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Ezreket vonzottak a programok

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Sör, sport, buli

„Meggyõzõdésem, hogy a város vonzerejét is
növeli, hogy az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával, magántõke bevonásával új, 464
férõhelyes diákotthon létesül egyetemünkön.
Ez a térség ingatlanvagyonát gyarapítja, s
különösen nyáron számítunk arra, hogy turistákat fogadnak a szabad lakóegységek“ –
mondta dr. Molnár József, a SZIE rektora.
(3. oldal)

Utcabálhangulat uralkodott a hétvégén
a Szabadság téren és környékén. A városunkban tizenötödik alkalommal
megrendezett sörfesztivál programjaira naponta több ezren látogattak el. Az
érdeklődők nem csak jól szórakoztak,
hanem a programot szervezők szándéka szerint, jelentős támogatást nyújtottak a székelyföldi árvízkárosultaknak is.
Örömmel fogadták a gödöllõiek, hogy hosszú
évek után ismét a Városháza elõtti fõtér szolgált
a háromnapos rendezvény helyszínéül. Így, az
elmúlt években megszokottnál jóval barátságosabb és hangulatosabb esemény várta az érdeklõdõket.
A változtatás eredményeként több ezren jöttek el kikapcsolódni, zenét hallgatni, táncolni és
szórakozni. Pénteken és szombaton este utcabálra invitálták a szervezõk városunk lakóit, de
sokan már a koncertek alatt is táncra perdültek.
Nem kímélték a hangszálaikat sem, hiszen a
Dolly Roll, Csepregi Éva, Delhusa Gjon és a
Bikini dalait egy emberként énekelték az elõadókkal.
De nem csak a koncertek vonzották az érdeklõdõket. A vártnál jóval nagyobb volt az érdeklõdés a gyermekprogramok iránt és minden eddiginél többen látogattak el a vasárnapi fõzõversenyre, ahol közel kétezer adag ételt készítettek el a résztvevõk.

Alapítva 1992

Városunkban öt helyszínen várják programok a hétvégén az érdeklõdõket a Kulturális
Örökség Napjai programsorozat keretében.
(3. oldal)
Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte az
Egyesített Szociális Intézmény. A jeles évfordulón népszerû mûvészek szereztek kellemes
perceket az intézmény gondozottjainak és
dolgozóit.
(7. oldal)

Zenei program gyerekeknek

A sörfesztiválon külhoni vendégeket is köszönthettünk. Két testvérvárosunkból, Turnhoutból és Zywiecbõl is érkeztek látogatók.
Sportesemények is színesítették a fesztivál
programkínálatát. A futóverseny és az elsõ ízben megrendezésre került, mûfüves pályán le-

bonyolított labdarúgótorna nem csak az idõsebbek, az ifjúság körében is sokakat mozgatott
meg. Szerencsére az idõjárás is kegyesnek bizonyult, így a háromnapos rendezvényt záró tûzijátékban is több ezren gyönyörködhettek.
(folytatás a 6. oldalon)

Hét év szünet után újra megalakult a Gödöllõi Kézilabda Club férfi szakosztálya.
(15. oldal)
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Kiállítás testvérekkel

A parkolókat is szőnyegezik

Turnhout és Zywiec is elégedett Útújítás a Kazinczy körúton
Az elmúlt héten két testvérvárosunkból, a belgiumi Turnhoutból és a lengyelországi Zywiecből is vendégek érkeztek városunkba. Programjaik során
ellátogattak az Új Művészet Közalapítvány Körösfői utcai alkotóházába is.
Egy-két mondat erejéig itt kaptuk mikrofonvégre Turnhout polgármesterét
és Zywiec alpolgármesterét, akik megosztották velünk gödöllői tapasztalataikat.
– Gödöllõvel 10 évvel ezelõtt ismerkedtem
meg, melynek eredményeként 1999-ben testvérvárosi kapcsolatot létesítettünk, ami az idõk
folyamán hatalmas fejlõdésen ment keresztül.
Most már eljutottunk arra a szintre, hogy – Magyarország EU-s tagsága folytán – Gödöllõvel
együtt egy európai kapcsolatrendszer kiépítését
valósítsuk meg. Reményeink szerint ez mindkét település javát szolgálja majd – mondta el
Marcel Hendrickx, Turnhout polgármestere.
– Hogy érzik magukat a sörfesziválon, illetve
mi a véleményük a gödöllõi mûvészetrõl?
– A sörfesztiválon véleményem szerint nagyon jó a hangulat, az embereknek néha szükségük van arra, hogy a dolgos hétköznapok fáradalmait valamilyen módon kipihenhessék.
Erre ez rendkívül jó alkalom. Ami a kérdés második részét illeti: már elsõ magyarországi látogatásomkor beleszerettem az országba és a gödöllõi mûvészek munkáiba. Katona Szabó Erzsébetet például már több mint hét éve ismerem
és elismerem. Nagyon boldog lennék, ha az itteni mûvészek alkotásait minél többen megismernék nálunk is.
Antorl Szlagor, Zywiec alpolgármestere egy
kis bevezetõvel, városuk bemutatásával kezdte
a beszélgetést.
– Zywiecben körülbelül 35 ezer ember lakik.
A település félig ipari, félig turisztikai település; a jövõben fõleg ez utóbbi lehetõséget szeretnénk kiaknázni.

– Milyen jelenleg a két város közötti kapcsolat?
– A kapcsolat igen jó, ami részben a sok közös vonásnak is köszönhetõ. Éppen emiatt kiemelkedõ fontosságú Gödöllõ a számunkra. A
két város történelmi és kultúrális gyökerei
nagyban hasonlítanak egymáshoz. Mint érdekesség, itt kell megemlítenem, hogy Zywiecben
is van egy nagy barokk kastély, melyben mostanában egy habsburg leszármazott fõhercegnõ
lakik.
– Gödöllõn lengyel kisebbségi önkormányzat
is mûködik...
– E kisebbségi önkormányzat mûködése igen
fontos, hiszen segítségükkel még jobban el tudjuk mélyíteni a két város közötti kapcsolatot.
– Egy sörfesztiválhoz kapcsolódó kérdés. Ha
jól tudjuk, akkor Önöknél sörgyár is üzemel.
– Igen, ez pontosan így van. Egy nagy hagyományokkal rendelkezõ üzemünk van, melyet még 150 évvel ezelõtt a Habsburgok alapítottak.
– Meglepve hallottuk, hogy egy ilyen sörmúlttal rendelkezõ városban nincs is kifejezett
sörfesztivál.
– Ez igaz, viszont számtalan olyan kulturális,
zenei rendezvényünk van, ami hasonlatos az
önök által rendezetthez. Az itteni fesztivál viszont megnyerte a tetszésünket.

A város őszi útfelújításainak sorába illeszkedik a Kazinczy körúti lakótelep
aszfaltszőnyegezése, amely a tervek
szerint lapzártánk után, szerdán kezdődött el. Ezt megelőzően hívta az önkormányzat lakossági fórumra a területen élőket. A választókörzet képviselője, Guba Lajos, Fábián Zsolt alpolgármester, Tengelits István, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodavezetője és Zdenkó Pál, a VÜSZI szakembere az óvodában tájékoztatták a megjelenteket a munka tartalmáról, s természetesen kíváncsiak voltak a polgárok ezzel kapcsolatos véleményére,
észrevételeire.
Bevezetõjében Fábián Zsolt elmondta, hogy az
önkormányzat tartani igyekszik az útprogram
tavalyi ütemét. Az útépítések és felújítások forrása a múlt évben döntõen az Õz utcai lakótelkek értékesítésébõl befolyt bevétel volt. Az
idén az önkormányzat által megpályázott és
kedvezõ feltételekkel felvett fejlesztési hitel
egy részét fordítják a közúti közlekedés feltételeinek javítására. A Kazinczy körúti lakótelep
a régebbiek közé tartozik a városban, s ez útjainak állapotán is meglátszik. Ezen most új aszfaltréteg leterítésével változtatnak.
Az aszfaltozásra 5 munkanapot terveztek, tájékoztatta a jelenlévõket a kivitelezõk képvise-

letében Zdenkó Pál. Ezt megelõzõen a közmûszerelvényeket (fedlapokat) javítják vagy cserélik ki, és állítják be a szükséges magasságra.
A szõnyegezés alatt természetesen jelentõs forgalomkorlátozás lesz. Összesen 9500 négyzetméter felület kap új burkolatot, beleértve a parkolókat is. A munka 30 millió forintba kerül. A
lakótelepen parkoló gépkocsikat szükség esetén a VÜSZI Kht. telephelyére vihetik a tulajdonosok, ahol õrzött körülmények között tárolhatják a jármûveket.
A beszélgetés során itt is felmerült – ahogyan
ma már szinte mindenhol –, hogy talán nem is
kellene újra aszfaltozni az utakat, mert akkor
nagyobb lesz rajtuk a forgalom. Az emberek sérelmezték a lakótelepen áthaladó forgalmat és
azt is, hogy a gyermeküket az óvodába szállító
szülõk gépkocsijaikkal akadályozzák a forgalmat. Többen fekvõrendõrök telepítését sürgették. Végül az a megállapítás is elhangzott az ott
élõk részérõl, hogy megnõtt az autók száma a
lakótelepen és nem lehet velük mindig a megfelelõ helyre állni.
A polgármesteri hivatal munkatársai feljegyezték az észrevételeket, panaszokat, s megígérték, megpróbálják orvosolni a gondokat. Felülvizsgálják például a közlekedés rendjét és a
hiányzó táblákat pótolják. Sok múlik azonban a
közlekedõkön is. Néha jobb lenne a néhány tíz
méteres gyaloglást választani, mint az autóval
való tülekedést.
dt

Varga Miklós-koncert

Pályájának negyed századára tekint vissza Varga
Miklós jubileumi koncertturnéján. A városunkban
is rendkívül népszerû elõadómûvész szeptember
23-án lép színpadra a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban. A koncert programjában az egykori
p-boxos slágerek és a népszerû elõadómûvész nevével összefonódott rockopera és musical betétdalok is felcsendülnek a nemrégiben Csemetekert címmel megjelent album dalai mellett.

25 év dalai

-CFotó: a szerző

Székelyudvarhelyi Musica Sacra

– Hány tagú a kórus?
– Harmincnégyen vagyunk itt, néhányan nem jöttek, egy család azért nem,
mert érte õket az árvíz..
– Ha már szóba hozta az árvizet…
– A hegyekbõl futott le a víz, mely a város egy
részét elmosta. Az volt a döbbenetes, hogy olyan
rövid idõ alatt történt az egész. Délután három órakor kezdett esni, s hatkor zúdult a vízözön. Eddig
el se tudtuk volna képzelni, hogy ekkora mennyiségû csapadék létezik. Szörnyû pusztítást végzett,
mint a tenger árja...
– Hányadszor szerepelnek Magyarországon?
– 1990-ben jöttünk elõször, 97-ben énekeltünk
több helyen is, a mostani a harmadik alkalom.
1990 elõtt nem lehetett jönni. Nem is igazán szoktunk mi szerepléshez, inkább a miseliturgiában való részvételt tekintjük feladatunknak. Tihanyban a
testvértelepülési kapcsolatból adódóan már számos ismeretségre tettünk szert, ott ismerõs családoknál szállunk meg. Vasárnap a délelõtt tíz órai
szentmisén, az ünnepségek befejezõ eseményén
énekelünk. Hálaadó imát adunk elõ, Szent Istvánt,
Szent Lászlót köszöntjük énekszóval, mert Isten
után nekik köszönhetjük, hogy népünk bár fogyva,
de törve nem mindmáig él.

