30/2228-
909.
* Eladó János utcában 4. emeleti lakás, egyedi fűtésű, nagy
konyhás nagyobb lakás, ház csere is érdekel. Érd.: 30/639-
5774.
* Nézze meg a Gödöllő kertvárosban eladó emeletes családi
házat, amely alkalmas boltnak, nagycsaládnak, kétgeneráció-
nak, kényelmes lakásnak, 200 nöl telken jó parkolási
lehetőséggel. Tel.: 30/360-3935.
* Eladnám vagy elcserélném családi házra Újpalotai 62 nm-es,
3 szobás, erkélyes, igényesen felújított öröklakásomat Pólus
Center közelébe. Iár: 11 mFt. Érd.: 430-574, 70/629-5426.
* Gödöllőn zöldövezeti, új, földszintes, 3 szoba + nappalis
családi ház 516 nm telekkel eladó. Hitel + szocpol. kedv. igény-
bevehető. Iár: 26,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős 51 nm-es, 2.
emeleti konvektoros lakás + garázs eladó. Iár: 12,3 mFt. Tel.:
30/224-1627.
* Gödöllőn belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657 nm
telekkel eladó. Iár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn az egyetemi erdő mellett ötszobás családi ház 460
nm telekkel eladó. Iár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* 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.:
30/224-1627.
* Érden ötszobás, összkomfortos családi ház + műhely, garázs
150 nöl telekkel eladó. Iár: 24,9 mFt.Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn utcai zajtól mentes 3 és félszobás + nappalis, két-
szintes családi ház + műhely, garázs, 878 nm-es nyeles
telekkel eladó. Iár: 34 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* 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.:
30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti 2 és félszobás családi ház 2610 nm-es,
40 m széles megosztható, panorámás telekkel eladó. Iár: 34,9
mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllő 2 szobás, konvektoros családi ház 913 nm telekkel
eladó. Iár: 16,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllő Újságíró-tó mögött (Ilka-major) 1000 nöl rét eladó.
Víz, villany, gáz közelben. I.ár: 1,3 mFt. Tel.: 20/312-8305,
20/494-2029.
* Lakás Gödöllőn a Szőlő utcában, 1 szobás, 37 nm-es, nagy
erkélyes, külön víz, gáz és villanyórával eladó. Iár: 9,7 mFt. Tel.:
20/220-3463.
* Eladó a János utcában egyszobás földszinti lakás. Tel.:
20/2288-460.
* Sürgősen eladó Gödöllőn 51 nm-es másfél szobás + étkezős,
első emeleti, gázkonvektoros, egyedi vízórás, kábeltévés, tele-
fonos, csendes helyen lévő lakás a Paál László közben. A
lakáshoz külön zárható tároló is tartozik. Iár: 11,5 mFt. Tel.:
30/9642-306, 413-644 este 6 után.
* Gödöllőn, Egyetem téren 1+félszobás felújított lakás eladó.
Zöldövezeti, tégla, konvektor, vízórás, telefonos, kis költségű.
Iár: 11 mFt. Tel.: 414-791, 20/2233-642.
* Gödöllőn, Egyetem téren GARÁZS OLCSÓN ELADÓ. Tel.: 414-
791, 20/2233-642.
* Gödöllőn a János utca 4-ben 1. emeleti, 2 szobás, összkom-
fortos, kábeltévés lakás eladó. Iár: 10,5 mFt. Tel.: 20/548-
9702.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 4 éve épült kertes társasházban
eladó egy 90 nm-es, nagy teraszos, földszinti, bútorozott
lakás sok extrával és garázzsal. Iár: 24,9 mFt. Tel.: 30/991-
8360.
* Családi ház eladó Vácszentlászlón 930 nm-es telken, 100
nm alapterületű, 3 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba,
kamra, padlásfeljáró, turbó gázkazános központi fűtés, 80 %-
ban felújított (fűtésrendszer, vízvezeték, elektromos rendszer
új), gazdasági épületekkel. Érd.: 30/316-5202, 485-053.
* GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali +
1 szobás lakás, előkerttel, 28 nm-es terasszal, dryvit
szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás lakást beszámítok. Iá.:
19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.
* Eladó Palotakerten (tíz emeletes házban) 3. emeleti, 57 nm-
es, 2 szobás, dny-i fekvésű, felújított lakás. Vízóra, redőny,
telefon, kábeltévé (internet előfizetéssel) van. Iár: 12,2 mFt.
Tel.: 70/518-7369.

