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Lokálpatrióta hetilap

Megnyílt az új tanév az egyetemen

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Gólyák és példaképek

Októberben lesz az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó bõvítése elsõ ütemének mûszaki
átadása, s várhatóan novemberben sor kerül
az üzembehelyezésre is.
(2. oldal)

A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján a több mint 4000 gólya képviseletében résztvevő elsősök olyan tanáregyéniségekkel álltak szemben,
akik több mint fél évszázada fémjelzik
az intézményt. Előbb Szabó Imre, a
Pest Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, majd a gólyák tettek esküt. Ez után következett a tiszteletbeli
doktori címek adományozása. Az egyetem legnagyobb tudományos elismerésében Woynarovich Elek és Soós Pál
professzor részesült.
Woynarovich Elek 1915-ben született, a gödöllõi egyetemen 1947-tõl kezdve tanít. 1956-ban
a Magyar Tudományos Akadémia elismert halbiológusként nevezte ki a Tihanyi Limnológiai
Intézet igazgatójává. 1968 szeptemberében a
FAO a haltenyésztés fejlesztésére Nepálba hívta meg, ahol 6 évig dolgozott, majd munkásságát Venezuelában folytatta. 10 évet dolgozott a
FAO égisze alatt, öregbítve a magyar halászat
hírnevét.
Eredményeit szinte lehetetlen felsorolni. A
legjelentõsebb a ponty keltetõházi szaporítási
problémájának megoldása volt, amely forradalmasította a tenyésztést. A gödöllõi Halgazdálkodási Tanszék oktatómunkájában folyamatosan részt vesz a magyar halászat „nagyköveteként“ ismert professzor, aki jelenleg, 89 évesen

Alapítva 1992

Pályájának 25. évfordulóját ünnepli az idén
Varga Miklós. A népszerû elõadómûvész jubileumi konccertturnéja keretében szeptember 23-án lép fel a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban.
(3. oldal)
Történelmi gyõzelmet aratott a Gödöllõi
Röplabda Club csapata a Nyíregyháza ellen.
A lányok az edzõ kérésének megfelelõen nyugodtan, bátran, csapatként játszottak.
(15. oldal)

Esküjükkel az első éves
hallgatók is egyetemi
polgárrá váltak

a szakmérnök képzés keretében, a Hidrobiológia tárgy oktatásában játszik pótolhatatlan szerepet.
Dr. Soós Pál 1926-ban született Kassán.
Amióta 1951-ben átvette a Budapesti Mûszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karán megszerzett

diplomáját, megszakítás nélkül a gödöllõi
egyetem dolgozója. 1957-2002-ig folyamatosan elõadta a Növénytermesztés gépei tantárgy
egyes féléveinek tananyagát.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Dimény Imre akadémikus, volt mezõgazdasági
Részt vett a Mezõgazdasági Gépészmérnöki miniszter. Az õ elsõ oklevelét a Kolozsvári MaKar elsõ tantervének, majd a 60-as években gyar Királyi Mezõgazdasági Fõiskolán állítotmódosított változatainak kidolgozásában, meg- ták ki 1944. május 1-jén.
alkotva a hazánkban korábban nem létezõ agrár-mûszaki felsõoktatás kereteit.
Fõ kutatási tevékenysége az
50-es évek végétõl napjainkig a cukorrépa-termesztés
gépesítése.
Személye, munkássága
széles szakmai körökben ismert, hiszen több mint
nyolcezer mezõgazdasági
gépészmérnök leckekönyvébe beírta egy vagy több
tárgy osztályzatát. Az utóbbi években a hallgatók köSoós Pálnak Beke János, a Gépészmérnöki Kar dékánja grazött többen voltak olyanok,
tulál. Mellettük Woynarovich
akiknek már a szüleit is õ taElek áll.
nította. Soós professzor a
kar egyetlen olyan munkatársa, aki a fakultás 1951. évi alapítása óta
Az ünnepségen osztották ki a legjobb hallgarészese az oktató-nevelõ és kutatómunkának.
tók között a köztársasági ösztöndíjakat. UgyanItt említjük meg, hogy az egyetemi tanács csak a tanévnyitó hagyománya a SZIE Kiváló
nyugdíjba vonulása alkalmából – Nemes Fe- Sportolója kitüntetõ cím átadása. Az oklevelet
renccel együtt – professor emeritus címet ado- és a serleget Gémesi Tekla közgazdászhallgató,
mányozott Bíró Sándornak, aki a gödöllõi kép- vívó vette át Molnár József rektortól.
viselõ-testületnek is tagja volt 1994-98-ig. A
Zt
Fotók: a szerző
tanévnyitón vette át gyémántdiplomáját dr.

A kor követelményeinek megfelelően

A beruházás
költsége 80 millió forint; a közhasznú társaság
a saját eredményébõl valósítja meg a bõvítést. Mindez a hulladékszállítási díjra nincs hatással, ugyanis
amennyiben nem épülne helyben lerakó, akkor
távolabbra kellene a kommunális hulladékot
szállítani, ami még több költséggel járna. Az új
lerakó egység és a komposztáló telep egymást
kiegészítõ mûködése azonban gazdaságosabbá

Bővítik a hulladéklerakót
Mint arról lapunkban már többször hírt adtunk,
az Európai Unió által finanszírozott ISPA-projekt alapján százhat település hulladékkezelési
és elhelyezési gondjait oldja meg az a program,
aminek keretében Gödöllõ és Kerepes határában valósul meg az az új lerakó, ahol a szelektív
gyûjtéssel és a hulladék szétválogatásával korunk követelményeinek megfelelõen ártalmatlanítják a hulladékot. A beruházás 2007-ben készül el, azonban az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó betelt, így az elõttünk álló két évre gondoskodni kell a városunkban keletkezõ kommunális hulladék elhelyezésérõl. Ezért került
sor a városi hulladéklerakó bõvítésére; a
VÜSZI Kht. szakemberei jelenleg az ökörtelekvölgyi hulladéklerakó 1/A ütemének kiépítésén
dolgoznak.
A munkálatokról Bokor Árpád, a VÜSZI
Kht. igazgatója tájékoztatta lapunkat. Mint
mondta, az európai uniós biztonsági és környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ egység
mintegy 25 000 tonna kommunális hulladék befogadására alkalmas – a következõ két esztendõben várhatóan ennyi hulladék képzõdik városunkban.

Dr. Gémesi György az országgyűlés szeptember 19-ei ülésnapján napirend előtti
felszólalás keretében megdöbbentőnek
nevezte, hogy – Gyurcsány Ferenc korábbi ígéretével ellentétben – a belügyminisztérium politikai államtitkárának bejelentése szerint 100 milliárd forinttal csökken jövőre az önkormányzatok költségvetése. Lamperth Mónika ezen értesülést
nem cáfolta.
Gémesi György felszólalásában elmondta, hogy
már csak néhány nap választ el bennünket attól a
történelmi dátumtól, amely 1990-ben az önkormányzatok megalakulását jelentette. Tíz esztendõ
elteltével, 2000-ben ezt a napot, szeptember 30-át,
az elsõ szabad önkormányzati választások idõpontját az országgyûlés az önkormányzatok napjává nyilvánította. Bár az elmúlt 15 esztendõ nem
volt gondtalan a települések életében, az önkormányzatiság kiállta az idõ próbáját. Köszönhetõ ez
a közel 3200 településnek, amely túlnyomó többségében az önkormányzati törvényben rögzítettek,
illetve annak szellemisége alapján végezte a dolgát. Az elmúlt évek költségvetési megszorításai, az
önkormányzatoknak elegendõ finanszírozás nélkül átadott feladatok mára rendkívül nehéz helyzetbe sodorták a településeket. Ennek következménye többek között, hogy nem csökken az önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévõ települések száma. Mindemellett a korábban szabadon felhasználható önkormányzati bevételeknek csak töredékét tudják fordítani fejlesztésre. Késik és egyre inkább hiányzik az önkormányzatok gazdálkodását és mûködését racionalizáló reform. Egyre inkább fokozódik az önkormányzatok kiszolgáltatottsága és bizonytalan pénzügyi helyzete.
Az önkormányzatiság elmúlt 15 évérõl készült
a Magyar Önkormányzatok Szövetségének kiadá-

sában (MÖSZ) a „Magyar Önkormányzatok 15
éve“ címû könyv, melyben Lamperth Mónika belügyminiszter írásában a következõket olvashatjuk:
„A jövõbe tekintve elsõ és legfontosabb teendõnk,
hogy több forrást telepítsünk a helyi szintre.“ Ezt
mintha már hallottuk volna a 2002-es választási
kampány során, szó szerint így: „Több pénzt az
embereknek! Több pénzt az önkormányzatoknak!“
S hogy ez hogyan valósult meg, döntse el és minõsítse a közel 3200 település.
Ezek után érthetõ, hogy a polgármesterek körében sokkhatást váltott ki Juhász Gábor politikai államtitkár úr nyilatkozata, miszerint 2006-ban
mintegy 100 milliárd forinttal kevesebb jut az önkormányzatoknak. Ez annál is inkább megdöbbentõ, mivel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök néhány hónappal ezelõtt kijelentette, hogy ha több
pénz nem is, de az ideinél kevesebb sem lesz jövõre az önkormányzatok számára.
A belügyminiszter válaszában tájékoztatta az
országgyûlést, hogy a 2002-es kormányváltás óta
jelentõsen nõtt az önkormányzatok összbevétele,
valamint nõtt a részükre utalt költségvetési támogatás összege is, arra azonban nem tért ki, hogy ez
utóbbi nem fedezte a települések számára a kormányváltás óta kötelezõen elõírt feladatok ellátásának plusz költségeit. Lamperth Mónika elmondta továbbá, hogy meglátása szerint a 2006. esztendõben az áfa-kulcs csökkentése és a települési feladatok felülvizsgálata miatt valamennyivel több
pénz marad majd az önkormányzatok zsebében,
ugyanakkor a 100 milliárdos megszorításról szóló
híreket nem cáfolta.

Az engedélyre várva

teszi a hulladék kezelését városunk számára. Az
1/A ütem mûszaki átadása október elején lesz, a
lerakót november elején helyezik üzembe.
D. M.

Folytatódik az útjavítás
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100 milliárd forinttal kevesebb

Zajlanak az előkészületek a volt községházán

A Csokonai utcától a Dembinszkyig

Gödöllõn tovább folytatódnak a 2005-ös évre
tervezett útfelújítási, útjavítási és útépítési
munkálatok.
A szakemberek elvégezték a Mohács utcát a
Babati úttal összekötõ árok tisztítását, valamint
a Batthyány utca útpadkájának kialakítását. Jelenleg is dolgoznak a Damjanich, Hétház utcában, ahol a kiemelt szegély építése zajlik. Folytatódnak az árokburkolási munkálatok a Csokonai, az Észak és a Dembinszky utcákban, ahol
megkezdik a pályaszerkezet elõkészítését. A
Juhar utca folytatásában stabilizált utat építenek kõ alappal, martaszfaltos terítéssel, majd
árkokat alakítanak ki. Az útépítések elõkészítéseként árok helyreállítást végeznek a Mohács
utcában, illetve kiemelt szegélyt kap az Esze
Tamás utca. A Szilhát és a Szõlõ Grassalkovich
utcában szórt technológiás útjavítási munkálatok indultak.
Szeptember 19-én kezdõdtek meg a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek kiépítésének mun-

Parlamenti tudósítás

Már javában zajlanak a kivitelezés
elõkészületi
munkái az egykori községháza épületén. Mint
azt a beruházó G-Magistratus Rt. projektvezetõjétõl megtudtuk, mihelyst
megérkeznek az illetékes
hatóságoktól az engedélyek, megkezdik az épületben a munkálatokat.
Ezek hiányában azonban a
szakemberek
egyelõre
csak azt vizsgálhatják,
pontosan milyen állapotban is vannak az épület
különbözõ részei. Mint
megtudtuk, sajnos, az elmúlt idõszakban tovább romlott a tetõ állapota is, így az emeleti
irodák egy része beázik. A tervek szerint
amint megérkeznek az engedélyek és kiürül
az épület, megkezdik az elektromos hálózat
és a vízvezetékek kikötését, ez ugyanis feltétele annak, hogy megkezdõdhessenek a
szükséges bontási munkálatok.