Útban Tihany felé
„…feheruuaru rea meneh hodu utu rea…“ (…Fehérvárra reá menõ hadiút…) Ez az írásban fennmaradt legõsibb mondat – töredék –, melyben magyar szavak követik egymást. A tihanyi bencés
apátság I. András király által 1055-ben kiadott alapítólevelében szerepel. Az okirat létrejöttének 950.
évfordulóját többnapos ünnepségsorozattal tették
jelessé Tihanyban. Meghívták erdélyi testvértelepülésük, Székelyudvarhely egyik templomának
kórusát, hogy énekével növelje az esemény fényét,
kifejezze egybetartozásunkat a határ általi szétszakítottság dacára is.
A Gödöllõi Városi Vegyeskar is meghívta a székelyudvarhelyi kórust, a székelyudvarhelyi Szent
Miklós plébániatemplom Musica Sacra elnevezésû együttesét, út közben tisztelje meg látogatásával, szereplésével városunkat. Múlt hét csütörtökén, szeptember 8-án a máriabesnyõi kegytemplomban kapcsolódtak be énekükkel az esti szentmise liturgiájába, majd a szentmisét követõn az oltár elõtt adtak elõ kórusmûveket, a jelenlevõk elénekelhették velük együtt a Himnuszt és a Székely
himnuszt.
Illyés István kántort, az együttes vezetõjét kértük aztán egynéhány mondatra:
– Egész éjjel jöttünk – mondta –, este tizenegykor indultunk, nagyon fáradtak vagyunk. Most itt
megszállunk a lelkigyakorlatos házban. Otthon
nem a fõtéri templom a miénk, a Szent Miklós
templom fent a hegyen, a temetõ mellett van. Folyamatosan létezik a templomnak kórusa, én 1977.
július 1-jétõl vezetem. Cserélõdnek a kórus tagjai,
abból a tagságból, amelyet átvettem, a feleségemen és rajtam kívül már senki sincs. Egy idõben
szerveztem gyermek és ifjúsági csoportot is a felnõttekén kívül, hogy így biztosítsuk az utánpótlást.

N. A.

Közlemény
A gödöllõi Római Katolikus Plébániák közleményben fordulnak a város lakosságához. Nagy
Károly református lelkész és a Református Egyház, valamint a Gödöllõi Gyülekezet közötti vitás kérdésekbe a Katolikus Egyház semmiféle
módon nem szól bele, ezt teljesen a Református
Egyház belsõ fegyelmi ügyének tekinti. Az aláírásgyûjtés és egyéb demonstrációk nem a katolikus közösségek nevében történtek, hanem néhány magánszemélynek a Katolikus Egyház tanításával és fegyelmi rendjével ellentétes magánakciója volt.

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

Gáspár István, Szecsődi Péter, Ullmann Péter plébánosok
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Beszélgetés Molnár József rektorral
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nálására. Ennek eredménye, hogy a
térségben mûködõ vállalkozásokkal
összefogva augusztusban 500 millió
forintot nyertünk természeti erõforrásokra alapozott környezetipari regionális egyetemi tudásközpont kialakítására. Az a
célunk, hogy a kutatási eredményeink mielõbb
hasznosuljanak a gyakorlatban. Jó példa erre,
hogy az egyik gödöllõi óvoda melegvízellátását
az egyetemen tervezett napkollektoros rendszer
segíti. Hamarosan átadjuk a kollégiumunk tetejére
telepített napelemmezõt, amely a legnagyobb hazai fotovillamos erõmû lesz. Meggyõzõdésem,
hogy a város vonzerejét is növeli, hogy az Oktatási Minisztérium jóváhagyásával, magántõke
bevonásával új, 464 férõhelyes diákotthon létesül egyetemünkön. Ez a térség ingatlanvagyonát
gyarapítja, s különösen nyáron számítunk arra,
hogy turistákat fogadnak a szabad lakóegységek.
Gödöllõn utoljára 1966-ban épült kollégium, ennek elsõ lakói közé tartozom.
– Most már
tudjuk, rektor
úr tanúja, szereplõje, alakítója is a máig vezetõ folyamatoknak.
–
Igazán
örülök, mert
én is úgy gondolom, hogy
nemcsak itt éltem, hanem
Az új kollégium látványterve
jelen is voltam. Ha pedig
egy idõ óta valóban alakíthatom is az egyetemi
évek históriáját, közbizalomból teszem, így hát
kötelességem is. Frissen érettségizett diósgyõri
diákként 1966-ban léptem elõször Gödöllõ földjére. Megható, hogy rektorként mondhatom: élmény volt itt diáknak lenni. Városom iránt érzett
személyes adósságomat is szeretném törleszteni
azzal az ajánlattal, hogy – lévén egyetemünk nyitott, demokratikus légkörû intézmény – nézzenek be hozzánk, minél gyakrabban.

Kölcsönös figyelmesség, kölcsönös érdekeltség
Gödöllő sajátos pontja az őszi madárvonulásnak. Szeptemberben ide érkeznek
a gólyák, a Szent István Egyetem első
éves hallgatói. Táborverésük évről-évre
a város ismétlődő eseménye. A helyi
közvélemény magáénak érzi, tekinti az
egyetemet, a városunkban működő legnagyobb, országos hatókörű oktató-kutató intézményt. Érdeklődik minden
iránt, ami az egyetemen, az egyetem és
a város viszonyának alakulásával kapcsolatban történik. Ezért tartottuk fontosnak, hogy az új tanév alkalmából is
megkeressük Molnár József rektort és
megkérdezzük, miben hoz újat, miben
hoz mást a mostani tanév, mint a korábbiak.
– Elõször is szeretettel üdvözlöm a város polgárait. Megtisztelõnek tartom és nagyon köszönöm
az egyetem iránt tanúsított érdeklõdésüket. Biztosíthatok mindenkit, a figyelmesség kölcsönös.
Mi is kitartóan keressük az együttmûködés újabb
és újabb területeit. Aligha árulok el titkot, hogy
ezt a munkát már összehangolva végezzük.
Gémesi György és Fogarasiné Deák Valéria országgyûlési képviselõkkel, Fenyvesi Lászlóval,
az FVM MGI igazgatójával együtt kezdeményeztük a Gödöllõi Innovációs Klub létrehozását
a városban mûködõ intézmények és vállalkozások körében. A szeptember végére tervezett következõ találkozónkon a polgármesterrel együtt
ismertetjük az önkormányzat és az egyetem
hosszú távú elképzeléseit. Sok érintkezési pont
késztet együttmûködésre bennünket, hogy világosabban lássuk, milyen terepen mozgunk, milyen eszközökkel és forrásokkal rendelkezünk.
Ezekbõl kiindulva kell meghatározni a teendõket.
– Milyen változást hoz az új tanév az oktatásban?
– Néhány szakunkon bevezetjük a jövõre álta-

dr. Molnár József

lánossá váló lineáris, más néven többciklusú
képzést. Ennek egymásra épülõ fokozatai lehetõvé teszik, hogy már 3 és fél éves, az eddigieknél több gyakorlati ismeretet nyújtó képzés
után alapdiplomát szerezzenek a hallgatók. Ezzel
munkát vállalhatnak, vagy jelentkezhetnek a
mesterdiplomát kínáló kétéves oktatásra, majd
azt követõen a doktorképzésre. Képzési kínálatunk a természettudományoktól a mûszaki tudományokon át a közgazdasági és társadalomtudományokig terjed. Új szakok is megjelennek,
mint például a kertészmérnök képzés. Büszkék
vagyunk arra, hogy az idén 132 pont volt a felvételi határ a közgazdász szakunkon.
– Örömmel hallottuk, hogy az egyetem angol
nyelvû üzleti képzést indít. Melegen üdvözöljük
azért is, mert az ide érkezõ elõadók külföldre is
elviszik Gödöllõ hírét.
– Ez a képzés a nemzetközi tudástérbe való
kapcsolódásunk új eleme. Egy amerikai egyetemmel közösen indítjuk a kétéves programot,
amelynek végén hallgatóink külön-külön megkapják a Webster University M.B.A. és a Szent
István Egyetem szakosított diplomáját, az üz.-

A Kulturális Örökség Napjai szeptember 17-18.

Kő kövön… marad
Ingyenesen látogatható a hétvégén jó
néhány olyan műemlék, amely egyébként zárva tartja kapuit a nagyközönség előtt. A Kulturális Örökség Napjai
keretében az idei esztendőben a várak,
erődítmények, kúriák és paloták kerülnek a figyelem középpontjába, de ezek
mellett számos egyéb épület megtekintésére is lehetőség kínálkozik.
Gödöllõ 1999 óta vesz részt aktívan a kezdeményezésben és az elmúlt évek tapasztalatai azt
bizonyítják, az itt élõk örömmel élnek a lehetõséggel, hogy jobban megismerhetik szûkebb
pátriájukat. Az idén öt különbözõ helyszín várja
az érdeklõdõket, s ezek többségén szakemberek
által vezetett séta keretében tudhatnak meg
érdekességeket az épületek múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl.
Programok:
1. A gödöllõi Királyi Kastély fürdõháza: Szervezett séta indul mindkét napon 11, 13 és 15
órakor a fõbejárattól
2. Gödöllõi Királyi Kastély: A kastély állandó kiállítását ingyenes tárlatvezetéssel 17-én,
13 órakor és 16.20-kor, 18-án, 13 órakor és
16.40-kor lehet megtekinteni. A csoportba elõzetesen kell bejelentkezni a 30-386-4348-as telefonszámon.
3. Máriabesnyõi Kegytemplom: Szervezett
séta indul mindkét napon 13 órától a templom

A Babati Istállókastély

elõl. Tárlatvezetõ: Lencsés György, akinek vezetésével a program résztvevõi igény szerint kilátogathatnak a babati Istállókastélyhoz is.
4. A babati Istállókastély: Szervezett gyalogtúra indul 17-én 9 órakor és 14.30-kor a Polgármesteri Hivataltól. (Útvonal: városháza-Antal-hegy-Pap Miska-kút-Babati Istállókas-télyÁrpád-kori romok-Antal-hegy-Gödöllõ, hossza
kb. 14-15 km )
5. A Szent István Egyetem Víztornya: Az

letvezetés legrangosabb fokozatát. A gazdasági
élet vezetõ pozícióiban egyre nagyobb elõszeretettel alkalmaznak ilyen diplomával rendelkezõ szakembereket. Itt említem meg, hogy
az Állatorvos-tudományi Karon már hagyományai vannak az angol és német nyelvû képzésnek.
– Sokféle hír szól a mai felsõoktatásról. Városunk elismertségét is emeli, hogy az egyetem pályázatokat nyert, a központi régión belül is megbecsült helyen áll a kutató intézmények között.
Ugyanakkor költségvetési megszigorítások nehezítik a gazdálkodását. Hogyan érik ezek a hatások?
– Az utóbbit a társadalmi-gazdasági átalakulás velejárójának tartom, ami alól az egyetemek
sem kaphatnak felmentést. Brüszszeli elõírások és költségvetési
megszorítások miatt az
év végén tetemes összeget kell a
számlánkon
tartanunk. A
maradványt
csak januárban költhetjük el. Bizakodásra ad okot, hogy jövõre a felsõoktatás állami forrásai 16-17 milliárd
forinttal bõvülnek.
– Kimutatások szerint az utóbbi években Gödöllõn a SZIE a legnagyobb pályázatnyerõ. Mit
jelent ez az egyetemnek és mit a városnak?
– Örülök, hogy így látják. Az eredmény méltányolja azt a szellemi kapacitást, ami nálunk koncentrálódik. Emellett tudjuk, etikai normánkká
vált, hogy a verseny és a partnerség együtt ad lehetõséget az erõforrások hatékonyabb felhasz-

épület és a benne berendezett vízgazdálkodási
és földméréstörténeti kiállítás 10 és 17 óra között szabadon látogatható. A víztorony teraszáról kivételesen szép kilátás nyílik Gödöllõre
és a környezõ vidékre.
6. A Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely: Az Atlantisz kertje címû kiállítás 14 és 18 óra között
szabadon látogatható.
A rendezvénnyel kapcsolatos információkról
a Városi Könyvtárban kaphatnak tájékoztatást
az érdeklõdõk szombaton és vasárnap 10-tõl 17
óráig. Ugyanitt, a Kulturális Örökség Napjai
keretében kiállítás tekinthetõ meg a látogatható
helyszínekrõl.
Játék a királyi kastélyban
Mindent, amit a koronázásról tudni lehet, kiderül a gödöllõi kastélyban szeptember 17-én
és 18-án tartandó gyermekfoglalkozásokon. A
Kultúrális Örökségvédelmi Napok keretében
hét és tizenkét év közötti kisiskolásoknak rendeznek ingyenes programot. Abban a kastélyban, amit a kiegyezést követõen koronázási
ajándékba kapott a királyi pár, szombaton és
vasárnap 13 és 17 óra között naponta négyszer
múzeumpedagógusok beszélnek a koronázási
jelvényekrõl, nemzeti szimbólumokról és más a
barokk palotához kötõdõ témákról.
A Ha a falak beszélni tudnának címû, a kastély XX. századi történetét bemutató kiállítás
ugyanezen a hétvégén 11, 13, 15 órakor kezdõdõ tárlatvezetéssel ingyenesen látogatható
kj, sz.m.
Fotó: Tarár Attila