* Kazinczy krt-on 2. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, redőnyözött,
parkettás, egyedi fűtéses, felújított lakás új konyhával és
fürdőszobával eladó. A lakáshoz külön pince tartozik. Iár: 11,4
mFt. Tel.: 30/689-5803.
* Kazinczy krt-on eladó 2 szobás, csendes, 4. emeleti, 2004-
ben teljesen felújított, igényes lakás 14,3 mFt-ért. Tel.:
70/547-5932, 30/742-9485.
* Szadán 2001-ben épült 57nm -es családi ház 800nm telken
eladó. Iá.: 20 MFt. Tel.: 404-124, 30/276-6526.
* Szadán közművesített építési telek eladó, 3282 nm. Ár:
5000 Ft/nm. Tel.: 404-124, 30/2766-526.
* Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 4. emeleti, kon-
vektoros téglalakás, kábeltévé, külön vízóra, pince,
beköltözhető. Iár: 10 mFt. Érd.: egész nap 70/629-3458.
* Eladó Gödöllő központjában lévő 56 nm-es ÜZLETHELYISÉG.
Tel.: 20/934-3252.
* Gödöllőn Szőlő utcában 1+2 félszobás, 69 nm-es 4. emeleti
lakás eladó. Tel.: 30/907-0073, 20/485-0875.
* Eladó! Gödöllő legszebb részén, Boncsok dűlőben zárt kert,
ingatlan eladó, 244 nöl. Iár: 4 mFt. Tel.: 20/936-0999.
* Eladó Gödöllő belvárosában az Erzsébet Királyné körúton, a
kastélyparkkal szemben 55 nm-es, kétszobás, felújított, első
emeleti, vízórás, kábeltévés, déli fekvésű öröklakás. HÉV,
óvoda, iskola 100 m-en belül. Azonnal beköltözhető.
Érd.:20/311-3714.
* Gödöllőn a Fenyvesi részen új építésű, 130 nm alapterületű,
nappali + 3 szobás családi ház garázzsal, 540 nm-es,
összközműves telekkel. (Hitel, szoc.pol. igénybe vehető). Iá:
24,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2001-ben épült, 70 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes
családi ház, garázzsal, 360 nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen, a Nagyfenyvesben 2
lakásos ikerházban, 122 nm hasznos lakóterű, nappali + 4
szobás lakások garázzsal, 550 nm-es déli fekvésű, panorámás
telekrésszel nyári beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol.
felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 26 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 teras-
zokkal, 1260 nm-es gyümölcsfákkal beültetett osztható sarok-
telekkel. Iá: 34,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti teljesen
felújított, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 12,8 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870   
* Gödöllőn (Palotakerten) 44 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá:
9 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 állapot-
ban lévő erkélyes lakás. Iá. 10,95 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 tár-
sasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* 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 az Antalhegyen 1487 nm-es (30 m széles
utcafronttal) panorámás üdülő telek. Víz, villany bevezetve. Iá:
6,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves építési
telek, 60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai dombon 760 nm-es panorámás, ősfás
telek, kis faházzal, borospincével, présházzal, fúrt kúttal eladó.
Iá: 16,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Szadán 2700 nm-es, 33 méter széles utcafrontú, tár-
sasházak 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, parket-
tás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár:
10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, 270e.-Ft/nm-
től, 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.ingat-
lanbank.hu 
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent
Imre utcában, 48-90m2 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 csalá-
di ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés,
parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 23MFt INGAT-
LANBANK 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, 48m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franci-
aerkélyes lakások, liftes házban, kedvező hitelle-
hetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 70
és 80m2-es, 2 és 3 szobás, egyedi fűtésű, erkélyes laká-
sok 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 csalá-
di 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 állapot-
ban: 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.ingat-
lanbank.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: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es,
1nappali+5szobás családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás
terasz, tároló, 32nm-es padlófűtéses garázs, 730nm-es
panorámás telek. Ár: 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, 1nap-
pali+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, 1nap-
pali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ A legjobb utcában, igénye-
sen 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: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású,
115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi
lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm
garázs, légkondicionáló, parkosított telek. Ár: 29,8MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELEK- Gödöllő legjobb eladó építési telkei: Csanak  420
nm zártsorú lakóház építésére alkalmas, kivételesen szép
panorámával rendelkező telek. Irányár: 9,5 MFt. Blaha
területén 2363 nm /24m -es utcafront/, blahai dombokra
néző panorámával, csendes, frekventált területen. Irányár:
25 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 70/456-2101
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- Szilasliget, 2004-ben igényesen megépített tár-
sasházban, zöld övezetben, kitűnő közlekedéssel 56 nm-es,
nappali+1szoba, amerikai konyhás lakás eladó. Irányár: 15,5
MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 70/456-2101
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ- Aszód, Újtelepen 110 nm-es, nappali + 2 szobás
családi ház, 70 nm garázs, ipari áram, rendezett telek,
csendes, kertvárosi rész, jó közlekedés. Ár: 27,5 MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 70/456-2101 www.ingat-
lanbank.hu
* TELEK- Szada, Margitán 1500 nm-es telek, gyönyörű ter-
mészeti környezetben eladó.
Gazdálkodásra is alkalmas. Víz, villany, gáz van. Irányár: 11
MFt. INGATLANBANK  Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu

ALBÉRLET
* Egyedülálló hölgy Gödöllő központjában (HÉV-hez közel) kiad-
ja külön bejáratú albérleti szobáját fiatal lány (esetleg
egyetemista) részére. Tel.: (70) 571-7621
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* Gödöllőn a városközpontban (Szent János u.) egyszoba
összkomfortos, bútorozott lakás (kábeltévé, alacsony rezsi,
egyedi fűtés, vízóra) hosszú távra kiadó. Tel.: 30/347-6627.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Gödöllőn, Szabadság út 19. fsz-i, egyszoba összkomfortos,
gázkonvektoros lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 30/9213-393.
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Tel.: 20/347-
5512.
* Gödöllőn a komáromi utcában külön lakrész kiadó nemdo-
hányzó egyetemista fiú részére, 28 eFt-ért (+rezsi). Tel.:
20/414-2133.
* Kiadó 1 szobás lakás Gödöllőn a Kossuth L. u-ban, hosszú
távra. Tel.: 30/650-21-94.

* Albérlet kiadó! Szabadság téren (városközpontban) 2 nem
dohányzó diák számára szoba kiadó. Közös konyha, fürdőszo-
ba. 18000 Ft/fő + 1000 Ft víz, 1000 Ft villany. Tel.: 30/538-
7846.
* Lakás hosszú távra kiadó Gödöllő belvárosában (Paál közben)
igényes egyetemista részére, bútorozatlan, havi 60 eFt +
rezsiért (kéthavi kaució szükséges). Tel.: 30/9448-993.
* Egyetemista fiú albérletet keres Gödöllőn, vagy albérletbe
történő betársítás is érdekel. Tel.: 70/544-2929.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen 2 szobás lakás kiadó. 50
eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel.: 20/224-6660,
16 ó után.
* Két lány harmadik lány személyében 3 szobás lakásba, kis
szobába lakótársat keres. Tel.: 70/201-1702.
* Gödöllő Remsey krt-i újépítésű, 66 nm-es amerikai konyhás
nappali, 2 szoba, 2 erkély, hosszú távra igényesnek októberi
költözéssel kiadó. 80 eFt/hó + rezsi + kaució. Tel.: 30/9617-
621.
* Gödöllő városközpontban 100 nm-es, erkélyes, újépítésű
tetőtéri lakás zárt udvari gk. parkolóval, igényesnek, hosszú
távra 90 eFt/hó + rezsi + kaucióval kiadó októberi költözéssel.
Tel.: 30/9617-621.
* Gödöllő központjában 59 nm-es 2 szobás, bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 495-201, 20/425-7922.
* Gödöllőn Palotakerten parkra néző, teljesen felújított, beren-
dezett egyszoba összkomfortos lakás hosszú távra kiadó,
lehetőleg házaspárnak, okt. 1-től. Tel.: 20/374-2346.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1+2 félszobás, erkélyes lakás
beépített bútorokkal hosszú távra kiadó. Csak igényeseknek!
Tel.: 420-543.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában magántulajdonú 480 nm hétvégi
telek közművekkel ellátva eladó. Csendes, zöldövezetben.,
beépíthető. Tel.: 20/9425-409.
* Külön bejáratú szoba-konyhás lakrész kiadó. Tel.: 411-045.

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.: 20/972-5235.
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/9420-455.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 30/20-200-
50.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Ugyanitt egy
sarokülőgarnitúra eladó. Tel.: 30/567-9199.
* Kossuth L. utcában garázs kiadó. Tel.: 30/644-8295.
* Orvosi rendelőnek, ügyvédi irodának, stb. alkalmas szép
üzlethelyiség kiadó Gödöllőn. Tel.: 30/331-5340.
* 55 nm-es garázs bérelhető Gödöllőn, Kossuth L. utcában.
Tel.: 20/9332-520.
* Garázs kiadó Gödöllőn a Szőlő utcában. Tel.: 413-185,
30/3839-156.
* Gödöllő központjában a Fókusz Üzletházban (Gábor Á. u. 1.)
31 nm-es emeleti helyiség kiadó. Érd.: 20/519-5992.