Kezdődnek a termálprogram munkálatai

Novemberben fúrják a kutakat
kálatai az Odray János, a Szent Gellért, a Dárda, a Puskás Tivadar, az Esze Tamás utcákban
és az Erdész közben (utóbbi kettõnél útépítést
is végeznek). Ezek várható befejezésének idõpontja október közepe.
-r-

A tervek szerint novemberben kezdik meg az
Alsóparkban azoknak a termálkutaknak a feltárását, amelyek a majdani termálfürdõ alapjául
szolgálnak. A kivitelezõrõl a jelenleg folyamatban lévõ közbeszerzési eljárás keretében döntenek. Az eljárás októberben lezárul, s várhatóan
még novemberben megkezdhetik a két kút fúrását. Az elsõ kutat az 1969-ben megfúrt kút fel-

tárásával alakítják ki. Ezt 1630 méteres mélységig kell kitisztítani, és használhatóvá tenni. E
mellé kerül a második, teljesen új kút, amely
500 méteres mélységbõl fogja felhozni a termálvizet. Ez egy ún. „langyoskút“ lesz.
A Palotakert lakóinak nincs okuk aggodalomra, bár a helyszín az Alsóparkban van, a
munka a lakókat nem fogja zavarni.
K.J.
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Koncert előtt Varga Miklóssal

25 éve a színpadon

– Fogalmazhatunk úgy, hogy ez
egyfajta „nosztalgia egyveleg“
lesz?
– Nem szeretném, ha annak te-

A Petőfi Sándor Művelődési Központ
színháztermében találkozhat a gödöllői közönség Varga Miklóssal pénteken
este. A városunkban is rendkívül népszerű művész legutóbbi, Csemetekert
című albumának bemutató koncertje
egyben része annak a jubileumi koncertturné sorozatnak, amellyel pályafutása 25. évfordulóját ünnepli. Ennek
egyik állomása lesz a szeptember 13-i
koncert.
– Az, hogy ez a koncert része a jubileumi turnénak, azt sejteti, nem csak az új album dalait
hallhatja majd a közönség…
– Így igaz. Igyekeztünk egy olyan összeállítást
készíteni, amely mintegy kronológiailag is áttekintést ad pályámról. Az egykori P. Box dalai
mellett megszólalnak azok a rockopera és musical részletek is, amelyek meghatározták az elmúlt huszonöt évet. Válogattunk az elmúlt évek
szóló lemezeirõl és bemutatjuk azokat a dalokat
is, amelyek az elmúlt esztendõ végén megjelent
Csemetekert címû albumra készültek.
– Ez a koncert valódi csemege lesz a gödöllõi
közönségnek, hiszen, bár évek óta rendszeresen
megfordul városunkban, nem elsõsorban önálló
dalait hallhattuk.
– Nagyon régen volt itt önálló koncertem, de a
Szabadság Napjára évrõl-évre eljövök. Talán én
vagyok az egyetlen szereplõje ennek a rendezvénynek, aki a kezdetektõl részt vesz a produkciókban. Nagy öröm számomra, hogy minden
esztendõben visszavárnak. Akik az itt elhangzott mûvekkel kapcsolják össze a nevem, bizonyára örömmel veszik majd, hogy ezekbõl a dalokból is elhangzik majd jó néhány pénteken
este.

Érthetetlen a vandalizmus

Varga Miklós

sem maradhatnak ki az est programjából.
– Fogalmazhatunk úgy, ezeket el is várja a közönség?
– Igen, ugyanúgy, mint az Európa címû dalt,
amelyet minden egyes fellépésemen el kell,
hogy énekeljek. Ez a koncert azonban lemezbemutató is. A programnak csaknem a negyedrészében a legutóbbi, Csemetekert címû albumnak a dalai szólalnak meg. Ez azért is különleges, mert a címadó dalt az album egyik szerzõjének, régi barátomnak súlyosan szívbeteg kisfia ihlette. Ez a dal nem csak elõadóként, de
édesapaként is fontos a számomra. A hatása pedig döbbenetes volt az eddigi fellépések során.
Ez a történet késztetett bennünket arra, hogy a
CD bevételének egy részét a Gyermekszív Alapítvány javára ajánljuk fel.
– A koncertturné mellett hol találkozhat Önnel
a közönség?
– Nagyon sok fellépésem volt a nyáron is, és
õsszel is sok zenés darabban játszom a Mandala
dalszínházzal itthon és Erdélyben. Õsztõl újra
játszani fogjuk az Egri csillagok címû musicalt,
valamint készül egy olyan elõadás felújítása is,
amely az én számomra bemutató lesz, ez a Jónás könyve. Ezt késõ õsztõl láthatja majd a közönség.

kintenék, inkább összegzésrõl beszélnék, mint
visszatekintésrõl. Ha pedig azt nézzük, hogy
huszonöt éve vagyok a pályán, akkor nem feledkezhetünk meg a P. Bokszról, a Varga Miklós Bandrõl és az egykori
Rock Színházról sem.
– Azóta felnõtt egy olyan generáció, akiknek Varga Miklós elsõsorban István, a király, vagy Jézus, a Jézus
Krisztus Szupersztárból…
– Ez egy különösen fontos
része az életemnek, amely
1983-tól datálódik.
SZEPTEMBER 23., 19 ÓRA
A zenésszínházi szerepek,
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI
köztük több is, amelyben
Jézust személyesíthettem
KÖZPONT
meg, mind-mind fontos állomások. Természetesen ezek

-nyf-

újat kell(ene) készíteni. Sajnos nem ez az elsõ eset,
hogy a sokak számára
kedves padokat megrongálták. Azonban senkinek
nem sikerült olyan mértékben szétvernie, hogy
az csak tûzifának legyen jó – ezidáig. A Világfánál állott pad maradványaira rá sem lehet ismerni. A kár több tízezer forint. Csak remélni
tudjuk, hogy a megmaradt padokra
jobban fognak vigyázni a gödöllõiek,
hiszen a Lokálpatrióta Klub az õ kedvükért, az õ kényelmükért helyezte ki
azokat.

Szándékos rongálás
Újabb felfoghatatlan dolog történt városunkban. A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub által idén
tavasszal az Alsóparkba kihelyezett faasztalok
és -padok közül egyet az elmúlt hétvégén telje-
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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!

(a.)

Az élő fába is…

sen tönkretettek. A darabokra szétvert padokat
és az asztalt megjavítani már nem lehet, teljesen

A gödöllői Ad Hoc Színház
vajdasági vendégjátéka
A Cavaletta Mûvészeti Egyesület színjátszó
csoportja szeptember 23. és 26. között fogja bemutatni Csiky Gergely: Kaviár címû háromfelvonásos bohózatát: 23-án, pénteken Zentán,
Gödöllõ testvérvárosában, majd 25-én Szabadkán, 19 órai kezdettel. A tizennyolc fõs csapat
nagy örömmel és várakozással indul útnak, azzal a nem titkolt reménységgel, hogy elõadásaik e két helyen is olyan szép sikert aratnak
majd, mint a februári bemutatók Kolozsvárott
és Tordaszentlászlón.

ZUZI CSEMEGE
Gödöllõ Szt. János u. 36
NYITVA TARTÁS: H-P.: 6-18
SZOMBAT: 6-12
VASÁRNAP: ZÁRVA

Egy település szépítésének egyik módja a zöldterületek arányának növelése,
azok gondozása. Sokan örültünk annak, hogy a rendõrség oldalában lévõ
bokros területet a nyár elején a VÜSZI
rendbe tette, majd néhány hete facsemetéket ültetett az épület mellé. Sajnos, az öt kiültetett csemetébõl hármat
– mint ahogyan arról korábban beszámoltunk –
a kiültetést követõen vandálok derékba törtek.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllõi
Táncsics Mihály úti Óvoda alapítványa a
„VI. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány“
számára a szülõk személyi jövedelemadójának 1 százalékából az elmúlt évben befolyt összeg összesen 715.634 Ft.
Ebbõl az összegbõl folytatjuk intézményünk felújítását és az udvarunk rendezését.

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

RÉGISÉGBOLT
Néhány nap elteltével a VÜSZI a megrongált
csemetéket erõsebb, nagyobb fácskákra cserélte. A fiatal fasor azonban továbbra is szúrta némelyek szemét, s mivel az új fákkal nem bírtak,
a két régebbi csemetét pusztították el.
-nyf-

(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Történelmi névvel
Tisza Kata, olvashatjuk a szerző nevét
egy karcsú kis kötet borítóján. A Tisza
nevet akár felvettnek is hihetnénk, ha
nem olvasnánk a fülszövegben pedig
azt: történelmi családba született.
Tehát élnek még Tiszák? A híres, a nevüket a
történelmünkbe beíró Tiszák leszármazottai?
Vagy csak oldalági rokonok? – de akkor se
semmi Tiszának lenni.
Ady Endre „vad geszti bolondnak“ nevezte
Tisza István miniszterelnököt, kirõl az apja, Tisza Kálmán, szintén miniszterelnök is úgy vélekedett, Isten óvja az országot attól, hogy õ, a fia
kerüljön az élére. Ám felsejlik Tisza Istvánról
egy kép is: ott megy az utolsó magyar király,
IV. Károly koronázási menetében, a sok díszmagyarba öltözött uraságtól eltérõen egyszerû
ruhában, szemüvegesen, magányosan, protestánsan…
De most nem Tisza Istvánról, Tisza Katáról
van szó, aki 1980-ban született Marosvásárhelyen. Tizennyolc évesen Budapestre költözött,
és az ELTE bölcsészkarának angol szakán diplomát szerzett. Jelenleg újságíró iskolába jár.
(Csak tudnám, miért akar mindenki újságíró
lenni?) Pesti kínálat címmel jelentetett meg

könyvet, benne a rövid írásokat fotók illusztrálják, a Marosvásárhelyen élõ Török Gáspár
képei.
Mit kínál Tisza Katának Pest, a számára csak
néhány éve otthont adó nagyváros? „A pesti utcán nem látni mosolygó embert“ – állapítja
meg. Majd tovább így ír: „Pedig milyen csodás
ez a város, micsoda épületek! Azok a hidak a
folyón, azok a fények!“
Igen, kétségtelenül, Pest nem egy mosolygós
hely. De minél távolabb megyünk tõle, a mosolymennyiség tekintetében annál jobb a helyzet. Sátoraljaújhelyen, Gyulán, Siklóson, Esztergomban már egészen kiváló. Hogy a felsoroltaknál távolabb jussunk el bármelyik irányban is, országhatárt kell átlépni. Kicsi ez az ország. Bár aki elég sokat utazgat benne, annak
úgy tûnik, nagy. Bejárhatatlan. Megismerhetetlen. Hatalmas. A haza…
Van egy „vízfeje“, Pest. Tisza Kata egyelõre
azt térképezi fel. Érdekes, különös, néhol meglepõ térképet rajzol róla. Érthetõen, hiszen huszonöt éves, sokat foglalkoztatja a férfi-nõ viszony. Életképeket ragad meg: elõtte az élet.
Annak jelenleg „pesti kínálata“.
(Tisza Kata: Pesti kínálat)
-nád-

Zenei csemegék a Gödöllői Királyi Kastélyban

Barokk operafesztivál
SZEPTEMBER 23.
Donizetti: Rita címû vígoperája az operairodalom ritkán játszott darabjai közé sorolható annak ellenére, hogy Donizetti zenéje remek, igazi olasz temperamentummal megkomponált izgalmas, sodró muzsika, a közönséget magával
ragadó, fülbemászó dallamokkal, így bemutatása már önmagában is közönségcsalogató erõvel bír. A kisoperát néhány évtizede Magyarországon már láthatta a közönség
Rita, a fogadósné, igazi férfira vágyik. Sajnos azonban újdonsült férje gyenge, pipogya
alak. Az ideálját vesztett asszony kényszerûségbõl válik rettegett, férjverõ házi sárkánnyá.
S egy szép napon betoppan a tengeri viharban
odaveszettnek hitt élete párja…
A commedia dell'arte világát idézõ, vérbõ
színpadi helyzetekben bõvelkedõ darab igazi
csemege a Donizetti muzsikáját kedvelõknek és
a vele ismerkedõknek egyaránt.
Tom Johnson: Négyhangú opera címû alkotása valójában opera-paródia. Címéhez hûen
mindössze négy hang (D, E, A, H, ) variációiból
áll össze a zenei szövet.
Tom Johnson 1971-es darabja valódi operakuriózum. Zenéjében némiképp repetitív és
minimalista. A mû négy zenei hangból áll (D,
E, A, H), és „zenekarában“ mindössze két
hangszer (zongora és fadob) található.

Megnyugtatásul közöljük, hogy humorban párját ritkítóan bõvelkedik. De azért nem árt az
óvatosság! Csak azoknak ajánljuk: akik rendszeresen járnak operába, akik ritkán, és akik még
soha sem voltak. A cím illetve fõszerepeket
Herczenik Anna, a Magyar Állami Operaház
tagja énekli.
SZEPTEMBER 24.
Vivalditól Rossiniig népszerû operaáriák, Kertesi Ingrid (szoprán) és Huszár Anita (alt)
elõadásában.
Elõzetes
Október 4-én szonátaest lesz, két Liszt-díjas
mûvész, Kelemen Barnabás (hegedû) és Pertis
Attila (zongora) közremûködésével.
Mûsor: Mozart: G-dúr szonáta K.V. 301,
Beethoven: G-Dúr szonáta Op. 30 No.3, Pertis:
I. Hegedû-zongora szonáta, Sibelius: Két humoreszk, Schumann: a-moll szonáta Op. 105
Október 6-án a Szlovák Kultúra Napjai programjában: Musica Aetherna régizenei együttes
koncertje.
Az elõadások 19 órakor kezdõdnek.
Jegyek válthatók a kastély pénztárában hétfõ kivételével 10-17 óra között.
www.kiralyikastely.hu
Bõvebb felvilágosítás: 06/28-410-124.
informacio@kiralyikastely.hu

Csángó festőművész kiállítása
a Gödöllői Királyi Kastélyban
Antal Imre legújabb alkotásaiból és
régebbi festményeiből rendeznek kiállítást a Gödöllői Királyi Kastély földszinti
termeiben. A csángó mester először
1968-ban mutatkozott be Csíkszeredán
és Székelyudvarhelyen. Azóta tíznél
több egyéni és legalább ugyanennyi csoportos kiállításon lehetett látni alkotásait. A gödöllői tárlat szeptember 24-től
október 9-ig, hétfő kivételével 10-18
óra között, ingyenesen tekinthető meg.
A kiállítást a kastély dísztermében
szeptember 23-án nyitja meg dr. Gémesi György polgármester és dr. Révész T.
Mihály, a kastély igazgatója.
-kk-

Kedves
Olvasóink!