Balázs Gusztáv

Meghívó
A fennállásának 50. évfordulóját ünneplõ

Török Ignác Gimnázium
2005. október 8-án
két rendezvénnyel emlékezik meg
az elmúlt évtizedekrõl:
– 15 órakor „össztanári találkozót“ rendeznek a gimnázium egykori épületében Máriabesnyõn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos
Házban, ahová az egykori és jelenlegi tanárokat várják.
– 18 órától a Szent István Egyetem aulájában
az egykori törökös diákok találkozója lesz.
Információ: 28/420-380, 28/420-383
www.tig-godollo.hu

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

Segítségüket előre is köszönjük!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A sámándob hatalma
Ezer rontás és ármány leselkedik Böszörményi Gyulának a Zsófi és az elnévtelenedett falu című meseregényében is, hasonlóan az eddig megjelent
Gergő sorozata könyveihez. Minden, ami
újabban történik, a „családban marad“,
hiszen Zsófit, teljes nevén Botlik Zsófit
már jól ismerhetjük, korábban is fontos
szereplő volt, Gergő húga.
Együtt járták meg az álom és révülés ösvényeit,
fogékony tanoncokként megtanultak különbséget
tenni a kettõ között.
Zsófi most külön útra indul a Felhõgomolyjárattal, ugyanis kilépett a Vajákos-képzõbõl, új
iskolát, a Rontásûzõk és Szörnyszívatók Árnyjurtáját célozva meg. Ezt hallva, mindenki a szívéhez
kap, hiszen oda büntetésbõl helyezik a valamilyen
vétség miatt kicsapott vajákos tanulókat. Alig
hiszik el, hogy Zsófi önszántából döntött az iskola
változtatás mellett. Álomban, melyet persze, értve
a révüléshez, irányítani tud, különös helyre, egy el-

névtelenedett – vigyázat, nem elnéptelenedett,
hanem elnévtelenedett – faluba jut. Itt, a nagy
hegyek karéjában már szinte mindennek elfelejtették a nevét. Nyolcvan évvel ezelõtt nagy rontás zúdult rájuk, azóta kifogytak a szavakból. Ide tartozik a Zsófi útját kísérõ székely fiú, a falu
vezetõjérõl, a Bíróról pedig kiderül, hogy valójában sámán, a Tudós Tûzugró Vazul. Zsófi
bûbájostorát magához ragadván sikerrel veszi
fel a harcot a nyolcvan éve rontást hozó boszorkánnyal, Lúdvérccel. A székely fiú is erõre
kap: Tardos lelke lakozik benne. Kezébe veszi a
dobverõket, s az általuk megszólaltatott sámándob hangja végképpen megsemmisíti Lúdvérc
hatalmát.
Végképpen, de nem örökre. A Zsófi könyvek, hasonlóan a Gergõ könyvekhez trilógiává
teljesednek. S majd tovább kergetik a Lúdvércet a következõ két kötetben.
(Böszörményi Gyula: Zsófi és az elnévtelenedett falu)
-nád-

Őszi programok a Gödöllői Királyi Kastélyban

Kórusfesztiválok időszaka
Donizetti magyar színpadon több évtizede játszott remekműve a Rita című vígopera bemutatásával folytatódik ősszel a
Barokk Operafesztivál a Gödöllői Királyi
Kastélyban.
Szeptember 23-án a Donizetti egyfelvonásosa
mellett Tom Jonhson: Négyhangú operáját is láthatja, hallhatja a közönség a barokk színházban. A
következõ nap Haydn-tól Donzettiig címmel Kertesi Ingrid és Huszár Anita tolmácsolásában hangzanak el operaáriák.
A szonátaesten október 4-én a díszteremben Kelemen Barnabás hegedûn és Pertis Attila zongorán
játszik, október 6-án pedig Antik hagyomány a barokk zenében címmel a Szlovák Kultúra Napjai
keretében lesz koncert.
Az október 8-16-ig tartandó a hárfafesztiválon
Vigh Andrea mellett – többek között – fellép Tokody Ilona és a gálakoncerten a Budapesti Vonósok is közremûködnek.
Október 22-én Jandó Jenõ fellépésével kezdõdik és 30-án Érdi Tamás koncertjével fejezõdik be
a zongorafesztivál, közben 26-án Kastélyok és katedrálisok címmel kórusfesztivált tartanak.
Barokk Operafesztivál a Barokk Színházban
Szeptember 23.: Rita és Négyhangú opera. egyfelvonásos operák cím- illetve fõszerepét Herczenik Anna énekli. Közremûködik a Ventoscala
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar.
Szeptember 24.: Haydntól Donizettiig népszerû
operaáriák Kertesi Ingrid és Huszár Anita elõadásában.
Szonátaest lesz október 4-én a díszteremben. Mozart, Beethoven Sibelius és Schumann mûveit két
Liszt-díjas mûvész, Kelemen Barnabás hegedûn
és Pertis Attila zongorán adja elõ.

Kedves
Olvasóink!

Október 6.: Antik hagyomány a barokk zenében
címmel – a szlovák kultúra napjai programjában –
a Musica Aetherna régizenei együttes koncertje a
barokk színházban.
VII. Gödöllõi Nemzetközi Hárfafesztivál
Október 8.: Tokody Ilona (szoprán) és Vigh Andrea nyitókoncertje
Október 9.: Visegrádi gálahangverseny, közremûködik: Papp László (Szlovákia) és Anna SikorzakOlek (Lengyelország)
Október 14.: Polónyi Ágnes Bach, Fauré és Tournier mûveit játssza.
Október.: 15.: Jana Boušková Nino Rota, Prokofjev és mások mûveit adja elõ.
Október 16.: gálahangverseny Jana Boušková,
Vigh Andrea és a Budapesti Vonósok közremûködésével.
IV. Gödöllõi Nemzetközi Liszt Fesztivál
Október 22.: Jandó Jenõ
Október 23.: Hlavacsek Tihamér
Október 28.: Luara Beltrametti és Ennio Poggi
Október 29.: Szokolay Balázs
Október 30.: Érdi Tamás fellépésével.
A programok 19 órakor kezdődnek.

SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep
(1901-1920) eredeti helyszínein:
Nagy Sándor háza – Belmonte Leo háza –
Körösfõi-Kriesch Aladár háza – A szövõiskola épülete – Remsey Jenõ háza – A kortárs gödöllõi iparmûvészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven,
Legalább 10 fõ esetén, elõzetes bejelentkezés
alapján. Ára : 600 Ft/fõ. Jelentkezés:Gödöllõi
Városi Múzeum, Szabadság tér 5. Tel: 28/421997, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Meghívó
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

Az Erdélyi Vándor Székelyek Köre
2005. szeptember 24-ei szüreti mulatságának programja:
15.00: találkozó a Török Ignác Gimnázium
elõtt, majd indulás a Dózsa György úton
16.00: szórakoztató mûsor a Napsugár étterem elõtt
16.45: szórakoztató mûsor a Gerle utca sarkán
17.30: a trianoni emlékmû megkoszorúzása
18.30: fogadás a Polgármesteri Hivatal elõtt
19.00: a Szüreti Batyus Bál kezdete
19.30: Kulturális program: táncol a Székely
Kör csoportja és a Gödöllõ Táncegyüttes, énekel a budapesti Rezeda kórus, valamint Vásárhelyi Prodán Miklós énekes mûvész és Kapi
Gábor nótaénekes, zenél a Harmónia Együttes
Részvételi díj 1500 Ft/fõ, 14 éven aluliaknak
ingyenes, 14 és 18 év közöttieknek és nyugdíjasoknak 20 % kedvezmény.
Információ: 20/310-2372, fax: 28/411-931
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Fotó: Tatár Attila
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Sörfesztivál, 2005
Mint arról már beszámoltunk olvasóinknak, a Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány „Székelyudvarhely“ néven albankszámlát nyitott, amelyre várja azoknak az adományait,
akik pénzzel is támogatnák a Székelyföld árvízsúlytotta településein élõket. A sörfesztivált szervezõsége a rendezvényen minden eladott korsó sör árából húsz forintot ajánlott fel erre a célra. A
három nap alatt így 140 000 forint gyûlt össze, csupán a sörök 20 forintjaiból. A felajánláshoz a
helyszínen csatlakozott Makai Rezsõné kürtöskalács-készítõ, aki szintén felajánlotta a minden
eladott darab utáni 20 forintot.
Akik szeretnék támogatni a székelyöldi bajbajutottakat, csekket továbbra is a Városháza portáján kaphatnak. Bankszámlaszám: 12001008-00397660-00200003.

GYERMEKEKNEK
Csepregi Éva

Dolly Roll

Fotó: Tatár Attila

A fesztivál legifjabb résztvevõi számára is érdekes programokról gondoskodtak a szervezõk. A
színpadi programok mellett a Damjanich János Általános Iskola, valamint a Tisza utcai és a Szabadság úti Óvoda pedagógusai szerveztek kézmûves foglalkozásokat. Fonalból, bõrbõl, vászonból, gyöngybõl és papírból készíthettek játékokat, karkötõket és egyéb tárgyakat. Volt aszfaltrajzverseny és táncház, de megtanulhatták a gyerekek azt is, mi is az a körmönfonás. A szervezõk ezúton is köszönetet mondanak a fesztiválon végzett munkájáért: Pete Mártának, Kovács Imrénének, Füléné Szanyi Katalinnak, Horváthné Rúzsa Máriának, Molnár Katalinnak, Mikó Mártának, Benedek Krisztinának, Hamzáné Szántai Krisztinának, Búzás Mihálynénak, Bogyó Líviának,
és Vitányiné Turi Katalinnak a Damjanich iskola részérõl, valamint Bajkóné Karátföldi Erzsébet,
Benkéné Kruppa Lívia, Fehér Istvánné, Gajdáné Hellenpach Mária, Jánoskáné Varga Julianna,
Rapai Ferencné, Berecz Lászlóné Czeba Katalin, Kodáné Kajzinger Rozália, Kiss Zsuzsanna,
Movikné Kiss Éva, Vámossyné Csala Edit óvodapedagógusoknak a Tisza utcai és a Szabadság úti
Óvoda részérõl.

Fotó: Rehorovszki Gábor

SEGÍTSÉG SZÉKELYFÖLDNEK

KÉTEZER ADAG ÉTEL

Bikini

Fotó: Tatár Attila

Talamba

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Nem csak a résztvevõk és az érdeklõdõk száma volt jóval több, mint az elmúlt két alkalommal,
az elkészített ételek mennyisége is jóval felülmúlta az eddigieket. Vasárnap délelõtt a városi piac
területén közel kétezer adag ételt készítettek el a fõzõverseny résztvevõi. A válogatott finomságok
között volt középkori recept alapján készült, valamint vad és bio ételek is szerepeltek a kínálatban. Elsõ ízben vett részt „vendégcsapat“ a versenyen. Vállaj község német nemzetiségi önkormányzatának csapatában a település polgármestere és jegyzõje készítette a finomságokat, és kínálták hozzáillõ hazai itókával az érdeklõdõket.
A zsûri, amelyben dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõ, dr. Kálmán Magdolna aljegyzõ, prof. dr.
Körösvölgyi László, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. volt igazgatója, és Antorl Szlagor a lengyelországi testvérvárosunk, Zywiec alpolgármestere bírálta el a válogatott finomságokat, végül Boros Edina (Novogast+Harmónia) szarvaspörköltjét ítélte a legjobbnak. A
második díjat a Gyarmati Károly és csapata által készített halászlé kapta, s
harmadik Proksza Pál lett, aki székelykáposztát készített. Különdíjat kapott Fóthy József a csülkös pacal Józsi módra, és Vállaj község német nemzetiségi önkormányzatának csapata, a strudli készítõi.

Fotó: Tatár Attila

Rajtol a nagyon mini maraton

Delhusa Gjon

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Munkában
a zsűri:
Körösvölgyi László
és Antorl
Szlagor

Műfüvön
Bográcssoron

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Sörivóverseny

Fotó: Tatár Attila

Harmadik lett a székelykáposzta

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Gödöllői Városi Fúvószenekar

A Sörfesztivál támogatói: Dreher Sörgyárak Rt., Invitel Távközlési Rt., GÉV-Huniber Építõipari Kft., TEVA Gyógyszergyár, Suzuki
Benkõ Kft., Ganz Mérõgyár Kft., Penta Általános Építõipari Kft., HM Currus Gödöllõi Harcjármûtechnikai Rt., HM ArmCom Kommunikációtechnikai Rt., Citibank, Renault Békési Kft., Raiffeisen Bank, Budapest Bank, Autócentrum Gödöllõ, Patócs Autóház
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Az indulás helyére érkeztek az első ajándékok

Mosolygó gyermekarcok

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

Ügyeletek

KÖZMŰDÍJ-TÁMOGATÁS
A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZMŰ - ÉS
REZSIHÁTRALÉKOS GÖDÖLLŐI
CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA .

Elfeledkeztek a betegségről és a fájdalomról azok a gyermekek, akik szeptember 5-én részesei lehettek a Mosolygó Kórház Alapítvány játék átadásának a Bethesdában. A rendezvényen
dr. Albert Royaards, az alapítvány elnöke, gróf Csáky Bornemissza Éva alapító
és dr. Gémesi György a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke sztárvendégek kíséretében adta át a kórház
részére a beteg gyermekeknek szánt
ajándékokat.
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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.

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 17-24-ig: Márisbesnyõ, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Szeptember 17-18.: dr. Sebesztha László,
Veresegyház, Vásárhelyi u. 8.. 5/a. Tel.:
30/974-8301.

Köszönet az 1 százalékért

A játékokat annak a jótékonysági divatgálának
a bevételébõl vásárolták, amelyet a Magyar Önkormányzatok Szövetsége rendezett a gödöllõi

királyi kastélyban még a nyár elején.
Az eseményen Albert Royaards megköszönte
Gémesi Györgynek, az alapítvány pénzgyûjtõ
akciója, a több mint hatezer kilométeres magyarországi kerékpárútja során nyújtott segítségét.
A rendezvényre neves mûvészek is ellátogattak, hogy örömet szerezzenek a kórház kis betegeinek. Pécsi Ildikó és Gaál Noémi személyes
ajándékaikkal egészítették ki az alapítvány játékait, Vincze Lilla és Farkasházy Réka pedig közös játékkal, énekléssel tették felejthetetlenné
az eseményt a gyermekek számára.
-bjudit-

Recept

A gödöllõi Élni és Járni Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
adójuk 1 százalékával támogatták az
alapítványt. Az adózó állampolgárok
által felajánlott összeg 73.554 Ft, amiért
köszönetünket fejezzük ki. A felajánlott
összeget Szécsi Gábor megfelelõ orvosi
kezelésére tartalékoljuk.

Sárgaborsó leves
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg sárgaborsó, 8 dkg zeller, 2 evõkanál
olaj, 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, zellerzöld, õrölt koriander, õrölt bors, só

Köszönettel: Élni és Járni Alapítvány

Gödöllõi irodánkba érettségizett, jó kommunikációs készséggel rendelkezõ munkatársakat keresünk, jó kereseti lehetõséggel vállalkozás keretében. Tel.:20/919-4870

Ünnepelt az Egyesített Szociális Intézmény

30. születésnap...
Ragyogó napfényben ünneplte fennállásának 30. évfordulóját pénteken az
Egyesített Szociális Intézmény. A közel
háromszáz idős és fogyatékos gondozottal foglalkozó létesítmény udvarán
megrendezett ünnepségen a dolgozók
és a gondozottak mellett a barátok, a
támogatók is eljöttek.
Ipacs Piroska intézményvezetõ beszédében felelevenítette az elmúlt három évtized eseményeit, és köszönetet mondott mindazoknak,
akik munkájukkal igyekeznek megszépíteni az
intézményben élõk, és a gondozás alatt állók

mindennapjait. Az igazgató asszony kiemelte, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy
a rájuk bízottak számár kellemessé tegyék a
velük töltött idõt. Az intézményben rendszeresek a közös programok, a karácsony, a farsang, a névnapok, születésnapok megünneplése, amelyeken rendszerint részt vesznek a
társintézmények és a város vezetõi is.
A jeles évfordulón – mint csaknem minden
rendezvényen – most is részt vett Pécsi Ildikó.
A városunkban élõ népszerû színmûvész barátaival, Papadimitriu Athinával, Babják Annamáriával és Bach Szilviával érkezett a születésnapra, hogy ajándékként közös mûsorral tegyék

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

-kj-

–HÍRADÓ, BENNE SÖRFESZTIVÁL
– AJÁNDÉKÁTADÁS A BETHESDÁBAN
– RÉSZLETEK A TAVASZI AJÁNDÉKKOSÁR C.

Akadálymentesítés

A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat programjai

Elkészült
Elkészült a Városházán az akadálymentes vizesblokk. A 2,7 millió forintos beruházás során a földszinti női
vizesblokkot alakították át. Az eredetileg kiépített mosdóból, annak
megtartásával választották le a különbejáratú, a folyosóról akadálymentesen megközelíthető vizesblokkot, melyben a wc-t és a kézmosót, valamint a döntött tükröt és a villanykapcsolót is úgy helyezték el, hogy az mozgáskorlátozottak számára is segítség nélkül használható legyen.

MEGHÍVÓ
A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Gödöllői Kistérség Lisztérzékeny Csoportja szeretettel várja az érdeklődőket a Regina
Alapítvány által szervezett II. REGINANAP elnevezésű családi és szakmai napon, ahol a civil szervezetek között
a LÉOE-GKLCs is bemutatkozik.

még emlékezetesebbé az eseményt. Az évforduló arra is alkalmat adott, hogy az intézmény elmúlt
három évtizedének történetét összefoglalják, s
könyv alakban megjelentessék.

Elkészítés:
Az apróra vágott hagymát megszórjuk korianderrel és az olajon üvegesre pároljuk.
Hozzá adjuk az apróra vágott zellert és a zúzott fokhagymát. További öt perc párolás
után bele tesszük az elõzõleg megmosott és
beáztatott sárgaborsót. Lassú tûzön kb. öt
percig együtt pároljuk, majd felöntjük 1 liter
meleg, sós vízzel. Addig fõzzük amíg a borsó
szét nem fõ. Ha szükséges, borssal, korianderrel utóízesítjük.
Tálaláskor friss zellerzölddel megszórjuk.

A RENDEZVÉNY IDÕPONTJA:
2005. szeptember 17. , szombat de. 9-13 h
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ aulája,
belsõ udvara és néhány terme
Az érdeklõdõk megismerkedhetnek a Gödöllõn
és környékén mûködõ civil szervezetekkel,

Tini klub
szeptember 22., 29.: kézmûves foglalkozás
Életmódklub
szeptember 19., 15 óra: szalonnasütés
Jogi tanácsadás
szeptember 12., 26. 15-17 óráig
Pszichológusi tanácsadás
szeptember 28., 14-17 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges!

valamint a környéken születõ kulturális
értékekkel.
A szakmai programmal párhuzamosan helyi
mûvészek, kézmûvesek kínálnak érdekes tevékenységeket, programokat a család apraja-nagyja számára.
Információ:06-20-464-8083, Nagyné Varbai
Marianna
Tel.: 06-30-683-6520, Hollósy Boglárka
www.reginanet.hu

MÛSORBÓL

ROCK HARDENS
ROCKBOLT
Gödöllő, Dózsa Gy. út 32.
(Camelot udvar)
CD–MC–DVD–VHS
PÓLÓ, PULÓVER, ING, BAKANCS
KIEGÉSZÍTŐK
ZÁSZLÓK, JELVÉNYEK,
FELVARKÓK, ÚJSÁGOK

KONCERTJEGYEK
www.rockhardens.hu

Nyitva
Hétköznap 13-18
Szombaton: 9-13
Elérhetõség:
06-70-319-9963 vagy 06-70-236-2063
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

Az almafa varasodása

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 szuka: 28/412-152.

2 éves
keverék
szuka
3 év körüli keverék kan

A kórokozó (venturia inequalis) belsõ élõsködõ
gomba, amely az almafa leveleit és a gyümölcsöt egyaránt megtámadja. A leveleken bársonyos, olajzöldes késõbb barna foltok jelennek
meg. A gyümölcsön a foltok késõbb varasodás
(felrepedezõ bõrkeményedés) formájában jelennek meg, ami a gyümölcs növekedésével
torzuláshoz vezet.
A gomba a talajra lehullott levelekben telel
át, és tavasszal a fiatal leveleket fertõzi. Meleg
csapadékos idõjárás esetén egész évben számolni kell a károsítással.
A fertõzéshez csapadékra (cseppfolyós víz)
van szükség. A tünetek a fertõzést követõen a –
hõmérséklettõl függõen – csak 10-14 nap múlva jelennek meg.
A védekezés alapelvei:
– a lehullott levelek alkotják az elsõdleges
fertõzési forrást, ezért nagyon fontos a lehullott
lomb megsemmisítése,
– fontos a lemosó permetezés rügypattanás
elõtt (pl. Bordói lé),

3 hónapos
keverék
szukák

– sziromhullásig
két védekezés mindenképpen javasolt
(„egérfüles“ állapot,
pirosbimbó),
– sziromhullást követõen a védekezések idõpontját és számát az idõjárás „határozza“ meg,
– törekedni kell arra, hogy esõ után minél hamarabb permetezzünk,
– a kontakt hatású növényvédõszerek 4-7 napig, a felszívódó hatásúak 10-14 napig védik a
növényt,
– az intenzív levélnövekedés idõszakában
célszerû felszívódó szereket alkalmazni, mert
azok „együtt nõnek“ a növénnyel, így nagyobb
védelmet biztosítanak.
Az almafa-varasodás ellen hatékony készítmények pl. Antracol WP, Bordói lé, Bordomix,
Champion, Vitra, Chorus 75 WG, Delan 700
WDG, Discus DF, Dithane DG, Dithane M-45,
Rubigan 12EC, Score 250EC, Systhane 12E,
Topas 100 EC.
Permetezéskor törekedni kell arra, hogy apró
cseppeket alkalmazva minél nagyobb fedettséget biztosítsunk a növény felületén, mind a levél színén – mind pedig a levél fonákán.
Besnyői Gazdaáruház

1 éves erdélyi kopó keverék kan
3 év körüli
keverék kan

Parkolóellenőrt keresünk
A VÜSZI Kht. munkatársat keres parkolóellenõri munkakör betöltésére. Érettségi bizonyítvány és
nyelvismeret elõnyt jelent; felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány szükséges. A munkakör ellátása folyamatos munkarendben történik. Jelentkezni önéletrajzzal lehet a VÜSZI Kht. Ügyfélszolgálati
Irodájában (Dózsa György u. 12.), hétfõtõl péntekig 8 és 15 óra között, szeptember 26-ig.

Állati dolgok

A máltai selyemszőrű kutya
kenysége nagyon kedveltté
teszi. Méretbeli hiányosságai
ellenére kiváló
jelzõkutya. Bár
nem kedveli az
idegeneket,
gazdáival nagyon szeretetreméltó. Kedves, szeretõ,
pajkos és individualista. Századokon keresztül a jómódú és mûvelt
emberek háziállataként tartották számon, mely
talán bizonyos mértékig megmagyarázza kifinomultságát, tisztaságát és kényességét.
Következik: mopsz

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Brindzik Judit

Sokan úgy gondolják, hogy a máltai selyemszõrû
kutya eredetileg Málta szigetérõl származik.
Azonban elég nagy a valószínûsége, hogy a fajta
valójában Ázsiában volt honos. A máltai selyemszõrû kutya létezésére utaló ókori jeleket, írásokat,
véseteket már az i.e. 5000-2000 évekbõl találtak.
Feltételezve, hogy a fajta eredetileg Ázsiából származik, az apró állatok valószínûleg a nomád törzsek vándorlásával kerültek a közel-keletre, majd
onnan Európába. Ebben az idõben Málta szigete –
akkor Melitának nevezték – földrajzi helyzete miatt a kereskedelem egyik központja volt. A kutyákat valószínûleg cseretárgyként használták a kereskedelemben. Az õsi európaiak sokáig azt feltételezték, hogy az apró kutyák a szárazföldtõl nem
túl messze fekvõ Szicília szigetérõl származnak. A
kor két geográfusa különbözõképpen nevezte a
szigetet, ami késõbb zavarhoz vezetett. Végül a
korai írók egységesen Máltának hívták a szigetet.
A koponya kissé gömbölyített. A fülek kissé lejjebb helyezkednek el, és dús szõrrel borítottak. A
szemek egymástól nem túl messze helyezkednek
el, sötétek és kerekek. A megfelelõ magasságú
nyak kívánatos, hogy az kiemelje a fej magas tartását. A mellkas arányosan mély, az ágyék feszes
és csak kissé emelkedik. A hosszú fehér szõrzettel
rendelkezõ farok kecsesen áll és a far tetején kell
elhelyezkednie. A lábak csontozata könnyed és
szõrrel egyenletesen borított. A szõrzet egyrétegû,
aljszõrzet nélküli (ezért nem vedlik a kutya). A
hosszú, egyenes és selymes szálak szinte az egész
kutya testfelületét beborítják a földig. Színe tiszta
fehér. Testsúlya 2-4 kg körüli.
A máltai selyemszõrû kutya apró termete ellenére félelem nélküli, bizalma és megkapó érzé-

Jártunkban-keltünkben örömmel csodálkoztunk rá az Ady Endre sétányon a megszépült „gombára“. A helyi védettség alatt álló, egykori vámőrház felújítása a napokban
ért véget. Rendbetételére 2,5 millió forintot fordított az önkormányzat.