SZOLGÁLTATÁS
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Profi sminkes elkészíti sminkjét bálok, estélyek előtt saját
otthonában. Tel.: 30/9489-728.
* Kozmetikus hívására szivesen házhoz megy! Tel.: 30/9489-
728.
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkale-
hetőséget 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 bizton-
ságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18
eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságsz-
ervező. Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-
0735-98.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-
138.
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* 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.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés.
Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanya-
gredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüg-
gönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100
Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-
6848, 28/414-230.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyep-
szellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.:
30/20-200-45, 30/528-7777.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatorn-
abekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozáso-
mat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Kőműves, burkoló, homlokzatszigetelő, festő, tapétázó, vil-
lanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, ács-, állványozó-,
tetőfedő munkákat, valamint komplett lakásfelújítást vál-
lalunk. Munkamegrendelés és információ: 37/541-559 vagy
30/9285-957.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megren-
delésre! Tel.: 486-029, 70/384-8711.
* Kőműves, ácsmunkák, burkolás, családi házak építése,
felújítása. Tel.: 30/369-2381.
* Gyógypedikűr , tyúkszem, bőrkeményedés, benőtt vastag
gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása. Pedikűr szalonom
Gödöllő Szabadság út 13. sz. alatt a buszpályaudvarral szem-
ben található. 25 év szakmai háttér. Bejelentkezés telefonon:
20/532-7275.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny,
harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés,
javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk!
Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: 20/368-
5888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, vil-
lamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett vil-
lanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542,
20/450-6198 vagy 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-
tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák
(előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet
gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/997-
4004.
* Burkolás, lakásfelújítás, festés referenciával. Tel.: 70/232-
6061.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, áta-
lakítását, felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel,
korrekt áron. Tel.: 20/925-8912.
* 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, leinfor-
málható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka,
földmunka, kerítések készítése, javítása, festések, csatorn-
abekötés, stb. Tel.: 30/402-7276.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás.
Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.

* Gyors hitelügyintézés. Tel.: 30/9967-546.
* Fogorvos! Dr. Fajtha György fogszakorvos rendelése módo-
sul: hétfő- péntek 15-19 óráig, szerda de. 8-11-ig (előzetes
megbeszélés alapján más időpontban is). Cím: Gödöllő, Kossuth
L. u. 32 I/1. Bejelentkezés: 30/934-9255 (rendelési időben).
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű felújítása
(kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás, homlokzatfestés,
dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, térkőburkolás,
terméskőlerakás). Kivitelezés anyagbeszerzéssel együtt is.
Tel.: 20/230-5240.
* Szabadfelhasználású jelzáloghitelek korrekt ügyintézése
Gödöllőn, vállalkozóknak is. Előzetes költségek nélkül! Tel.:
412-564, 20/9572-371.

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.stu-
dioonline.hu
* 10 éves az I.L.I. Nyelviskola!!! Tanuljon nyelveket
nálunk nemzetközi hírű szakemberekkel, 10-30% ked-
vezménnyel. Angol kurzusok áfamentesek, a kurzus-
díjak 30%-a az SZJA-ból leírható. Beiratkozás: 2005.
szept. 8-9-én, 15-18 óra közt. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28-511-366.
Refrenciáink: K&H Bank, OTP, Invitel, Lear, SONY, stb.
* TOP-TAN: Angol, német, francia, spanyol és olasz nyelv-
tanfolyamok általános- és középiskolásoknak, felnőtteknek,
4-6 fős csoportokban. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax:
28-423-744, Mobil: 30-224-75-63 www.toptan.hu és E-
mail: toptan@vnet.hu
* TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10. osztályosoknak, kor-
repetálás, felvételi felkészítés: matematika, fizika, kémia,
angol, német, magyar, történelem tantárgyakból. Tel./fax:
28-423-744, Mobil: 30-908-41-30
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, min-
den korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max.
4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* 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 szük-
séges. Tel.: 20/446-8317.
* "Quality English" angol nyelvtanfolyamok szeptembertől
heti kétszer másfél órában. Felnőtt újrakezdő középhaladó
reggelenként, gyermektanfolyamok délután. Tel.: 20/446-
8317.
* Alternatív művészeti gimnázium alapítására pedagó-
gustársaimat 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.
* Házitanító. Középiskolásoknak is. Matematika. Fizika.
Kémia. Magyar. Történelem. Tel.: 70/591-3926.
* Angol nyelvoktatás (nyelvvizsgára, emelt szintű érettsé-
gire) felkészítés folyamatosan. Egyéni és csoportos.
Takárné Bacsó Márta. Tel.: 430-229, 30/4973-066.
* Ált. iskolásoknak korrepetálást, angol, német nyelv-
tanítást vállalok kezdőknek. Tel.: 30/201-7329.
* Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire, pótvizsgára
felkészítést vállal házhoz járással türelmes, megbízható,
diplomás tanár Gödöllőn és környékén minden korosztály-
nak. Hívjon bizalommal! Tel.: 20/9546-456.
* ONE-TO-ONE: minőségi egyéni angol nyelvoktatás magán-
személyeknek, cégeknek. Garantált gyors haladás Angliában
szerzett tapasztalatokkal. Fordítás, Angol Társalgási Klub!
Érd.: 30/688-9702.
* Diplomás, gyakorlott angol nyelvtanár Gödöllő közpon-
tjában délelőttre órákat vállal. Kezdőtől a középfokú
nyelvvizsgáig. 411-793, 30/477-5489,
sagnes@fibermail.hu

TÁRSKERESÉS
* Diplomás és vállalkozó hölgyek - urak! Ha nagyon
elfoglaltak, de mégis magányosak, segítek az őszinte pár-
és társkapcsolatok kialakításában. Minden korosztály for-
duljon hozzám bizalommal! Kérésére felkeresem! Tel.:
20/967-4009.