Meghívó
Az Erdélyi Vándor Székelyek Köre
2005. szeptember 24-ei szüreti mulatságának programja:
BAROKK OPERAFESZTIVÁL
A BAROKK SZÍNHÁZBAN
SZEPTEMBER 23-ÁN
Donizetti: Rita és Tom Johnson:
Négyhangú opera címû darabját láthatja a
közönség szeptember 24-én
Vivalditól – Rossiniig címmel
áriák és duettek hangzanak el
Kertesi Ingrid és Huszár Anita
elõadásában.
OKTÓBER 4-ÉN SZONÁTAEST LESZ
a díszteremben, két Liszt-díjas mûvész:
Kelemen Barnabás és Pertis Attila
közremûködésével.
október 6-án, a színházban a Musica
Aetherna régizenei együttes ad koncertet
www.kiralyikastély.hu.
informacio@kiralyikastely.hu
telefon: 410-124.

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

Bibliai Szabadegyetem
Gödöllőn 2005-2006
Folytatódnak a Bibliai Szabadegyetem előadásai Gödöllőn! Az előttünk
álló időszakban a Biblia újszövetségi
részét fogjuk áttanulmányozni.
2005. SZEPTEMBER 29-TÕL, MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN, ESTE 18 ÓRAI KEZDETTEL fõiskolai tanárok tartanak elõadást egy-egy bibliai könyvrõl Gödöllõn, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 12-es
termében.

A belépés díjtalan! Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk vallási
hovatartozástól függetlenül!

A Richard Wagner Társaság
legközelebbi összejövetele 2005.
szeptember 25-én, 15 órakor lesz a
Polgármesteri Hivatal földszinti
tanácstermében.

Mûsoron: Richard Wagner: Bolygó hollandi címû operája, dvd vetítés, melyet
dr. Langermann István vezet be, és kommentál.
A Társaság tagságát szeretettel várjuk!

2005. szeptember 22.
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Felszólítottak, büntettek

Parlagon
Változatlanul nagy erőkkel folyik a parlagfű és az egyéb gyomok elleni védekezés. Az önkormányzat nyári akciósorozata eredményesnek bizonyult. A
belterületi ingatlanok tulajdonosai közül négyszázhúszan kaptak felszólítást
a gyommentesítésre.
Nem csak a parlagfû kommandóként ismertté
vált ellenõrzés, hanem a lakossági bejelentések
is segítettek a gyomos területek felmérésében a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak. Szeptember közepéig mintegy 420 esetben küldtek
ki felszólítást, hogy az ingatlantulajdonosok
gyommentesítsék területüket, többségében
eredményesen. Eddig mindössze egy esetben
szabtak ki büntetést.
A felszólítások hatására a város belterületén
38 hektár nagyságú területet tettek rendbe a tulajdonosok, kényszerkaszálást még sehol nem
kellett elrendelni.
A gyommentesítésre nagy hangsúlyt helyeznek azokon a területeken is, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak. A VÜSZI munkatársai elõre maghatározott menetrend szerint,
valamint a bejelentések alapján folyamatosan
végzik ezeknek a területeknek a kaszálását. Bokor
Árpád igazgatót a munka menetérõl kérdeztük.

Színház az egész világ

2005. szeptember 22.
– Az önkormányzattal megkötött szerzõdésünk alapján végezzük a kaszálást, kb. 40 teleknyi területen. Emellett a lakossági bejelentések
alapján külön beillesztjük azoknak a területeknek a gyommentesítését, ahonnan bejelentés érkezik.
– Annak ellenére, hogy nagyon sok energiát
fordítanak erre, mégis, sokaknak úgy tûnik,
hogy sok a gazos terület.
– Sajnos, a lakosság nem tudja, mely területek vannak magán-, illetve önkormányzati tulajdonban, s ez sokszor csak akkor derül ki, amikor
a hivatalos eljárás során ellenõrizzük a helyrajzi számot. Ennek ellenére sokszor ott is elvégezzük a munkát, ahol az nem a mi feladatunk
lenne. Ilyen például a HÉV sínek menti szakasza, ahol a PEMÁK kötelessége lenne ezt elvégezni. Megállapodásunk van a PEMÁK-kal és
a BKV-val, hogy a területeiken õk gondoskodnak a folyamatos kaszálásról. A BKV az eddigi
tapasztalataink szerint ezt betartja, reméljük a
PEMÁK is….
– A lakosság azonban elvárja, hogy rendben
legyen a környezete.
– Igyekszünk is ennek az elvárásnak megfelelni, azonban nem szabad arról megfeledkezni,
hogy mindennek ára van.
Esetünkben a kaszálás sincs ingyen, s nem
tehetjük meg azt, hogy pusztán azért, mert bántja a szemünket elvégezzük mások helyett. Ennek ugyanis beláthatatlan anyagi következményei lennének.
-bj-

tazmagória. Semmi közünk a
világban jelenleg uralkodó politikai irányvonalakhoz: Semmiféle politikai erõ mellett nem
köteleztük el magunkat, és ezt
a jövõben sem szeretnénk megtenni.
– Az említett júniusi bemutatón mekkora közönség jött össze?
– Körülbelül 90-en voltunk. Ez hatalmas létszám ahhoz képest, hogy egyenlõre ismeretlen
mûvészeti egyesületrõl, illetve darabról van
szó...
– A fentebb említett színmû akkora sikert
aratott nyár elején, hogy az egyesület szeptember 24-én, szombaton újra bemutatja a produkciót a Trafóban.
– Igen, ez így van. Mi sem számítottunk ekkora sikerre. Szájhagyomány útján is terjedt a
híre az elõadásnak, meg persze mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy megfelelõ publicicást kapjon a darab.
– A társulatra Gödöllõ Város Önkormányzata is felfigyelt, minek eredményeképpen anyagi
támogatást is nyújt a színház számára. Ezt az
összeget mire fordítják majd?
– Elsõsorban jelmez, díszlet és kellékvásárlásra. Ezekre feltétlenül szükségünk van a
további produkcióink kivitelezéséhez..
– Lehet tudni arról valamit, hogy a jövõben
milyen színmûvekkel akarnak színpadra lépni?
– Errõl egyelõre nem szívesen beszélnék; ez
legyen a jövõ titka. Annyit elárulhatok, hogy
alkotóik szerint magyar mûveket fogunk feldolgozni, és a következõ bemutatót december
elejére tervezzük, de ezek még képlékeny dolgok. Addig is mindenkit szerettel várunk a
Megvagyhadnagy bemutatójára szeptember
24-ére, a Trafo Clubba.

Megvan a hadnagy!
Gödöllő szerteágazó művészeti élete
cirka fél évvel ezelőtt új hajtással gazdagodott. Ekkor alakult meg ugyanis a
Gödöllői Klub Színház, amely sajátos,
egyéni „hangvételben“ feldolgozott
művekkel igyekszik a helyi színházi palettát kiszélesíteni városunkban. Az
egyesület múltjáról, jelenjéről és jövőjéről beszélgettünk Halász Tibor rendezővel.
– Az egyesület 2005. februárjában alakult meg.
Mi volt az a motivációs erõ, amely életre hívta
ezt a csoportosulást?
– Elsõsorban az, hogy Gödöllõ mindezidáig
nem rendelkezett prózai színházzal. Korábban
egy diákszínjátszó-társulat tagja, majd csoportvezetõje voltam több évig. Ezek az évek döbbentettek rá arra, hogy valami olyasmit hozzak
létre a városban, ami eddig hiányzott.
– Minden új kezdeményezés bizonyos falakba, ellenállásba ütközik. Hogyan sikerült ezeket
az akadályokat leküzdeni?
– Nem volt könnyû, de megoldottuk. Ebben
hatalmas segítséget nyújtott a Trafo Club. Náluk ingyen próbálhatunk, sõt, tovább megyek
és ki merem jelenteni: a technika és a háttértechnika olyan színvonalon van ebben a klubban, ami nem mindennapi. Ha lehet ilyet mondani, akkor a TOP 10-ben igen elõkelõ helyet
foglalnak el.
– Jelenleg mekkora a társulat?
– Kezdetben hét tagja volt a csoportnak,
mint amatõr és lelkes színjátszók, majd ezt a
szám felfutott 10-re. Sajnos ez még mindig kevés; de nem is elsõsorban a létszám okoz gondot, hanem az arányok. Kevés a lány (jelenleg
csak ketten vannak – a szerk.), így szívesen fogadjuk a gyengébbik nem jelentkezését.
– Ennek ellenére sikerült összehozni egy
olyan produkciót, amely méltán megállja a helyét...
– Hogy ez az elõadás mennyire volt sikeres
vagy sem, azt nem az én posztom hivatott eldönteni. A mû címe Megvagyhadnagy, avagy
embertelen állatságok volt. Június 14-én mutattuk be elõször a Trafoban.
– A cím alapján ez kissé avantgardnak hangzik...
– Nem véletlenül. Próbáltunk egy olyan elõadást létrehozni, amely elüt a szokványos
színházi bemutatóktól. Ebben a darabban azt
szerettük volna érzékeltetni, hogy milyen is lehet egy valóságshow, amikor a résztvevõk nem
„átlagemberek“, hanem terroristák.
– A mai politikai viszonyok között ez egy
igen érzékeny téma. Ez nem zavarta Önöket?
– Egyáltalán nem. Ez mûvészet, teljes fan-

-xtro-

A királyi kastély taggyűlésének határozatai
33/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
2005. szeptember 1-tõl kezdõdõen 5 éves idõtartamra dr. Révész T. Mihályt megválasztotta, a
Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére. Az új ügyvezetõ igazgató javadalmazása a korábbi ügyvezetõ javadalmazásával megegyezõ mértékben került megállapításra.

34/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
elfogadta a Társasági szerzõdés 10. C. pontban
felsorolt kizárólagos taggyûlési hatáskörbe tartozó kérdések kiegészítését
„r.) a marketing vezetõ megválasztása és viszszahívása az ügyvezetõ javaslata alapján“

sében meghatározott feladatokat. A marketing
vezetõ tevékenységének irányítását, s felette a
munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezetõ
látja el, kivéve a megválasztását és visszahívását.“

36/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
elfogadta, hogy az ügyvezetõ kellõ elõkészítés
után a Társasági Szerzõdés további módosításait és az új Szervezeti és Mûködési Szabályzat
elõkészítését 2005. december 31-ig terjessze a
taggyûlés elé, jóváhagyás céljából.

37/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése felhatalmazta a megbízott ügyvezetést, hogy Szaniszló Andrea munkaviszonyát közös megegyezéssel
megszüntesse.

35/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
elfogadta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatra vonatkozó módosítási javaslatot:
„III/a.) A marketing vezetõ:
A taggyûlés által választott vezetõ, aki személyes felelõsséggel ellátja a munkaszerzõdé-

38/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
felhatalmazza dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllõ
város tulajdonosi képviselõjét, az ügyvezetõ
igazgató elõzetesen elfogadott munkaszerzõdésének aláírására.