2005. szeptember 15.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe 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.
* Most induló, szlovák alapítók által Magyarországon létrehozott rt.
hitelezésben jártas együttműködő partnerek jelentkezését várja. Tel.:
30/924-4186.
* Pótmamát keresek 2 éves kisfiam mellé az Öreghegy környékére,
alkalmi gyermekfelügyeletre. Autóval rendelkezők előnyben. Tel.:
30/341-3674, 16 óra után.
* Autószerelőt gödöllői munkahelyre felveszek. Zöldkártyás vizsga
előny.Tel.: 30/670-2-670
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői iroda 2
jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat keres.
Diploma előny. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
* Segédmunkást keresek ácsmunkához, hosszú távra. Tel.: 20/4393513.
* Gödöllőn az esti órákban kisebb iroda takarítását vállalnám, akár heti
két alkalommal is. Hívjon 18 óra után. Tel.: 20/494-1259.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
* 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.
* Eladót keresek! Kedves, megbízható, talpraesett fiatal lányok jelentkezését várom kézzel írott önéletrajzzal, telefonszámmal. 2100
Gödöllő, Gábor Á. u. 2-10. Átrium Videotéka.
* Építő gépkereskedelemmel foglalkozó kft. keresi műszaki affinitású
hölgy munkatársát, értékesítési-asszisztensi munkakörbe. Felsőfokú
végzettség, angol nyelvismeret előny. Önéletrajzokat a 28/545-531
faxszámra várjuk.
* 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 várjuk. (Diploma
előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919.
* Csíkvölgyi Pipa Csárda felvesz szakácsot - felszolgálót, előfizetéses étkezéshez 6 órás szakácsot, kézilányt. Tel.: 30/9343212.
* Gyerekszerető (lehetőleg nyugdíjas) babysittert keresünk 3 éves
kislányunkhoz. Ugyanitt kombi pelenkázós kiságy és 120x170-es bordó
szőnyeg kedvezményes áron eladó. Tel.: 432-856.
*Gödöllői telephelyre betanított munkásokat keresünk + 1 fő raktárost
targoncavezetői engedéllyel. Horváth-Gipsz Kft. Tel.: 418-968.

* Felsőfokú szakirányú végzettséggel, elsősorban idegenforgalmi
területen 4 órában állást keresek. Esetleg más ajánlat is érdekel. Cím:
gecseni@freemail.hu
* Gödöllői telepre kft. keres 4 órában ügyintéző titkárnőt, üzletkötőt
főállásban. Önéletrajzot kérünk e-mailen elküldeni. Cím:
gemex@freemail.hu
* Heti egy délelőttre, takarításra és vasalásra leinformálható bejárónőt
keresek. Tel.: 30/311-4858.
* Pályakezdő, nemdohányzó autószerelőt felveszünk! Fényképes önéletrajzot
az
info@dieseladagolok.hu
címre
kérjük!
www.dieseladagolok.hu.
* Idős édesanyám mellé keresek olyan egyedülálló nyugdíjas nőt, aki
minden nap este 7-től reggel 7-ig a felügyeletét vállalná. Tel.: 20/3715666.
* Gödöllői fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.
* Gödöllői kertészetünkbe munkatársat keresünk kertészeti
ismeretekkel és virágkötői gyakorlattal. Tel.: 20/339-4639.
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.
* 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, panoráma. Érd.: 06-30-343-7634, az esti
órákban
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75
nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár:
26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Áron alul tulajdonostól eladó a Kazinczy körúton egy 57 m2-es déli
fekvésű, erkélyes, konvektoros, redőnyös, teljesen felújított (burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, víz- és villanyvezetékek) ízléses, 4.
emeleti lakás. Tel.: 30/2858-938
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel
TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385
* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném királytelepi, 4
szoba összkomfortos, kétszintes (garázs+pince), 97 nm-es házamat
760 nm-es telekkel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két szobás ház,
1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és 20nm-es pincével, tömegközlekedés és bolt a közelben. Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 70-335-48-35
* 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.
* NAGYTARCSÁN csendes, aszfaltos utcában 1100 nm-es
megosztható telken 100 nm-es jó állapotú, régi építésű, konvektoros
családi ház eladó. Irányár: 22 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GALGAMÁCSÁN 62 nm-es második emeleti teljesen felújított, egyedi

-Erdõkertesen 298 nöl telken 150 m2-es családi
ház, kétgenerációsként vagy vállalkozásra is
alkalmas, jó közlekedéssel 25,9 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen panorámás új építésû
126 m2-es családi ház kulcsrakészen 240 nöl
telekkel 26,8 MFt.
-Gödöllõn a kertvárosban új építésû nappali + 3
szobás házak garázzsal, kis telekkel 25,5 MFt.
-Gödöllõn az Antalhegyi domboldalon panorámás
251 nöl telken 80 m2-es családi ház dupla garázzsal 20 MFt. /kisebb házat beszámít/
-Gödöllõn a Dózsa Gy. úton 44 m2-es, 2 szobás
lakás 9,9 MFt.
-Gödöllõn a Remsey krt-on 82 m2-es, 3 és fél
szobás felújított lakás 19,8 MFt
-Szilasligeten 2 generációs családi ház, vállalkozásra is alkalmas 27,6 MFt.
-Vácszentlászlón 440 nöl telken 2003-ban épült,
100 m2-es családi ház burkolatok nélkül, még
nem lakott 9,5 MFt.
-Kartalon 353 nöl telken 70m2-es családi ház
cirkofûtéssel 8,8 MFt.
-Leányfalu központhoz közeli keresett részén
200 nöl belterületi telek 12 MFt.

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

fűtéses, panorámás lakás csendes környezetben eladó vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Irányár: 13,4 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GYOMAENDRŐDÖN, 800nm-es közművesített telken, 150nm-es 2
szintes (4szoba+nappali) lakóház eladó. Irányár: 14,9 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333
* Az ŐRSÉGBEN, Rábagyarmaton, a Rába partján, fenyves erdő szélén
1200 nm-es telken kétszobás, téglaépítésű, összkomfortos parasztház
teljes berendezésével eladó. Irányár: 5,0 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* ZSÁMBOKON, hatalmas, 7070 nm-es telken, 80 nm-es lakóház, vállalkozásra is alkalmas 85 nm-es melléképülettel eladó, vagy gödöllői
lakásra cserélhető. Irányár: 14,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, palotakerti 61 nm-es, két és fél szobás, erkélyes, 10.
emeleti lakás parkra néző panorámával eladó. Azonnal beköltözhető!
Irányár: 10,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszoba, panoráma)
eladó. Irányár: 12,8 Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Kossuth L. utcában 55 nm-es, idén felújított, 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, 2001ben épült elegáns lakás garázzsal (parkosított, zárt udvar) eladó.
Irányár: 23,7 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

10 Gödöllői Szolgálat
TISZTELT GÖDÖLLŐ
VÁROS POLGÁRAI!
A Greenergy Kft. Gödöllõn a TEVA
Gyógyszergyár Rt. területén egy gázturbinás kiserõmû telepítését végzi. A
kiserõmû a mai hatályos jogszabályoknak megfelelõ, korszerû, környezetbarát technológiával mûködõ RollsRoyce turbinával mûködik.
A kiserõmû károsanyag-kibocsátása
alacsony.
Környezetbarát módon állítunk elõ villamos energiát, így a helyi villamosenergia-betáplálás
következtében
csökkennek a hálózati veszteségek,
javul a villamosenergia-ellátás üzembiztonsága.
A kiserõmû összeköttetését a gödöllõi, Isaszegi úti ELMÛ alállomással
egy 20 KV-os földkábel biztosítja,
amely az alábbi utcákat érinti: Liget
utca, Táncsics Mihály út, Szabadság
út, Tessedik Sámuel utca, Honvéd
utca, Gébics utca, Kõrösi Csoma
Sándor utca, Malomtó utca
Ezúton szeretnénk a Tisztelt Lakók
türelmét és megértését megköszönni, és
a kivitelezés során esetlegesen
felmerülõ késõbbi kényelmetlenségekért elnézésüket kérjük.
Társaságunk mindent megtesz annak
érdekében, hogy a kivitelezési
munkálatok mielõbb befejezõdjenek, és
az eredeti állapot visszaállítása is
zökkenõmentes legyen.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel: Greenergy Kft.
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* VERESEGYHÁZON a Margaréta utcában újonnan épült 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
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 18 nm-es, fűtött garázs (szerelő
aknával) eladó. Irányár: 2,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás építési telken
régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában, 4. emeleti, teljesen felújított,1+2fél szobás lakás eladó. Irányár: 13 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Klapka utcában, 860 nm-es közművesített telken,
80nm-es 2szobás családi ház eladó . Irányár: 12,9 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, 2002-ben épűlt társasházban, földszinti 73
nm-es lakás, beépített bútorokkal, tárolóval eladó. Irányár: 20,9 mFt
. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333
* BUDAPESTEN, a XI. ker.-ben 40 nm-es másfélszobás, teljesen
felújított egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás, azonnali beköltözéssel eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 9,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült kétlakásos társasház földszinti 100 nm-es lakása, 1440 nm-es telken kellemes
erdei környezetben (garázs, hatalmas terasz, cserépkályha) eladó.
Irányár: 29,6 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos utcában 910 nm-es, panorámás
telken, 125 nm-es, háromszintes, gázfűtéses, lakóház eladó.
Irányár: 27,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* ELCSERÉLNÉM-ELADNÁM Budapest, Nyugati pályaudvar, METRÓ
közeli 1,5 szoba étkezős FELÚJÍTOTT, parkettás AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ magasföldszinti lakásomat gödöllői konvektoros kétszobás lakásra! 06 (20) 513-5191; 06 (30) 619-9043
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 1+2 félszobás 62 nm-es, III. emeleti NAGY
ERKÉLYES, parkettás, távfűtéses öröklakás ELADÓ 11,7 Mft-ért.
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-4383; 06 (30) 619-9043
* *János utcai* 1,5 szobás II. emeleti egyedi kialakítású parkettás,
FELÚJÍTOTT lakás 10,7 MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda
06(20) 263-4383; 06 (30) 619-9043.
* 220 nöles *ÜDÜLŐ TELEK BONCSOKBAN* panorámával, kis faházzal, szép környezetben 4,8 MFt-ért ELADÓ!!! (Víz, villany a telek
előtt) FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-4383
* *PALOTA-KERTI* kétszobás nagy erkélyes IV. emeleti parkettás
öröklakás ELADÓ 11,8 MFt. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 6350342; 06 (20) 263-4383