HirHir dede tési inftési inf oror mációs sz@m:  mációs sz@m:  20/525-536620/525-5366
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ÁLLAT
* 10 és 12 hetes beagle kiskutyák törzskönyv nélkül
eladók. Tel.: 20/222-0489.
* Eladó 3 db 7 hetes cavalier king charles spániel kiskutya
oltva, féregtelenítve. Tel.: 20/2600-371

ADÁS~VÉTEL
* 5db lemez radiátor 1500Ft/db eladó. Tel.: 20/377-
4009.
* 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) 358-
5309
* 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), fűnyíróadapter-
hez való új kés (1 ezer Ft), salgólapok 4 db 1,5 x 450 x
790 mm-es 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
* Billiárdasztal eladó. Tel.: 409-316.
* Eladó jó állapotban lévő sötétbarna-fehér kony-
haszekrény zöld márványmintás munkalappal, rozsda-
mentes, 2-es mosogatótálcával. Alul-felül 3-3 elem. Érd.:
404-567 este, 20/551-8976 és 20/533-0739 nappal.
* ZONGORA ELADÓ! Jó álapotú, páncéltőkés, Bösendorfer,
bécsi mechanikás zongora 120 ezer Ft-os irányáron
Gödöllőn eladó. Mérete: 170x154 cm, fekete színű. Tel.:
30/456-3263.
* Eladó 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! 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.
* 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.
* Eladó 40 nm téliesített faház szétbontott állapotban. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 20/935-4460.
* Eladó 1 db 220 V áramfejlesztő, 65 kg 4 mm-es vasdrót,
12 eFt értékű kárpótlási jegy + Trabant alkatrészek. Érd.:
70/203-1968.
* Konyhabútor 5 darabos (3 alsó + 2 felsőrész), 1 db BMX
kerékpár, 1 db gyermekkerékpár olcsón eladó. Tel.: 418-
711 vagy 30/215-0963.
* Eladó régi típusú női kerékpár, ugyanitt kézzel hajtható
rokkantkocsi (azaz kerekesszék) és járókeret. Tel.:
20/325-8711, 18 ó után.
* Ággyá kinyitható sarokülő olcsón eladó. Érd.: 70/333-
8140.
* Eladók: barna színű kihúzható rekamié, asztal, 2 és 3
ajtós szekrények, ágyneműtartó, fotelágy: ágynemű-
tartós, lemosható huzatú. Érd.: 20/938-7529, 30/6529-
050.
* 3 m széles, 2 m magas garázskapu, két szárnyú, fa
burkolatú 40x40-es zártszelvény tokjával, azonnal beépí-
thetően eladó. Iár: 20 eFt. Tel.: 20/440-3198, 416-803.
* Hideg-meleg vizes 380 V-os Fort Schritt M 850 A nagy
teljesítményű ipari nyomásfokozó rendkívül kedvező áron
eladó. Gyári betonkeverő eladó-bérelhető. Érd. kizárólag
17-19 óra között: 20/488-0584.

* Megkímélt konyhabútor eladó, 7 db-os, 20 eFt. Tel.: 414-
809.
* Használt, jó állapotban lévő 4 m hosszú, 5 elemes fehér
nappali szekrénysor beépített világítással, vitrines,
gardrób és ágyneműtartós részekkel eladó. Érd.: 20/358-
4621.
* 44-es méretű női rókabunda áron alul eladó. Tel.:
30/252-1379.
* Kihúzható kanapé + 2x2 személyes ülőgarnitúra olcsón
eladó. Tel.: 20/9455-583.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-
es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó
metál színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner
friss műszakival, téli gumikkal, tetőcsomagtartóval.
Extrák: metélfény, elektromos ablakemelő és tükör,
vonóhorog, plüsskárpit. Iá.: 1,190,000 Ft. Tel.: (30) 3939-
006
* 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).
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS
GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE.
Teherautók, személyautók, munkagépek, motork-
erékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és
túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek
forgalmazása. Szerelés igény szerint. GRAND 2100 BT.
Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415-966, 20/3303-396.
* 126-os Merci alufelni gumival 8000 Ft/db, 650x20-as
külső gumi felnivel 8000 Ft/db, Robur motor felújítva,
Robikapához utánfutó eladó. Tel.: 20/312-8305, 20/494-
2029.
* OPEL VECTRA 1.6B, 1996-os eladó! 5 ajtós, klíma, ABS,
új gumik, egy légzsák, két elektromos ablakemelő, garázs-
ban 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.
* Alfa Romeo 9020, 1986-os évjárat, 1962 köbcm, 2006
júniusig érvényes vizsgával eladó. 350 eFt. Tel.: 414-483.
* Ford Escort 1,4 női tulajdonostól eladó. 1995. 11. havi,
88400 km, 2 légzsák, centrálzár, napfénytető, rablás-
gátlós riasztó, szervokormány, vonóhorog, rádiósmagnó,
ködlámpa, 4 téli gumi. Iár: 1.050.000 Ft. Tel.: 20/978-
4886.
* Eladó 1 db kétütemű Trabant Combi gépkocsi, 2006
májusig érvényes műszakival, ezen kívül sok alkatrész.
Érd.: 70/203-1968.
* Peugeot 205 GT 1.4 gépkocsi 162 ezer km, 1986
évjáratú, jó állapotban eladó. Iár: 198 eFT. Érd.: 20/4433-
551.
* 1988-as Skoda 120-as megkímélt állapotban, érvényes
zöldkártyával és műszakival eladó. Iár: 80 eFt. Érd.: 414-
897.

EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* 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, áru-
védelmi kapu + chipek, spirál stander). Tel.: 30/2215-981.
* Friss tehéntej 111 Ft/l naponta (8-8.30-ig, 19-19.30-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 lovaskoc-
si jó gumikkal 40 eFt. Cím: Szeles Imre Gödöllő, Radnóti M.
út 17. Tel.: 20/456-0481.
* Keresek 9 olyan embert, aki komolyan elhatározta, hogy
le akar fogyni! Tel.: 20/359-5076.
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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!

dr. Makra Csaba
Barangolás Gödöllő egészség-
ügyének múltjában (4. rész)

A mintajárás sajátos új vonást hozott az egész-
ségügyi felvilágosítás, az egészségnevelés terü-
letén (szerintem kicsit amerikai hatásra). Kiss-
né Szõke Katalin e témnából írta fõiskolai dip-
lomamunkáját 1981-ben, ezt használtam fel
forrásmunkaként a következõkben. Az egész-
ségvédelmi munka hatásosságának egyik fon-
tos feltétele, hogy a közönséget megnyerjük
céljainknak. Erre propagandára van szüksé-
günk, a közremûködõkkel meg kell ismertetni
tervezett egészségügyi intézkedéseinket és sa-
ját szerepünket a programban. Akkoriban a rá-
diózás is szûkkörû volt, hangja éppen a szegé-
nyekhez nem jutott el. A helyi sajtó volt az
egyetlen médiaeszközük. Az egészségnevelés
stílusára 1930-ig a nagy rendezvények voltak
jellemzõek: egésznapos felvonulásokkal, kiállí-
tásokkal, elõadásokkal (zene, vers tette színe-
sebbé), fõzõtanfolyamok, kenyérsütõ verseny,
anyák iskolája, iskolatej akció, stb. Ezeket ne-
ves személyek nyitották meg, de az orvos, a ta-
nító, a pap feltétlen részt vett rajta. Egy példa
arra, hogy milyen népszerûek voltak ezek a ren-
dezvények: 1927-ben 74 elõadás volt 18 470
hallgatóval hat helyszínen. 1930 után dr. Kont-
ra László tisztiorvos mellõzi a látványosságo-
kat, fontosabbnak tartja az orvosok és védõnõk

családokban, szûk közösségekben folytatott in-
timebb felvilágosító munkáját. Az elõadásokat
õ is fontosnak tartotta, jó példával szolgált erre
maga is, sok más elõadás mellett Gödöllõ úri-
asszonyai hetente egyszer összejöttek kézimun-
kázni, ilyenkor mindig õ tartott nekik elõadást.
A védõnõk is kivették a részüket a felvilágosító
munkából, 1932-ben a községben 273 elõadást
tartottak. A helyi újság sok ilyen témájú cikket
közölt (már akkor is). A filmhíradókban rend-
szeresen szerepeltek 3-4 peces egészségügy té-
májú kisfilmek. A vándorkiállításokra model-
lekkel, plakátokkal készítettek anyagokat, eze-
ket szekéren szállították. Jellemzõ, hogy hét fõ-
foglalkozású grafikus dolgozott Johann Béla
megbízásából a programban. Az egészségneve-
lésre ma is nagy szükség van. Minden program-
hoz meg kell találni a leghatásosabb programot
és ezt csak a szakember tudja. A leghatéko-
nyabb médiaeszköz a televízió. A különbözõ
egészségügyhöz kapcsolódó kereskedelmi és
ipari cégek (beleértve a gyógyszergyárakat is),
nagyon gyakran számunkra is hasznos propa-
gandát folytatnak (pl. fogkrémek, napfénytõl
védõ krémek stb.) és ez még az egészségügy-
nek pénzébe sem kerül. De semmi sem pótolja
az orvos meghitt tanácsait, erre mindig kell idõt
szakítanunk. A védõnõk szerepét kezdik két-
ségbevonni, szeretnék leépíteni a hálózatot. A
mi fõiskolát végzett védõnõink aranyat érnek és
nélkülözhetetlenek. A prevenciós programok az
õ munkájukra épülhetnek. Az orvos munka ide-
je erre igen költséges lenne.

