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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közel 40 millió forintot költött az önkor-

mányzat a Petõfi Sándor Mûvelõdési Köz-

pont, a Városi Múzeum és Piac épületegyüt-

tese, valamint a Tormay Károly Egészség-

ügyi központ felújítására. (2. oldal)

A Kapucinusok Máriabesnyõn címmel nyílik

kiállítás a Városi Múzeumban október else-

jén. (3. oldal)

Október 8-án este rendezik meg az idén 50

éves Török Ignác Gimnázium egykori és je-

lenlegi tanárainak, diákjainak talákozóját a

Szent István Egyetem aulájában. (6. oldal)

Két hét, három mérkõzés. A Gödöllõi Futsal

Klub csapata újoncként vett repülõrajtot a

magyar bajnokság élvonalában, ahol az elsõ

fordulóban a címvédõ és kupagyõztes Aramis

ellen lépett pályára: az eredmény 5-1 lett – a

gödöllõieknek... (15. oldal)

Testvérvárosi kapcsolat kiépítéséről
tárgyalt Gödöllőn Inagava Terujosi, Ja-
pán magyarországi nagykövete és dr.
Gémesi György polgármester. A diplo-
mata nem először járt városunkban,
két évvel ezelőtt már ellátogatott hoz-
zánk. A tárgyalásokon részt vett Morisi-
ta Micutosi, a Sony magyarországi ve-
zérigazgatója, Fekete Attila, a Sony
szenior menedzsere, valamint Südi
Zoltán hazánk volt japán nagykövete.

Mint az a megbeszélés során elhangzott, Gö-
döllõ a távolkeleti országgal való kapcsolatát
több pillérre is építheti. Jövõre lesz 10 eszten-
deje, hogy a városban megkezdte mûködését a
Sony, a gödöllõi királyi kastély pedig már évek
óta kedvelt célpontja a japán turistáknak, akik
számára további vonzerõt jelenthet majd, ha a
néhány hét múlva beinduló termálprogram
megvalósul.

Terujosi Inagava kifejtette, véleménye sze-
rint jó kapcsolódási pont lehet egy testvérvárosi
kacsolatban a Sony, s erre jó alkalmat ad a cég
jövõ évi jubileuma, amelyre a gödöllõ gyárban
dolgozó magyarok és japánok együttesen ké-
szülõdnek.

A hivatalos egyeztetést követõen a japán
nagykövet Gémesi György kíséretében sétát tett
a városi piacon, majd megtekintette a királyi
kastélyt, ahol dr. Révész T. Mihály, a Gödöllõi

Királyi Kastély Kht. igazgatója kalauzolta. A
nagykövet és az igazgató örömmel állapították
meg, hogy a kastélyba évrõl-évre egyre több ja-
pán turista látogat el, s a japán média is egyre
nagyobb érdeklõdést tanúsít Sisi kedvenc lak-

helye iránt. Néhány héttel ezelõtt egy japán te-
levíziós csoport, kifejezetten a királyné szemé-
lye iránti érdeklõdésnek köszönhetõen forgatott
Gödöllõn.

(folytatás a 2. oldalon)

Gödöllőre látogatott a japán nagykövet

Sisi és a Sony a fő kapcsolat

Révész T. Mihály, a
kastély igazgatója
fogadja a japán
nagykövetet
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2005. szeptember 26-án dr. Gémesi György
azonnali kérdést intézett a belügyminiszterhez a
kormány 181/2005 (IX.9.) rendeletével kapcso-
latosan. A nyári esõzések okozta károkkal össze-
függõ fenti jogszabály értelmében a kormány
rendkívüli támogatást nyújt azoknak a károsult
magánszemélyeknek, akiknek az ingatlanjában a
lehullott nagy mennyiségû csapadék okozta a
károkat. A rendelet felsorolja az érintett 12 me-
gyét, azonban hatálya csupán az augusztus 15. és
23. között keletkezett károkra terjed ki.

„Tisztelt Miniszter Asszony! Ön szerint csak
az augusztus 15. és 23. között lehullott csapa-
dék okozott maradandó károsodást a lakóingat-
lanokban?  Miért csak õk kapnak támogatást?
Ki és milyen alapon döntötte el, hogy csak az
ebben az idõszakban lehullott csapadék káro-
sultjain segít az állam? Tisztelt Miniszter Asz-
szony! Miért nem mér egyenlõ mércével a kor-
mány? Miért nem segítenek egyformán minden
károsult lakóingatlan tulajdonosán?“ – tette fel
kérdéseit dr. Gémesi György, országgyûlési
képviselõ.

Válaszában a belügyminiszter ismertette,
hogy az esõzés okozta károkról begyûjtött in-
formációk feldolgozása alapján a minisztérium
azon esetek körében találta indokoltnak a kárté-
rítés kifizetését, amelyeket – számításaik sze-
rint – az adott település már nem tudott kezelni.
Lamperth Mónika elismerte ugyanakkor, hogy
nem teljesen stabil a jogi háttér, s bizony jog-
szabályváltoztatásra volna szükség. Gémesi
György viszontválaszában elmondta, hogy szá-
mos település, valamint azok lakói – közéjük
tartozik Gödöllõ is – erejét meghaladva segítet-
tek a víz elleni védekezésben és a károk helyre-
állításában, s mindez az érintettek költségveté-
sére jelentõs többletterhet rótt. „Kérem a Mi-
niszter Asszonyt, hogy tekintsék át újra, és leg-
alább utólag legyenek szívesek valóban egyenlõ
mércével mérni, és nem csak az Önökhöz beér-
kezett vagy a nem minden információt tartal-
mazó anyagok alapján dönteni ezekben a kér-
désekben!“ – tette hozzá a képviselõ.
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Parlamenti tudósítás

A viharkárokról

Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyomá-
nyainak megfelelõen a 2005-ös évben is fo-
gad látogatókat a hollandiai Wageningen-
bõl. 

VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK

LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A

KÖVETKEZÕ IDÕPONTBAN:
2005. október 6-9., 3 éjszaka

Információ: www.godollo.hu. Jelentkezés:
Polgármesteri Hivatal, Mészöly Beatrix, tele-
fon: 529-140, e-mail: mbea@ godollo.hu.

(folytatás az 1. oldalról)
A program végeztével a nagykövettel a kö-

vetkezõ idõszak feladatairól beszélgettünk.
– Nagyon fontosnak tartom, hogy tovább

mélyítsük Gödöllõ városa és a hazám közti
kapcsolatot – mondta lapunknak Inagava Teru-
josi. – Azon dolgozunk, hogy olyan testvérvá-
rost találjunk, amelyhez akár a gazdasági hátte-
ret nyújtó Sony, vagy az egyetem kapcsolódási
pontot jelenthet.

– A megbeszéléseken említették, hogy fon-
tosnak tartják, a turizmus élénkítését.

– Japánban nagyon népszerû Gödöllõ városa.
A hazámból érkezõ túristák szívesen látogatnak
el ide. Ez nem csak Sisinek és a Sonynak kö-
szönhetõ, hanem annak is, hogy Gödöllõ na-
gyon szép város. Csodálatosak a parkjai és a
kastély, amely számtalan színvonalas kulturális
programot kínál az ide látogatóknak. Nagyon

örülök annak, hogy, ahogyan nálunk, itt is nagy
hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására,
a múlt értékeinek megõrzésére.

B.J.
Fotó: a szerző

Közel 40 millió forintot költött az ön-
kormányzat az elmúlt hónapokban a
Petőfi Sándor Művelődési Központ, a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
valamint a múzeum és piac épület-
együttesének felújítására. A nyári idő-
szakban folyamatosan zajló munkála-
tok részben véget értek, s rövidesen
mindenhol befejeződnek.

Már a megújult színpadon tartotta koncertjét a
múlt héten Varga Miklós. A mûvelõdési köz-
pont színpadát 24 éve adták át, s mára idõsze-
rûvé vált a felújítása. A régi színpadot teljes
egészében szétszedték, s újjáépítették. Ezzel
egyidõben folyamatosan zajlott az elektromos
rendszer, valamint az épület gépészeti felújítása
is. Ez utóbbi keretében a hõközpontban hajtot-
tak végre korszerûsítéseket, valamint megol-
dották a fûtõtestek külön történõ szabályozását
is. Az elektromos munkák elvégzése 5,5 millió
forintba, a gépészeti 9,9 millió az került. Szin-
tén 9,9 millió forintot fordított az önkormány-
zat a színpad felújítására is.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ fel-
újítása már az elmúlt esztendõben megkezdõ-
dött. Az idén a földszinti és az alagsori mosdók,
a bõrgyógyászati beteg-, valamint személyzeti
mosdók, az alagsorban kialakított férfi- és nõi
vizesblokkot korszerûsítették önkormányzati
forrásból. Így mintegy 11,9 millió forint ráfor-
dításával vált sokkal kulturáltabbá a betegek és
az intézmény dolgozóinak környezete. Az ön-
kormányzati ráfordítások mellett, az intéz-
ményben saját erõbõl is végzik a korszerûsítési
munkákat. Az egészségügyi központ 2 millió
forintot fordít az alagsori öltözõk rendbetéte-
lére. Ebbõl kicserélik a padozatot, elvégzik a
festés-mázolást és megjavítják a nyílászárókat.
Mindemellett folyamatosan cserélik az öltözõ-
szekrényeket, amelyekre szintén több mint két-
millió forintot költenek.

Megújul a városi piac és múzeum épülete-
gyüttese is, legalábbis kívülrõl. A felújított
épületet öt esztendeje adták át, s ezalatt a vako-
lat rendbetétele több helyen is szükségessé vált.
A külsõ újrafestés közel 2 millió forintba kerül,
ám nem terheli a költségvetést, mivel azt a Piac
Kft. nyereségébõl finanszírozzák.

Közel 40 millió forint felújításokra

Korszerűsödő intézmények

Festik a Hamvay-kúriát

Az új vizesblokk

A VÜSZI szakemberei a befe-
jező munkálatokat végzik az
ökörtelek-völgyi hulladékle-
rakó új egységén. A munka
során a lerakó alján kavicsré-
teget alakítanak ki, erre az-
ért van szükség, hogy a hul-
ladék lerakásakor ne sérül-
jön a tárolót a talajtól elvá-
lasztó szigetelőréteg. A mű-
veletben a hulladék gumiab-
roncsok is hasznosulnak.

Befejezés előtt

Hulladéklerakó Ideiglenes útlezárás az
Erzsébet parknál

A Táncsics Mihály út és a HÉV-vonal szintbeni
keresztezésének vízelvezetése után az idén a
csatlakozó útburkolat-javítását végzi el a BKV
Rt. Ezért két hétvégén és az azt követõ hétfõi na-
pokon teljes szélességében lezárják az átjárót az
Erzsébet-parki megállónál. Emiatt október 1-
jén reggel 6 órától október 3-án 22 óráig, va-
lamint október 8-án reggel 6 és október 10 én
22 óra között a forgalmat a Kossuth Lajos utca
- Dózsa György út vonalra terelik át.

A tervezett ütemben, nagy erõvel folytatódnak az
idei évre tervezett útépítési, és emelt szintû útfel-
újítási munkálatok Gödöllõn.

A héten, a határidõnek megfelelõen a VÜSZI
Kht. építõipari részlege befejezi a Kazinczy körú-
ton az aszfaltozási munkálatokat. Befejezésének
idõpontja október 10.

Szórt technológiás útjavítást végeznek a Szent
János, a Grassalkovich és a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cában, illetve a Babati úton.

ACsokonai, az Észak és a Dembinszky utcában
a szakemberek hamarosan elkészülnek az csator-
naelvezetõárkok burkolásával, és megkezdik az
emelt szintû útjavítási munkákat is. A Gébics utcá-
hoz kapcsolódó hír, hogy az árokburkolási munká-
latok megkezdõdtek.

A Hajnóczy és a Mohács utcákban befejezés-
hez közeledik az útszegély, illetve a csapadékvíz-

elvezetõ árok kialakítása. Az elõbbinél ezen kívül
megtörténik az útalap rendezése, az utóbbinál pe-
dig tovább folytatódik a szegély és a bejáró hidak
építése. AToldi Miklós utcában nem csak az akna-
fedlapok szintbe helyezése az aktuális feladat,
ugyanis a 39. héten itt aszfaltozási munkák is zaj-
lanak majd. Az Esze Tamás utca az útalap elké-
szülésén kívül kiemelt szegélyt is kap, valamint a
víznyelõk kérdése is megoldódik október 10-re.

Az útaszfaltozás elõkészítéseként földgyalus
munkálatok kezdõdnek a Sas és a Rigó utcában.

Tovább folytatódik a csapadékvíz elvezetõ
rendszerek kiépítése az Odray János, a Szent Gel-
lért és a Tábornok utcákban. Emellett a Németh
László, a Ivánka Imre, a Rekettye utcákban a csa-
padékvíz elvezetés kiegészítõ munkálatai zajla-
nak. Ahol ez már megtörtént, ott úthelyreállítás is
elkészül.

Idén július 1-jével kapott városi rangot Kistarcsa, de
a városavató ünnepséget csak szeptember 24-én tar-
tották meg a Csigaház melletti területen. Több száz
megjelent elõtt mondott köszöntõ beszédet dr. Gé-
mesi György országgyûlési képviselõ.

A városi címet adományozó okiratot dr. Mádl Fe-
renc leköszönt köztársasági elnök írta alá. A város
jelképes kulcsát szombaton Kiss Péter kancellária-
miniszter adta át Tóth Szabolcs polgármesternek. Az
ünnepségen Gémesi György köszöntõjében hangsú-
lyozta: hosszú folyamat eredménye a városi cím el-
nyerése, melyben minden kistarcsait köszönet illet,
de külön köszönetet érdemel Rapavi József volt pol-
gármester, aki nélkül ma nem tartana itt Kistarcsa.

Az ünnepség elõtt egy órával avatták fel hivata-
losan, s adták át a nagyközönségnek a település új
egészségházát. (t.a.)

Útépítés, útjavítás városunkban

A terveknek megfelelően

Városi rangot kapott Kistarcsa
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Új időszaki kiállítással várja az érdek-
lődőket október elsejétől a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum, mely a kapucinusok má-
riabesnyői történetét mutatja be.
Számtalan fotó, és kegytárgy, valamint
a hozzá kapcsolódó előadássorozat se-
gítségével ismerkedhetnek meg a láto-
gatók az egykori rendházban folyó élet-
tel, munkával, szellemiséggel. Kerényi-
né Bakonyi Esztert, a tárlat rendezőjét
a gyűjteményről az elmúlt hónapok
munkájáról kérdeztük.

– Úgy tudjuk, a munka már évekkel ezelõtt el-
kezdõdött, hogy létrejöhessen a Kapucinusok
Máriabesnyõn címû kiállítás?

– Az ötlet 2002-ben született meg, amikor a
kapucinusok elmentek Máriabesnyõrõl, s a
rendházat átadták az egyházmegyének. Úgy
gondoltuk, hogy azért, mert egyre a rend tagjai-
nak a száma vészesen megfogyatkozott, nem
szabad hagyni, hogy tevékenységük a feledés
homályába vesszen. A tényleges munka azon-
ban két éve, a Sina kiállítás után kezdõdött meg. 

– Amit itt láthat a közönség, az mind mária-
besnyõi emlék?

– A gyûjtemény nagy része Máriabesnyõrõl
származik, bár több tárgyat Mórról, és Budáról
kértünk kölcsön, mivel a költözés után ide ke-
rültek. Emellett kaptunk anyagot a Nemzeti Ga-
lériából és a Néprajzi Múzeumból, valamint
Székesfehérvárról is. Kiállítunk olyan festmé-
nyeket és kegytárgyakat is, amelyek bár nem
besnyõiek, mégis ide, illetve a kapucinusokhoz
köthetõk. Több olyan festmény is van például,
amely a kapucinus szenteket ábrázolja.