Közelgő jubileum

Vendégek Giessenből

elmondhatom: vannak
olyan területek, amelyek önöknél sokkal
jobban, hatékonyab-

Németországi testvérvárosunkból, Giessenből érkeztek hozzánk vendégek az elmúlt hét
végén. Az ötfős delegáció tagjai intézményvezetőkkel tárgyaltak, kulturális életünkkel,
és a szociális szférában folyó
munkával ismerkedtek.
A péntek délelõtti hivatalos megbeszéléseket követõen vendégeinket látogatásuk céljáról kérdeztük.
– Szeretnénk a jövõben az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítani a
testvérvárosi kapcsolatokra. Gödöllõvel az elmúlt évek alatt sikerült jó viszonyt kialakítanunk, de úgy gondoljuk, ez még tovább fejleszthetõ önkormányzataink és a városainkban mûködõ civil szervezetek segítségével. Erre jó alkalmat ad, hogy két év múlva, 2008-ban lesz
húsz esztendeje, hogy testvérvárosi kapcsolatunk létrejött – válaszolta kérdésünkre Anette
Greilich, a program szervezõje, a giesseni önkormányzat liberális frakciójának képviselõje.
– Hogyan értékeli a mostani látogatást?
– Nagyon eredményes volt a megbeszélésünk. Úgy a kulturális, mint a szociális területekrõl nagyon sok információhoz jutottunk, és

ban mûködnek, mint nálunk. Ilyen például az
óvodai rendszer, amely nálunk sajnos nem ingyenes, és nem az oktatási rendszerbe integráltan mûködik. Csodálatos volt azt hallani, hogy
itt Gödöllõn milyen nagy hangsúlyt fektetnek a
kisgyermekek, és a kisgyermekes családok támogatására, valamint, hogy a város költségvetésének több mint egynegyedét az oktatásra és a
kultúrára, valamint sportra fordítja.
Bízunk benne, hogy testvérvátosi kapcsolatunk két élvtizedes jubileuma alkalmából,
ebbõl a kultúrából minél többet bemutathatunk
Giessenben is.
-kj-

Rendőrségi hírek

Rablás az Alsóparkban
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat
rablás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen személyazonosságú elkövetõ (képünkön)
2005. július 28-án 14.45 és 15.00 óra közötti
idõben, Gödöllõn az Alsóparkban megtámadott
egy nõt, akit tettleg bántalmazott, majd elvette
pénzét és mobiltelefonját. A sértett könynyû sérüléseket szenvedett a bántalmazás során.
A képen látható személy kb. 175-180
cm magas, kb. 90 kilogramm súlyú, izmos testalkatú, kreol bõrû, barna szemû, barna haja rövid, majdnem kopasz, ápolt
férfi. Arca ovális, orra vékony és hegyes.
Az elkövetéskor sötétkék színû fehér Nike
feliratú pólót, sötét színû halásznadrágot és sötét színû szandált viselt.
A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri, hogy aki
a fenti személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a 06-28/514-655/89-es mellékét,

vagy az ingyenesen
hívható 06 80/555-111
telefontanú, a 107-es,
112-es segélyhívó telefonszámok valamelyi-

két.
*
Sikeres elfogás, őrizetben a két csaló
Az idõs emberektõl megtévesztéssel pénzt eltulajdonító, csaló bûnözõk sok gondot okoznak. Gödöllõ területén is több ilyen bûncselekmény történt. A legújabb módszer az, hogy az idõs embereket lakásukon felkeresõ emberek magukat hivatalos személynek kiadva arra hivatkoztak, hogy a
nyugdíjként folyósított pénzük hamis bankjegyeket is tartalmaz, és azokat át kell vizsgálni. A megtévesztettek át is adták a pénzüket, amik közül aztán kisebb-nagyobb összegek eltûntek, illetve a lakásukban tartott egyéb értékek is.
Szeptember 6-án érkezett a Mikes utcában próbálkozott két férfi bejutni az egyik házba, magukat a
Nyugdíjfolyósító Intézet munkatársainak kiadva.
Szerencsére a tulajdonos nem engedte be õket, sõt
a gépkocsijuk rendszámát is megjegyezte. Fél óra
múlva a kistarcsai járõrök a kérdéses gépjármûvet
és a benne utazó két férfit ellenõrzés alá vonták,
majd a gépjármû átvizsgálása során elrejtve egy
összetépett takarékbetétkönyvet, illetve nagyobb
pénzösszeget találtak. Ezzel egyidejûleg érkezett
egy bejelentés a rendõrségre, hogy Gödöllõn egy
idõs hölgytõl a nevére szóló takarékbetétkönyvet
és készpénzét két férfi eltulajdonította. A gépjármûben tartózkodó két kaposvári lakos elfogása
azonnal megtörtént.
-kz-
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Reginás beszélgetések

Civil sarok
Szeptembertől folytatódik a már több,
mint 1 éve indult „Lelki Tea“ beszélgetés
sorozat, a REGINA Közhasznú Alapítvány szervezésében. Minden hónap első
szombatján, délután 16-18 óra között
várjuk az érdeklődőket a gödöllői Művelődési Központban.
Mi is ez a lelki tea? Találkozunk mi nõk, akiknek
kisgyerekei vannak, vagy éppen szeretnének, esetleg kamaszokkal vívnak csatákat, egyszóval bárki,
aki szeret tépelõdni, gondolkodni családról, nevelésrõl, nõi és férfi szerepekrõl, feszültségekrõl,
munkáról… Néhány alkalommal megosztották
velünk gondolataikat és érzéseiket férfiak is. Ezt
a hagyományt folytatva – reménykedve abban,
hogy továbbra is lesznek lelkes férfiak – igyekszünk idén is olyan témákat felvetni, ami a család
egészét érintik.
Az õszi elsõ találkozás (szept. 3.) az asztrológia jegyében telt: nagy érdeklõdés kísérte az Égetõ-Szabó Csilla által vezetett beszélgetést.
A FOLYTATÁSBAN A KÖVETKEZÕ TÉMÁKRÓL TERVEZTÜNK BESZÉLGETÉST:
Okt. 1.: Honnan jöttünk, mit hozunk, hová
tartunk

Gödöllői Szolgálat
Beszélgetünk arról, hogy milyen családból jövünk, hogyan neveltek minket és mi hogyan neveljük gyermekeinket. Milyen anyák, apák szeretnénk lenni, s valójában milyenek vagyunk?
Nov. 5.: Férfiak, apák szerepe a családban…
Júniusban, a Zene ünnepén Ranschburg Jenõ
pszichológus vezetésével már elkezdtük ezt a
nem könnyû témát boncolgatni, de bõven van
még mit beszélni róla!
Dec. 3.: A mesék szerepe a gyermekek és a felnõttek életében...
Hány évesen milyen mesék mozgatják meg
gyermekeink fantáziáját? Milyen a jó mese?
Nõi valóság címmel október végén, csütörtök
délutánonként 17-19 óráig kezdõdik új elõadássorozatunk a mûvelõdési központban. Havonta
egy alkalommal szeretnénk beszélgetni a NÕ-rõl.
Arról a lényünkrõl, akit szükségszerûen háttérbe
szorítunk anyaként, akihez félúton vagyunk gyerekként, vagy akihez kicsit már félve fordulunk
nagymamaként. A nõrõl, ahogy mi magunk látjuk, vagy nem látjuk, vagy szeretnénk, vagy nem
szeretnénk látni magunkat.
Okt. 27.: Nõi kommunikáció - jelzéseink befolyásoló ereje
Minden pillanatban kommunikálunk, de mindig pontosan tudjuk, hogy mit? Minden pillanatban nõként kommunikálunk! E szerint élünk? A
lényeg annak ismerete, miként értelmezik jeleinket. Elõadó: Dóra Dia, PR-szakember.

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

Diákévek…valóban gondtalanok?
Ezen a héten azt a kérdést vizsgáljuk
meg, vajon tényleg annyira gondtalanoke a diákévek, mint ahogyan azt sokan
mondják és állítják, avagy már ezekben
az években is – a köztudatban nem élő –
nehézségekkel kell megküzdeni.
„Felhõtlen élet“.„ Legszebb évek“. Ilyen és ehhez
hasonló szókapcsolatok jutnak mindenki eszébe,
amikor a diákéletrõl, diákévekrõl folyik egy beszélgetés. Ezek azok az évek, amikor az embernek
annyi a dolga, hogy „csak“ tanul, amúgy pedig a
szabadidejét azzal tölti, amivel akarja. Nos, hogy
ez így van-e, sem megerõsíteni, sem megcáfolni
nem tudom, nyilván akad mindkét esetre példa, de
az biztos, hogy – fõleg az egyetemi/fõiskolás évek
alatt – már komoly dilemmái lehetnek egy fiatalnak. Elõször is az önállóság. Legtöbben 20-22
éves korukban már szeretnének függetlenedni a
családjuktól, nem olyan értelemben, hogy feltétlen elköltözzenek otthonról, hanem például olyan

tekintetben, hogy szeretnék a nagyobb kirándulásaikat, a mindennapi életüket már saját zsebbõl
fizetni. Nyilván ehhez dolgozni kell, ami középiskola mellett, köszönhetõen a magyar jogrendszernek, igen nehéz, mivel nincs olyan munka,
vagy legalábbis nagyon ritka, amellyel a kötelezõ
iskolai órák mellett elfogadható pénzt lehet keresni. Az egyetemi évek alatt más a helyzet, gondolják sokan. Tény, hogy a lazább iskolalátogatás
megkönnyíti a munka és a tanulás összeegyeztetését, ám ha egy adatba jobban elmerülünk, akkor
láthatjuk, hogy milyen nagy is a baj. Minden
ötödik magyar frissdiplomás munkanélküli. Ha a
diplomával a kézben nem tud elhelyezkedni,
akkor mégis hogyan lehetne elhelyezkedni a
nélkül egy hasonló munkakörben? Hát sehogy.
Persze, de az egyetemek fizetnek ösztöndíjat, ha
jól tanul az ember…jön erre a válasz. Valóban, ha
jól tanul, akkor kap pénzt, na de mennyit? Az
ország egyik leghíresebb, fõvárosi egyetemén, ha
a hallgató négyes átlagot szerez magának a vizs-

meggyógyul. A
felvétel a Szt.
Anna Kórházban június 29-én megtörtént, a kezelések elkezdõdtek. Jelenleg is kint tartózkodik az
édesanyjával és egy tolmáccsal. Nem lehet
elõre tudni, hogy meddig kell kint maradni,
és utána visszajárni kontrollra. Sajnos, anyagi lehetõségeink nem teszik lehetõvé, hogy a
kinti költségeket fedezni tudjuk. Szükségünk
van a tolmácsra, aki elkísér minket és segít a
kinttartózkodás ideje alatt a fordításban.
A családban négyen élünk két gyermekünkkel
együtt. A fiúnk 15 éves, a lányunk 20 éves fõiskolai hallgató. Gyermekünk betegsége az
elmúlt 2 év alatt a családot nagyon megviselte lelkileg és anyagilag egyaránt. Ezért
kérjük, akinek van lehetõsége a fiúnk gyógyulása érdekében segíteni az a következõ számlaszámra, teheti, meg amit köszönettel és hálával fogadunk el:
Erste Bank:
11600006-00000000-15181518.
Elérhetõségünk: 06-20/3147-045.

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

Török István

Nov. 24.: A feminizmus - elõítéleten innen és
túl...
Ma a nõk tanulhatnak, szavazhatnak, feleségként is vállalhatnak fizetett munkát. A korai feminizmus célkitûzései megvalósultak, ma a mindennapok valóságát képezik. Véget ért volna ezzel a mozgalom küldetése? Van-e magyar feminizmus? Milyen egy feminista anya? Lehet-e egy
férfi is feminista? Remélhetõleg még több, továbbgondolásra késztetõ kérdés merül fel majd a hallgatóságban… Elõadó: Juhász Borbála, történész.
Dec. 15.: Nõi és férfi mesealakok
Mindannyiunknak van egy-két kedvenc esti
meséje gyerekkorunkból, melyet mesélni, ismételgetni kellett számunkra, egy mese, amelybe sose fáradtunk bele, amely megkopva, szamárfülesen hever emlékezetünk padlásán. Vegyük elõ
most ezeket! Emlékszünk még rájuk? A nõi mesealakok egyetemes jelentésükben leginkább a paszszivitás jelképei, tágabb értelemben pedig a nõk
lelki-szellemi helyzetének a metaforái – el vannak vágva az önállóságtól, az önmegvalósítástól,
„csipkerózsika álomban“ és „hamupipõke sorsban“ várakoznak …
Mit is mondanak ezek a mesék, nekünk nõknek, mit mondanak a lányainknak, fiainknak, unokáinknak? Beszélgessünk kicsit róla, nézzük meg,
ki hogyan gondolkodik a témában. Elõadó:
Milánkovics Kinga, gender kutató.
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. Civil híreket a
következő címre várunk: civilinfo@reginanet.hu

gaidõszak végeztével, egészen pontosan 3500 forintot kap 5 hónapon keresztül. Mire elég ez a
pénz? 18 kilogramm kenyérre, vagy ugyanennyi
liter tejre, vagy 5 mozi elõadásra, vagy egy darab
diák BKV bérletre. Azaz, majdnem, hogy egyenlõ
a nullával. Persze aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, de azért a szemléltetés szerintem rávilágít arra, hogy a legtöbb esetben az ösztöndíjból való megélés igen nehezen kivitelezhetõ.
Ha nem munkából, és nem ösztöndíjból, akkor mibõl? Ilyenkor marad a diákhitel, amit mára minden
3. diák igényel. Ez egy jó dolog egészen addig,
amíg azt vissza nem kell fizetni. Magyarán ez is
csak illúzió, az igazi pénzkeresés halogatása, ami
nem feltétlenül kívánatos. Ha csak ilyen felszínesen is vizsgáljuk a dolgokat (még mindig nem beszéltünk a kollégiumi férõhelyek mennyiségérõl,
vagy a környezõ országokban lévõ sok esetben
sokkal jobb helyzetrõl) láthatjuk, hogy a közhiedelemben álló hitek és sztereotípiák nem feltétlenül igazak. Mindehhez persze hozzá kell tenni,
hogy egy diák élete nyilván könnyebb, mint egy
családos emberé, kisebb a felelõssége, de gyakran
már ezekben az években is – sajnos – a megélhetésért kell harcolnia, ami pedig hosszú távon csak a
Divizs&dzsolya
képzés rovására mehet.