(vége)

Helytörténet
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.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE

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

Felhívás
A Gödöllõi Góliát DSE a 2005/2006-os iskolai
évben is szeretettel várja a focizni vágyó lányo-
kat-fiúkat. A már mûködõ csoportjaink (89-90,
92, 93, 94, 95-96, 97-98-as születésûek) mellett
az 1999-2000-2001-es születésû lányokat és fiú-
kat várjuk újonnan alakuló csoportba.

Az egyesület 2005-ben is felhasználta a 2004.
évi személyi jövedelemadók 1 %-nyi felajánlott
összegét. A 237 335 Ft-ból egyesületünk a téli
edzések terembérleti díját fizette ki. Köszönjük a
felajánlóknak az értékes forintokat és jövõre is
szívesen vesszük a támogatást. Az elnökség

Három elvesztett mérkõzéssel rajtolt az új idény-
ben az NB III. Mátra-csoportjában szereplõ Peli-
kán FC Gödöllõ labdarúgócsapata. Ezért a negye-
dik forduló elõtt Vörös Attila vezetõedzõi helyét
Ivanovics Károly vette át – méghozzá sikeresen. A
múlt hétvégén ugyanis a csapat megszerezte elsõ
gyõzelmét, méghozzá idegenben, a Salgótarján
otthonában 2-0-ra gyõztek a gödöllõiek.

Jó rajtot vett a Pelikán FC Gödöllõ második csa-
pata, amely az elsõ fordulóban sima, 3-0-s gyõzel-
met aratott az Isaszeg ellen. Atartalékcsapat legkö-
zelebb szeptember 11-én, vasárnap lép pályára
Vácszentlászlón, majd szeptember 18-án hazai pá-
lyán fogadja 16 órakor a Szada együttesét.         (t.a.)

NB III., Mátra-csoport
1. forduló: Magyargéc–Gödöllõ 3-1

2. forduló: Gödöllõ–Kisbágyon 1-2
3. forduló: Kistarcsa–Gödöllõ 6-0
4. forduló: Salgótarján–Gödöllõ 0-2
Állás a 4. forduló után: 1. Veresegyház 10
pont, 2. Tura 9 (11-5), 3. Gyöngyös 9 (10-4),
…14. Pelikán FC Gödöllõ 3 (4-11)

A gödöllõi Bike Zone Kerékpáros Egyesület öt
évvel ezelõtt azzal a fõ célkitû-
zéssel jött létre, hogy népsze-
rûsítse a környéken a tö-
megsportot, illetve vá-
rosi, országos és nemzet-
közi versenyeket szervez-
zen a kerékpározás szerelme-
sei számára. Az elmúlt idõszak-
ban számtalan verseny, trófea és ki-
lométer került a „bájkzónosok“ birtokába. Az
egyesület jelenérõl és jövõjérõl beszélgettünk
Cseke József alapító taggal.

– Sikeres évadot tudhatunk magunk mögött.
Számtalan versenyen vettünk részt, versenyzõ-
ink, tagjaink pedig ismét bebizonyították, hogy
kiváló eredmények elérésére képesek. Képvi-
seltettük magunkat az olimpiai crossversenye-
ken (OX), a maraton crossversenyeken, és ta-
valyhoz hasonlóan a saltkammerguti maraton
világbajnokságon is ott voltunk.

– A 24 órás csapatváltó versenyt mintha a
Bike Zone számára találták volna ki...

– Az eredmények alapján ebben lehet valami.
A 24 órás országos csapatversenyben két csa-
pattal indultunk az idén, az egyik az elit, a
másik a hobbi kategóriában versenyzett. Utób-
bit egyébként már négy éve folyamatosan mi
nyerjük. Az elitkategóriában most szerepeltünk
elõször, nem is rosszul, hiszen a második helyet
szereztük meg. Ha még azt is figyelembe vesz-
szük, hogy több mint 90 csapat indult el ezen a
viadalon, akkor ez óriási teljesítménynek szá-
mít. Ez is azt bizonyítja, hogy sok tehetséges
kerékpáros van az egyesületben.

– Kik azok a versenyzõk, akik kiemelkedõen
teljesítettek az elmúlt idõszakban?

– A sok tehetség közül említeném Soós Ta-
mást, akinek a Duna Maratonon és a Bükk Ma-
ratonon elért két negyedik helye hatalmas do-
log, ugyanúgy, ahogy Juhász Józsefnek a Sop-
ron Maratonon elért hetedik helye is. Megemlí-
teném még Kiss Gábort. Õ szintén a Sopron
Maratonon teljesített jól; kilencedik helye igen
bíztató.