– Úgy tudjuk, több különlegesség is megte-
kinthetnek a látogatók?

– A nagyközönség számára talán a Mária Te-
rézia esküvõi ruhájából készült miseruha jelen-
theti a legnagyobb vonzerõt. Számunkra azon-
ban nagyon kedves például az a névtábla tartó,
amely a kolostorhoz tartozó személyek neveit
tartalmazta. Erre anno kis papírokon tették ki a
neveket. Mi is ezt tettük, s most a kolostor elsõ

lakóinak a neve olvasható rajta. A kiállítás
egyik szép darabja az a kép is, amelyet a szé-
kesfehérvári gyûjteménybõl kaptunk kölcsön, s
amely Szent Fidélt ábrázolja.

– Jó ideje hagyomány,
hogy az idõszaki kiállítá-
sokhoz elõadássorozatot is
szerveznek, amely mégin-
kább lehetõvé teszi az ér-
deklõdõk számára egy-egy
témának a megismerését,
feldolgozását.

– Ez a harmadik olyan
idõszaki kiállításunk, ame-
lyet elõadásokkal egészí-
tünk ki. Sokszor tapasztal-
tuk már, hogy az adott té-
mának csak egy szeletét
tudjuk bemutatni, s számta-
lan információ, érdekesség
nem jut el a közönséghez.
Az elõadások kitûnõ lehe-
tõséget nyújtanak, hogy

egy-egy témát olyan mélységekig dolgozzunk
fel, amelyekre egyébként nem lenne módunk. A
Kapucinusok Máriabesnyõn címû kiállításhoz
öt részbõl álló elõadássorozat kapcsolódik.
Olyan elõadókat hívtunk, akik már régóta fog-
lalkoznak ezzel a témával. Az elsõ alkalommal
dr. Lábady Károly beszél a máriabesnyõi kegy-
szobrokról és kegytárgyakról, majd dr. Szilárd-
ffy Zoltán és dr. Kerny Terézia személyében két
olyan elõadóval találkozhatnak, akik a gyûjtés
során is segítségemre voltak. Õk a kiállított tár-
gyak historikus értelmezésérõl és a kapucinu-
sok magyarországi építészetérõl beszélnek
majd. Az utolsó elõadáson dr. Stella Leontin
várja majd az érdeklõdõket, aki a búcsújárások
lelkületérõl tart elõadást. Vele a GKRTE mária-
besnyõi, vallási turizmussal foglalkozó ülésén
ismerkedtem meg, ahol fantasztikus elõadást
tartott ebben a témában. 

– Úgy tudjuk,Önnek ez a második önállóan
megrendezett tárlata.

– Valóban, bár a Sina anyagból – amely az el-
sõ volt – a tavasszal az akadémián is rendezem
egy úgynevezett kamarakiállítást. A múzeum-
hoz 2001-ben kerültem, s kezdetben a többi
muzeológus kollegával közösen dolgoztam.
Szeretem ezt a munkát, a kiállítás rendezést és a
kutatást, s itt erre megvan a lehetõség.

– A kapucinusokat bemutató kiállítást med-
dig láthatja a közönség?

– Október 1-jétõl 2006. január 31-ig lesz lá-
togatható, az elõadásokat pedig kedd délutá-
nonként szervezzük október 25-én, november
22-én, december 6-án, január 10-én és 24-én.
Ezekrõl bõvebben tájékoztatjuk majd az érdek-
lõdõket a Városi Múzeumban, internetes hona-
punkon a www.museum.hu/godollo/varosi cí-
men, és itt, a Gödöllõi Szolgálatban.

Ny.F.
Fotó: a szerző

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!

FelhívásSzombaton nyílik a múzeum új kiállítása

A kapucinusok emlékei

Kerényiné Bakonyi Eszter
az új kiállításon

A miseruha

Felhívás!
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy

szeptember 19-tõl október 19-ig

kifüggesztetett a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodáján,

a Dózsa György út-Rét u.-patak-M3
autópálya által határolt területre készülõ

Szabályozási Terv módosítása.

A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcso-
latos észrevételeiket a helyszínen megtehetik.

A Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében ad-
ták a Magyar Örökség díja-
kat. A kitüntetésben más dí-
jazottakkal együtt a gödöllõi
iparmûvészeti és képzõmû-
vészeti mûvésztelep hagyo-
mányõrzõ tevékenysége ré-
szesült, „nevét az Arany-
könyv õrzi“. A neves tudó-
sokból és mûvészekbõl álló
bírálóbizottság döntése sze-
rint a gödöllõi mûvésztelep
tevékenysége bekerült a
Magyarság Láthatatlan Szel-
lemi Múzeumába.

A Gödöllõi Városi Múze-
um igazgatójaként az okle-
velet és az aranyjelvényt
Gaálné dr. Merva Mária vette át dr. Fekete
Györgytõl. A díjátadáson jelen voltak a mû-

vésztelep tagjainak leszármazottai valamint a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely tagjai.

Kitüntették a gödöllői művésztelepet

Magyar Örökség-díj

Második alkalommal rendezett szüreti felvonulással egybekötött vigasságot az
Erdélyi Vándor Székelyek köre. Szombat délután amintegy ötven fő vett részt a
felvonuláson, amelyen szőlővel és borral kínálták a menetet megcsodálókat. A
hagyományteremtő szándékkal életrehívott kezdeményezés résztvevői a Város-
házához, majd a Trianon emlékműhöz vonultak, ahol koszorút helyeztek el. Az
este már a jókedvé, a mulatságé volt. Az IPOSZ-székházban telt ház várta a szü-
reti menetet, hogy hajnalig tartó bálon, borral és  erdélyi töltöttkáposztával kö-
szöntsék szüret idejét.

Szüreti felvonulás és bál Gödöllőn

Hagyományteremtők
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OKTÓBER 4-ÉN A DÍSZTEREMBEN
Liszt-díjas művészek szonátaestje

Kelemen Barnabás hegedűn, 
Pertis Attila zongorán játszik.

Jegyárak: 2000 Ft , diák, nyugdíjas
1200 Ft.

A SZLOVÁK KULTÚRA NAPJAI 
programjában október 6-án, 

a Barokk Színházban

ANTIK HAGYOMÁNYA BAROKK
ZENÉBEN a Musica Aetherna régizenei

együttes hangversenye.
Jegyár: 3000 Ft.

A programok 19 órakor kezdõdnek.

Jegyek válthatók a kastélyban,

hétfõ kivételével 10-17 óráig.

Bõvebb információ: 06-28/410-124
informacio@kiralyikstely.hu

www.kiralyikastely.hu

Kedves
Olvasóink!

Míg tanulni sosem késő, iskolát válasz-
tani sosincs elég korán. Alig kezdődött
el az idei tanév, máris itt az ideje eldön-
teni az érdekelteknek, jövőre hol kíván-
ják folytatni tanulmányaikat, mely isko-
latípus mellett teszik le a voksuk. 

Kínálat van bõven. Hogy eligazodjanak az is-
kolák sûrûjében, abban segítenek az „Iskola-
választás elõtt Pest megyében 2006“ könyvek.

A sorozatból a középiskolákat és a különbö-
zõ szakképesítést nyújtó középfokú intézmé-
nyeket ismertetõ könyvet tartom éppen a ke-
zemben. Színes palettát tár elénk, hiszen az ön-
kormányzati gimnáziumok mellett ma már egy-
házi, alapítványi vagy akár magán gimnáziu-
mok is mûködnek, s nem csak négy, de hat és
nyolc évfolyammal is. Ugyancsak lehetnek ala-
pítványiak és egyháziak a szakközépiskolák.

Hogy ne fogjunk mellé egy-egy iskolát meg-
célozva, nem árt tekintetbe venni a tanulmá-
nyait folytatni kívánó fiatal személyiségjellem-
zõit, egészségi állapotát. Például éppen a gö-
döllõi Premontrei Szent Norbert Gimnáziumnál
olvasom: „Az egészségi-tanulási problémás ta-
nulóknak a felvételi vizsgán hosszabb felké-
szülési idõt biztosítanak.“

Talán minden gyakorlati tudnivalóra kitér a
kötet. Ismerteti a középfokú iskolai felvételi el-

járások szabályait. Szót ejt a jogorvoslati eljá-
rásról. A beiratkozásról. A határidõkrõl. Az ár-
vaellátásról. A családi pótlékról. Felhívja a fi-
gyelmet a Pályaválasztási Tanácsadóra, tájé-
koztat, hogy milyen jellegû segítséget adhatnak
ott. Megtudható, hol, mikor vannak pályavá-
lasztási kiállítások, börzék.

Következik a gimnáziumok név- és címjegy-
zéke, majd meglehetõsen részletes leírásuk is, s
akik még többet szeretnének megtudni róluk,
azok számára címük, telefonszámuk, honlapjuk.

Ugyanígy jár el a kötet a szakiskolákkal. Az
iskolák felsorolását, leírását a különbözõ szak-
mák titkainak a feltárása követi. Az általános is-
kola elvégzése után nyomban foglalkozást, hi-
vatást választani szándékozóknak feltétlenül
ajánlott az áttanulmányozása. Rá is ébredhet-
nek közben, valójában mik szeretnének lenni. S
máris ott szerepel az iskola neve, címe, mely el-
juttathatja õket céljukhoz.

Gondolnak arra is a könyv szerzõi, hogy ma-
napság még a szakmával rendelkezõk sem min-
dig tudnak elhelyezkedni. Pályát kell alkalman-
ként módosítani – ezért kitérnek a felnõttkép-
zésre. 

Végül felsoroltatnak a budapesti felsõfokú tan-
intézmények is, a maguk sokfajta, nem egyszer
speciális, különleges lehetõségeivel.
(Iskolaválasztás elõtt Pest megyében 2006)      -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Becsöngetés 2006-ban

Bibliai Szabadegyetem 
Gödöllőn 2005-2006

Folytatódnak a Bibliai Szabadegye-
tem előadásai Gödöllőn! Az előttünk
álló időszakban a Biblia újszövetségi
részét fogjuk áttanulmányozni. 

2005. SZEPTEMBER 29-TÕL, MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN, ESTE 18 ÓRAI KEZ-
DETTEL fõiskolai tanárok tartanak elõ-
adást egy-egy bibliai könyvrõl Gödöllõn, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 12-es
termében.
A belépés díjtalan! Minden érdeklõdõt sze-

retettel várunk vallási hovatartozástól
függetlenül!

1 évet használt, nagyon jó ál-
lapotú, 3 funkciós BERGON
márkájú babakocsi 20 ezer
Ft-ért eladó (új ár 34 ezer Ft). 
Tel.: 06-20/244-1217.

A magyar termékek évenkénti verse-
nyén, Gödöllőhöz köthető siker szüle-
tett. Erzsébet királyné egyik nagy tisz-
telője, Szilágyi Péter festőművész Sisi
portréjával díszített porcelángarnitúrá-
ja dicsérő oklevelet kapott.

A mûvész elmondta, hogy a Sisi Baráti Kör tag-
jaként végigjárta az Erzsébet királynéhoz köt-
hetõ emlékhelyeket, de egyik sem tetszett neki
annyira, mint a gödöllõi kastély. Szerinte a ki-
rályné helyreállított lakosztályát nézegetve a lá-
togató betekintést nyerhet Erzsébet mindennap-
jaiba. A függöny, a bútor, a róla készült festmé-
nyek mind-mind szeretnivaló egyéniségérõl
árulkodnak. Ezért is gondolt arra, hogy a szép-
ségérõl, mûveltségérõl ismert Sisi portréjával dí-
szíti az általa tervezett garnitúrát. Az elképzelés

sikert aratott. A magyar termék nagydíjra bene-
vezett kétszáz pályázó közül, dicsérõ oklevél-
ben részesült a Szilágyi Péter által tervezett
készlet, amit Gödöllõn csak a kastély ajándék-
boltjában lehet megvásárolni.

-SZM-
Fotó: Kaján Mariann

Magyar termék nagydíj

Dicséret a Sisi-készletért

Megújulva, bõvített tartalommal várja az érdeklõ-
dõket a Gödöllõi Szimfónikus zenekar honlapja.
Az elmúlt idõszakban végrehajtott fejlesztések
eredményeként az eddig elérhetõ alapinformációk
a nyár folyamán további érdekességekkel bõvültek.
A hangversenyeink oldalról elérhetõ lett a plakát-
archívum, amelyben az elmúlt évek hangverse-

nyeinek plakátjai tekinthetõk meg. A diszkográfia-
oldalra kattintva a hanglemezek ismertetõinél le-
hetõség nyílik zenerészletek letöltésére is, a fo-
tóknál pedig négy koncert fényképanyagát tekint-
hetik meg az érdeklõdõk. Alinkajánlóra kattintva a
zenekar partnereivel ismerkedhetnek meg a hon-
lap látogatói, s közvetlenül elérhetik a Frederich
Chopin Zeneiskola, az Ifjúsági Vonószenekar, az
Arpeggio Gitárzenekar, a Gödöllõi Városi Fúvós-
zenekar, valamint a Sisi Quartett, a Gödöllõi Re-
naissance Consort és a Talamba Ütõegyüttes hon-
lapjait.                         A honlap címe: www.gso.hu

SZECESSZIÓS TÚRA

A gödöllői művésztelep 
(1901-1920) eredeti helyszínein:

Nagy Sándor háza – Belmonte Leo háza –

Körösfõi-Kriesch Aladár háza – A szövõis-

kola épülete – Remsey Jenõ háza – A kor-

társ gödöllõi iparmûvészek alkotóháza

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

ZUZI CSEMEGE 
Gödöllõ Szt. János u. 36

Nagy érdeklõdésükre való tekintettel ÚJRA
indul sorsolásos játékunk! Továbbra is 
akciókkal, bõvülõ választékkal várjuk

kedves vásárlóinkat!
Accor services, ENNI – KÉK és Chéque

déjeuner utalványokat elfogadunk!
Nyitvatartás: H-P: 6-18, Szo: 6-12;Vas: Zárva

Megújult honlap

Több tartalom
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Augusztus utolsó napjai a középiskolák tanév-
nyitó ünnepségeivel, szeptember elsõ hetei pe-
dig az egyetemi évnyitókkal teltek el. A mun-
kás hétköznapok közepette azonban
érdemes visszaidézni legalább néhány
gondolat erejéig a sok vihart kavart
kétszintû érettségi vizsgákat és felvé-
teli pontszámításokat. Annál is in-
kább, hiszen nemrég láttak napvilágot
a minisztérium és az OKÉV ezzel
kapcsolatos statisztikai adatai. Ennek
tükrében is fontos megvizsgálni az is-
kolák mûködését, és mi a Premontrei
Gimnáziumban is megtettük ezt. Idén
sok diáknak az okozott keserûséget
országszerte, hogy kitûnõ év végi és
érettségi bizonyítvánnyal nem kerül-
hettek be a választott egyetemi sza-
kokra, mert nem emelt, hanem „csak“
közép szinten tették le, az egyébként
kitûnõen sikerült érettségit. Az emelt
szintû érettségi vizsgák aránya orszá-
gos átlagban 13,6 % volt, a Premont-
rei Gimnáziumban ez 37,6 %. A sok
változás közepette legalább az vigasz-
talhatta a tanulókat, hogy a feladatso-
rok a különbözõ tantárgyakból nem voltak túl-
ságosan nehezek. (A rendkívül magas felvételi
ponthatároknak ez volt az egyik oka.) Így az
érettségi vizsgák érdemjegyeinek országos át-
laga néhány tizeddel még jobb is volt a tava-
lyinál: 3,66. Iskolánkban ugyanez 4,81. 2005-
ben utoljára mindenki, aki nyelvvizsgával ren-
delkezik, úgynevezett elõrehozott érettségivel,
jeles osztályzatot szerezhet. Ezért mindazok,
akik csak jövõre, vagy 2-3 év múlva érettsé-
giznek, a nyelvvizsgájukkal elõre biztosíthat-
ták az érettségi 5-öst. Az alacsonyabb évfolya-
mosok nyelvvizsgával elõrehozott érettségi
vizsgáinak aránya országos szinten 1,9 % volt,
a Premontrei Gimnáziumban 10,2 %. Összes-
ségében tehát büszkék lehetünk végzett diák-
jainkra, akiknek 88,5 %-a ül most az egyete-
mek, fõiskolák padjaiban, készülve az elsõ
ZH-ra, demonstrációra.