* Kertváros Szőlő utcai részén 3 szobás, nagy étkezős, duplakomfortos családi ház osztott, leválasztott telken 18,9 MFt-ért ELADÓ! 0620-513-5191; 06 (30) 619-9043.
* *KÉTGENERÁCIÓS* 3,5 szobás, duplakomfortos, 190 nm-es családi ház 205 nöles fúrt kutas gyepesített telken 31,5 MFt-ért ELADÓ!!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(30) 635-0342; 06 (20) 263-4383
* *KERESÜNK* öröklakásokat 10,-MFt-ig, családi házakat 17,-MFtig ügyfeleinknek, akár közvetítői díj nélkül, HITELÜGYINTÉZÉSSEL,
teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (30)6350342; 06 (20) 263-4383
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es
utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt. Tel.:
20/9641-386.
* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 59 nm-es, egyedi fűtésű, nagy
konyhás lakás. Nagyobb lakás, illetve ház csere is érdekel. Tel.:
30/639-5774.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában magántulajdonú 480 nm hétvégi telek
közművekkel ellátva eladó. Csendes, zöldövezetben., beépíthető. Tel.:
20/9425-409.
* 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.
* Gödöllőn, a János utcában 1+ félszobás, egyedi fűtésű lakás külön
tároló helyiséggel eladó vagy nagyobbra cserélhető. Iá.: 10,5 mFt.
Tel.: 30/633-8571.
* Eladó Gödöllő Palotakerten 57 nm-es erkélyes, telefonos, kábeltelevíziós lakás tárolóval. Tel.: 421-753, 20/254-0018. Iár: 11,2 mFt.
* 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.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* 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 nmes, 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.
* Aszód kertvárosában 300 nöl-es, rendezett kertben családi ház
eladó. 5 szoba, 2 fürdő, nappali, étkező, konyha, pince, garázs. Gáz,
központi fűtés. Ár: 24 mFt. Tel.: 70/226-6742.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes, teljesen
felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
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* GÖDÖLLŐ Kökény u. panorámás, 145 nöl belterületi TELEK
ELADÓ. Víz, villany bekötve, gáz az utcában. 15 %-ig beépíthető. Iá.:
6,8 mFt. Tel.: 30/639-2726.
* 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.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59
nm-es lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig
érdekel. Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341-425,
414-145.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban,
központhoz közel eladó. Iá.: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár
eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.: 30/4918406.
* 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.
* Kistarcsán 44 nm-es üzlethelyiség (irodának is megfelelő) eladó.
Tel.: 30/371-5215.
* Új építésű ház sürgősen eladó! Gödöllő kertvárosában, új építésű
kész ház 150 nm + 50 nm pince, automata garázskapu, korszerű
fűtés és szigetelésrendszer, központi porszívó és légkondícionáló
beállással eladó akár 24,9 m Ft-ért. Tel.: 20/8860-165, 20/8860164.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 90 nm-es kertkapcsolatos, bútorozott
lakás 2 db garázzsal eladó. Igényes gépek. Nagy parkosított kert.
I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/3839-175.
* Szent János utcában 2 szobás, teljesen felújított, konvektoros
fűtésű, azonnal beköltözhető lakás sürgősen eladó. Érd.: 20/9179703.
* Eladó Gödöllő központjában 1 szobás 30 m2-es, felújított, első
emeleti lakás. Érd: 30-321 2624.
* 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.
* Gödöllőn téglaépületben, 4. emeleti kétszobás, 56 nm-es, felújított konvektoros lakás eladó. Tel.: 70/227-0299, 70/520-6327.
* Eladó lakás pincével Gödöllő központjában a Kör utcában. 61 nm
1 plusz 2 félszobás felújított állapotban, sok extrával. Tel.: 20/2044367, 20/222-0456.
* 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.
* Eladó vagy kiadó Gödöllőn 58 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes,
azonnal beköltözhető lakás. 10,8 mFt. Tel.: 20/532-7275.
* Palotakerti 45 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. I.ár: 8,7 mFt. Érd.:
46/379-850 vagy 30/314-1001.
* Gödöllőn az egyetemnél Fácán sori, 56 nm-es, 1 és 2 félszobás,
3. emeleti lakás téglaházban 11,5 mFt-ért eladó. Tel.: 30/9519122.
* 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 faházzal,
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.: 28/514021, du.
* 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.: 30/2171638.
* Eladó vagy kiadó Gödöllőn 58 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes,
azonnal beköltözhető lakás. 10,8 mFt. Tel.: 20/532-7275.
* 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 patakparttal és az Isaszegi úttal
határosan eladó. Iár: 28 mFt. Tel.: 30/9499-915.
* 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 állapotban
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.
* 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.
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* Nézze meg a Gödöllő kertvárosban eladó emeletes családi házat,
amely alkalmas boltnak, nagycsaládnak, kétgenerációnak,
kényelmes lakásnak, 200 nöl telken jó parkolási lehetőséggel. Tel.:
30/360-3935.
* Sürgősen eladó Gödöllőn 51 nm-es másfél szobás + étkezős, első
emeleti, gázkonvektoros, egyedi vízórás, kábeltévés, telefonos,
csendes helyen lévő lakás a Paál László közben. A lakáshoz külön
zárható tároló is tartozik. Iár: 11,5 mFt. Tel.: 30/9642-306, 413644 este 6 után.
* Gödöllőn a János utca 4-ben 1. emeleti, 2 szobás, összkomfortos,
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.
* 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.: 70/5187369.
* 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.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában magántulajdonú 480 nm hétvégi
telek közművekkel ellátva eladó. Csendes, zöldövezetben., beépíthető. Tel.: 20/9425-409.
* 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 Gödöllőn, az Antalhegyen 720 nm, közművesített belterületi
telek (110 nm beépíthető). Parkosított, gyümölcsfás, 30 nm-es
komfortos házzal. Iár: 9 mFt. Tel.: 06-1-403-3711, 20/233-4732.
* Gödöllő Marikatelepen erdőszéli ház 2000 nm-es telekkel eladó.
Iár: 18 mFt. Érd.: 30/244-6502.
* Központban, Gödöllőn eladó egy 102 nm-es, nappali + 4 szobás,
1. emeleti, 2 éve igényesen felújított lakás. Iár: 27 mFt. Tel.:
70/272-3366.
* Gödöllő, Remsey krt-on 3. emeleti, 86 nm-es LAKÁS eladó.
Konyha+kamra, étkező-nappali, 2 és fél szoba, 2 wc, fürdőszoba,
előszoba, több gardróbszekrény, légkondícionáló. Pincében saját,
zárható tároló. Iár: 16,6 mFt. Ugyanitt automata ajtóval rendelkező
PINCEGARÁZS 1 kocsi részére akár külön is eladó. Iár: 1,9 mFt.
Hosszú távú bérbeadás is lehetséges. Tel.: 512-800, 20/9444345.
* Ha a harmóniát szereted, ezt a lakást megveszed. Tel.: 30/2506805.
* Gödöllő központjában, a Kampis téren eladó egy 57 nm-es családi lakás teljesen felújítva. Érd. egész nap a 30/234-1584 számon.
* Gödöllőn zöldövezeti 3 szoba + nappalis családi ház, 120 nm, déli
fekvésű, 270 nöl telken kisebb lakáscserével vagy anélkül áron alül
eladó. Jó a közlekedés. Azonnal beköltözhető. Érd.: 70/237-4534.
* Az egyetem mellett 43 nm-es, 1. emeleti, erkélyes, parkra néző,
felújított lakás 10 nm-es pincetárolóval 11,6 mFt-os irányáron
eladó. Tel.: 30/232-3963.
* Gödöllőn, a Szent István téren eladó egy 2. emeleti lakás tégla
építésű házban! 60 nm-es, frissen felújított, beépített konyhával.
13,3 mFt irányáron! Tel.: 30/9246-975, 20/264-6377.
* Gödöllőn az Ádám utcában 60 nm-es, 2 szoba étkezős, gázfűtéses családi ház garázzsal, pincével, reális áron eladó. Tel.: 416-060.;
30/496-8835.
* Palotakertnél 2 szobás földszinti lakás eladó. 9,5 mFt. Tel.:
70/531-3166.
* Gödöllőn a Lázár V. utcában telek ekadó. Víz, villany van. Érd. nappal: 20/5637-147, este: 20/545-7013.
* Gödöllő Kör utcában, 4. emeleti, 69 nm-es, 1 nappali+2 félszobás, étkezős, felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6 nm
terasz, tárolórész. Érd.: 30/301-4400, 20/445-8426.
* Befektetők figyelem! Szadán tartalék belterületi telkek 500 nm
- 530 nm-ig eladók. Iár: 12,5 - 17,5 mFt. Tel.: 20/9779-538.
* Szadán 2500 nm telek eladó. Víz, villany a ház előtt. Iár: 3,4 mFt.
Autó csere is érdekel. Tel.: 20/9779-538.
* Gödöllőn, 6 lakásos társasházban földszinti, 38 nm-es, 1 szobás
(fekvőgalériázott) lakás eladó. Nagy konyha, udvar, kocsibeálló.
HÉV, MÁV, egyetem 5 perc. Iár: 10,5 mFt. Tel.: 20/375-6612.
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Peczel Mór utcában egy 717 nm
alapterületű építési telek. Iár: 18 mFt. Érd.: 20/3168-168.
* Gödöllő központjában téglaépítésű házban 3 szobás, 96 nm-es
lakás eladó. Tel.: 70/258-5780.
* 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.
* Gödöllőn, a Kazinczy Körúton eladó egy 40 nm-es, 1 szobás, földszinti lakás. Tel.: 20/3466-937.
* Alkalmi áron eladó Jászberényben 2 db egymás melletti+ 1 db
különálló külterületi ingatlan. Víz, villany a telken, lakható kis házzal, gyümölcsfákkal, szőlőlugassal. Tel.: 20/374-8906.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett
30 nm-es faház, 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali, főzőfülke,
zuhany, WC. Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Tel.: 413-770 (17
óra után).
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* Eladó 1 szobás, összkomfortos kis lakás (34 nm-es) a centrumban. II. emeleti, egyéni órák, kábeltévés, Internet, alacsony rezsi.
Iá.: 8,5 mFt. Tel.: 414-424.
* Gödöllő központjában, a Szent István téren 2 szobás, erkélyes, jó
állapotú, tehermentes lakás áron alul sürgősen eladó! Azonnal
beköltözhető. Iá.: 10,950.000 Ft. Tel.: 20/346-4718; 20/3786160.
* 3 telek eladó. Nagyfenyvesben, Irtványosnál és a Dögkútnál. Érd.:
20/459-8334.
* 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 a tavaknál 150 nm-es, nappali + 2 szobás, kétszintes
családi ház garázzsal, melléképülettel, 280 nöl-es parkosított,
díszfás telekkel. Iá: 26 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
* 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: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) I. emeleti 57 nm-es, 2 szobás erkélyes
lakás. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld
övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi
öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* Gödöllőn a 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 0620/9194870
* 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 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
* Szadán 2700 nm-es, 33 méter széles utcafrontú, társasházak
építésére alkalmas összközműves építési telek. Iá: 19,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870.
* Jászapátiban felújított, fürdőszobás kis parasztház, kis telekkel
2,8 mFt-ért eladó. Tel.: 20/339-8694; 20/414-2133.
* Eladó 58 nm-es, belvárosi, mindenhez közeli, zöldövezeti, két
szobás, nagy erkélyes, felújított, azonnal beköltözhető lakás. Iá.:
10,6 mFt. Tel.: 20/532-72
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár: 10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, 260e.-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.ingatlanbank.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: 24,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított,
610m2-es kert. Irányár: 21MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt
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, franciaerkélyes lakások, liftes
házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 70 és 80m2es, 2 és 3 szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők, szeptemberi átadással. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence,
duplagarázs, 936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2 terasz, átrium,
mosókonyha, gardrób, tároló, garázs, 400m2-es telek. Ára emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol
igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan
felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12,8MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú,
74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó
fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ŐSFÁS ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi
területen, panorámás, 928m2-es ősfás telek, 70m2-es felújítandó
házzal eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3 szobás
családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram,
791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás
családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút, 979nmes 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
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2
félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs,
360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ A legjobb utcában, igényesen
felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház
eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított,
1073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, 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 legkeresettebb részén lévő eladó építési telkei:
Csanak 420 nm zártsorú lakóház építésére alkalmas, kivételesen
szép panorámával rendelkező telek. Irányár: 9 MFt, Blaha
területén 2363 nm /24m -es utcafront/, blahai dombokra néző
panorámával, csendes, frekventált területen. Irányár: 25 MFt,
Szada, Margitán 1500 nm-es telek, gyönyörű természeti
környezetben eladó. Gazdálkodásra is alkalmas. Víz, villany, gáz
van. Irányár: 11 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-4562101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- ÁRON ALUL Gödöllő, központjában 44nm-es 1+1/2
szobás 5 .emeleti lakás eladó. Ár: 8,5 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
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* HÁZ- Gödöllő, Fenyves új építésű 110 nm-es, nappali + 2 szobás,
panorámás családi ház eladó. Ár: 25 MFt. INGATLANBANK Pintér
Marian: 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* Gödöllő, Fácánsori lakóparkban , Egyetemnél, igényes belső
kivitelezésű, 125 nm , nappali + 3 szoba, garázs, társasházi lakás
eladó. Ár: 31 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-4562101 www.ingatlanbank.hu
ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi ház,
garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* Albérleti szoba kiadó Gödöllő belvárosában. Érdeklődni lehet:
20/9390-797, 20/419-0262
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2 és fél szobás, igényesen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
hosszútávra kiadó. Érd.: 20-9344-135
* Egyedülálló hölgy Gödöllő központjában (HÉV-hez közel) kiadja
külön bejáratú albérleti szobáját fiatal lány (esetleg egyetemista)
részére. Tel.: (70) 571-7621
* 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.
* Külön bejáratú szerény albérleti szoba, hozzá tartozó vécével és
zuhanyozóval, és egy kialakított konyharésszel kiadó, elsősorban
nő részére. Gázkonvektoros. 30 000 Ft + rezsi. Tel.: 28/413-757
(16.30 után) vagy 70/576-2479.
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Tel.: 20/347-5512.
* XIV. Szobránc utcai egyszobás, 45 nm-es, 3. emeleti napos, erkélyes lakás 55 eFt + rezsi + kaucióval kiadó. Tel.: 30/922-4862
(Ugyanitt menyasszonyi ruha eladó.)
* Albérlet kiadó! Szabadság téren (városközpontban) 2 nem
dohányzó diák számára szoba kiadó. Közös konyha, fürdőszoba.
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 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.
* 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.
* Külön bejáratú szoba-konyhás lakrész kiadó. Tel.: 411-045.
* Máriabesnyőn családi házban külön bejáratú, 2 szoba összkomfortos, bútorozott lakás hosszú távon kiadó. Vasút, busz nagyon
közel. 50 eFt + rezsi + 2 havi kaució. Érd.: 421-402, 30/4346190.
* Palotakerti bútorozott lakás kiadó a buszpályaudvarnál. 40
eFt+rezsi. Tel.: 20/9724-354.
* Gödöllőn 1 szobás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel.:
20/214-6603.
* Keresek olyan egyedülálló, idősebb nőt, aki ittlakásért cserébe
este 7 órától reggel 7-ig (minden nap) idős édesanyám felügyeletét
vállalná. Tel.: 20/371-5666.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1+2 félszobás, erkélyes lakás
beépített bútorokkal hosszú távra kiadó. Csak igényeseknek! Tel.:
420-543.; 30/2014-769.