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
KÖZMŰDÍJ-TÁMOGATÁS
A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT ÍR KI A KÖZMŰ - ÉS
REZSIHÁTRALÉKOS GÖDÖLLŐI
CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA .
A pályázati kérdõíveket a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 101-es sz. szobában
lehet igényelni szeptember 12-tõl.
A pályázat beadási határidelye:
2005. október 31.

Az alapítvány rendelkezése értelmében
támogatást csak két évente lehet kérni.

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

www.rockhardens.hu
Nyitva: H-P: 13-18, Sz: 9-13
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szept. 24-tõl okt. 1-ig: Kígyó, Gábor Á. u.
3. Tel.: 430-069.
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 24-25.: dr. Kovács Ilona,
Gödöllõ, Úrréti u. 14. Tel.: 20/9455-495.

Recept
Almával töltött rántott sajt
Hozzávalók 4 személyre: 2 db alma, kb. 40
dkg trappista vagy ementáli sajt, 3 db tojás,
10 dkg finomliszt, 15 dkg zsemlemorzsa,
olaj.
Elkészítés: Az almát megmossuk, meghámozzuk, majd miután a magházat kifúrtuk,
ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. A sajtot az
almánál valamivel vékonyabb szeletekre
vágjuk, majd az almával azonos méretû korongokat vágunk belõlük. Az almákat megkenjük tojással, és két szelet sajt közé teszszük. Az almás sajtszeleteket bepanírozzuk,
majd tojásban és zsemlemorzsában még egyszer megforgatjuk, hogy a sajt ne folyjon ki.
Bõ forró olajban néhány perc alatt aranysárgára sütjük. Burgonyapürével tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
–HÍRADÓ, BENNE: ÉPÜL A HULLADÉKLERAKÓ

– RÉSZLET HÄNDEL: JULUIS CAESAR
BAROKK OPERA
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

Védelem az egerek ellen

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 20/
534-4863, 28/414-176.
2 éves németjuhász szuka: 28/412-152.
Németjuhász keverék
szuka: 30/934-6028.

3 hónapos
keverék
szukák

Talált kutya

2 éves
keverék
szuka
1 év körüli shar-pei keverék szuka

3 év körüli keverék kan

Közismert, hogy az egerek és a patkányok –
amellett hogy a betárolt terményt, takarmányt közvetlen és közvetve is károsítják,
rongálják az épületeket, kellemetlen szagot
keltenek – számos betegséget terjeszenek.
Nem kérdés tehát, hogy a rágcsálókat irtani kell. A kérdés az, hogy mivel és hogyan?
Célszerû olyan irtószert választani, amely
egyszeri, kis mennyiség elfogyasztása mellett elpusztitja a rágcsálót. Az ilyen tipusú irtószerek esetében nagyon kicsi az esélye annak, hogy az állat túléli a mérgezést, ellenállóvá váljon a rágcsáló-irtószerrel szemben.
Ugyanakkor nagy hatékonyságuk egyszerû
felhasználással párosuljon.
A nagy hatékonyságú termékek közé tartozik a STORM és a BRODITOP, amelyek
egyedi hatóanyaga és formulációja, valamint
technológiája lehetõvé teszi, hogy még erõs
fertõzés mellett is rövid idõn belül rágcsáló
mentessé tegyük a területet.
A STORM és a BRODITOP termékekre
jellemzõ, hogy már 2-3 gramm elfogyasztása
elegendõ egy kifejlett patkány elpusztításá-

hoz (egerek esetében 1-1,5 gramm).
Természetesen nem csak a hatékonyság
fontos. A rágcsálók általában „válogatnak“ a
tápanyagforrások között, ezért a „jó“ rágcsálóirtó szerek már olyan íz és illatanyagokkal készülnek, hogy más tápanyagforrás
mellett is az irtószert választják.
A fenti készitmények alkalmazásakor a
következõket javasolt betartani:
1. Egy helyre (az állatok mozgásának útjába)
30-40gramm csalétket kell kihelyezni .
2. 7-10 nap múlva a hiányzó csalétket pótolni kell.
3. Újabb 7-10 nap mulva az elfogyott csalétket ismét pótolni kell.
Általában 3-4 feltöltés után – még nagy
fertõzés mellett is – teljes mentesség érhetõ
el.
Természetesen a mentesség megõrzése érdekében figyelni kell a rágcsálók betelepülését és már a betelepülés kezdetén irtani kell
õket.
Besnyői Gazdaáruház

11 hónapos
keverék kan

Elveszett
kutyák

Állati dolgok

A mopsz
Tulajdonképpen nem sokat tudunk arról, hogyan,
mikor és miért alakultak ki olyan rövidorrú, simaszõrû és kunkorodó farkú kutyák, mint a mopsz.
Az szinte biztos, hogy ezek a kutyák Kínából származnak. Joggal feltételezhetjük, hogy minden rövid orrú fajta, a bulldog és rokonai kivételével, keleti eredetû. A mopsz a távol-keletrõl ered, de igazán népszerûvé Európában vált, ahol a felsõbb
osztályok és a királyi családok kedvence lett. Európában játékként kezelték és bizarr ruhákban járatták, de luxuskörülmények között éltek. Ma a
mopsz leginkább házi kedvenc.
Nagy, kerek feje van. A koponya mélyedés nélküli. A redõk tisztán elhatároltak, állkapcsa széles.
A metszõfogak majdnem egyenes vonalon helyezkednek el. Szeme sötét, nagy és gömbölyû. Vékony, kicsi fülei vannak, amelyek oldalra és hátra
gyûrtek, de a fülkagylók láthatóak. Nyelve rövid,
vastag.
Nyaka enyhén ívelt, vastag, fejét büszkén hordja. A törzs rövid és zömök. Háta egyenes, nem felfelé ívelt, nem is laza. Mellkasa széles, a bordák jól
hátra illesztettek. A farok magasan tûzött. A mellsõ
lábak erõteljesek, mérsékelten hosszúak és jól a
test alá állítottak. Szõre finom, sima, puha, rövid és
fényes, nem kemény és nem gyapjas. Elfogadott
színek: ezüst, barack, õzszín vagy fekete. Várható
életkor: 8-10 év. Átlagos magassága 30-33 centiméter, a szukák testsúlya 7,9 kilogramm, a kanoké
9,1 kilogramm.
Noha kicsi termetû, nem igényli a dédelgetést és
nagyon vonzódik a gyerekekhez. A mopsz élvezi a
labdázást és a játékot, de nem igényel sok mozgást. Bár szõrzete csak minimális ápolást igényel,
szemeit és a ráncokat a fején rendszeresen ellen-

20/941-7637

õrizni és tisztítani kell. Nem szereti a hõséget, és figyelni kell légzési problémáira a nagyon meleg
idõszakokban. Ez a csinos kis jószág nagyon makacs tud lenni, de kedvessége kárpótolja gazdáját
ezért a rossz tulajdonságáért. Tartható egyedül és
családban egyaránt, de más kutyákkal és gyerekekkel is. Fõleg házikedvencként tartják, de jelzõkutyának is kiváló, minden idegen zajra reagál.
Következik: moszkvai õrkutya
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

70/207-5300
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990

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 30/9138769 számon.
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőket keresünk.
Tel.: 30/223-9801.
* Géplakatost excenter présgép kezeléséhez EÖK
ismeretekkel, 600Ft órabérrel a HM ARMCOM Rt-hez gödöllői
munkahelyre felveszünk. Tel.: 30/659-7869.
* Kárpitost 600Ft-os órabérrel a HM ARMCOM Rt-hez gödöllői
munkahelyre felveszünk. Tel.: 30/659-7869.
* Marketing osztályvezető munkakörbe okleveles villamosmérnököt, marketing (PR) szakos másoddiplomával, angol
nyelvtudással, 3 év szakmai gyakorlattal a HM ARMCOM Rt-hez
gödöllői munkahelyre felveszünk. Tel.: 30/659-7869.
* Marketing menedzsert főiskolai végzettséggel, marketing
(PR) szakos diplomával, 3 év gyakorlattal a HM ARMCOM Rthez gödöllői munkahelyre felveszünk. Tel.: 30/659-7869.

* Gödöllőn működő konditerem személyi edző munkatársakat
keres. Tel.: 20/550-7434
* Gödöllői munkahelyre irodai asszisztens munkatársat
keresünk, magabiztos word, excel ismerettel. I.L.I. Nyelviskola,
Tel.: 28/511-366, 20/419-0262
* Gödöllőn az esti órákban kisebb iroda takarítását vállalnám, akár
heti két alkalommal is. Hívjon 18 óra után. Tel.: 20/494-1259.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői
iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat keres. Diploma előny. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
* Gödöllői szépségszalonba kozmetikust, műkörmöst keresek.
Érd.: 30/331-5340.
* Eladót keresek! Kedves, megbízható, talpraesett fiatal
lányok jelentkezését várom kézzel írott önéletrajzzal, telefonszámmal. 2100 Gödöllő, Gábor Á. u. 2-10. Átrium Videotéka.
* Csíkvölgyi Pipa Csárda felvesz szakácsot - felszolgálót, előfizetéses étkezéshez 6 órás szakácsot, kézilányt. Tel.: 30/9343-212.
* Gödöllői telephelyre betanított munkásokat keresünk + 1 fő
raktárost targoncavezetői engedéllyel. Horváth-Gipsz Kft. Tel.:
418-968.

* Heti egy délelőttre, takarításra és vasalásra leinformálható
bejárónőt keresek. Tel.: 30/311-4858.
* Most induló, szlovák alapítók által Magyarországon létrehozott rt. hitelezésben jártas együttműködő partnerek jelentkezését várja. Tel.: 30/924-4186.
* Gödöllői fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810696.
* Gödöllői kertészetünkbe munkatársat keresünk kertészeti
ismeretekkel és virágkötői gyakorlattal. Tel.: 20/339-4639.
* BÉBISZITTERT keresünk Gödöllőre 5 éves óvodás
kisfiúnknak. Alkalmanként, hétvégére is. Bérezés: havi állandó
+ extra órák. Autó mindenképpen szükséges. Érd.: 20/4283120, 20/388-7112.
* Bármilyen jellegű adminisztratív munkát vállalok (Word,
Excel, E-mail). Gyors, pontos munkavégzés. Tel.: 70/2523206.
* Szalagfűrészkezelőt gödöllői munkahelyre felveszek. Tel.:
30/638-0653.
* Bioboltban dolgoznék félmunkaidőben vagy akár besegítenék
lelkesen, tudással. Gödöllő vagy környéke. Tel.: 30/331-4426.
* Leszázalékolt ápolónői végzettséggel, tiszta erkölcsi
bizonyítvánnyal rendelkező középkorú nő Gödöllő területén,
idős beteg nő gondozását vállalom. Tel.: 430-474.
* Gödöllői munkahelyre heti 1-2 alkalomra keresek kertészt
kertem rendbetartására. Tel.: 30/6455-659.
* Könyvelői, kereskedelmi végzettséggel gödöllői állást keresek. Tel.: 30/418-6602.
* Manikűröst, műkörmöst, pedikűröst keresek gödöllői szépségszalonba. Tel.: 30/268-2084.
* Munkájára igényes, ápolt, nemdohányzó férfi munkatársat
felveszünk vagyonőri munkakör betöltésére. Erkölcsi
bizonyítvány szükséges. Tel.: 20/9666-921. 8-20 óráig.
* Gödöllői munkahelyre keresünk 1 fő segédmunkást udvari
munkára (takarítás, karbantartás). Tel.: 20/233-0174.
* Rugalmas időbeosztású, autóval rendelkező agilis hölgyet
keresünk 10, 8 és 6 éves gyermekünk mellé angol nyelv
tanítása céljából. Tel.: 20/966-4186.
* Függöny lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott lakberendező eladót keresünk 10.-től 18.-ig jogosítvánnyal,
pályázattal. Tel.: 30/946-1807.
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.
* 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, vízés 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) 9525-385
* 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) 3585309

-Gödöllõn a kertvárosban új építésû nappali + 3
szobás lakóházak garázzsal, kis telekkel 25,5 MFt.
-Gödöllõ Galagonya u-ban 900 m2-es belterületi
telek 8,3 MFt.
-Gödöllõn a Szent István téren 58 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, magasföldszinti lakás 11,5 MFt.
-Gödöllõn az Ambrus közben 3. emeleti 54 m2-es,
2 szobás lakás 11,9 MFt
-Gödöllõn a Remsey krt-on 82 m2-es 3 és fél
szobás lakás 19,8 MFt.
-Gödöllõ központjában 27 m2-es, 2001-ben épült,
földszinti iroda 8,8 MFt.
-Gödöllõ Rét u-ban 1631 m2 belterületi telek bontandó házzal 18,5 MFt.
-Zsámbokon 222 nöl belterületi, építési telek (víz
villany gáz az utcában) 3,5 MFt.
-Erdõkertesen 298 nöl telken 150 m2-es, nappali
+ 4 szobás családi ház 25,9 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen panorámás, új építésû
126 m2-es családi ház kulcsrakészen, 240 nöl
telekkel 26,8 MFt.
-Budapesten, Sashalmon 2. emeleti, 52 m2-es, 2
szobás, nagy erkélyes lakás, világos konyhával
11,9 MFt.