Ez év szeptemberétõl több változásnak is
örülhetünk iskolánkban, hiszen beindult az öt
éves, egyházzenész végzettséget adó szakkö-

zépiskolai képzés. A 9.c osztály diákjai a 12.
évfolyam végén leérettségiznek, de egy részük
– akik a négy év során is tanultak már szakmai
tárgyakat – a 13. évfolyamon folyó szakképzés
végén leteszik a szakmai vizsgát. Ezzel kán-
tor-kórusvezetõ, kántor-énekvezetõ illetve
kántor-orgonista államilag elismert OKJ vég-
zettséget szereznek. Az új képzés megindulá-
sával megnyílt az iskola kollégiuma is, amely
a távolabbról érkezõ gimnazista és szakköze-
pes tanulókat egyaránt várja. Így a hagyomá-
nyos Premontrei Gimnázium rövid név mellett
az iskola hivatalos neve Premontrei Szent
Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközép-
iskola és Diákotthonra változott.

Az évnyitón gyûjtést hirdettünk az erdélyi
árvízkárosultak számára, amelynek sorsáról,
illetve a 12. évfolyamosok székelyföldi kirán-
dulásáról szól Krajcserikné Horváth Tímeá-

nak, a 12.b osztályfõnökének alábbi beszámo-
lója: A végzõs premontreis gimnazisták utolsó
tanulmányi kirándulásának immár hagyomá-
nyos úti célja Erdély, a Székelyföld. Három
éve indult ez a szép hagyomány, felbuzdulva a
Fábri Mihály tanár úr által évrõl évre szerve-
zett nagy sikerû kirándulásokon. Az idén már a
harmadik diákcsoport barangolta be a szebb-

nél szebb tájakat,
kincseket õrzõ kis
falvakat, õsi váro-
sokat: a tavalyi
11. a osztály nyári
kirándulása és a
zeneiskola taná-
raihoz csatlakozó
premisek után a
két 12. osztályból
41 diák indult el
szeptember 6-án
este a több mint
700 km-es útra. A
nyár végi árvíz
sem riasztott visz-
sza bennünket, in-
kább a tettrekész-
ségünket, segíte-
ni akarásunkat nö-
velte: az ötbõl egy
napot arra szán-
tunk, hogy az ár-

víz utáni helyreállítási munkálatokban segít-
sünk a Székelyudvarhely melletti Nyikóma-
lomfalván. Nem mentünk üres kézzel: a fa-
lucska tanítójának átadtuk az iskolánkban
szervezett gyûjtés eredményeként összegyûlt
több mint félmillió forintot. Szívszorító érzés
volt látni a víz pusztításának nyomait, hallgat-
ni az elbeszéléseket a borzalmakról, amelye-
ket az itteniek átéltek az emberemlékezet óta
legpusztítóbb özönvíz lezúdulásakor. Néhány
óra leforgása alatt hosszú évek munkáját tette
tönkre a rajtaütésszerûen érkezõ embermagas-
ságú áradat, magával sodorva embert, állatot,
öles fákat, házfalakat.

Diákjaink derekasan kivették részüket a
munkákban. Ki-ki alapot ásott az összedõlt
házak, pajták, ólak helyén, betonozásban
vett részt vagy tereprendezésben segédke-
zett. A nap végén fáradtan, de csillogó sze-

mekkel búcsúztunk el a hálás falusiaktól,
megígérve, hogy vendégként hamarosan
visszatérünk hozzájuk. A verõfényes õszben
a környéken tett kirándulások is emlékezete-
sek maradnak számunkra: Marosvásárhely,
ahol megcsodálhattuk a Kultúrpalota gyö-
nyörûséges üvegablakait és a Teleki Téka
könyvritkaságait, az éjszakai buszozás után
beiktatott jólesõ fürdõzés Szovátán a Medve-
tóban, majd az üldögélés a parajdi sóbánya
kápolnájának hûvösében. Gyönyörködhet-
tünk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros lélegzet-
elállító szépségében, hogy aztán pihenésül
degeszre tömjük magunkat az itthon kapha-
tónál sokkal finomabb és méretesebb kürtõs-
kaláccsal. Csíkszeredán látogatást tettünk
testvérvárosunk patinás gimnáziumában,
Máréfalván, a legdíszesebben faragott széke-
lykapuk falujában megismerkedtünk Gizella
nénivel, aki a helyi tájházban kedvünkért
még a szövõszékhez is odaült, s megejtõ ter-
mészetességgel, bizalommal osztotta meg
velünk küzdelmes életének emlékeit.

Túráztunk a Hargitán; a hegytetõre érve
betûzgettük az elõttünk ott járók által kõbõl
kirakott feliratokat (Gödöllõt is megtalál-
tuk!), természetesen mi is felépítettük a ma-
gunk kõtornyát, s jólesõen sütkéreztünk a si-
mogató szeptemberi napsütésben a csúcson
felállított fakereszt körül, amelybe vésve ez
áll: „A szeretet határtalan.“

Ezt a szeretetet érezhettük vendéglátóink,
a szentegyházasfalvai családok minden gesz-
tusából is. Külön köszönet illeti Haáz Sán-
dort, a 140 tagú, Magyar Örökség-díjas 
Gyermek-filharmónia vezetõjét és munkatár-
sait, akik idõt s fáradságot nem kímélve gon-
doskodtak ellátásunkról és szórakoztatá-
sunkról. Soha nem felejtem el az érkezésünk
estéjén tartott táncház jókedvû kis muzsiku-
sait, a csengõ gyermekhangokat, kipirult ar-
cokat, az egyszerre mozduló lábakat. Hálá-
sak vagyunk érte, hogy ennek a varázslatnak
részesei lehettünk. Éreztük azon az estén is, s
mindenfelé, amerre jártunk, hogy közös a
sorsunk, a fájdalmaink, az örömeink, egyek a
reményeink: mi mindannyian magyarok,
összetartozunk.

Bárdy Péter,
igazgató

Új névvel, de a régi szellemben, Erdélyben is

Premontrei Gimnázium

Október 6. és 8. között több rendezvén-
nyel emlékezik meg a gödöllői Török
Ignác Gimnázium az iskola fennállásá-
nak 50. évfordulójáról.

Jövõ hét csütörtökön rendezik meg a hagyomá-
nyos október 6-ai ünnepséget az iskola névadójá-
nak, az aradi vértanú Török Ignác szobránál a Pe-
tõfi Sándor utcában. Október nyolcadikán, szom-
baton délután 15 órakor a gimnázium egykori épü-
letében, a máriabesnyõi Mater Salvatoris Lelki-
gyakorlatos Házban tartják a „Török“ egykori és
jelenlegi tanárainak ünnepi össztantestületi ülését,
majd aznap este 18 órától a Szent István Egyetem
aulájában rövid ünnepi mûsor után az egykori tö-
rökösök találkozója lesz.

A Török Ignác Gimnázium elsõ tanéve, az
1955/56-os óta több mint 200 osztály végzett,
érettségizett le. Ezen idõszak alatt 171 tanár – köz-
tük több amerikai, brit és német anyanyelvû – segí-
tette a mintegy 6000 diák tanulását, munkáját, fel-
nõtté érését. A tervek szerint az október 6-ai meg-
emlékezést követõen egy komolyzenei koncertet

adnak Gödöllõn az erdélyi árvízkárosultak megse-
gítésére. Majd szombaton adnak találkozót egy-
másnak a törökösök a Szent István Egyetemen,
ahol dr. Gémesi György polgármester köszöntõje,
majd egy rövid megemlékezõ után egy kötetlen,
zenés-táncos mulatság veszi kezdetét.

Ezen jeles alkalomból a gimnázium két kiad-
vánnyal teszi még emlékezetesebbé az évfordulót.
Ezer-ezer példányban jelenik meg egy jubileumi
tanulmánykötet, illetve a 2004/ 2005-ös, azaz az
50. tanév évkönyve. Mivel a két kiadvány nem ke-
vés pénzébe került az iskolának, ezért minden erre
felajánlott összegnek örülni fognak...

Természetesen a Török Ignác Gimnázium ezú-
ton is nagy szeretettel várja az iskola egykori és je-
lenlegi tanárait, diákjait az október 8-ai estére!

Tatár Attila

50 éves jubileum a Török Ignác Gimnáziumban

Mindenkit várnak október 8-án

Meghívó
A fennállásának 50. évfordulóját ünneplõ

Török Ignác Gimnázium

2005. október 8-án

két rendezvénnyel emlékezik meg
az elmúlt évtizedekrõl:

– 15 órakor „össztanári találkozót“ rendez-
nek a gimnázium egykori épületében Mária-
besnyõn, ahová az egykori és jelenlegi tanáro-
kat 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

A Hargita tetején

Irodalmi délutánra várták a vendége-
ket az elmúlt szombaton a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány Körösfői utcai
alkotóházába. Akivel találkozhattak az
egybegyűltek, Kodolányi Gyula költő,
esszéista, a Magyar Szemle című lap
főszerkesztője volt.

Bevezetõben az esemény kurátora, Katona Sza-
bó Erzsébet bemutatta 1998-tól mûködõ alapít-
ványukat, beszélt arról, hogy a XX. század ele-
jén ugyanitt alakult Gödöllõi Mûvésztelep szel-
lemiségének továbbvitelét tekintik feladatuk-
nak.

Gémesi György a tradíciók erejét méltatta. A
városnak jelentõs hagyományai vannak a mû-
vészetek területén, s amellett, hogy ápoljuk
azokat, tovább is fejlesztjük korunk új kihívá-
saihoz alkalmazkodva. A mûvészeti iskolák,
mûhelyek ma is meghatározói Gödöllõ életének
– zárta szavait a polgármester.

Szabados György A szent fõnixmadár címû
zenemûvének részlete képezte az átmenetet a
versek világához.

Kodolányi Gyula felolvasta Talán önként, ta-
lán más okból címû nagyobb lélegzetû költe-
ményét, ezt követõn négy haikut, majd azt a
versét, melynek a Bûvölõ címet adta.

A felolvasást Mórocz Zsolt irodalomtör-
ténésszel folytatott beszélgetése egészítette ki,
melynek során megismerkedhettünk Kodolányi
Gyula életének, munkásságának különbözõ ol-
dalaival.

Szó esett arról, hogy az ELTE Bölcsészet-
tudományi Kara tanáraként 1990-ben megala-
pította az amerikanisztika  tanszéket. Hogy az
MDF alapító tagja, majd Antall József minisz-
terelnök tanácsadója volt.

Észrevehetõen azonban legszívesebben a
költészetrõl beszélt. Ez már így van: aki írással

foglalkozik, kerüljön bár fontos pozíciókba
más területen, elsõsorban írónak tekinti magát.
Pedig, mint mondta: „az én családi hátteremmel
csak az õrültek mennek el írónak“.

Nagybátyja is, apósa is a magyar irodalom
meghatározó személyisége volt. Kodolányi Já-
nos és Illyés Gyula. Kodolányi Gyula szerint
képzelete, világképe a nagybátyjával, vérmér-
séklete – a visszafogottsága – az apósával ro-
konítja.

Elment „vándorútra“ Amerikába, ami a tá-
gasságot jelentette számára. Azt tanította meg
neki, hogy tágítani kell a régi formákon.
Ugyanakkor – hiszen magyarul ír – versírás
közben tekintetbe kell vennie a magyar nyelv
szabályait. Fontos, hogy a vers jól hangozzék
magyarul.

A szabad forma mellett a nagyon is kötött
forma szintén a kedvére van. Elõszeretettel ír
haikut, ami tizenhét szótagos japán eredetû
vers. Sokat tanult a gyerekeitõl, mikor azok
még kicsik voltak. A gyerekek zseniálisak, a lo-
gikán innen és a logikán túl gondolkodnak. Írás
közben a felnõttnek is ki kell kapcsolnia a lo-
gikát, hagyni, hogy szinte magától jöjjön létre a
vers.

„A csibéket is szeretjük,
a csirkéket is szeretjük.
A csibéket nem esszük meg,
A csirkéket megesszük…“
Talán ez a gyerekihlette vers keltette a leg-

nagyobb tetszést az esten. Kár, állapította meg
Kodolányi Gyula, hogy a rendszerváltás óta a
szellemi élet helyett mindenki politizál. A pénz
és a politika félrelökte a szellemet.

És ez belátható idõn belül nem fog változni.
Csak néha talán mégis irodalmi délutánok lesz-
nek, mint most is – oázisok a sivatagban.

N. A.

Kodolányi Gyula irodalmi délutánja a GIM-HÁZ-ban

„A csibéket is szeretjük…“

A gimnázium
régi épülete
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Ügyeletek

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 1-8-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/937-
6375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dó-
zsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 1-2.: dr. Michalik László.
Tel.: 06/20-981-3100.

Recept

Strudli
Hozzávalók:a tésztához 60 dkg liszt, 2-3 ek.
olaj, 3 tojás sárgája, 3 dl tejföl, só
Elkészítés: A lisztet csipet sóval, az olajjal
és a tojássárgájával elkeverjük, hozzáadjuk a
tejfölt, és rugalmas tésztát gyúrunk belõle.
Késfok vastagságúra nyújtjuk (3-4 mm). A
kinyújtott tésztát kettéosztjuk, s az egyik fe-
lét megkenjük töltelékkel, majd a másikat rá-
hajtjuk. A tésztán 10x10 cm-es kockákat je-
lölünk ki, ahol a szélektõl elnyomkodjuk a
tölteléket. Derelyemetszõvel kivágjuk a
négyzeteket. Figyeljünk arra, hogy a szélek
jól le legyenek nyomkodva, hogy a töltelék
ne sülhessen ki. Bõ forró olajban ropogósra
sütjük. Burgonyás töltelék: 5 db közepes bur-
gonyát meghámozunk, összevágunk és sós
vízben puhára fõzünk. A megmaradt tojásfe-
hérjét kemény habbá verjük, és a fõtt burgo-
nyával összekeverjük, majd krémesre dolgoz-
zuk. Túrós töltelék: A túrót pici sóval, tojás-
sárgájával, valamint a felvert tojásfehérjével
keverjük ki. Készíthetjük lekvárosan is, ehhez
elsõsorban a szilvalekvár ajánlott.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

–HÍRADÓ, BENNE: GÖDÖLLÕRE LÁTOGA-
TOTT A JAPÁN NAGYKÖVET

– BESZÉLGETÉS KODOLÁNYI GYULA

KÖLTÕVEL

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.

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

A különleges gondozásban részesülők
óvodai integrációjáról tartottak tanács-
kozást az elmúlt héten. Az önkormány-
zat Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodája koordinálásával, a munkában
az óvodavezetők, gyógypedagógusok,
a nevelési tanácsadó, a logopédiai inté-
zet munkatársai vettek részt.