– A versenyzés mellett azonban a tömeg-
sportra is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni...

– Igen ez így van, hiszen végeredményben
ezért jött létre az egyesület. Egyrészrõl kiala-
kult egy csapat, aki versenyzik. Másrészrõl vi-
szont vannak olyanok, akik a mozgás öröméért
pattannak nyeregbe. Róluk sem szabad megfe-
ledkezni. A jövõben erre a vonalra szeretnénk
ráerõsíteni. Gödöllõ és környékére nyílt túrákat
akarunk szervezni, amelyeken bárki részt ve-
het, természetesen az is, aki csak alkalomsze-
rûen kerékpározik. Itt nem a teljesítmény a lé-
nyeg, hanem az, hogy jó levegõn legyen az em-
ber és mozogjon egy kicsit, kikapcsolódjon.
Ezen kívül a jövõ évben újra megrendezzük a
gyermeknapi kerékpárversenyt az Alsópark-
ban, ami a korábbi években is népszerû dolog
volt. Ha az anyagiak engedik, akkor egyéb
gyermekversenyeket is szervezünk majd.
Emellett külföldi maraton versenyek látogatása
(például Ausztria vagy Szlovákia) is a terveink
között szerepel. Összefoglalva: népszerûsíteni
szeretnék a tömegsportot, a kerékpározást, a
mozgást. Ezért szeretnénk, ha minél több em-
ber venne részt a rendezvényeinken, melyekrõl
bõvebb információt a Bike Zone honlapján
(bikezonegodollo.atw.hu), vagy a 20/981-1027-
es telefonszámon lehet szerezni.

-ch-

Idénykezdet: Bike Zone Kerékpáros Egyesület

A tömegsport népszerűsítése
Labdarúgás: Pelikán FC Gödöllő

Edzőváltás és győzelem

Heti Sport

Szeptember 9.
Labdarúgás. kispályás városi bajnokság: Rubau–BF. Vill.,
17.00, GLC-pálya
Szeptember 10.
Röplabda. Ádám László nemzetközi nõi torna (BSE, Szabad-
ka, AGRC, ifjúsági válogatott), 15.00, Török Ignác Gimnázium
Szeptember 11.
Röplabda. Ádám László nõi torna 9.00, SZIE-csarnok
Labdarúgás. NB III.: Gödöllõ–Veresegyház, 16.30, Táncsics u.
Szeptember 12.
Futsal.Aramis–Gödöllõi Futsal Klub, 19.00, Budafok

GÖDÖLLŐ K-50
országúti kerékpáros teljesítménytúra

Idõpont: 2005. szeptember 11.
Rajt: Gödöllõ városháza (Szabadság tér 7.) 9-10 ó
Táv: 50 km, 400 m szint 3 óra szintidõ
Útvonal: Gödöllõ-Szada-Veresegyház-Õrboty-
tyán-Váchartyán-Váckisújfalu-Õrbottyán-
Csomád-Veresegyház-Szada-Gödöllõ
Rendezõ: „Margita 344,2” TSE Gödöllõ Tá-
bornok utca 16., 28/421-737, 30/295-3666,
palffytibor@invitel.hu

Főszervező: Hardi László, 20/551-4181
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JOULE

JÖVEN-

DÖLTEM

ATOLL

ÖBLE

NEHÉZSÉGI

GYORSULÁS

MAGOT

SZÓR

TELEVÍZIÓ

ÉSZAK

HANGTALAN

TÚZOK!

KIEJTETT

BETÛ

EURÓPAI

UNIÓ

EL-

REJTÕZÖTT

OLAJOS

MAGGAL

ERRE

CIPELEM

M

TEHER-

BÍRÁSA
VÉLEMÉNY

BELGA

AUTÓJEL

FUTÓ-

MADÁR

Roger Schütz  gondolata

Beküldési határidõ: 2005. szeptember 15.

A 30. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Mert ha sehol is otthon állok / Mert az a való,
mit én látok / Akkor is, ha mint délibábot / Fordít-
va látom a világot“

A Bagoly könyvesbolt (Petõfi tér 14.) 1000 Ft
értékû utalványát nyerte: dr. Gerendai Dóra,

Ambrus köz 13., Szalkai Márta, Kossuth La-
jos u. 27.
A MAG könyvesbolt (Kossuth L. u. 10.) 1000
Ft értékû utalványát nyerte: dr. Raátz Ele-
mérné, Tavaszmezõ u. 19., Czakó László, Szé-
chenyi u. 4.
A Besnyõi Gazdaáruház (Szabadság út 60.)
1000 Ft értékû utalványát nyerte: Szabó La-
jos, Tátra u. 5., Garancsi Péterné, Bethlen Gá-
bor u. 20.