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

* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két
szobás ház, 1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és 20nmes 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. 28/421002, 20/531-4333. Tel.: 20/47-962-48.
* GALGAMÁCSÁN 62 nm-es második emeleti teljesen felújított,
egyedi fűtéses, panorámás lakás csendes környezetben eladó
vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 13,6 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Királytelepen 660 nm közművesített telken,
110 nm-es két lakásos, garázsos családi ház eladó. Irányár:
22,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás
építési telken régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* NAGYTARCSÁN csendes, aszfaltos utcában 1100 nm-es
megosztható telken 100 nm-es jó állapotú, régi építésű, konvektoros családi ház eladó. Irányár: 22 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Csanakban 990 nm-es, gondozott saroktelken
120 nm-es, régi építésű, konvektoros téglaház ( garázs, boros
pince, tároló) eladó. Irányár: 25,8 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két szobás,
konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,8 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában, 4. emeleti, teljesen
felújított, 1+2 fél szobás lakás eladó. Irányár: 13 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
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* GÖDÖLLŐN, a Klapka utcában, 860 nm-es közművesített
telken, 80nm-es 2 szobás családi ház eladó. Irányár: 12,9 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* SZILASLIGETEN csendes utcában, 950 nm-es telken 110 nmes, 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
* 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, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a központban 56 nm-es két helyiségből álló,
üzlet (bérlőkkel együtt vagy bérlők nélkül), jó parkolási
lehetőséggel eladó. Irányár: 12,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három szobás,
2001-ben épült igényes lakás garázzsal (parkosított, zárt udvar)
eladó. Irányár: 23,7 Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es földszinti, három
szobás, 2001-ben épült lakás, értékes beépített bútorokkal,
garázzsal, (kertkapcsolattal) eladó. Irányár: 25,7 Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült sorházban
63 nm-es földszinti lakás tárolóval 200 eFt/nm áron, csendes
erdei környezetben szeptemberi beköltözéssel eladó.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 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 (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 részben felújított
téglaépítésű, konvektoros lakás 10,7 MFt-ért ELADÓ! FeMaKoNT Ingatlaniroda 06(20) 263-4383; 06 (30) 619-9043.
* 220 nöles PANORÁMÁS *ÜDÜLŐ TELEK BONCSOKBAN*
faházzal, szép környezetben, 3,5 MFt-ért ELADÓ!!! (Víz, villany
telek előtt) FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-4383; 06
(30) 619-9043
* *PALOTA-KERTI* kétszobás nagy erkélyes IV. emeleti parkettás öröklakás ELADÓ 11,8 MFt. FeMa-KoNT Ingatlaniroda
06 (30) 635-0342; 06 (20) 263-4383

* Kertváros Szőlő utcai részén 3 szobás, nagy étkezős,
DUPLAKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ osztott, leválasztott telken
18,9 MFt-ért ELADÓ! 06-20-513-5191; 06 (30) 619-9043.
* *KÉTGENERÁCIÓS* 3,5 szobás, duplakomfortos, 190 nm-es
családi ház 205 nöles fúrt kutas gyepesített telken 31,5 MFtért ELADÓ!! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(30) 635-0342; 06
(20) 263-4383
* *KERESÜNK* öröklakásokat 10,-MFt-ig, családi házakat 17,MFt-ig ügyfeleinknek, akár közvetítői díj nélkül,
HITELÜGYINTÉZÉSSEL, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda: 06 (30)635-0342; 06 (20) 263-4383
* Szadán a Margita úton eladó egy 872 nm-es és egy 1016 nmes egymás mellett lévő szép fekvésű saroktelek egyben.
Közművek a telek előtt vannak, közműfejlesztési költség nincs.
Irányár:18.5M Ft Tel. 06-20-9228-165
* 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.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23
m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt.
Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllőn a Szent János utcában 47 nm-es, jelenleg is
működő üzlet eladó. Iá.: 259 ezer Ft/nm. Tel.: 30/684-5516.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen 2. emeleti 57 nm-es, telefonos, parkettás, vízórás, felújított, parkra néző öröklakás
eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 421-002, 20/531-4333.
* 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 a Szent János utca elején, tömegközlekedéshez
közeli 3. emeleti (2.-nak megfelelő) 2,5 szobás, erkélyes, parkettás, konvektoros, részben felújított lakás igényesnek eladó.
Érd.: 30/493-9600 telefonszámon.
* 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, Erdőszél utcában magántulajdonú 480 nm hétvégi
telek közművekkel ellátva eladó. Csendes, zöldövezetben.,
beépíthető. Tel.: 20/9425-409.
* 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.
* Gödöllőn, a János utcában 1+ félszobás, egyedi fűtésű lakás
külön tároló helyiséggel eladó vagy nagyobbra cserélhető. Iá.:
10,5 mFt. Tel.: 30/633-8571.
* Palotakerti 45 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. I.ár: 8,7 mFt.
Érd.: 46/379-850 vagy 30/314-1001.
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* Gödöllő egyik legszebb helyén, a Veres Péter utcában 620
nm-es panorámás, parkosított telken, 2 lakásos 220 nm-es
családi ház sok extrával eladó. I.ár: 47,5 mFt. Tel.: 20/9148885.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nmes lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig
érdekel. Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341-425,
414-145.
* 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.
* 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.
* Szadán 1080 nm közműves építési telek szőlővel eladó.
Ugyanitt Renault 11-es és TZ4K kistraktor alkatrészei eladók.
Tel.: 30/358-4856.
* 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, 20/8860-164.
* 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.
* Eladó Aszódon 18 méter utcai fronti panorámás építési telek.
Iá.: 3,6 mFt. Tel.: 20/592-1799.
* 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.
* Gödöllőn az egyetemnél Fácán sori, 56 nm-es, 1 és 2 félszobás, 3. emeleti lakás téglaházban 11,5 mFt-ért eladó. Tel.:
30/951-9122.
* Gödöllőn 160 nm-es családi ház 1800 nm parkosított
telekkel igényesnek eladó. Tel.: 30/6455-659.
* Gödöllőn, 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.
* 11000 nm villannyal, épülettel Gödöllőn eladó. Tanyának,
állattartásra, befektetésnek is kiváló. Iár: 15 mFt.
Ingatlancsere is érdekel. Tel.: 30/9490-308.
* 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.
* Gödöllőn 2 szobás, 58 nm-es, 2. emeleti konvektoros tégla
lakás eladó. Érd.: 30/209-1338, 17 ó után.
* 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.
* Eladó Gödöllő Palotakerten 57 nm-es erkélyes, telefonos,
kábeltelevíziós lakás tárolóval. Tel.: 421-753, 20/254-0018.
Iár: 11,2 mFt.
* 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.
* Eladó Gödöllő központjában 1 szobás 30 m2-es, felújított,
első emeleti lakás. Érd: 30-321 2624.
* Gödöllőhöz közel, Vácszentlászlón családi ház eladó. 2 szoba
összkomfortos, két utcára nyíló nagy telekkel. Tel.: 30/2228909.
* Eladó a János utcában egyszobás földszinti lakás. Tel.:
20/2288-460.
* Sürgősen eladó Gödöllőn 51 nm-es másfél szobás + étkezős,
első emeleti, gázkonvektoros, egyedi vízórás, kábeltévés, telefonos, csendes helyen lévő lakás a Paál László közben. A
lakáshoz külön zárható tároló is tartozik. Iár: 11,5 mFt. Tel.:
30/9642-306, 413-644 este 6 után.
* 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, 2004ben teljesen felújított, igényes lakás 14,3 mFt-ért. Tel.:
70/547-5932, 30/742-9485.
* 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.: 512800, 20/944-4345.
* Gödöllő központjában, a Kampis téren eladó egy 57 nm-es
családi lakás teljesen felújítva. Érd. egész nap a 30/234-1584
számon.
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* 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 10,9 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.
* 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 nmes lakás eladó. Tel.: 70/258-5780.
* 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).
* 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.
* 3 telek eladó. Nagyfenyvesben, Irtványosnál és a Dögkútnál.
Érd.: 20/459-8334.
* Jászapátiban felújított, fürdőszobás kis parasztház, kis
telekkel 2,8 mFt-ért eladó. Tel.: 20/339-8694; 20/414-2133.
* Legolcsóbb lakás: 7,8 mFt-ért Gödöllőn, a Béri Balogh Ádám
u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban (tetőtéri
kialakítású) 38, 37 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/474-9098.
* Eladó Gödöllőn az Asbóth S. u-ban 2 szobás, nagy konyhás,
étkezős ház. Csere lakást beszámítok Gödöllőn, 1. emeletig.
Tel.: 20/486-6698.
* Eladó Palotakerten egyszobás 44 nm-es, redőnyös, vízórás,
kábeltévés (internet is), jó állapotú, beköltözhető lakás nagy
pincetárolóval. I.ár: 9,3 mFt. Tel.: 30/2319-611.
* Gödöllőn eladó a Szőlő utcában 1+2 félszobás, 69 nm-es, 2.
emeleti lakás, egyedi vízórás, kábeltévé, gázkonvektor, erkély,
saját tároló, alacsony rezsi. Ár: 13,9 mFt. Tel.: 30/233-2544.
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* Gödöllőn a Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nmes, felújított, szép lakás eladó. Azonnal költözhető. Ára: 11,5
mFt. Tel.: 30/557-8120.
* Gödöllőn a Fenyvesben 74 nm-es ház 970 nm telekkel eladó.
I.ár: 19,9 mFt. Tel.: 30/2511-326.
* Eladó! Bp. IV. ker.-ben (Újpesten) csendes kertvárosi
környezetben 637 nm telken 266 nm-es, 4 lakásos családi ház.
I.ár: 62 mFt. Érd.: 70/362-9050.
* Gödöllő központjában 2 szobás 55 nm-es, 4. emeleti, teljesen
felújított légkondis, egyedi fűtésű lakás eladó. 14 mFt. Tel.:
20/3220-811, 20/431-4453, 18 óra után.
* Eladó Erzsébet királyné krt-on 55 nm-es, 2 szobás, vízórás,
kábeltévés, telefonos öröklakás. Januári költözés. I.ár: 12 mFt.
Tel.: 410-875.
* Domonyvölgyben nagyon jó helyen, csendes zsákutcában
eladó egy 4 szobás, 2 fürdőszobás, beépített konyhás, garázsos ház. Automata öntözőrendszer, távriasztás, 808 nm gondozott telek. I.ár: 26 mFt. Tel.: 20/917-5845.
* Szadán 720 nöl-es, lótartásra kialakított telken 120 nm-es
összkomfortos, pincés, nagy teraszos családi ház melléképületekkel eladó. Erdő melletti, csendes helyen. I.ár: 32
mFt. Tel.: 30/201-7110.
* Kartal főútján 98 nm-es összközműves családi ház 350 nöl
telken, óvoda szomszédságában eladó. Orvos, buszmegálló 3
percre. I.ár: 30/418-6602.
* Szada belterületén, zöldövezetben, az M3 autópályától 3 kmre 970 nm-es telken összközműves, igényesen berendezett,
kétszintes + tetőteres családi ház kétállásos garázzsal
sürgősen eladó. Ára 29,4 mFt. Tel.: 30/271-1373, 30/3247593.
* Gödöllő központjában magasföldszinti, 96 nm-es, igényesen
felújított lakás eladó. Tel.: 410-384, 20/559-2936.
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős, 51 nm-es 2.
emeleti, konvektoros lakás + garázs eladó. Iár. együtt: 12,3
mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657 nm
telekkel eladó. Iár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn az egyetemi erdő mellett, csendes utcában 5
szobás családi ház 460 nm telekkel eladó. Iár: 21,9 mFt. Tel.:
30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti, 2 szobás családi ház 2610 nm-es, 40 m
széles, megosztható, panorámás telekkel eladó. Iár: 34,9 mFt.
Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn utcai zajtól mentes 3,5 szobás + nappalis, kétszintes családi ház + műhely, garázs, 878 nm nyeles telekkel
eladó. Iár: 34 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, városközponthoz közel eladó 2. emeleti, 55 nm-es,
2000-ben felújított, egyedi fűtésmérővel ellátott, kábeltévés
lakás. I.ár: 12,5 mFt. Érd.: 30/397-1223.
* Gödöllői dombságban 231 nöl-es üdülő övezeti panorámás
telek, rajta egy 32 nm-es, 1 és fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs) lakóházzal. Iá: 13,5 mFt. Érd: 20/9194-870
* Gödöllő kertvárosában eladó négyszoba összkomfortos,
emeletes, nagyon masszív családi ház teljes közművel, kétgenerációnak is, 200 nöl telken. Jó parkolási lehetőség, telket
beszámítok. Tel.: 30/360-3935.
* 2450 nm telken felújítandó, 62 nm-es parasztház eladó
Gödöllőn (+ kétállásos garázs) 9,9 mFt-ért. Érd.: 20/3697904, 70/259-6557.
* Befektetők figyelem! Szadán tartalék belterületi telkek 500
nm - 530 nm-ig eladók. Iár: 1,2 - 1,75 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 eladó a központban, csendes helyen földszinti, jó
állapotú komfortos lakás, 43 nm (1+félszoba). Külön vízórás,
gázkonvektoros, kábeltévés, parkettás, telefonos, tárolós. Tel.:
415-117.
* Kerepesen 4,6 ha erdőterület a 3. sz. főút mellett eladó. Iár:
2,5 mFt. Tel.: 20/9666-921.
* Gödöllői munkahelyre számítógépes ismerettel rendelkező
titkárnőt felveszek. Kizárólag gödöllői lakost. Érd.: 30/9467702.
* Gödöllőn, Palotakerten eladó egy 2 szobás, 4. emeleti lakás.
Iár: 10,5 mFt. Tel.: 20/9341-023.
* BUDAPESTEN az Operához közel a legfelső emeleten egy
félkomfortos 26 nm-es és egy összkomfortos 20 nm-es lakás
együtt vagy külön-külön eladó. Tel.: 1/352-1885.
* Gödöllőn, az Antalhegy tetején, zöldövezetben 150 nöles
telek, kis faházzal víz, villany, gáz, telefon, közművekkel, tulajdonostól kedvező áron eladó. Tel.: 20/352-6845.
* 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: 24,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2001-ben épült, 70 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes
családi ház, garázzsal, 360 nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 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 0620/9194870
* 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:
28/411-086 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 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
* 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, 69m2es, 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
80m2-es, 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