Városunkban jelenleg tizenegy olyan kisgyer-
mek van, akinek az óvodai ellátás során külön-
leges gondozásra van szüksége. Az idei eszten-
dõig a hallás- és beszédsérült, valamint értelmi
fejlõdésben elmaradott gyermekeket fogadták
az önkormányzati óvodákban, szeptembertõl
azonban mellettük négy autista kisgyermek

számára is lehetõség nyílt, hogy itt a városban
járjon óvodába. Ezeknek a gyermekeknek az
integrálását, az önkormányzati óvodákban dol-
gozó pedagógusok folyamatos továbbképzés-
ben való részvétele teszi lehetõvé. A kicsik fej-
lesztése szakértõi bizottság felmérése alapján
történik. A pedagógusok, vállalva az ezzel járó
többletmunkát, szaktanfolyamok elvégzése so-
rán elsajátították azokat az ismereteket, ame-
lyek szükségesek a különleges gondozásban ré-
szesülõkkel való foglalkozáshoz. E célra az
idén 1,2 millió forintot költ az önkormányzat. 

A gyerekek beilleszkedése az eddigi tapasz-
talatok alapján nem jelent problémát. A többi
gyermekkel való foglalkoztatás, fejlesztés a
szülõk megértése mellett valósul meg.             -kj-

Szakképzett gyógypedagógusok látják el a feladatokat

Helyben megoldott az integráció

Születtek
Bolyos-Loffree Bence Zsolt
Baráth Emõke
Tóth Arthu Pier
Szûcs Daniel Tibor
Farkas Fanni
Fehér Edina
Szõnye Ádám Csaba
Hujacz Judit Laura
Barna Gréta
Nagy Dániel
Tóth Adrienn
Kovács Kitti
Kolozsi Dominika
Bálint Dorina
Szénási Erzsébet Krisztina
Kovács Laura Bianka
Fõdi Eszter
Meskó Tímea Gabriella
Tóth Gergely
Horog Zoltán
Van Dijk Eliot
Pók Balázs
Bereczki Terézia Fruzsina
Csernyánszky Ábel
Sebestyén Mátyás
Lovas Lehel Lajos
Kristóf Dóra
Generál Bence
Benkó Dorina

Samu Adrián
Polyák Panna Dorka
Halasi Hanna Imola
Ladányi Vivien Ilona
Keszthelyi Kincsõ
Pethõ Emese
Korcsmáros Milán
Albert Anna Emese
Lõrincz Boglárka
Regényi Szabolcs Péter
Taska Richárd
Gál Jázmin Júlia
Mánya Balázs
Szabó-Van Der Vort Emma
Csiki Ádám Barnabás
Csörnyei Levente János
Nagy Dániel
Raffael Martin
Juhász Zsuzsanna Ágnes
Pusoma Bettina Eszter
Katona Balázs
Nagy Dávid Csaba
Könczöl Gábor Milán
Viha Borbála
Kiss Benedek
Deák Hanna

Elhunytak
Kovács Sándorné Pintér Ju-
lianna, Ádám u.

Sajtos Sándor, Dózsa Gy. u.
Patocskai Mátyásné, Körös-
fõi u.
Illés Dezsõ, Dankó P. u.
Szekeres Jánosné Jójárt Juli-
anna Magdolna, Dózsa Gy. u.
Sótér Albin, Szabadság u.
Horváth István, Palotakert
Máté Ferencné Juhász Irén,
Eperjes u.
Hudák Lászlóné Mahitin
Gabriella, Palotakert
Suba István, Selyemfenyõ u.
Frez Istvánné Csikota Mag-
dolna, Fecske u.
Dávid Ferencné Tóth Margit,
Szent János utca 
Skultéti Tímea, Dózsa Gy. u.
Juhász Ferencné Tobak Er-
zsébet, Palotakert
Martonosi Imréné Veres Má-
ria, Dózsa Gy. u.
Nagy Mihály, Szilhát u.
Nagy Zoltán, Mikszáth K. u.
Juhász Józsefné Tóth Mag-
dolna, Forint u.
Deményi Károly, Röges u.
Pozsár Veronika, Palotakert
Nyulas István, Szent János u.
Vida Károly Sándor, Tábor-

nok u.
Becs László, Rózsa u.
Maszlag Ádám Károly, Mun-
kácsy M. u.
Márkus István, Széchenyi u.
Csanaki Ferencné Budai
Magdolna, Palotakert
Bense István, Palotakert 
Hamkóné dr. Ohád Ildikó,
Balassi B. u.
Kiss Gyuláné Balogh Valé-
ria, Fácán sor
Szepti Sándorné Sápi Mag-
dolna, Kazinczy krt. 
Dér Jánosné Bogácsi Elvira,
Szent János u.
Kiss Ferencné Hercsel Erzsé-
bet, Rigó u.
Kocsárdi Károly, Ady E. sé-
tány
Kardos Tibor, Lovarda u.

Házasságot kötött
Bögi János József és Berczeli
Melinda
dr. Mészöly Zsolt Csaba és
Tóth Judit
Szauter Endre András és
Horváth Mónika
Balázs Balázs és Nagy Diána

Babcsán András és Berente 
Andrea Mária
Gelencsér László és Zámbó
Dea
Czobor Róbert János és
Schöff Ildikó
Koncz Attila Endre és Lud-
wig Adrienn Viola
Cserkész László és Fodor
Mária
Takács Attila és Erdei Renáta
Berényi Ede István és Mikó
Orsolya
Dallmann Péter és Kecskés
Judit
dr. Gyuricza Csaba és Ujj
Apolka Karola
Révay Tamás és Õsz Katalin 
Golyena Gábor és Rente Ág-
nes 
Czalán Gábor és Kiss Gab-
riella Olga 
dr. Hidák Tamás Lajos és dr.
Márkus Enikõ
Bencze András Ivó és Mol-
nár Emõke Ágnes
Engel Zsolt és Ravasz Ágnes
Ficsór István és Kolesza Edi-
na

Polg. Hiv.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeptember 21-én DR. LIPTÁK
JÓZSEFET elkísérték utolsó útjára és fáj-
dalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

33/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése

elfogadta a meghívóban feltûntetett napirendet
(1. az ügyvezetõ választás, 2. Társasági Szerzõ-
dés egyes pontjainak módosításában történõ
megállapodás, és 3. egyebek), jegyzõkönyv ve-
zetésére Koza Ivettet, a jegyzõkönyv, illetõleg a
határozatok hitelesítésére Gödöllõ város tulajdo-
nosi képviselõjét, dr. Gémesi Györgyöt kérte fel.

34/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése

2005. szeptember 1-tõl kezdõdõen 5 éves idõ-
tartamra dr. Révész T. Mihályt megválasztotta a
Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ügyvezetõ igaz-
gatói tisztségére. Az új ügyvezetõ igazgató ja-
vadalmazása a korábbi ügyvezetõ javadalma-
zásával megegyezõ mértékben került megálla-
pításra.

35/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése

elfogadta a Társasági szerzõdés 10. C. pontban
felsorolt kizárólagos taggyûlési hatáskörbe tar-
tozó kérdések kiegészítését 

„r.) a marketing vezetõ megválasztása és vis-
szahívása az ügyvezetõ javaslata alapján“

36/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése

elfogadta a Szervezeti és Mûködési Szabályzat-
ra vonatkozó módosítási javaslatot: 

„III/a.) A marketing vezetõ:
A taggyûlés által választott vezetõ, aki sze-

mélyes felelõsséggel ellátja a munkaszerzõdé-
sében meghatározott feladatokat. A marketing
vezetõ tevékenységének irányítását, s felette a
munkáltatói jogkör gyakorlását az ügyvezetõ
látja el, kivéve a megválasztását és visszahívá-
sát.“

37/2005 (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 elõ-
készítését 2005. december 31-ig terjessze a tag-
gyûlés elé, jóváhagyás céljából.

38/2005 (08.18.) sz. határozat
AGödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése fel-

hatalmazta a megbízott ügyvezetést, hogy Szanisz-
ló Andrea munkaviszonyát közös megegyezéssel
megszüntesse.

39/2005 (08.18.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése felha-
talmazza dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllõ város tulaj-
donosi képviselõjét az ügyvezetõ igazgató elõze-
tesen elfogadott munkaszerzõdésének aláírására.

A királyi kastély taggyűlésének határozatai A Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat programja

Tini klub:
2005. szeptember 29., 14 óra: kézmûves
foglalkozás. 
2005. október 6., 14 óra: kézmûves foglal-
kozás. 
2005. október 4., 14 óra: Szakmaközi meg-
beszélés a jelzõrendszer tagjai részére. Meg-
hívott elõadó: Solymosi Imre Ifjúsági, Csa-
ládügyi és Esélyegyenlõségi Minisztérium
munkatársa. Elõadás címe: Romahelyzet a
térségben. Szubkultúra? Feladatok az okta-
tásban.
2005. október 11.: Életmódklub
2005. október 10., 15 órától: Látogatás a
Gödöllõi Királyi Kastélyban.
2005. szeptember 28., 14 órától: Jogi tanács-
adás
2005. október 5., 14 órától: Pszichológus
tanácsadás. A pszichológushoz bejelentkezés
szükséges!
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Elveszett

kutyák

A moszkvai õrkutya orosz fajta, amely a volt
szovjet hadseregben végzett céltudatos te-
nyésztõi munka eredményeként jöhetett létre.

A cél az volt, hogy egy nagytestû, ugyanak-
kor mozgékony, jó szimatú, aktív védekezõ re-
akciójú, nyugodt idegrendszerû, intelligens,
szolgálati kutyát hozzanak létre katonai objek-
tumok õrzésére és személyek védelmére. En-
nek érdekében a bernáthegyit keresztezték az
igen erõs és igénytelen, megvesztegethetetlen
kaukázusi juhásszal. Szimatuk javításának ér-
dekében tovább keresztezték az orosz foltos ko-
póval. Magyarországon az elsõ alom 1989-ben
született.

Nagytermetû, arányosan magas testû, erõtel-
jes, de ugyanakkor könnyed mozgású, elegáns.
Feje masszív, széles koponyarésszel. Szemei
nem nagyok, fekete vagy barna színûek. Füle
nem nagy, lógó, magasan ülõ. Nyaka masszív.

Mellkasa széles, mélyen ülõ. A mancsok rö-
videk és szélesek. Háta széles, egyenes és iz-
mos. A farok sarló alakú. Hosszú szõrû, de lé-

tezik rövidebb szõrû változata is. Színe: vörö-
ses barna fehér jegyekkel, vörös foltos, fekete
vagy szürke átmenettel. Marmagasság kanok-
nál: 68-75 cm, szukánál: 66-70 cm. Ennél na-
gyobb méret is megengedett. Súlya: 50-60 kg.
Alomszám: 4-10 kölyök. Várható élettartam 9-
12 év.

Más fajta kutyával és más állattal is könnyen
össze lehet szoktatni.

Minden idõjárási körülményekhez, a legkü-
lönfélébb tartási feltételekhez kiválóan alkal-
mazkodik. Kemény õrkutya, aki minden körül-
mények között megvédi a gazdáját. Neki nem
lehet hazudni. Nem agresszív, soha nem kezde-
ményez, ha kell, jelez, de nem ugat feleslege-
sen, lehet tõle nyugodtan aludni. Félelmet nem
ismer. Betegségekkel szemben igen ellenálló.
Nincs olyan betegség, amely kimondottan erre
a fajtára jellemzõ lenne. Következetesen kell
felnevelni. Moszkvai õrkutyánk legyen tisztá-
ban azzal, hogy a gazdi a falkavezér és nem õ!

Következik: mudi
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

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

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

2,5 éves
berni pász-
tor kan

11 hónapos
keverék kan

Kb. 4 éves
k e v e r é k
kan

6 hónapos
k e v e r é k
kan

Talált kutya

6 hónapos keverék kan

Állati dolgok

A moszkvai őrkutya

A kórokozó (podosphaera leucotricha) külsõ
élõsködõ gomba, amely az almafa leveleit, haj-
tásait és a gyümölcsöt egyaránt megtámadja. A
leveleken már rügypattanás után megjelennek a
tünetek, szürkésfehér – lisztes bevonat formájá-
ban. A levelek csónak alakúan deformáltak
lesznek és a hajtás ízközei megrövidülnek. A
gyümölcsön hálózatos rajzolat figyelhetõ meg.
A fertõzött rügyek matt színûekké válnak. A
hajtások nem „érnek“ be, így érzékenyek lesz-
nek a téli fagyokra.

A gomba a fertõzött rügyekben telel át és
tavasszal a rügypattanástól fertõz. Száraz me-
leg idõjárás mellett egész évben számolni kell a
kártételével.

A védekezés alapelvei:
– Szükséges a rendszeres tavaszi fatisztogatás
– Metszéskor a fertõzött részeket le kell vágni
és megsemmisíteni.
– A tavaszi lemosó permetezéskor kén tartalmú
készítményt használjunk (pl. bordóilé + kén
FW, Tiosol, Nevikén, stb.)
– Zöldbimbós állapotban, majd pirosbimbós ál-
lapotban kolloidkén-tartalmú növényvédõszer

alkalmazása ja-
vasolt (pl. Mik-
rothiol Special,
Thiovit)
– Sziromhullást
követõen a fer-
tõzéstõl függõ-
en permetez-
zünk. Erõs fer-
tõzés mellett
(vagy érzékeny
fajta esetén, pl.
Jonathan) hasz-
náljunk felszí-
vódó készít-
ményt, mint pél-
dául a Topas,
Rubigan, Kara-
thane.

Permetezés-
kor törekedni kell arra, hogy apró cseppeket al-
kalmazva minél nagyobb fedettséget biztosít-
sunk a növény felületén.

Besnyői Gazdaáruház

Gazdaszemmel

Az almafa-lisztharmat

20/941-7637 70/207-5300

Ingyen örökbe
fogadható
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakács és konyhaikisegítő jelen-
tkezését várjuk. Érdeklődni hétfőtől péntekig a 30/9138-769 szá-
mon.
* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe gyakorlattal rendelkező
munkatársat azonnali belépéssel felveszünk. Tel: 06-30-9340-484
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőket keresünk. Tel.:
30/223-9801.
* ANGOL, SPANYOL tanárokat keresünk, színvonalas szakmai
munka, piacképes fizetés, rendszeres szakmai továbbképzések.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, Reg.
szám: 13-0295-04
* Gödöllőn működő konditerem személyi edző munkatársakat
keres. Tel.: 20/550-7434
* Eladót keresek! Kedves, megbízható, talpraesett fiatal lányok
jelentkezését várom kézzel írott önéletrajzzal, telefonszámmal.
2100 Gödöllő, Gábor Á. u. 2-10. Átrium Videotéka.

* Autószerelő szakmunkást gödöllői munkahelyre felveszek.
Zöldkártya vizsga előny. Tel.: 30/670-2670.
* Gödöllői telephelyre betanított munkásokat keresünk + 1 fő rak-
tárost targoncavezetői engedéllyel. Horváth-Gipsz Kft. Tel.: 418-
968.
* Gödöllői fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-
696.
* BÉBISZITTERT keresünk Gödöllőre 5 éves óvodás kisfiúnknak.
Alkalmanként, hétvégére is. Bérezés: havi állandó + extra órák.
Autó mindenképpen szükséges. Érd.: 20/428-3120, 20/388-
7112.
* Szalagfűrészkezelőt gödöllői munkahelyre felveszek. Tel.:
30/638-0653.
* Gödöllői munkahelyre heti 1-2 alkalomra keresek kertészt
kertem rendbetartására. Tel.: 30/6455-659.
* Könyvelői, kereskedelmi végzettséggel gödöllői állást keresek.
Tel.: 30/418-6602.
* Gödöllői munkahelyre számítógépes ismerettel ren-
delkező titkárnőt felveszek. Kizárólag gödöllői lakost.
Érd.: 30/9467-702.
* 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 lak-
berendező eladót keresünk 10.-től 18.-ig jogosítvánnyal, pályázat-
tal. Tel.: 30/946-1807.
* Első Hazai Lakópark Építő Rt. hosszú távra építésztervezőt és
szerkesztőt felvesz gödöllői munkahelyre. Számítógép és tervezői
programok ismerete szükséges. Érd.: 28/526-540, 20/971-
4145.