Gödöllői Szolgálat
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.
* 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.
* Gödöllő központjában a Fókusz Üzletházban (Gábor Á. u. 1.) 31
nm-es emeleti helyiség kiadó. Érd.: 20/519-5992.
* Gödöllőn 70 nm-es műhely + 2 raktár bérleti joga eladó a régi
Ganz területén. Tel.: 30/640-1339, 30/9406-048.
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Ugyanitt egy
sarokülőgarnitúra eladó. Tel.: 30/567-9199.
* Kiadó a Remsey krt-on több helyiségből álló ügyfélfogadásra
alkalmas iroda. Tel.: 70/450-4322.
SZOLGÁLTATÁS
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418203, vagy 30/924-3216.
* 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 munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon szeptember 24-én és
Gödöllőn október 8-án, szombaton és vasárnap. Most még érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000 Ft.
Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-130 eFt/hó.
További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői,
magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés:
06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs
szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-138.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron, rövid
határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527289, 28/594-040.
* 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.: 20/5327275.
* Kőműves, ácsmunkák, burkolás, családi házak építése, felújítása.
Tel.: 30/369-2318.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Gyógypedikűr , tyúkszem, bőrkeményedés, benőtt vastag gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása. Pedikűr szalonom Gödöllő
Szabadság út 13. sz. alatt a buszpályaudvarral szemben található.
25 év szakmai háttér. Bejelentkezés telefonon: 20/532-7275.
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* 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.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat,
gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást. Tel.:
30/529-9722.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.:
30/20-200-45, 30/528-7777.
* Burkolás, lakásfelújítás, festés referenciával. Tel.: 70/2326061.
* Acélszerkezetű csarnokok, raktárak teljes körű tervezését,
kivitelezését vállalja a Stoa 2002 Kft. Tel.: 30/9854-732.
* 52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, leinformálható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka, földmunka, kerítések készítése, javítása, festések, csatornabekötés, stb. Tel.: 30/402-7276.
* Gyors hitelügyintézés. Tel.: 30/9967-546.
* Fogorvos! Dr. Fajtha György fogszakorvos rendelése módosul:
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.: 412564, 20/9572-371.
* Kőműves, burkoló, homlokzatszigetelő, festő, tapétázó, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, ács-, állványozó-,
tetőfedő munkákat, valamint komplett lakásfelújítást vállalunk.
Munkamegrendelés és információ: 37/541-559 vagy 30/9285957.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:
20/2038-718.
* Honlapkészítés! Davos80.atw.hu, davos80@freemail.hu
* Férfi ingmosást, vasalást vállalok a lakásomon. Tel.: 30/6223254.
* Egészségügyi végzettséggel rendelkező 32 éves rendezett
körülmények között élő anyuka gyermekfelügyeletet vállal.
Sérült gyermekek felügyeletét is, tapasztalat van. Tel.:
70/366-8026.
* Mérlegképes könyvelő könyvelőirodai gyakorlattal (kettők k.,
bér, munkaügy) vállalkozói igazolvánnyal is munkát keres. Tel.:
20/528-3996.
* FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS, 1 óra kellemes kikapcsolódás.
Bejelentkezés telefonon. Gödöllő, Alkony u. 2. Tel.: 20/3637311.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése,
bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása.
Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411293.
* Manikűr, pedikűr szakápolást vállalok, idősekhez hívásra
házhoz megyek. Tel.: 20/316-8524.
* Minden ami hitel. Személyi és jelzáloghitelek gyors ügyintézése, ügyintézési díj nélkül. Tel.: 20/264-7446.
OKTATÁS
* Studio Online Nyelviskola - Angol, német, olasz, francia és
spanyol oktatás csoportban és egyénileg. Csoportos óradíjak
255 Forinttól, egyéni órák már 1950 Forinttól (nettó árak).
Fordítás, tolmácsolás. Telefon: (20) 216-62-40. Gödöllő,
Állomás tér 5. (a vasútállomással átellenben) www.studioonline.hu
* TOP-TAN: Angol beszédkészség-fejlesztő tanfolyam középfokon szerda 8.15-10-30-ig és pénteken 17.45-20.00, középhaladó tanfolyam kedden 16.30-18.45-ig. 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, korrepetálás, felvételi felkészítés: matematika, fizika, kémia,
angol, német, magyar, történelem tantárgyakból. Tel./fax: 28423-744, Mobil: 30-908-41-30
* TOP-TAN rendkívüli ajánlat: horvát kezdő tanfolyam (csak
most), kezdő spanyol és olasz 7-11. osztályosoknak és felnőtteknek. További 30 tanfolyamból választhat. Tel: 28-423-744.
* 10 éves az I.L.I. Nyelviskola!!! Tanuljon nyelveket nálunk
amerikai, brit és diplomás magyar tanárokkal. Angol kurzusok
áfamentesek, a kurzusdíjak 30%-a az SZJA-ból leírható.
Bejelentkezés telefonon: 28-511-366 I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői u. 2.
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* ANGOL, SPANYOL tanárokat keresünk, színvonalas szakmai
munka, piacképes fizetés, rendszeres szakmai továbbképzések.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági és
fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi nélkül.
Részletfizetési lehetőséggel. Tel.: 30/686-4107.
* ANGOL! Egyéni és kiscsoportos órák. Vizsgára felkészítés.
Üzleti angol. Fordítás. Tel.: 414-297, 30/9909-346.
* Ált. iskolásoknak korrepetálást, angol, német nyelvtanítást
vállalok kezdőknek. Tel.: 30/201-7329.
* ONE-TO-ONE: minőségi egyéni angol nyelvoktatás magánszemélyeknek, cégeknek. Garantált gyors haladás Angliában
szerzett tapasztalatokkal. Fordítás, Angol Társalgási Klub! Érd.:
30/688-9702.
* Diplomás, gyakorlott angol nyelvtanár Gödöllő központjában
délelőttre órákat vállal. Kezdőtől a középfokú nyelvvizsgáig.
411-793, 30/477-5489, sagnes@fibermail.hu
* Kőműves, burkoló, homlokzatszigetelő, festő, tapétázó, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, ács-, állványozó-,
tetőfedő munkákat, valamint komplett lakásfelújítást vállalunk.
Munkamegrendelés és információ: 37/541-559 vagy 30/9285957.
* Diplomás óvodapedagógus gyermekfelügyeletet, iskolaelőkészítőt, stb. vállal. Tel.: 70/230-3862.
* Nyolcadikosok! Felvételi előkészítő tanfolyam indul angol
nyelv, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból kis csoportokban (max. 3 fő), tantárgyanként heti 1x90 percben. A tanfolyam díja: 2000 Ft/fő/tantárgy/hét. Jelentkezés, információ:
20/247-9022.
* Angol-angol-angol! Kifejezetten beszéd és kommunikáció
központú angol nyelvtanfolyam indul max. 4 fős csoportokban
tizenévesek részére, heti 1x60 percben. A tanfolyam díja 4 fő
esetén 1000 Ft/fő/hét. Jelentkezés, információ: 20/2479022.
* Általános iskolai tanulók délutáni felügyelete, korrepetálása
angolból. Tel.: 20/453-4860.
* Latin american offers spanish lessons taught in English. Tel.:
30/495-5585.
* Általános iskolás gyermek magyar történelem korrepetálását
vállalom az Isaszegi úton. Tel.: 30/9588-798.
* Diplomás angol nyelvtanár óraadást, gyerekeknek felzárkóztatást, korrepetálást vállal. Tel.: 20/224-5824.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683; 30/380-2608.
* Magyar és német tanítást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Tel.: 30/606-8302.
TÁRSKERESÉS
* Diplomás és vállalkozó hölgyek - urak! Ha nagyon elfoglaltak,
de mégis magányosak, segítek az őszinte pár- és társkapcsolatok kialakításában. Minden korosztály forduljon hozzám bizalommal! Kérésére felkeresem! Tel.: 20/967-4009.
* Keresek egy becsületes, őszinte, káros szenvedélyektől
mentes urat 50-60 éves korig, Gödöllő és környékéről! Komoly
kapcsolat reményében, egy fiatalos, magányos hölgy. Érd. esti
órákban: tel, sms: 20/910-7421.
ADÁS~VÉTEL
* 5db lemezradiátor 1500Ft/db eladó. Tel.: 20/377-4009.
* Múlt század eleji tömör diófából készült 12 részes ebédlő
*SZALON-GARNITÚRA* kifogástalan, megkímélt állapotban
ELADÓ 1,5 MFt. 06 (20)513-5191; 06 (20) 263-4383
* 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
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110 típusú, 85
W-os fagyasztószekrény 22 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.:
(30) 292-3580
* 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 cmes (500 Ft), Sigma típusú asztali elektromos számológép (4
ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), 2,4 m-es fém
függönykarnis (1 ezer Ft), 13 db 90 x 7 x 2 cm-es akác kerítés
díszléc (4 ezer Ft), fűnyíróadapterhez való új kés (1 ezer Ft),
salgólapok 4 db 1,5 x 450 x 790 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) 3585309
* 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 400as Hilti szögbelövő, 1 db köszörű, 1 db csősatu, különböző
fűrészek, reszelők, apró szerszámok, stb. Érd.: 30/426-6170,
30/306-3301.