2005. szeptember 22.
* 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,
979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás
polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút,
parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
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
* Lakás - Gödöllő - Erzsébet krt-on 62 m2-es, felújított, 1+2 1 szobás,
3.emeleti lakás. Parketta és járólap burkolatok, beépített bútorok. Ára:
11,8 M Ft. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456 2102
* Kis ház - Máriabesnyő - Klapka úton 44 méter utcarésszel,
1295 m2, két utcára nyíló telken, villannyal, vízzel ellátott, 50
m2-es, 2 szobás téglaépület. Vállalkozásra alkalmas. Ára:
14,5M Ft. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456 2102
* Öröklakás - Gödöllő - központ 102 m2-es, téglaépítésű,
tetőtér-beépítéses, egyedi fűtésű, fiatalos lakás Ára: 27M Ft.
INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456 2102
* Építési telek - Szada - Margita Jól megközelíthető, sarki
l640 m2-es építési telek, ásott kúttal. Erdő közeli. Ára: 10,8M
Ft. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456 2102
* Lakás - Gödöllő - központ 60 m2, igényesen felújított, 4.
emeleti, 2 szobás lakás, terasz, tároló, egyedi fűtésű. Azonnal
költözhető. Ára: 14,9M Ft. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06
70 456 2102
* Öröklakás - Gödöllő - Alvég 38 m2-es, egyedi fűtésű, 1 szoba,
összkomfort, 200 m2 saját kertrésszel. Ára: 11,8M Ft. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456 2102
ALBÉRLET
* 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
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Tel.: 20/3475512.
* Külön bejáratú szoba-konyhás lakrész kiadó. Tel.: 411-045.
* Gödöllőn 1 szobás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel.:
20/214-6603.
* Kazinczy körúti 2 szobás lakás kiadó. 60 eFt/hó + rezsi.
Érd.: 70/547-5932, 30/742-9485.
* Másfél szobás lakás kiadó a Kazinczy ltp-en, 1. emeleten.
Ára: 40 eFt/hó + rezsi. Érd.: Bóta Anikó, 30/600-4275.
* Lakás kiadó Gödöllő Szent János utcában! Konvektoros, 2
szobás, erkélyes, teljesen felújított lakás, azonnal
beköltözhető. Tel.: 30/448-4538.
* Kiadó 46 nm-es egyszoba összkomfortos, Palotakerti,
bútorozott lakás október 1-től. Havi 45 eFt + rezsi + kaució.
Tel.: 20/545-9429.
* Albérlet kiadó Szent János utcában hosszú távra igényes,
gyermektelen párnak október közepétől. Bútorozott, 1,5
szobás lakás. Tel.: 20/9980-266.
* Erzsébet parknál 2 szobás, bútorozott lakás hosszú távra
kiadó. Tel.: 28/386-875.
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* Igényesen kialakított 120 nm-es lakás nagy garázzsal
parkosított kertben hosszú távra kiadó. Tel.: 20/577-9017.
* A Szent János utcában (a központban) 2 szobás, bútorozatlan, erkélyes, felújított lakás kiadó 55 e Ft/hó + rezsiért.
Egyedi fűtés, vízóra). Tel.: 20/222-3835.
KIADÓ
* F. Berger Kft irodaépületében, irodahelyiségek kiadók
Gödöllőn. Tel.: 28/410-206, 30/9404-765.
* Konditeremhez tartozó 13 m2-es ablakos helyiség kiadó.
Tel.: 20/550-7434
* 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.: 30/20-20050.
* 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.
* 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.
* Gödöllőn, Szt. János u. 5. sz. alatti Szolgáltató Ház emeletén
58 nm-es helyiség kiadó. Érdeklődni hétfőtől péntekig 9-13
óráig a 410-019-es számon.
* Üzlethelyiség bérbeadó Gödöllő, Remsey krt-on, 57 nm-es,
klimatizált, raktárral, mosdóval. Érd.: 30/9515-654.
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévő Udvarházban a
földszinten 28 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd. 06-20-3830296
SZOLGÁLTATÁS

* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Profi sminkes elkészíti sminkjét bálok, estélyek előtt saját
otthonában. Tel.: 30/9489-728.
* Kozmetikus hívására szivesen házhoz megy! Tel.: 30/9489728.
* 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 100130 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.: 010735-98.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 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: HP: 9-17-ig. Tel.: 20/532-7275.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100
Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/9426848, 28/414-230.
* 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.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron,
rövid határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.
* Agilis hölgy vállalja lakások, üzletek, irodák takarítását
Gödöllőn és környékén. Tel.: 20/482-5185.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás.
Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.

Apróhirdetés felvétele a K o s s u t h L . u . 1 . a l a t t

14 Gödöllői Szolgálat

* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wctartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák
(előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet
gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/9974004.
* 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: 20/3685888.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* 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.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542,
20/450-6198 vagy 20/208-2925.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását, felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel,
korrekt áron. Tel.: 20/925-8912.
* LAKATOS munka: automatizált kapuk, tolókapuk, kerítések,
korlátok készítése, egyéb fémszerkezeti munka. Tel.: 20/3559709.
* 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).
* 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
* 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.
* PM által regisztrált, vállalkozási területen nagy gyakorlattal
rendelkező mérlegképes könyvelő vállal könyvelésért teljes
körű TB, adó intézéssel, kft-k nem EVA-s bt-k részére. Induló
és már működő cégeknek visszamenőleg is. Széchenyi kártya
és vállalkozási hitelek intézése. Tel.: 70/311-3578.
* Hajhosszabbítás + hajdúsítás. Adrienn: 30/670-6213.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés,
szivornyaépítés és minden ami a kertről szól. Tel.: 30/5287777, 30/2020-045.
* Pénzügyi tanácsadás. Tel.: 30/425-3540.
* PM által regisztrált vállalkozó, mérlegképes könyvelő
könyvelési cégek részére vállal számítógépes analitikus
könyvelését, kontírozását, otthoni munkára. Tel.: 70/3113578.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók
átalakítása hőszigetelt üveggel. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel:
20/355-9709.
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
* 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.
* ANGOL, SPANYOL tanárokat keresünk, színvonalas szakmai
munka, piacképes fizetés, rendszeres szakmai továbbképzések. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366
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* TOP-TAN középiskolásoknak: angol közép- (szerda: 15.0016.30) és emelt szintű érettségire, nyelvvizsgára (péntek:
15.30-17.45), felsőfokra (csütörtök: 16.30-18.45) felkészítő
tanfolyam, németből ugyanez időpontegyeztetéssel. 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, felvételire, érettségire felkészítés: matematika,
fizika, kémia, angol, német, magyar, történelem tantárgyakból.
Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-908-41-30
* TOP-TAN rendkívüli ajánlat: spanyol, olasz és német kezdő
nyelvtanfolyam októbertől. További 30 tanfolyamból
választhat. Tel: 28-423-744.
* 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.
* Diplomás, gyakorlott angol nyelvtanár Gödöllő központjában
délelőttre órákat vállal. Kezdőtől a középfokú nyelvvizsgáig.
411-793, 30/477-5489, sagnes@fibermail.hu
* Általános iskolás gyermek magyar történelem korrepetálását vállalom az Isaszegi úton. Tel.: 30/9588-798.
* Latin American offers spanish lessons taught in English. Tel.:
30/495-5585.
* 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.
* Francia nyelv oktatása, korrepetálása, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 20/5633-806.
* Utóvizsgára, javításra általános iskolában minden tárgyból
felvételi-, középiskolai- és egyetemi szinten természet- és
közgazdasági tantárgyakból egyetemi oktató egész évben
felkészítést vállal. Ez egy egyéni foglalkozás egyeztetés
szerint. Az első foglalkozás ingyenes! Tel.: 412-045.
* Orosz nyelv oktatás! Kezdőknek, újrakezdőknek, gyermekeknek és felnőtteknek. Érd.: 20/247-9022.
* Angol érettségi előkészítő indul kis csoportokban (3 fő) heti
1x90 percben. Ára: 2000 Ft/fő/hét. Érd.: 20/247-9022.
* Gödöllő belvárosában tapasztalt pedagógus házaspár vállalja
gyermekek napi felkészítését, korrepetálását. Egyénre szabott
fejlesztését, tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatását!
Érd.: 30/616-3527, 30/487-6539.
* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/658-6284.
ADÁS-VÉTEL
* ELADÓ egy FÉG C-12 H 12 kw teljesítményű, gázüzemű, szivattyús, kéményes cirkó. 2,5 éves keveset használt, szinte új
állapotban. Érdeklődni lehet a 06-20-3540-746 -os telefonszámon.
* 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
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* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.:
(30) 292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110 típusú, 85
W-os fagyasztószekrény 22 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1 db
palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladók: 160 db 350 x 30 x 22 mm-es tölgy parkettalap (1500
Ft), 5 db 8 x 9,5 cm-es Elzett zár (1500 Ft) és 1 db 7 x 16 cm-es
(500 Ft), Sigma típusú asztali elektromos számológép (4 ezer Ft),
új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), 2,4 m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft), 13 db 90 x 7 x 2 cm-es akác kerítés díszléc (4 ezer
Ft), fűnyíróadapterhez való új kés (1 ezer Ft), salgólapok 4 db 1,5
x 450 x 790 mm-es és 2 db 1,5 x 450 x 500 mm-es (1 ezer Ft),
fehér előszobai szekrényajtók - 2 db 43 x 145 cm-es és 2 db 43 x
75 cm-es (1500 Ft). Tel.: (20) 358-5309
* *12 részes SZALON-GARNITÚRA* múlt század eleji, tömör diófából
készült, kifogástalan, megkímélt állapotban ELADÓ magánszemélytől
1,5 MFt-ért. 06 (20)513-5191; 06 (20) 263-4383
* Tavaly mázolt ablakok tok nélkül Szt. János utcai lakásból
olcsón eladók, ugyanitt nagy bíborszínű leander bokor 20.000
Ft-ért eladó. Érd.: 430-028, este.
* Kihúzható kanapé + 2x2 személyes ülőgarnitúra olcsón
eladó. Tel.: 20/9455-583.
* KÖNYVELŐ KFT - 12 éve jól működik - központban lévő irodával, berendezéssel és ügyfélkörrel eladó. Tel.: 420-285.
* 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.
* Lux porszívó, legújabb típus féláron, extrákkal eladó. 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.
* Alig használt szalagfékes szobabicikli eladó. Km óra, állítható
nehézségi fokozat. Tel.: 70/272-9668.
* SMARAGD TUJÁK stb. korrekt áron 40-175 cm között, korlátozott darabszámban eladók Gödöllőn. Tel.: 30/308-1889.
Szállítás megoldható.
* Eladó 4 db-os szoba szekrénysor, i.ár: 20 eFt, 1 db 120 l-es
Hajdú villanybojler, i.ár: 10 eFt. Tel.: 20/587-9386.
* Akác fagyártmányt veszek. Tel.: 30/638-0653.
* Jó állapotban lévő 9 fiókos íróasztal ötezer forintért eladó.
Érd.: 30/2363-722.