* Azonnali kezdéssel keresünk kozmetikust, fodrászt, műkörmöst.
Érd.: 70/299-5006.
* Gödöllői hipermarketbe vagyonőröket felveszünk magas kereseti
lehetőséggel. Tel.: 30/206-1139.
* Pályakezdők, átképzést fontolgatók figyelem! Értékesítési
munkatársakat keresek Gödöllő, Veresegyház, Mogyoród, Szada,
Erdőkertes térségéből. Ingyenes oktatás, hosszú távú karrier-
lehetőség. Érd.: 410-080, 20/9208-878.
* Megbízható, fiatal hölgy közgazdasági érettségivel, mérlegképes
könyvelői képesítéssel, 5 éves pénzügyi gyakorlattal állást keres.
Bármilyen irodai, titkárnői, ügyintézői munka érdekel. Tel.:
30/462-1601.
* A Trink-Duó Kft. "C" kategóriás jogosítvánnyal, PÁV és árufu-
varozói vizsgával rendelkező áruterítő gk. vezetőt keres 25-45
éves korú férfi személyében. Érdeklődni: Rébb Gábor: 30/336-
7473.
* Némedi Kézi Autómosó-Autókozmetika gépjárműápolói állás
betöltésére munkatársat keres. Gödöllő, Magtár köz 2. Tel.: 417-
314.
* Mellékállásban a délutáni órákban adminisztrációs, vagy ada-
trögzítő tevékenységet vállalok. Felsőfokú végzettséggel ren-
delkezem. Tel.: 30/497-6158.
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájá-
ba. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk.
(Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919. 
* Kozmetikust, műkörmöst keresek jól működő fodrász üzletem-
be, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezőket. Érd.: 30/6267-727.

INGATLAN
* Gödöllő belső kertvárosi részén, 300 nöles 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  telken, Blahán eladó. Külön
mért közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának alkalmas.
Gödöllői lakótelepi lakást első emeletig beszámítunk. Iár: 26,5 M
Ft Érd: 30/392-3635.
* 240 négyszögöles zártkert eladó. A telken 40 négyzetméteres
ház van, víz és villany bevezetve, valamint ásottkút is van. Irányár
4MFt. Érd.: 06-20-9360-999
* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két szobás
ház, 1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és 20nm-es pincév-
el, tömegközlekedés és bolt a közelben. Irányár: 17,5 millió Ft.
Érd.: 70-335-48-35
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos
(kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385 
* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném kirá-
lytelepi, 4 szoba összkomfortos, kétszintes (garázs+pince), 97
nm-es házamat 760 nm-es telekkel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-
5309
* Áron alul tulajdonostól eladó a Kazinczy körúton egy 57 m2-es
déli fekvésű, erkélyes, konvektoros, redőnyös, teljesen felújított
(burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, víz- és villanyvezetékek)
ízléses, 4. emeleti lakás. Tel.: 30/2858-938 
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás építési
telken régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás parkra
néző panorámával áron alul, sürgősen eladó.  Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két szobás,
konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszoba,
panoráma) eladó. Irányár: 12,8 Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában, 4. emeleti, teljesen felújí-
tott,1+2 fél szobás lakás eladó. Irányár: 13 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-
4333   
* GÖDÖLLŐN,  a Klapka utcában, 860 nm-es közművesített telken,
80 nm-es 2 szobás családi ház eladó . Irányár: 12,9 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333   
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három szobás,
2001-ben épült 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, 20/531-4333
* 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. 28/421-002, 20/531-
4333
* DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített
üdülőtelek (fúrt kúttal) eladó.  Irányár: 2,3 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 140-150 nm
lakóterületű, új építésű, igényes sorházi lakások, garázzsal 32 m
FT áron eladók.  Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333 
* SZILASLIGETEN csendes utcában, 950 nm-es telken 110 nm-es,
3 szobás 1980 -ban épült, felújításra szoruló lakóház eladó.
Irányár: 18,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-70 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügy-
intézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON panorámás 890 nm-es telken nappali + 3
szobás 126 nm-es családi  ház  eladó. Irányár: 28,8 mFt
Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333 
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült kétlakásos tár-
sasáz földszinti   100 nm-es lakása, 1440 nm-es telken kellemes
erdei környezetben (garázs, hatalmas terasz, cserépkályha) eladó.
Irányár:29,6 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u.
1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Panoráma utcában 1050 nm-es, gondozott üdülő
telken  50 nm-es hétvégi ház teljes berendezéssel eladó. Irányár:
11,4 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* Budapest-Nyugati pályaudvarhoz közeli 1,5 szoba étkezős fiata-
los, hangulatos, parkettás AZONNAL KÖLTÖZHETŐ magasföldszin-
ti lakás ELADÓ 10,2 MFt-ért ÁRON ALUL! 06 (20) 263-4383; 06
(30) 619-9043
* Mátyás király utcai 3 szobás, nagy étkezős, DUPLAKOMFORTOS
családi ház osztott, leválasztott telken, pincével, garázzsal ELADÓ
18,9 MFt-ért ! 06-20-513-5191; 06 (30) 619-9043
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 1+2 félszobás 62 nm-es, III. emeleti
NAGY ERKÉLYES, parkettás, távfűtéses öröklakás ELADÓ 11,7
Mft-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-4383; 06 (30)
619-9043

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

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

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

Péntek: 8.30-13.30 óráig

Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.

Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

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

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

-Gödöllõn a Béri B. Á. utcában 74 m2-es tégla 2,5
szobás társasházi lakás garázzsal, cirkó fûtéssel
18,5 MFt.
-Gödöllõn a Remsey krt-on nappali + 3 szobás sorházi
lakás kis telekkel, garázzsal, cirkófûtéssel 23,9 MFt.
-Gödöllõn a Szt. István téren 56 m2-es, 2 szobás,
erkélyes lakás 9,9 MFt.  
-Gödöllõn az Alvégben tégla társasházi kis lakás kon-
vektoros fûtéssel, cserépkályhával kis telekkel 10 MFt
-Gödöllõ Királyt. részén 219 nöl, 20m széles
építési telek 9,9 MFt.
-Gödöllõ Királyt. részén 3 szobás családi ház, 80 m2
szuterénnel, 150nöl telekkel, dupla garázzsal 23 MFt.
-Gödöllõn Repülõtér felé 267 nöl telken 110 m2-es
2 + 2 fél szobás családi ház garázzsal 24 MFt.
-Szadán 1087 m2 telken, aszfaltút mellett, 92-ben
épült 84 m2-es családi ház garázzsal, 84m2
szuterénnel 24,5MFt.
-Szada legkeresettebb részén 2815 m2 telken nap-
pali + 4 szobás kulcsrakész családi ház hobbiszoba,
2 fürdõ+ háztartási, garázs 48 MFt.
-Budapest XVI. ker., 2. emeleti, 2 szobás, nagy
erkélyes, nagy konyhás lakás 11,9 MFt. 
-Erdõkertesen 298 nöl telken 150 m2-es, nappali +
4 szobás családi ház  25,9 MFt.
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* 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
* *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
* Eladó Gödöllőn zöldövezetben, csendes környezetben,
városközponthoz közel, aszfaltos utcában 2 szobás családi ház,
205 nöl-es közműves telekkel.Tel.: 412-488 (18 és 20 óra között).
*Gödöllő belvárosi részén, egy csendes kis utcában földszintes kertes tár-
sasházban, 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.
* Gödöllő, Antalhegyi - Babati utca sarkán több generációs
család együttélésére alkalmas, részben lakható családi ház (2
szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú telekkel 32 mFt-ért eladó.
A szintek alapterülete 100 nm felett, igény szerint két lakás
is kialakítható, a pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 06-
209-390-824, 06-203-191-581.
* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több gen-
erációs család együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is
alkalmas. I.ár: 14 mFt. Tel.: 06-209-390-824, 06-203-191-
581.

* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített, 1111 nm
nagyságú, gondozott, elektromos közművelellátott zártkerti ingatlan
tartózkodó épülettel eladó 870.000 Ft-ért. Tel.: 06-209-390-824.
* Kerepes, Babits M. utcában földszint + tetőteres családi ház
eladó. Tel.: 36/484-369.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában magántulajdonú 480 nm hétvégi
telek közművekkel ellátva eladó. Csendes, zöldövezetben., beépí-
thető. Tel.: 20/9425-409.
* Gödöllőn a Szent János utca elején, tömegközlekedéshez közeli
3. emeleti (2.-nak megfelelő) 2,5 szobás, erkélyes, parkettás, kon-
vektoros, részben felújított lakás igényesnek eladó. Érd.: 30/493-
9600 telefonszámon.
* Gödöllőn a Szent János utcában 47 nm-es, jelenleg is működő
üzlet eladó. Iá.: 259 ezer Ft/nm. Tel.: 30/684-5516.
* Gödöllőn, a János utcában 1+ félszobás, egyedi fűtésű lakás
külön tároló helyiséggel eladó vagy nagyobbra cserélhető. Iá.: 10,5
mFt. Tel.: 30/633-8571.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház
540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőak-
na. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-
9388.
* Aszód kertvárosában 300 nöl-es, rendezett kertben családi ház
eladó. 5 szoba, 2 fürdő, nappali, étkező, konyha, pince, garázs.
Gáz, központi fűtés. Ár: 24 mFt. Tel.: 70/226-6742.
* 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 Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nm-es
lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig érdekel.
Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341-425, 414-145.
* 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.
* 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.
* 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.
* Veresegyházán a középső tónál panorámás 2 szobás, összkom-
fortos ház 150 nm gondozott kerttel, sok extrával eladó. I.ár: 26,8
mFt. Tel.: 30/496-1997.
* Gödöllőn téglaépületben, 4. emeleti kétszobás, 56 nm-es, felújí-
tott konvektoros lakás eladó. Tel.: 70/227-0299, 70/520-6327.
* Gödöllőn 160 nm-es családi ház 1800 nm parkosított telekkel
igényesnek eladó. Tel.: 30/6455-659.
* Gödöllő Szent István téri 2. emeleti, teljesen felújított, tégla
építésű 60 nm-es lakás eladó. Iár: 13,3 mFt. Tel.: 30/9246-975,
70/384-7316.
* 11000 nm villannyal, épülettel Gödöllőn eladó. Tanyának, állat-
tartásra, befektetésnek is kiváló. Iár: 15 mFt. Ingatlancsere is
érdekel. Tel.: 30/9490-308.
* 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, kábel-
televíziós 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.
* Gödöllőhöz közel, Vácszentlászlón családi ház eladó. 2 szoba
összkomfortos, két utcára nyíló nagy telekkel. Tel.: 30/2228-909.
* 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 fürdős-
zobával eladó. A lakáshoz külön pince tartozik. Iár: 11,4 mFt. Tel.:
30/689-5803.
* Gödöllő Marikatelepen erdőszéli ház 2000 nm-es telekkel eladó.
Iár: 18 mFt. Érd.: 30/244-6502.
* Központban, Gödöllőn eladó egy 102 nm-es, nappali + 4 szobás,
1. emeleti, 2 éve igényesen felújított lakás. Iár: 27 mFt. Tel.:
70/272-3366.
* Gödöllő, Remsey krt-on 3. emeleti, 86 nm-es LAKÁS eladó.
Konyha+kamra, étkező-nappali, 2 és fél szoba, 2 wc, fürdőszoba,
előszoba, több gardróbszekrény, légkondícionáló. Pincében saját,
zárható tároló. Iár: 16,6 mFt. Ugyanitt automata ajtóval rendelkező
PINCEGARÁZS 1 kocsi részére akár külön is eladó. Iár: 1,9 mFt.
Hosszú távú bérbeadás is lehetséges. Tel.: 512-800, 20/944-4345.
* Gödöllő központjában, a Kampis téren eladó egy 57 nm-es csalá-
di lakás teljesen felújítva. Érd. egész nap a 30/234-1584 számon.
* Palotakertnél 2 szobás földszinti lakás eladó. 9,5 mFt. Tel.:
70/531-3166.
* 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.
* Gödöllő központjában téglaépítésű házban 3 szobás, 96 nm-es
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 ház-
zal, gyümölcsfákkal, szőlőlugassal. Tel.: 20/374-8906.
* Szadán 1080 nm közműves építési telek szőlővel eladó. Ugyanitt
Renault 11-es és TZ4K kistraktor alkatrészei eladók. Tel.: 30/358-
4856.
* 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).
* 3 telek eladó. Nagyfenyvesben, Irtványosnál és a Dögkútnál.
Érd.: 20/459-8334.
* 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 a Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nm-es,
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:
18,5 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 mel-
léképületekkel 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 per-
cre. I.ár: 30/418-6602.
* Szada belterületén, zöldövezetben, az M3 autópályától 3 km-re
970 nm-es telken összközműves, igényesen berendezett, kétsz-
intes + tetőteres családi ház kétállásos garázzsal sürgősen eladó.
Ára 29,4 mFt. Tel.: 30/271-1373, 30/324-7593.
* Gödöllő központjában magasföldszinti, 96 nm-es, igényesen
felújított lakás eladó. Tel.: 410-384, 20/559-2936.
* 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.
* Gödöllő kertvárosában eladó négyszoba összkomfortos,
emeletes, nagyon masszív családi ház teljes közművel, kétgenerá-
ciónak is, 200 nöl telken. Jó parkolási lehetőség, telket beszámí-
tok. Tel.: 30/360-3935.
* 2450 nm telken felújítandó, 62 nm-es parasztház eladó Gödöllőn
(+ kétállásos garázs) 9,9 mFt-ért. Érd.: 20/369-7904, 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.
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* Szadán 2500 nm telek eladó. Víz, villany a ház előtt. Iár: 3,4
mFt. Autó csere is érdekel. Tel.: 20/9779-538.
* 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 Szent János utcában 61 nm-es kétszobás, egyedi
fűtéses, magasföldszintes lakás eladó. Ár: 14 mFtm. Vagy elc-
serélném egyszobásra, de csak Gödöllőn. Tel.: 20/546-7922.
* Peresben - Gödöllőn - tartalék építési övezetben 1100 nm-es
terület eladó. Tel.: 30/496-8835.
* Gödöllőn önkormányzati lakás bérleti jogát megvenném egy
egyszobás és egy kétszobásét ,vagy csere is érdekel ráfizetéssel.
Tel.: 20/996-1197.
* Egyszobás lakás Gödöllőn, a Kazinczy körúton eladó. Érd.:
20/3466-937.
* Eladó Gödöllőn 130 nm-es családi ház, 3 szoba összkomfort,
nappali teljesen felújított, pince, melléképület, 821 nm-es telekkel,
fúrt kút. I.ár: 23 mFt. Tel.: 30/607-4492.
* Gödöllőn, Szent János utca csendesebbik részén 2 szobás, felújí-
tott, gázfűtéses, vízórás, kábeltévés lakás eladó. 12 mFt. Tel.:
30/408-4648.
* Eladó Palotakerti 4 emeletes házban parkra néző, 2 szobás
lakás 13 mFt-ért, Kazinczy körúti 2 szobás, 4. emeleti 11,7 mFt-
ért. Tel.: 20/597-9320.
* Gödöllői dombságban 231 nöl-es üdülő övezeti panorámás telek,
rajta egy 32 nm-es, 1és fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs)
lakóházzal. Iá: 13,5 mFt. Érd: 20/9194-870
* Figyelem! Kartalon, Gödöllőtől 15 km-re kétlakásos családi ház
eladó, vagy gödöllői panel lakásra cserélem! A két szint egymástól
függetlenül használható. Csendes, szép környezetben. I.ár: 12,5
mFt. Érd.: 70/947-6846.
* Gödöllőn főútvonalon (egyetemi bejáróhoz közel) eladó egy 120
nm-es, 3+1 félszobás, parkettás, pincézett családi ház 1260 nm
megosztható saroktelken. I.ár: 33 mFt. Érd.: 410-997, 20/9412-
516.
* Gödöllői 2 lakásos családi ház a központban, egyetemtől 5 per-
cre eladó. Összközmű, újonnan felújított. Lakást, telket beszámí-
tok. Iár: 26,8 mFt. Információ: www.godolloihaz.xls.hu vagy
20/4478-916.
* Magasföldszinti 2 szobás, extrákkal felújított Kossuth utcai
panellakás eladó. Csendes, "soknyugdíjas" közösség, tárolórész,
parkolás megoldott. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/377-6364.
* Erzsébet parknál, Kossuthon 62 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes,
igényesen felújított (új nyílászárók, fűtés, vezetékek, burkolatok)
lakás eladó. I.ár: 13,9 mFt. Tel.: 30/685-2922.
* Gödöllőn Munkácsy utcában, téglaépítésű társasházban 59 nm-
es, 2 szobás, 1. emeleti, erkélyes lakás eladó. Konvektoros fűtés,
nagy tároló. Tel.: 20/318-3485.
* Veresegyház központjában csendes helyen eladó kétgenerációs,
félkomfortos családi ház. Esetleg gödöllői panelra cserélhető
értékegyeztetéssel. I.ár: 16,5 mFt. Tel.: 70/5035-223.
* Eladó Szent János utcában 4. emeleti, 59 nm-es, nagykonyhás,
konvektoros lakás. Gödöllői nagyobb lakás ill. ház csere is érdekel.
Tel.: 30/639-5774.
* Szadán a Margita úton eladó egy 872 nm-es és egy 1016 nm-es
egymás mellett lévő szép fekvésű saroktelek egyben. Közművek a
telek előtt vannak, közműfejlesztési költség nincs. Irányár:18.5M
Ft. Tel. 06-20-9228-165.
* Gödöllőn a Batthyány L. utcában 2 éves, 136 nm-es családi ház
+ üzlethelyiség + garázs 731 nm telken sürgősen, áron alul eladó.
I.ár: 22 mFt. Tel.: 30/280-8830. Azonnal beköltözhető állapotban.
* Központban 3 szobás felújítandó ház kis telekkel eladó.
Irodának, orvosi rendelőnek is megfelelő. I.ár: 17 mFt. Tel.: 410-
452.
* Gödöllőn, Dobogón 600 nöl-es telek faházzal, kúttal eladó. Érd.:
20/412-1309.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertváros-
ban, központhoz közel eladó. Iá.: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* Turán 150 nm padlásteres, 4 szobás, erkélyes családi ház eladó.
I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 20/3177-972.
* Jászapátiban felújított, fürdőszobás kis parasztház, kis telekkel
2,8 mFt-ért eladó. Tel.: 20/339-8694; 20/414-2133.
* Gödöllőn felújítandó családi ház füvesített telken eladó.
Központhoz közeli csendes utcában, Árpád út 27. sz. alatt. Lakást
esetleg beszámítok. I.ár: 14,1 mFt. Tel.: 30/504-8173.
* Eladó Gödöllőn Palotakerti, 62 nm-es, kastélyparkra néző lakás,
beköltözhetően, jó állapotban. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 70/250-9060.
* Gödöllőn, Kör utcában 61 nm-es, magasföldszinti, erkélyes, 1+2
félszobás, étkezős, egyedi fűtésű lakás szép állapotban eladó.
Érd.: 20/390-5387.
* 9,95 millió Ft-ért Gödöllőn eladó egy 43 nm-es felújított,
gázkonvektoros lakás pincével, francia erkéllyel. Tel.: 20/938-
8424.
* Eladó a János utcában nagyon jó közlekedéssel egy 51 nm-es, jó
állapotú világos lakás. I.ár: 10,8 mFt. Érd.: 30/400-9775.
* Eladnám vagy elcserélném! Gödöllő Béri Balogh Ádám u. 11/2.
sz. alatti 82 nm-es, földszinti, 3 szobás, nappalis lakásomat.
Erkélyes, konvektoros, parkettás, külön garázzsal, beépíthető
tetőtérrel. I.ár: 19 mFt. Tel.: 416-599, 20/2381-393.
* Gödöllő központjában 120 nm alapterületű, 3 szobás irodának is
alkalmas felújításra szoruló családi ház kis telekkel. Iá: 17 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5
szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos garáz-
zsal, 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, nap-
pali + 2 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, garázzsal, 360
nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a tavaknál 150 nm-es, nappali + 2 szobás, kétszintes
családi ház garázzsal, melléképülettel, 280 nöl-es parkosított,
díszfás telekkel. Iá: 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen, a Nagyfenyvesben 2 laká-
sos ikerházban, 122 nm hasznos lakóterű, nappali + 4 szobás laká-
sok garázzsal, 550 nm-es déli fekvésű, panorámás telekrésszel
nyári beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulc-
srakész állapotban 26 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 
* Gödöllőn a Kör utcában magasföldszinti, teljesen felújított, 61
nm-es, 1 + 2 x fél szobás, egyedi fűtésű és vízórás erkélyes lakás.
Iá: 13,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben,
zöld övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú
társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-
4870
* Gödöllőn 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, kon-
vektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár: 10,8MFt INGAT-
LANBANK 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. INGAT-
LANBANK 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. INGAT-
LANBANK 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
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* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosí-
tott, 610m2-es kert. Irányár: 21MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és  nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi
lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től INGAT-
LANBANK 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, dupla-
garázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGAT-
LANBANK 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. INGAT-
LANBANK 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 ked-
vező 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 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es, 1nap-
pali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2 terasz, átrium,
mosókonyha, gardrób, tároló, garázs, 400m2-es telek. Ára
emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól. Kedvező
hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -
Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiat-
alosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12,8MFt INGAT-
LANBANK 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
* 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 INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nap-
pali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt 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. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELEK - Gödöllő legkeresettebb részén lévő eladó építési
telkei: Csanak  420 m2 zártsorú lakóház építésére alkalmas
telek. Ár: 8,8  MFt, Blaha területén 2363 m2 /24m -es
utcafront/, blahai dombokra néző panorámával, csendes,
frekventált utcában. Irányár: 25 MFt, Szada, Margitán 1500
m2-es telek, gyönyörű természeti környezetben eladó.Víz, vil-
lany, gáz van. (Befektetésnek is jó). Irányár: 11 MFt. INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann 06-70-456-2101 www.ingat-
lanbank.hu
* HÁZ - Nyugalom, csend, természeti környezet, ezt itt mind
megtalálja: Gödöllő, Fenyves új építésű 110 m2-es, nappali + 2
szobás, panorámás családi ház eladó. Ár: 25 MFt. INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann: 06-70-456-2101 www.ingat-
lanbank.hu
* LAKÁS - Gödöllő, Fácánsori lakóparkban, természeti
környezetben igényes belső kivitelezésű, 125 m2, nappali + 3
szoba, garázs, társasházi lakás eladó. Ár: 31 MFt. INGAT-
LANBANK  Pintér Mariann 06-70-456-2101 www.ingat-
lanbank.hu