2005. szeptember 15.
* 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.: 70/2031968.
* Eladók: barna színű kihúzható rekamié, asztal, 2 és 3 ajtós
szekrények, ágyneműtartó, fotelágy: ágyneműtartós,
lemosható huzatú. Érd.: 20/938-7529, 30/6529-050.
* 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.: 30/2521379.
* Kihúzható kanapé + 2x2 személyes ülőgarnitúra olcsón eladó.
Tel.: 20/9455-583.
* Eladó kinyitható, kétszemélyes kanapé újszerű állapotban (25
eFt). Érd.: 20/437-6756.
* Eladó egy db öntött vas vegyes tüzelésű kazán és egy Bereta
Turbu kémény nélküli cirkó fali kazán. Hívjon, megegyezünk!
Érd.: 30/499-2894, egész nap.
* Eladó megkímélt állapotban lévő 2 db heverő 6 eFt-ért,
Gödöllőn. Tel.: 20/412-1987.
* Normann és ezüstfenyő nagy tételben eladó. Tel.: 30/4742048.
* KÖNYVELŐ KFT - 12 éve jól működik - központban lévő irodával, berendezéssel és ügyfélkörrel eladó. Tel.: 420-285.
* Lux porszívó, legújabb típus féláron, extrákkal eladó. Tel.:
30/203-4720.
* Eladó: elöltöltős Gorenje automata mosógép (20 ezer Ft), 3
éves 200 literes villanybojler (20 ezer Ft), 300 db. cserép (15
Ft/db), fehér fiókos pelenkázó-fürdető szekrény (10 ezer Ft),
elektromos orrszívó (5 ezer Ft), összecsukható hálós járóka (8
ezer Ft), Pentium számítógép billentyűzettel, egérrel (10 ezer
Ft). Tel.: 30/311-4858.
* Gyerekhinta, szobai, saját lábain álló, új eladó. Ár: 8500 Ft.
Tel.: 30/203-4720.
* ELADÓ BÚTOROK (étkező garnitúra, konyha, gáztűzhely,
színes tv, hűtőszekrény, fagyasztó, mosógép, heverők, emeletes
gyerekágy, szekrénysor, asztalok, székek). Tel.: 20/951-1138.
* Átalakításból megmaradt jó állapotban wc csésze, lábas
mosdó, Dömötör tartály, gázkonvektor (2 db), Junkers gáz
vízmelegítő (3 éves) eladó. Tel.: 28/412-299.
* 125 literes fagyasztó szekrény (álló) eladó 15 ezer Ft-ért.
Tel.: 30/506-3629.
* Alig használt szalagfékes szobabicikli eladó. Km óra, állítható
nehézségi fokozat. Tel.: 70/272-9668.
* SMARAGD TUJÁK stb. korrekt áron 40-175 cm között, korlá-
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tozott darabszámban eladók Gödöllőn. Tel.: 30/308-1889.
Szállítás megoldható.
* Borászati termékek nagy választékban kaphatók. Szüretelő
ollók, olasz műanyag kádak 10-700 literig, prések, pektinbontó
enzim, fajélesztő, mustfokoló, borfokoló, szeszfokoló hőmérős
változatban is. Kotyogók, műanyag marmonkannák, üveg demizsonok, parafadugók, szőlőcukor, borkén, kénlap, deriton,
tükrös. Műanyag és üveg lopók, borosüvegek. Kézi- és állványos
dugózó. Várjuk Kószó János mezőgazdasági boltjában (Gödöllő,
Szabadság út 28/b.) Nézzen be hozzánk! Tel.: 28/419-051.
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).
* Eladó 1 db kétütemű Trabant Combi gépkocsi, 2006 májusig
érvényes műszakival, ezen kívül sok alkatrész. Érd.: 70/2031968.
* Trabant kombi 1 év műszakival, zöldkártyával, eredetiség kártyával sürgősen eladó. Tel.: 70/296-1643.
* Kedvező áron eladó 4 db. 14"-os 195/60 R14-es új téligumi.
Tel.: 20/374-8906.
* Eladó VW Polo 1.1-es, korához képest kiváló állapotban. 1983as évjárat, műszaki 2006 aug-ig. Tel.: 70/272-9668.
EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Gödöllőn zöldövezeti, 4 emeletes épületben igényesen felújított 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.
* Keresek 9 olyan embert, aki komolyan elhatározta, hogy le
akar fogyni! Tel.: 20/359-5076.
* Mézakció! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, vegyes
méz 600 Ft/kg áron. 3, 5, 7,5, 15 kg-os kiszerelésben eladó.
Tel.: 511-736.

Férfi kézilabda

Gödöllői minimaraton

Bíztató kezdet Domonyban

A verseny helye és ideje: október 2., 11 óra,
Gödöllõ, az Egyetem fõépülete körül, aszfalton, a verseny központja a Sportcsarnok.

Férfi felnőtt
Idegenben kezdte a megyei bajnokság szuper csoportjában a pontvadászatot a gödöllõi együttes. A
hétvégén nem csupán a domonyi csapat volt az ellenfél, hanem az idõjárás is. A felnõtt csapatok így
nem is léptek pályára…

Férfi ifjúsági
Domony – Gödöllõ 16-14 (6-6)
Játékvezetõk: Csorba Tamás, Haskó Tamás
Domony: Ádám Rajmond, Rottenhoffer Henrik(2), Podlaviczki László, Remenár Péter(6),
Tóth Tamás(1), Redmayer Ádám(5), Braun Tamás(1) csapatvezetõ: Kmethy Mihály
Gödöllõ: Géczi Krisztián, Juhos Balázs, Koza József, Pajor Tamás, Richter Ádám(3), Sebõk Dávid(3), Simon Bence(5), Szabó Gábor(3), Zatureczki M. Ákos csapatvezetõ: Nagy Tibor
A gödöllõi csapat, amely a Török Ignác Gimnázium és a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjaiból alakult, kezdte jobban a
mérkõzést. A kétgólos elõnyünket a domonyi csapat csak a 10. percben tudta ledolgozni, egy két-

Újra itt van a nagy csapat!
Hét év szünet után újra megalakult a Gödöllői Kézilabda Club férfi szakosztálya.
A csapat jelenleg a megyei bajnokságban szerepel, de a célkitûzésük 1-2 éven belül az NB II-es
bajnokságban szerepelni. A csapat magja a 9395-ös idényben az NB I/B-en kétszer is bronzérmet szerzett gárda tagjai.
Az eddig lejátszott mérkõzések alapján úgy
tûnik, könnyen elérhetik céljukat.
Eredmények :
I. forduló: Gödöllõi KC – Mogyoródi KSK
34:18 (16:7)
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perces kiállítást követõ hétméteressel. A 15. percben megint két gól volt az elõnyünk. A félidõ hajrájában három gólt kaptunk egymás után, amire
csak a 24. percben tudtunk válaszolni. A félidõt
egy kétperces kiállítás zárta részünkrõl, és egy kihagyott hétméteres a domonyi oldalon, így maradt
a döntetlen a szünetre.
A második félidõben felváltva estek a gólok. A
csapatok egymással és az idõjárással is küzdöttek.
12-12 után a domonyiak három góljára csak egygyel tudtunk válaszolni, és az idõntúli hétméteres
értékesítésébõl esett gólunk már csak szépségtapasz lehetett.
Elõször játszott csapatunk ebben az összetételben. Ennek ellenére nagyon sok bíztató momentum mutatkozott a játékban. Dicséretes, hogy nem
remegett meg a keze egyik hétméteres dobást végrehajtó játékosnak sem. A helyzeteink megvoltak,
a befejezésbe csúszott még be hiba. A domonyi
csapat nagyobb „rutinjával“ kerekedett felül egy
sportszerû mérkõzésen. Ezen a hétvégén (szept.
18.) dunaharaszti csapatát fogadjuk az egyetemi
csarnokban, 16.30-kor az ifjúsági és 18 órakor a
felnõtt mérkõzésen.
-kp-

II. forduló: Gödöllõi KC – Budakalász SC
30:21 (12:8)
III. forduló: Aranyszarvas SE – Gödöllõi KC
23:39 (9:20)
A csapat létszáma folyamatosan bõvül, az eddigi
3. fordulóban résztvevõ játékosok: Balázs Gábor, Horváth Zsolt, Rácz Sándor, Surányi Zoltán,
Bartos Gábor, Bõdy István, Kalmár Attila, Fejes
László, Bátori Csaba, Hajdu Zoltán, Novák Zoltán, Farkas Károly.
Remélhetõleg a csapat eredményei egyre több
lelkes szurkolót és támogatót vonzz a lelátókra.
A következõ hazai mérkõzés a GEAC csarnokban kerül megrendezésre 2005. szeptember 25-én, vasárnap 11 órakor.
-zeb-

A versenyszámok idõrendje:
1996. és fiatalabb leány,1 km: 11 óra, fiú, 1 km:
11.10.; 1995. leány, 2 km: 11.20., fiú, 2 km
11.35.;1994. leány, 2 km: 11.50., fiú, 2 km:
12.05.; 1993. leány: 2 km 12.20., fiú, 3 km:
12.35.; 1992. leány: 3 km 12.55., fiú, 3 km:

13.15.; 1990-91., leány 3 km: 13.35., fiú, 3
km:13.55.
Nevezés: A verseny napján 10 órától, de legkésõbb a rajt elõtt fél órával a Sportcsarnok recepciójánál. Nevezésnél kizárólag a születési évet
kell figyelembe venni.
Díjazás: Az elsõ három helyezett érmet és ajándékcsomagot, a negyedik-hatodik helyezett ajándékcsomagot kap. Ezen kívül külön díjakat
adunk, illetve ajándékokat sorsolunk ki helyezéstõl függetlenül.
A versenyt rossz időjárás esetén is megtartjuk.

Heti Sport
Szeptember 16.
Labdarúgás: kispályás városi bajnokság I. o.
BF.Vill – Amatõr 17 óra GLC pálya
Barcelona – Rubau 18 óra GLC pálya
Margita: Elõnevezési határidõ a Coca – Cola
Nõi Futógálára távok: egyéni 10km és 3,6km
váltó: 10 km párban 5,5km + 4,5km gyaloglás: 3km
Szeptember 17.
Labdarúgás: NB. III Putnok – Gödöllõ 16
óra, ifi 14 ór a teljesítménytúra, rajt: Moha,
9.00-10.00- ig 800 Ft.
Szeptember 18.
Röplabda: Nyíregyháza – Gödöllõ, 18 óra
Kézilabda: GEAC-Dunaharaszti férfi felnõtt

18 óra, ifi 16.30., SZIE csarnok.
Budakalász-GKC férfi felnõtt 18 óra
Szeptember 19.
Labadrúgás: kispályás városi bajnokság I. o.
Círió-Szeméremajax 16.30. SZIE katlan
Rubau – Traffic 17.30. SZIE Csarnok
Szeptember 20.
Labdarúgás: városi kispályás II. o. ViktóriaDenevér 16.30. SZIE katlan
Seven-Champion 17.30. SZIE katlan
Szeptember 21.
Labdarúgás: kispályás városi bajnokság I. o.
Amatõr – Barcelona 16.30. SZIE katlan
Móres – BF. Vill., 17.30. SZIE katlan

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!
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Beküldési határidõ: 2005. szeptember 22.
A 31. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Amikor hull a gyümölcs, sápad az erdõ / Nyári
porát rázva, ujjongva ugrál / Az iskolacsengõ“
A Bagoly könyvesbolt (Petõfi tér 14.) 1000 Ft
értékû utalványát nyerte: Borbás Zoltánné,
Zombor u. 1., Gáspár Ágnes, Palotakert 6.

Mókusok
Ki ne látott volna már mókust parkjainkban? Ám míg
legtöbben csak meszsziről csodáljuk ezeket a fürgemozgású, kedves állatokat,
a Palotakerten lakó
nyugdíjas Szabó Lajos közeli ismeretséget is kötött néhányukkal.
Az ablaka mellé szerelt
Fotó: Szabó Lajos
etetõhöz járnak rendszeres kosztolásra, s bemerészkednek a konyhájába is. A konyhaasztalon elhelyezett tálka tartalmát is megkóstolják, esetleg megrohamozzák a kenyerespol-
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A MAG könyvesbolt (Kossuth L. u. 10.) 1000
Ft értékû utalványát nyerte: Ádám István,
Palotakert 12., Tötös Franciska, Valkó, Kossuth L. u. 115.
A Besnyõi Gazdaáruház (Szabadság út 60.)
1000 Ft értékû utalványát nyerte: id. Sára
Andrásné, Arany J. u. 38., Ágó Boróka, Dózsa
Gy. u. 60. A Trafo Club belépõjét nyerték:
Selmeczi Zsolt, Szabadság út 101., Bódai
Brigitta, Kazinczy F. u. 12.

cot, magukhoz ragadnak egy fél citromot. A
madarakkal szemben, akik Szabó Lajos kezébõl is elfogadják az ennivalót, azonban a
mókusok õrzik teljes szabadságukat, õk nem
kerülnek
érintõleges
viszonyba az
emberrel.
Hogy pontosan honnét jönnek
és hová is
mennek
vissza
egy-egy
lakmározás, „beszélgetés“ után, a Gödöllõn velük legjobb
barátságot tartó Szabó Lajos sem tudja.
N. A.