Gödöllői Szolgálat
* Téli gumi 185x65x14-es, 80 %-os, 4 db összesen 12 eFt-ért
eladó. Tel.: 415-905.
* Sportszer sporthorgászbolt teljes árukészlettel, családi okok
miatt sürgősen eladó alacsony bérű önkormányzati helyiségben. Tel.: 20/9547-348.
* Olcsón eladó: légkompresszor, lemezbordázó, 2,5 m lemezhajlító és reluxa lyukasztó Gödöllőn. Tel.: 30/387-7854.
* Kitűnő állapotban lévő 170x200-as franciaágy 2 db éjjeli
szekrénnyel eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 70/3828-422.
* Ajándéktárgy készítőtől bizsuk, bőrékszerek, faragott
barackmag ékszerek haláleset miatt áron alul eladók. Tel.:
30/6455-659.
* 3 m-es vásározói sátor + puska eladó. Érd.: 30/6455-659.
* Fagyasztószekrény 120 l-es, valamint Hajdú mosógép
megkímélt állapotban eladó. Tel.: 30/6455-659.
* BORÁSZATI TERMÉKEK nagy választékban kaphatók!
Szüretelő ollók, olasz műanyag kádak 110 l-700 l-ig, prések,
pektinbontó enzim. Fajélesztő, mustfokoló, borfokoló, szeszfokoló hőmérős változatban is. Kotyogók, műa. marmonkannák, üveg demizsonok, parafadugók, szőlőcukor, borkén, kénlap, deviton, tükrös. Műanyag és üveglopók, boros üvegek. Kézi
dugozó és állványos dugózó. Várjuk Kószó János
Mezőgazdasági Boltjában. Gödöllő, Szabadság út 28/b. Nézzen
be hozzánk! Tel.: 28/419-051.
* Eladó 4 db 185/65 R 14 Volkswagen téli gumi felnivel,
dísztárcsával, 4 db 175/70 R 13 Daewoo téli gumi felnivel, 4
db 145/70 R 13 nyári gumi, 4 db 155/70 R 13 téli gumi felnivel, 50 l szőlőprés, 2 db plüss fotel, 1 db ötágú csillár, 1 db
német tölgy 3,60-as szekrénysor, 1 pár Suzuki légterelő. Érd.:
418-757.
* Álló boltihűtő, 2 részes fagyasztós + normál hűtőrésszel áron
alul eladó. Tel.: 20/9666-921.
* ELADÓ 100 literes prés, daráló, 50, 80, 100 literes hordó, 50
literes üvegballon, demizsonok. Tel.: 28/414-591.
* Eladó egy 140 literes Weltec hűtőszekrény mélyhűtő résszel,
újszerű állapotban 16 000 Ft. Egy előszobába, zárt verandára
egyedi garnitúra, asztalka 4 db ülőkével, diófa törzsből szelt, jó
állapotban 15 000 Ft. 2 db kovácsolt vas ablakrács 145x100
cm 4000 Ft. 1 db 4 szeles libapehely dunna, régi, de nem
használt 3000 Ft. 1 db világos szürke szőnyeg 200x150 2500
Ft. 2 db modern kalitka 500 Ft. Tel.: 28/416-690.
* Fenyőágy biomatraccal megkímélt állapotban eladó. Mérete:
160x200 cm. Cím: Virágné, Gödöllő, Báthory u. 42. Tel.:
30/622-8987.

* 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
* Eladó 2002-es évjáratú, bordómetál színű, 1500 cm3-es
Nissan Almera első tulajdonostól. Extrák: kétoldali légzsák,
metálfény, klíma, szervókormány elektromos ablakemelő, pótkerék, szervízkönyv. Irányár: 2 millió Ft. Tel.: (20) 482-3058
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer
Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL,
KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók,
munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob,
féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek forgalmazása. Szerelés igény szerint. GRAND 2100 BT.
Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415-966, 20/3303-396.
* Trabant kombi 1 év műszakival, zöldkártyával, eredetiség
kártyával sürgősen eladó. Tel.: 70/296-1643.
* Trabant kombi 1 év műszakival, zöldkártyával, eredetiség
kártyával sürgősen eladó. Tel.: 70/296-1643.
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* 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.
1983-as évjárat, műszaki 2006 aug-ig. Tel.: 70/272-9668.
* Eladó! Lada 2107 személygépkocsi, 12 éves, 83.000 km,
2005. 10. 22-ig érvényes műszaki vizsgával. Iár: 100 000 Ft.
Tel.: 30/851-7463.
* ELADÓ LADA NIVA 1.6-os benzin-gázüzemű autó. Gyártási év:
1986, vizsga érvényessége: 2007. április. Iá.: 350 000 Ft. Tel.:
70/299-4657.
EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* 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.
* Keresem gazdáját egy fekete Merida kerékpárnak, 09. 11-én
találtam. Érd.: 20/9285-414.
* *HÁZI kézhez szoktatott, aranyos, egészséges CSUKLYÁS
patkányok (2 db)* KÖLTÖZÉS MIATT háromemeletes ketreccel, belső házzal, etetővel, itatóval, alommal ELADÓK 10.000,Ft-ért! 06 (20) 513-5191

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr,
ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.

Labdarúgás

Női röplabda

Egy műfüves pálya története Gödöllői csoda Nyíregyházán
„A Török egy gazdag suli…“, mondta egy kissrác a Török Ignác Gimnázium udvarában felállított mûfüves focipálya láttán, a Sörfesztivál keretén belül megrendezett labdarúgó-tornán.
Nos, a Töröknek a pálya felállítása nem került
pénzébe, nem úgy Szabó Róbert, fiatal, gödöllõi
és a labdarúgás iránt roppant elkötelezett vállalkozónak. Egész pontosan 560 ezer forintjába, így
méltán sorolhatjuk a Sörfesztivál nagy támogatói
közé, amit nem tettük meg a múlt héten, de most
igen!

A nyáron megerõsített és megfiatalított gödöllõi
röplabdacsapat a sokszoros bajnok és kupagyõztes
Nyíregyháza otthonában lépett pályára az Extraliga elsõ fordulójában. A korábbi évekhez hasonlóan mindenki a házigazdákat tartotta esélyesnek. Ez
nem csoda, hiszen a gödöllõi együttes története során még sohasem gyõzött a Nyíregyháza ellen. A
mérkõzés elõtt Hollósy László edzõ gyors és agresszív támadójátékot kért a csapattól. Kiemelte,
mivel nincs vesztenivalójuk, játsszanak nyugodtan
és bátran.

Köszönet érte!

Férfi kézilabda

23 gól nem volt elég
Hazai pályán kettõs vereséggel mutatkoztak be a
gödöllõi csapatok. A Dunaharasztival az elõzõ
évadban a rájátszásban találkozott a Gödöllõ.
Akkor gyõzelmet aratott fölötte. Joggal lehetett
bizakodni abban, hogy az elsõ hazai mérkõzésén is
gyõzelmet aratnak a felnõttek.
férfiak, felnõttek:
Gödöllõ–Dunaharaszti MTK 23-25 (14-10)
A 17. percig felváltva estek a gólok. Egy kihagyott hazai hétméteres követõen még egyenlített a
vendégcsapat, de az ezután esett hat hazai gólra
csak kettõvel tudtak válaszolni. Remek játékkal,
félidõben 4 gólos elõnnyel fordultak a csapatok.
A 2. félidõben megváltozott a játék képe. Ehhez
hozzájárult az is, hogy kétszer öt percen keresztül
gólképtelen volt a gödöllõi gárda. Ezt használta ki
a vendégcsapat. A 21. percben egyenlített, a 22ben megszerezte, és nem adta ki kezébõl a vezetést. A 25. percben lehetõség lett volna még az
egyenlítésre, egy hétméteressel, ami kimaradt. A
hátralévõ idõszakban a Gödöllõ kettõ, a vendégcsapat egy gólt lõtt, így alakult ki a végeredmény.
Az elsõ õszi mérkõzésre közel száz szurkoló látogatott ki az egyetemi csarnokba, ahol egy

élvezetes, jó színvonalú mérkõzést láthattak, sajnos a hazai
csapat vereségével.
Ifjúságiak: Gödöllõ–Dunaharaszti 23-27

Labdarúgás

Újabb vereség
A 4. fordulóbeli gyõzelem után az 5-ikben és a 6ikban is súlyos vereséget szenvedett a Pelikán
FC Gödöllõ labdarúgó-csapata. Az NB III. Mátra-csoportjában elõbb hazai pályán kapott ki 6-1re a tabellát vezetõ Veresegyház együttesétõl,
majd az elmúlt hétvégén Putnokon maradt alul
3-1 arányban Ivanics Károly csapata.
Az élcsoport: 1. Veresegyház 16 pont, 2. Tura
15 (19-5), 3. Magyargéc 15 (17-9), …15. Pelikán
FC Gödöllõ 3 (6-20)
A „nagy“ csapattal ellentétben, a Gödöllõ tartalékegyüttese két hete idegenben begyûjtötte a
három pontot. A második fordulóban ugyanis
Vácszentlászlón gyõzött a „tarcsi“ 2-0-ra. Legutóbb pedig 1-1-et játszott idehaza a Szadával.
(t.a.)

NRK Nyíregyháza–Gödöllõi RC 2:3
(-23, 20, -19, 20, -9)
Nyíregyháza, 200 nézõ, vezette: Ujházi, Juhász

Nyíregyháza: Szabó, KAPUVÁRI 25, Erdõsné 15, Bodnár 4, Botos 15, Kovács 13, csere:
Fésüs (liberó), Merkószki 4. Edzõ: Ludvig
Zsolt
Gödöllõ: GUDMANN 1, MESTER 19, Kurucz 7, VARGÁNÉ 18, KOVÁCS 22, Gombai 8, csere: KÖTÉL D. (liberó), Magyar,
Széles. Edzõ: Hollósy László
Az elsõ szettben 4:3-as hazai vezetés után meglepetésre fordított a Gödöllõ, majd jelentõs elõnyre
tett szert (5:12). A Nyíregyháza keményen küzdött
az egyenlítésért, de csak a játszma végén sikerült
felzárkózna (19:19). A jól játszó vendégegyüttes
lendülete kitartott a szett végéig és óriási izgalmak
után megszerezték a vezetést. Hatalmas tehertõl
szabadult meg a Gödöllõ, hiszen elõször nyert
szettet a Nyíregyháza otthonában.
A folytatásban összekapta magát a hazai csapat.
Gyorsan négypontos elõnyt szerzett és végig vezetve sikerült megnyerniük a szettet. Az egyenlítés
után várható volt, hogy megroppan a Gödöllõ és a
Nyíregyháza ismét legyõzi ellenfelét. Erre a mérkõzésre azonban új forgatókönyvet írtak a gödöllõi
lányok. A harmadik szettet úgy kezdték, ahogy az
a nagykönyvben meg van írva. Pillanatok alatt elhúztak (2:6), majd nagyszerû játékkal tovább nö-

velték az elõnyüket (11:19). A hazai együttes kapaszkodott, de nem volt esélye a felzárkózásra.
A folytatásban tovább tartott a gödöllõi csoda
(0:4, 4:8). Tizenegynél ugyan felzárkózott a Nyíregyháza (11:11), de sokáig nem tudták átvenni a
vezetést. Még 16:18-ra is vezettek a vendégek, ám
a játszma vége a hazaiaknak sikerült jobban.
A döntõ ötödik szett mindig nagyon nehéz és a
Gödöllõ eddig nem arról volt híres, hogy sorozatban nyeri a mindent eldöntõ játszmát. Ezen a
meccsen azonban bebizonyították a lányok, hogy
tudnak csapatként küzdeni, tudnak bátran és jól röplabdázni. Kis túlzással élve, esélye sem volt a
Nyíregyházának az ötödik szettben. A gödöllõi
együttes magabiztosan nyerte az utolsó játszmát és
ezzel együtt a mérkõzést.
Hollósy László csapata történelmi gyõzelmet
ért el a Nyíregyháza ellen. Olyan mérkõzést nyertek meg a gödöllõi lányok, amely önbizalmat adhat játékosnak és edzõnek egyaránt. Ebbõl a sikerbõl lehet tõkét kovácsolni, lehet tovább építkezni
és lehet egy olyan eredményes, megalkuvást nem
tûrõ játékstílust kialakítani, amelyre évek óta várnak a gödöllõi szurkolók.
Lapzártánk után játszották a 2. fordulóban a
BSE elleni meccset, amelyen szintén idegenben
szerepeltek a gödöllõi lányok.
t.
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Beküldési határidõ: 2005. szeptember 29.
A 32. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Minden ember öntudatlan mélységében ott
él a várakozás; melyre éjjel-nappal ezt a választ kapja: béke“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Goldner Józsefné,

MEGSZÓLÍTÁS

JÓD

ZÉRÓ

BÓR

B

Szent István tér 2., Gyõri Mátyás, Fenyvesi
dûlõ u. 61.
A MAG könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Szabó Lajos, Tátra
u. 5., Garancsi Péterné, Bethlen Gábor u.
20.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Dudás Jánosné,
Kandó Kálmán u. 27., Kõvágó István, Hunyadi János u. 82.