* LAKÁS - Rendkívül kedvező áron -Veresegyház, Termálfaluban
116 m2 , nappali + 4 szoba, garázs , csendes utca, családias
környezet, jó belső kialakítás, igényes kivitelezésű sorházi
lakás, saját kerttel eladó. Ár: 21,5  MFt. INGATLANBANK  Pintér
Mariann: 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS - Kistarcsa, Kórház mellett, 62 m2, 2 szobás, teraszos,
távfűtéses, teljesen felújított, azonnal költözhető lakás eladó.
Irányár: 11,5 MFt.  INGATLANBANK  Pintér Mariann: 06-70-456-
2101 www.ingatlanbank.hu
* HÁZ - Nagytarcsa, Füzes lakóparkban, Budapest - Cinkotától 2
percre,  130 m2, nappali + 3 szoba, 2 fürdőszoba, garázs, 360 m2
telek, új építésű, igényes belső kialakítású,  azonnal költözhető
ház eladó.  Szocpol. felvehető. Ár: 30 MFt. INGATLANBANK  Pintér
Mariann 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS - Gödöllő, Ambrus Z. közben 55 m2, 2 szobás lakás
eladó. Ár:11,9 MFt  INGATLANBANK  Pintér Mariann: 06-70-456-
2101 www.ingatlanbank.hu

ALBÉRLET
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2 és fél szobás, igénye-
sen 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
* 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.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Igényesen kialakított 120 nm-es lakás nagy garázzsal parkosí-
tott kertben hosszú távra kiadó. Tel.: 20/577-9017.
* Gödöllő központjában, az OTP fölötti társasházban 1,5 szobás,
távfűtéses, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 30/940-
8038.
* Kiadó! Gödöllőn - Erzsébet parkhoz közeli - kétszobás lakásba
három albérlőtársat keresek 12.500 Ft/fő + rezsiért. Tel.:
30/385-1783.
* Gödöllőn kétszobás családi ház albérletbe kiadó. Tel.: 30/6343-
563.
* Gödöllő központjában 1,5 szobás lakás fél évre kiadó. Csak fél
hónap kaució szükséges! Érd.: 70/268-4448, 512-255.
* Gödöllő városközpontban 100 nm-es, erkélyes, újépítésű tetőtéri
lakás zárt udvari gk. parkolóval, igényesnek, hosszú távra 90
eFt/hó + rezsi + kaucióval kiadó októberi költözéssel. Tel.:
30/9617-621.
* Szőlő utcában 1+2 félszobás, erkélyes lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/9437-474.
* Gödöllőn, utcáról is külön bejáratú, berendezett egyszoba
összkomfortos kicsi lakás pici rezsivel, minden fogyasztás külön
mérve. Azonnal beköltözhető, hosszú távra kiadó. 2 havi kaució
szükséges. Az ár személyes megbeszélés alapján. Parkolás zárt
udvarban. Tel.: 20/488-0584.
* Kerepesen egy különálló, komfortos, 80 nm-es, 3 szobás csalá-
di ház kiadó. Jelenleg üres, szükség esetén bútorozható. Bérleti díj
megegyezés szerint + rezsi. (Távolsági busz 3 perc, HÉV 20 perc.)
Tel.: 30/225-3756.
* Galgamácsán 1,5 szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/557-1548.
* Felújított, bóútorozatlan, földszinti, konvektoros, kétszobás
lakás kiadó. Érd.: 70/375-7506.

KIADÓ
* 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. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/9420-455.
* Gödöllőn 70 nm-es műhely + 2 raktár bérleti joga eladó a régi
Ganz területén. Tel.: 30/640-1339, 30/9406-048.
* Kiadó a Remsey krt-on több helyiségből álló ügyfélfogadásra
alkalmas iroda. Tel.: 70/450-4322.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévő Udvarházban a föld-
szinten 28 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd. 06-20-383-0296
* Kiadó üzlethelyiség (Remsey krt. 9.) boltnak vagy irodának. 80
nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha. Tel.: 430-209.
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Tel.:
30/567-9199.
* Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint + 50 nm
tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó parkolási
lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9617-
621.

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
@ KKossuth L. u. 1ossuth L. u. 1. alatt. alatt
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* Gödöllőn, központban 80 nm üzlethelyiség kiadó. Érd.:
20/4646-686.

SZOLGÁLTATÁS
* Videófilmjeit összeállította már amit nyaralásáról, gyermekeiről
készített? Még nem? Hívjon, segítek! Családi videófilm készítés, -
vágás, DVD-, CD-ROM, VHS átírás. 06-20-582-0806
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Profi sminkes elkészíti sminkjét bálok, estélyek előtt saját
otthonában. Tel.: 30/9489-728.
* Kozmetikus hívására szivesen házhoz megy! Tel.: 30/9489-728.
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkale-
hetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szak-
tanácsadói munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon szeptember 24-én és
Gödöllőn október 8-án, szombaton és vasárnap. Most még érettsé-
gi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000 Ft.
Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% vis-
szaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-130 eFt/hó.
További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői,
magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés:
06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs
szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.:
20/9527-289, 28/594-040.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozások-
nak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat,
gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást. Tel.:
30/529-9722.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny,
harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás.
Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi
Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: 20/368-5888.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel:
418-203, vagy 30/924-3216.
* LAKATOS munka: automatizált kapuk, tolókapuk, kerítések, kor-
látok készítése, egyéb fémszerkezeti munka. Tel.: 20/355-9709.
* Akár 30 millió Ft szabad felhasználású jelzáloghitel - 10 nap
alatt - kedvező kamattal, jövedelemigazolás nélkül. Tel.: 30/283-
8381.
* 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).
* PM által regisztrált, vállalkozási területen nagy gyakorlattal ren-
delkező 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 vál-
lalkozási hitelek intézése. Tel.: 70/311-3578.
* Manikűr, pedikűr szakápolást vállalok, idősekhez hívásra házhoz
megyek. Tel.: 20/316-8524.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés,
szivornyaépítés és minden ami a kertről szól. Tel.: 30/528-7777,
30/2020-045.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-
45, 30/528-7777.
* Pénzügyi tanácsadás. Tel.: 30/425-3540.
* PM által regisztrált vállalkozó, mérlegképes könyvelő könyvelési
cégek részére vállal számítógépes analitikus könyvelését, kon-
tírozását, otthoni munkára. Tel.: 70/311-3578.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók
átalakítása hőszigetelt üveggel. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel:
20/355-9709.
* Nyugdíjas tanárnő vállalkozói engedéllyel takarítást, gyermek-
felügyeletet, idősek felügyeletét vállalja. Tel.: 30/558-5805.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése,
bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása.
Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* Karcsúsodjon egészségesen, éhezés nélkül, csontritkulás,
narancsbőr, allergia kezelés is garanciával. Tel.: 30/9738-734.
Herbalife független tanácsadó.

OKTATÁS
* TOP-TAN felnőtteknek: angol kezdő: hétfő-szerda 18.00-20.15,
kedd-péntek 8.15-10.30, intenzív középkezdő, minden nap.
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-224-
75-63 www.toptan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu
*TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10. osztályosoknak, kor-
repetálás, felvételire, érettségire felkészítés: matematika, fizika,
kémia, angol, német, magyar, történelem tantárgyakból. Tel./fax:
28-423-744, Mobil: 30-908-41-30

* 10 éves az I.L.I. Nyelviskola!!! Tanuljon nyelveket nálunk
amerikai,  britt 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., Reg. szám: 13-0295-04
* 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.
* Olasz és orosz nyelvtanítás kezdőknek, jutányos áron, hétvégén
is. Telefon: 30/651-8678
* Magyar és német tanítást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Tel.: 30/606-8302.
* Francia nyelv oktatása, korrepetálása, érettségire, nyelvvizs-
gára felkészítés. Tel.: 20/5633-806.
* 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.
* Utóvizsgára, javításra általános iskolában minden tárgyból
felvételi-, középiskolai- és egyetemi szinten természet- és közgaz-
dasági tantárgyakból egyetemi oktató egész évben felkészítést
vállal. Ez egy egyéni foglalkozás egyeztetés szerint. Az első
foglalkozás ingyenes! Tel.: 412-045.
* Tapasztalt nyelvtanár angol órákat vállal. Tel.: 28/411-511.
* Hungarian for foreigners! Professional teacher. Tel: 30/651-
8678
* Ötödéves ELTE-s egyetemista angol tanítást, korrepetálást vál-
lal. Nyelvvizsgára felkészítést minden szinten, személyre szabott
órák. Szükség esetén mobilis vagyok. Számom: 20/344-4357.
* Tanító gyerekekkel együtt tanulást, korrepetálást vállal. Tel.:
70/266-2150.
* Angol és orosz egyéni órák külföldön dolgozni szándékozóknak.
Tel.: 412-967.
* Gyakorlattal rendelkező tanár házaspár angol nyelv (nyelvvizs-
gára felkészítés, szintentartás, korrepetálás) oktatását vállalja.
Tel.: 30/539-8765, 30/683-6520.
* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/658-6284.
* Angol nyelvtanítás nyelvtanárnál Gödöllő központjában egyénileg
és kiscsoportban is. Tel.: 30/539-2012.
* Magyar nyelv- és irodalomból általános és középiskolások kor-
repetálását és felvételire való felkészítését vállal méltányos áron,
nagy gyakorlattal, pszichológiai végzettséggel is rendelkező tanár.
Telefon: 30/651-8678
* Felnőtt úszásoktatás! Helye: Valkó, általános iskola tanuszodá-
ja. Jelentkezni lehet: 20/582-8397-es telefonszámon, Hamar
Judit úszásoktatónál.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683; 30/380-2608.

ADÁS~VÉTEL
* *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
* Eladók: egyszer használt, barna bolyhos, 5 nm-es szőnyegpadló
(4 ezer Ft), vízibiciklis gumimatrac (5 ezer Ft), új, rokkantjáróka (4
ezer Ft),  39-es cipős görkorcsolya (3 ezer Ft), cipőmérethez
állítható görkorik 15-20 cm-ig (1 ezer Ft) 22-30 cm-ig (1500 Ft),
összerakható campingágy (1 ezer Ft), gyermek kagylómedence
(2500 Ft), asztali foci (2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1 db
palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulá-
tum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30)
292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110 típusú, 85 W-
os fagyasztószekrény 22 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 358-5309
* Eladók: 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 függönykar-
nis (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
* Eladó 1 db Akai színes tv. I.ár: 18.000 Ft. Tel.: 420-340.
* KÖNYVELŐ KFT - 12 éve jól működik - központban lévő irodával,
berendezéssel és ügyfélkörrel eladó. Tel.: 420-285.
* Akác fagyártmányt veszek. Tel.: 30/638-0653.
* Jó állapotban lévő 9 fiókos íróasztal ötezer forintért eladó. Érd.:
30/2363-722.
* 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.

Apróhirdetés felvétele a KKossuth L .  u .  1ossuth L .  u .  1 .  a latt.  a lat t



14 Gödöllői Szolgálat 2005. szeptember 29.

* Kitűnő állapotban lévő 170-200-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.
* Kihúzható kanapé + 2x2 személyes ülőgarnitúra olcsón
eladó. Tel.: 20/9455-583.
* Eladó 4 db 185/65 R 14 Volkswagen téli gumi felnivel, dísztárc-
sával, 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! 40 l-es, új szőlőprés 20 eFt, 2 db 100 l-es boros hordó 7
eFt/db, 1 db új centrifuga 14 eFt, orosz búvárszivattyú, felújítottak,
8 eFt/db. Cím: Cseri Imre, Gödöllő, Blaháné út 206. Tel.: 432-588.
* Eladó 3 db fa rácsos gyermekágy és egy összecsukható,
sötétkék utazóágy. Érd.: 20/9412-516.
* Eladó 50 l-es üvegballon, 50 l-es bogrács, 30 db szódás üveg ládával,
1 db palackos gáz, hősugárzó, paszpolozott állatbőrök. Tel.: 410-808.
* Eladó új állapotú, hálószobabútor, konyhabútor garnitúra,
sarok ülőgarnitúra, régi típusú székek, fehér zománcos veg-
yestüzelésű kályhák, gáztűzhely palackkal. Tel.: 412-488 (18
és 20 óra között).
* Konyhafelújításból megmaradt régi típusú konyhaszekrény,
tűzhely, mosogató olcsón eladó. Érd.: 20/381-8405.
* Smaragd tuják, stb. korrekt áron, 40-175 cm között, korlá-
tozott darabszámban eladók Gödöllőn. Tel.: 30/308-1889.
Szállítás megoldható.
* Esőkabátok, vékony, vastag, egyrészes és kétrészes, külön-
böző színekben (terep is). Gumicsizmák, bélelt is. Védőkesztyűk:
gumi, pamut, bőr, bélelt, kerti, lovagló, munkás, cérna, műanyag,
vegyszerálló, stb. Borászathoz: kotyogók, fokolók, hordók,
szőlőcukor, demizsonok, dugók, borkén, kénlap. Érdeklődjön
telefonon, várjuk üzletünkben. Kószó János Mezőgazdasági
Boltja, Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 28/419-051.
* Jó állapotban lévő, betonaljzatú GARÁZS eladó a Kazinczy
körúti garázssoron. Szerelőakna van. Érd.: 30/470-5913.
* ELADÓ: újszerű állapotban lévő 4 részes szekrénysor, valamint
plüss sarokgarnitúra 2 személyes fekhellyé alakítható kanapéval
és fotellal. Érdeklődni lehet: 06-30-654-0519-es telefonszámon.

ÁLLAT
* 6 éves Kaukázusi fiú kutyának szerető gazdit keresek. Tel.:
410-452.
* ELADÓ 2 db egészséges, aranyos CSUKLYÁS patkány kézhez
szoktatva KÖLTÖZÉS MIATT  háromemeletes ketreccel, belső
házzal, etetővel, itatóval, alommal  10.000,-Ft-ért! 06 (20)
513-5191; 06 (30) 619-9043

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr,
ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es
Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó metál
színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner friss műsza-
kival, 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 bel-
sőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* Eladó Suzuki Swift 1.0i GL, fehér, 1997-es, 64 ezer km-rel.
Immobiliser, magyarországi, vezetett szervízkönyv, fél év
garancia, friss műszaki. Ár: 840 eFt. Tel.: 70/628-5060,
20/9860-256. Bp., Kerepesi út 85.
* Trabant kombi 1 év műszakival, zöldkártyával, eredetiség
kártyával sürgősen eladó. Tel.: 70/296-1643.
* Eladó Suzuki Swift 1.3i GLE, fehér, 1999-es, műszaki érv.:
2007, 120 ezer km, 2 el. ablak, 2 el. tükör, rádiómagnó, fél év
garancia. Ár: 825 eFt. Tel.: 70/628-5060, 20/9860-256. Bp.,
Kerepesi út 85.
* Kedvező áron eladó 4 db. 14"-os 195/60 R14-es új téligumi.
Tel.: 20/374-8906.
* Opel Astra G 1.6 benzines, ezüst színű, 1999-es céges autó
250 ezer km-rel eladó. I.ár: 700 eFt. Tel.: 30/231-9724.
* Eladó Suzuki Swift 1.0i GL, türkiz, 1999-es, 113 ezer km-rel.
Rádiómagnó, riasztó, friss műszakival, fél év garanciával. Ár:
750 eFt. Tel.: 70/628-5060, 20/9860-256. Bp., Kerepesi út
85.
* Eladó Renault Twingo 1.2i soft-top, 1996-os, zöldessárga,
műszaki 2006-ig, 98 ezer km. El. ablak, közp. zár, rádiómagnó,
vászontető. Ár: 750 eFt. Tel.: 70/628-5060, 20/9860-256.
Bp., Kerepesi út 85.
* ELADÓ LADA NIVA 1.6-os benzin-gázüzemű autó. Gyártási
év: 1986, vizsga érvényessége: 2007. április. Iá.: 350 000 Ft.
Tel.: 70/299-4657.

* Suzuki Swift 1.3i GS eladó!, Fehér, üzembe helyezés 2001,
54 ezer km, 2 airbag, 2 el. ablak, kp. zár, immobiliser, fél év
garancia, friss műszaki. Ár: 990 eFt. Tel.: 70/628-5060,
20/9860-256. Bp., Kerepesi út 85.
* Eladó 1995-ös Renault Clio 1.4 RL fehér színű, műszaki érv.
2007., 141 ezer km. Felszereltség: riasztó, immobiliser,
szervízkönyv, ködlámpa, kp. zár. Ár: 650 eFt. Tel.: 70/628-
5060, 20/9860-256. Bp., Kerepesi út 85.
* Suzuki Swift 1.0i GL eladó! Középkék, üzembehelyezés
2000. 07. 28., műszaki érv.: 2006., 72 ezer km, rádiómagnó,
riasztó. Ár: 900 eFt. Tel.: 70/628-5060, 20/9860-256. Bp.,
Kerepesi út 85.
* Eladó Suzuki Swift 1.3i GC, 2000-es, ezüst, műszaki érv.
2006, 91 ezer km-rel. Klíma, közp. zár, magnó, szervízkönyv,
törzskönyv, sérülésmentes. Ár: 990 ezer Ft. Tel.: 70/628-
5060, 20/9860-256. Bp., Kerepesi út 85.
* Skoda 105 L, 87-es évjáratú, nagyon megkímélt állapotban,
kevés km-rel eladó. Ár: 80 eFt. Tel.: 20/806-2266, 70/627-
0199.
* Eladó Suzuki Swift 1.0i GL, 2002-es, ezüst, műszaki érv.
2006-ig, 27 ezer km, metál, immobiliser, sérülésmentes. Ár:
1.150.000 Ft. Tel.: 70/628-5060, 20/9860-256. Bp.,
Kerepesi út 85.
* Eladó Suzuki Swift 1.3i GLX, piros, üzembe helyezés 2002,
műszaki érv.: 2006, 40 ezer km, 2 airbag, 2 el. ablak, kp. zár,
sérülésmentes, fél év garancia, ár: 1.090.000 Ft. Tel.:
70/628-5060, 20/9860-256. Bp., Kerepesi út 85.

TÁRSKERESÉS
* 62 éves, egyedül élő férfi párját keresi 60 éves korig.
Lehetőleg vékony testalkattal. Tel.: 30/516-1261.
* Uraim! Ha Önök magányosak, ne legyenek, mert nálam vár-
ják azok a hölgyek az ismerkedést, akik már megtették az
"első lépést"! Segítek minden korosztálynak! Tel.: 70/546-
2484.
* Már most, szeptember 30-án este vagy a közeljövőben gyere
velem szórakozni a gödöllői Napsugár Étterembe. Vacsora,
zene, tánc. Független, nem molett hölgy telefonját várom. 60-
hoz közeli úr. Tel.: 70/599-6768.
* Kedves társkeresők! Újra itt az ősz, a tél. Jönnek a hosszú
esték. Ezeket nem kell magányosan eltölteni. Keressen fel, és
segítek. Tel.: 20/967-4009.

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.
* Kapcsoljon időben! Válassza a legjobbat! Nyugdíj jellegű
megtakarítások a megszokott életszínvonalért. Farkas
Attila, 70/368-9649.
* Súlyproblémái vannak? Ne adja fel, kezdje újra!
Díjmentes szaktanácsadás. Testzsíranalízis, mel-
lékjövedelem. Farkas Antalné, 70/313-0097.
* Várjuk annak az adakozónak a jelentkezését, aki 2000
db kisméretű bontott téglával támogatná a Millenniumi
Nemzeti Hagyományőrző Alapítványt. Jelentkezés:
20/362-7228.
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„Végre valahára elérkezett!“ Amiről any-
nyit beszéltünk, meg még álmodtunk is
sokat. Gödöllő teremlabdarúgó csapata
a nemzeti bajnokság első osztályában
léphetett pályára. És egyből a tavalyi baj-
nok és kupagyőztes Aramis ellen, ráadá-
sul idegenben.

2005. szeptember 12., Budafok
Colorspectrum Aramis – Gödöl-
lői Futsal Klub 1:5

Minden jól indult, hisz az utánpótlás csapatok
mérkõzésén a kis Bikák nyertek 6:2, ami igen-
csak fölényesnek mondható.

Megfiatalított Aramis volt az ellenfél, de ez
nem jelentette azt, hogy meggyengített. Népes
kis szurkolótábor kísérte el a Bikákat egyéb-
ként, amiért külön köszönet nekik!

Mindkét csapat görcsösen kezdett, a tét nyo-
masztott tán. S a lábak megremegtek rendre. Az
elsõ 10 percben mindkét oldalon a védekezésé
volt a fõszerep. 

Meg kell jegyezni, hogy vendéglátóink fiatal
sora meglepõen bátran, határozottan, és kifeje-
zetten jól játszott, aminek eredménye a 12. perc
vége felé egy Baki Balázs által elért gól lett, aki
egyébként még az utánpótlás csapat játékosa.

Aztán Madarász Jani a 18. percig bírta a gól-
képtelenséget, akkor pedig egy gyönyörû egy-
érintõs játék után hatról a léc alá vágta a bõrt.
Az utolsó percben összegyûlt a hat hiba ellenfe-
lünknél, így büntetõhöz jutottunk, amit Sinya a
kapu jobb oldalába bikázott. 2:1-gyel fordul-

tunk tehát. (Kapura egyébként 13-szor lõttünk,
míg vendéglátóink mindössze 3-szor)

A másodi félidõben felélénkült a játék, az
Aramisban kevesebb szerephez jutottak a fiata-
lok, Soós edzõ inkább a rutinnak szavazott bi-
zalmat. Azonban ez a rutin sem tudta megaka-
dályozni az NB II küzdelmeiben már annyiszor
megcsodált Sinya-Szente Tomi összjáték után
érkezõ menetrendszerinti találatot. (Sinya mes-
terien vette észre a rést a védelemben és tálalt
keresztbe a hosszún érkezõ Szente Tomi elé.)
3:1 után ellenfelünk folyamatosan támadott, s
dolgozott ki tiszta lövõ helyzeteket, azonban
ezek 10-15 méterre voltak kapunktól, és nem
tudtak kifogni az elsõ osztályba most bemutat-
kozó Tóth Gyuszi eszén. A 15. percben aztán
Madi vissza adta a jól megérdemelt gólpasszt
Lódi Tominak.

Négy perccel a vége elõtt a hazaiak lehozták
kapusukat, ám gólhelyzetig így sem jutottak,
sõt! A végig remeklõ Madi csípett fülön egy
gyenge passzt, mint tanár a csintalan nebulót, és
ugyan ilyen tanárian emelt kilencesünktõl az
Aramis kapujába.

Ezután konzerválódott az eredmény. A vége

így 5:1 lett nekünk.

2005. szeptember 19.,
Gödöllõ
Gödöllői Futsal
Klub – RFC Csömör
5:5

Múlt hétfõn végre újra itt-
hon dübörögtek a bikapa-
ták, az elõzõ szezon máso-
dik helyezettje a Csömör
csapata volt az ellenfél.
Parádésan kezdtünk a tava-

lyi ezüstérmes ellen, csak sajna' ahogy az
Aramis ellen, most is az a fránya helyzetkihasz-
nálás. Aztán, szintén az elõzõ hétfõhöz hasonló-
an, jött Madi, és ugyan olyan gyönyörû akció
után betalált végre. Majd kisvártatva Baranyai
Palika is így tett, lapos lövése talált utat a
csömöri kapuba. 2:0, gondoltuk a törvénysze-
rûségek azért vannak, hogy megdõljenek, s a
rengeteg kihagyott helyzet nem bosszulja meg
magát. De! Zsámár csípte el sokadik rossz pasz-
szunkat, amibõl Takó szépített, majd jött Gyur-
csányi, igazolva milyen jó játékos is, és egyen-
lített.

Aztán a második félidõ elsõ öt percére úgy
tûnt, hogy a Bikák az öltõzõben ragadtak, va-
gyis a pályán voltak, de inkább csak kisborjak-
ként viselkedtek, s a csömöri un. tigrisek gyor-
san be is rámoltak két gólt. Így most õk vezettek
kettõvel. De mint már említettem rangadó volt
ez, vagy mi. Egyszóval a Bikáink olyan szinten
szedték össze magukat, hogy egybõl a pamp-
lonai San Fermín-ünnepségen éreztük magun-
kat. Elõször Berkes Laci harcolt ki egy hatmé-
teres büntetõt, amit Madi értékesített, majd is-
mét Berkes Laci jött, és egy kis csömöri bi-

zonytalankodás után labdát lopott, s 7 méterrõl
kilõtte a bal alsót. Végül pedig Baranyai Palika
használta ki Kovacsics csúszkálását, és vissza-
vette a vezetést.

De sajnos itt még nem volt vége. Jó pár buta
fault miatt összegyûlt a hat hibapont, s a Csö-
mör tízmétereshez jutott. Ezt Gyurcsányi ugyan
mellélõtte, de a másodiknál Kovacsics már nem
csúszott meg, s kiegyenlített. Fél perc volt hát-
ra. Támadtunk mindent beleadva, és Tóth Szabi
néhány másodperccel a vége elõtt betalált!
Azonban Török sporttárs, talpalást jelezve már
kifelé mutatott. Nem tudom mondjuk, hogy pá-
ros lábon állva hogyan lehet talpalni, de az nem
fontos, hogy mit gondolok, az számít, az a gól,
amit a játékvezetõ megad, s ezt a találatot nem
adta meg. Ezt pedig mi tiszteletben tarjuk. A
vége tehát 5-5 lett.

Szakértõk szerint igazságos az iksz. Szerin-
tem is. Csak mikor az elsõ félidõ háromnegye-
dében sokkal jobbak vagyunk ellenfelünknél,
meg fél perccel a vége elõtt vezetünk, meg a vé-
gén érvénytelenítik egy gólunkat, akkor az
olyan rossz…

És mi a jó? Hát hogy egy héten belül játszot-
tunk a tavalyi bajnokság elsõ két helyezettjével,
szereztünk 4 pontot, nem kaptunk ki, és mind-
kettõjüknek rúgtunk 5-5 gólt!              Pecze Dániel

Teremlabdarúgás

Kétszer öt

Berek-Rolád Miskolc – Gödöllői
Futsal Klub 1:11 (1:2)

2005. szeptember 26., Miskolc
GFK: Tóth Gy. – Madarász, Baranyai, Lódi,
Fehér – Szente, Simonyi, Vigh, Berkes, Tóth
Sz, Ács
G: Vígh (3), Szente (2), Baranyai (2), Fehér
(2) Madarász, Lódi. Edzõ: Nahóczki Attila

Egy gól a sok közül

Okt. 1.:Röplabda: Nõi extraliga: Kecskemét
RC-Gödöllõi RC, 17 óra;Labdarúgás: NB III:
Jászberény-Gödöllõ, 15 óra, ifi 13 óra;Kézilab-
da: nõi fenõtt, Martonvásár-GKC 15 óra.
Okt. 2.: Kézilabda: férfi felnõtt, Mogyoród-
GKC, 11 óra; férfi felnõtt, Veresegyház-GEAC
11.30., ifi 10 óra; Atlétika: minimaraton a SZIE
fõépülete körül, 11 óra.

Okt. 3.: Labdarúgás: Futsal: Kanárik-Gödöllõi
Futsal Club, Budakalász, 20.20; Kispályás baj-
nokság: I. o.: Círió-Barcelona, 16 óra, katlan,
Szilz-BF.Vill., 17 óra, katlan.
Okt. 4.:Labdarúgás: Kispályás városi bajnokság
II. o: Vitech-Viktória, 16 óra, katlan, Albérlet-
Seven, 17 óra, katlan.
Okt. 5.: Labdarúgás: Kispályás városi bajnok-
ság I.o.: Móres-Traffic, 16 óra, katlan, Amatõr-
Rubau, 17 óra, katlan.

Az elmúlt hétvégén a hetedik forduló
mérkőzéseit rendezték meg a labdarú-
gó NB III. Mátra-csoportjában. Az ott
szereplő Pelikán FC Gödöllő ezúttal ha-
zai környezetben lépett pályára, és ját-
szott 2-2-es döntetlent. A tartalék-
együttes idegenben aratott 4-0-s, sima
győzelmet a Hévízgyörk otthonában.

A nagycsapat Gödöllõn úgy ért el 2-2-es dön-
tetlent a vendég Gyöngyöshalász ellen, hogy a
mátraaljaiak már 2-0-ra is vezettek. Bár a for-

dítás nem sikerült, Ivanovics Károly csapata
mégis egy helyet elõrelépett a tabellán, s a 14.
helyen áll. A kistérségi rangadón, a Kistarcsa-
Veresegyház összecsapáson igazságos (2-2-es)
döntetlen született. Ennek az iksznek köszön-
hetõen a Tura állt a táblázat élére.

Az élcsoport: 1. Tura 18 pont (22-5), 2. Mag-
yargéc 18 (18-9), 3. Veresegyház 17, …6.
Kistarcsa 11, …14. Pelikán FC Gödöllõ 4 (8-
22)

(t.)

Labdarúgás

1 sima, 1 (majdnem) fordított
Szeptember 17-én a Puskás Ferenc
Stadionban rendezték meg az idei or-
szágos váltóbajnokságot. A serdülő kor-
csoportban a 13 éves lányok váltócsapa-
ta két ötödik helyezést szerzett. 

4 x100 méteren a Kalmár Tímea, Kisgergely
Viktória, Bartók Alexandra, Horváth Cintia
összeállítású együttes szerepelt, a 4 x 600 mé-

teres távon a Kalmár, Bartók, Horváth, Ulakics
Enikõ féle csapat futott. Az ifjúsági fiúknál 3
x1000 méteren Horváth Benjamin, Judák Péter
és Korányi Gergõ szerzett 8. helyezést. A leg-
jobban a 14-15 éves fiú 4 x 800-as váltó telje-
sített. Ez a társaság Kovács Gábor, Horváth Bá-
lint, Csikós Gergõ, Czindrity Attila összetétel-
ben futott, s lett ezüstérmes a bajnokságon.

Gadanecz György

Atlétika

Országos váltóbajnokság

Továbbra is százszázalékos a Gödöl-
lői KC

Magabiztosan õrzi elsõ helyét és veretlenségét
a GKC. A legutóbbi fordulókban idegenben és
otthon is látványos és közönségszórakoztató já-
tékkal gyûjtötték be a pontokat.

A csapat mérkõzéseire érdemes kilátogatni
minden sport és kézilabda szurkolónak, mert a
Gödöllõi Kézilabda Club játékosai hozzáállá-
sukkal és technikai tudásukkal újjáélesztik a
város régi nagy kézilabda hagyományait.
Következõ hazai mérkõzés: 
Október 2.: Gödöllõi KC – Mogyoród, egyete-
mi sportcsarnok.  

Hajdu Balázs

***

GEAC
Fontos győzelem Taksonyban
Taksony – GEAC 26 - 22 (13 - 12)

Rendkívül értékes gyõzelmet aratott a GEAC
megyei I. osztályú férfi kézilabda csapata a szu-
percsoportban. A múlt heti botrányos játékve-
zetés melletti vereségre abszolút gyógyírt jelent
a mostani, idegenben megszerzett két pont.

Az elsõ félidõben fej fej mellett haladtak a
csapatok, a félidõt egygólos hazai vezetéssel
zárták. A fordulás után azonban összeállt a gö-
döllõiek védekezése, s gyors leindításokkal
megléptek ellenfelüktõl. Jól játszott az egész
csapat, de kiemelendõ az átlagon felülit nyújtó
Tímár Péter (9 gól) és Pillinger László (7 gól).

Ifjúsági mérkõzésen: Taksony-GEAC 33-10
(15-4)

Kézilabda

Győzelmek kora

IV.  forduló, szeptember 18.
GKC gólok: Rácz 4, Surányi 11, Bõdy 5,
Kalmár 4, Farkas 6, Fejes 2, Bátori 2, Hajdu
3, Novák 5

GÖDÖLLÕN, a Kazinczy lakótele-
pen 2 szobás, 63 nm-es, erkélyes, fel-
újított lakás bútorozottan, hosszú
távra kiadó (gázkonvektor, külön víz-
óra). Ár: 60 ezer Ft + rezsi.  Azonnal
beköltözhetõ. Érd.: 30/210-0048.

Budakalász TK – Gödöllői KC  
22 - 42 (10 - 20)

V. forduló, szeptember 26.
GKC gólok: Rácz 4, Surányi 4, Bõdy 6,
Kalmár 4, Farkas 3, Fejes 4, Bátori 2, Hajdu
3, Novák 4

Gödöllői KC – Vecsés 34 -16 (17 - 9)

A Gödöllői KC csapata

MARGITA PROGRAM
Október 2.: 20. PLUS BUDAPEST NEM-
ZETKÖZI MARATON ÉS FUTÓFESZ-
TIVÁL.
Maraton: 42,195 méter, rajt: 10 órakor, a
Hõsök terérõl.
Plus Maraton Staféta – 3 fõ 12,6 km –7,4 km
– 8 km rajt: 10 órakor, a Hõsök terérõl.
Plus Ekiden Váltó – 5 fõ 12,6 km – 7,4 km-
8,2 km – 6 km – 8 km, rajt: 10 órakor, a Hõ-
sök terérõl
Plus Minimaraton 7,5 km, rajt: 9.20-kor és
9.40-kor a Hõsök terérõl
Plus Maratonka 4 km, rajt: 10.15-kor Hõsök
tere
Plus Gyaloglás 4 km rajt: 9.45, Hõsök tere
Városligeti séta, 3,5 km, rajt: 10-16-ig folya-
matosan.

A nõi röplabda-bajnokság élvonalában, az
Extraligában szereplõ Gödöllõi RC csapatá-
nak nem sikerült megismételnie a nyitó fordu-
lóban Nyíregyházán mutatott (3:2-es gödöllõi
sikerrel zárult a találkozó) fantasztikus telje-
sítményét, és a második fordulóban elszen-
vedte elsõ vereségét.

A Hollósy László vezetõedzõ irányította
együttes a BSE otthonában lépett pályára –
nem sok sikerrel. A mieink 3:0-ra (18, 14, 22)
kikaptak, így az Extraliga hatodik helyén áll-
nak. A következõ mérkõzést szombaton 17
órakor Kecskeméten játsszák.                          (a.)

Női röplabda Extraliga 

Vereség

Gödöllői minimaraton

A verseny helye és ideje: október 2., 11 óra,
Gödöllõ, az Egyetem fõépülete körül, aszfal-
ton, a verseny központja a Sportcsarnok.
Aversenyszámok idõrendje:

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

13.15.; 1990-91., leány 3 km: 13.35., fiú, 3
km:13.55.
Nevezés: A verseny napján 10 órától, de legké-
sõbb a rajt elõtt fél órával a Sportcsarnok recep-
ciójánál. Nevezésnél kizárólag a születési évet
kell figyelembe venni.
Díjazás: Az elsõ három helyezett érmet és aján-
dékcsomagot, a negyedik-hatodik helyezett aján-
dékcsomagot kap. Ezen kívül külön díjakat
adunk, illetve ajándékokat sorsolunk ki helye-
zéstõl függetlenül.

A versenyt rossz időjárás esetén is megtartjuk.

Heti Sport
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LÉGÜRES TÉR KÁRTYALAPJ
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TEJTERMÉK
FÕZELÉK-

NÖVÉNY

UGYAN! RÓMAI 1 BÓR TONNA

ZORRO JOULE RÓMAI 50 NÉMA DEPÓ!

3 4 5 6

FEJVÉDÕ HIDROGÉN SÉRÜLÉS

INDIÁN TÖRZS GALLIUM FEGYVERE

GALLYAIT

ÉNEKESMA-

DÁR FORD.

EME
VÁLL ALATTI

RÉSZE
KÉN

MATERIÁLIS
DUPLÁN: 

JÁTÉK
OXIGÉN

DEHOGY!
SZEMÉLYES 

NÉVMÁS

METRÓ JÓD

MÉTER RÚT BETÛI! ÖSSZEDÕL

EURÓPAI NÉP NEWTON NULLA

KACAT KELET FÉLTÕ!

ÕSZ VÉGE!
KIEJTETT 

BETÛ
BIBLIAI ALAK

KÖZÉPEN

BEZÁR!
OLTÁST AD

FÉL CÁPA!
AZONOS

BETÛK

BETEGSÉG

TÜNETE
ANGYALRANG

ANGOLUL: 

SINCE

NYUGAT NEMESFÉMET DALOLÓ SZÓ

Õ NÉMETÜL 

(HÍMNEM)

SZEMMEL 

ÉRZÉKEL
FÉLTÕ!

NÉVELÕ KEDVES
BALKÁNI 

NÉP

FÖLDBE RÓ

NAPSZAK VOLT

KIEJTETT 

BETÛ

VALAMIT

FOGAD

FEHÉR ITAL
UNITED 

KINGDOM

PÁRATLANUL 

LAZA!

IGEKÖTÕ

RÉGI 

ÛRMÉRTÉK
BALKÁNI NÉP

ZÉRÓ FÉLSZ!

BEFEJEZÉS 

NÉMETÜL1 GRAMM

RÓMAI 22
PARKOLÓ 

JELE

SPANYOL 

AUTÓJEL

TENGERI 

BÛNÖZÕ

ÜDÍTÕITAL
LUXEMBURG

AUTÓJELE

TETÕKÉSZÍTÕ

SZAKMUNKÁS

KORHÁZ JELE

JAPÁN 

AUTÓJELE

RÉZ + ÓN 

ÖTVÖZETÉT

ZAMBIA 

AUTÓJELE

NÕI 

HANGSZÍN
IDEA

URÁN

ÁTAD MÚLT IDÕ JELE

EGY ANGOLUL
NEM 

ROSSZAT

TANULÓ

VEZETÕ
ÉRZÉKSZERV

A

Ady Endre: Párisban járt az ősz…

Beküldési határidõ: 2005. október 6.

A 33. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Gyászol három hangyaboly / Cincognak a
tücskök / Kék ködnek nézik az eget / Zöld köd-
nek a füstöt.“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû
vásárlási utalványát nyerték: Mezei

Józsefné, Szõlõ u. 12. fsz. 2., Zelnik Péter,
Palotakert stny. 9.
A MAG könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-
lási utalványát nyerték: Zelnik Róbert,
Palo-takert stny. 9., Hammang János, Dózsa
György út 26.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásár-
lási utalványát nyerték: Báthori Gizella,
Blaháné út 105., Rusznák Melinda, Akácfa
u. 1.

Nagy sikerû horgászver-
senyt rendezett a Pelikán
Horgász Egyesület a né-
gyes és ötös tavon. A remek
horgászidõben több, mint
ötven fõ mérte össze tu-
dását a meghirdetett kate-
góriákban. A diákok törpe-
harcsa fogó versenyénél a
kifogott halak száma dön-
tötte el a helyezéseket, míg
a felnõttek között a kifogott
halak súlya határozta meg a
sorrendet.
A gyerekek versenyét Szi-
lágyi Tamás nyerte 80 darab hallal, második Kollár János (47 hal), harmadik Kõrösi László (36
hal). A felnõtteknél Balogh Attila lett a gyõztes 15 kiló hallal, második Nemes Ferenc (11,5 kg),
harmadik Plachy Zoltán (7 kg). A felnõttek a kiírás értelmében a mérlegelés után valamennyi ha-
lat visszaengedték a tóba.
Az értékes díjakat Gerõfi László, az egyesület elnöke, valamint dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõ asz-
szony adta át a legjobbaknak. A verseny után az egyesület bográcsgulyásra hívta meg a résztvevõket.

Horgászverseny


