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Lokálpatrióta hetilap

Egyszer megerősödve térnek vissza

Meghívó

Emlékek a nép testvéreiről

A fennállásának 50. évfordulóját ünneplõ

Török Ignác Gimnázium

„Szent Ferenc kedvelt fiai“, a kapucinusok látható és láthatatlan történetét tárja
elénk a Gödöllői Városi Múzeum október
elsején megnyílt és jövő tavaszig látogatható időszaki kiállítása.
Dr. Puskely Mária szerzetestanár fogalmazott így,
aki bevezetõ gondolataival megidézte az eszményképüknek az evangéliumot, az örömhírt választó
barátokat. A szerzetesrend megalakulása után 100
évvel, 1625-ben már 17 ezer kapucinus élt Európában, 42 tartományban, 1260 kolostorban. Magyar földre a törökök elleni háborúk során érkeztek; ott voltak Buda felszabadításakor, majd részeseivé váltak a város újjáépítésének. A több mint 12
évig Olaszországban élt nõvér megemlékezett páter Angelusról, aki magyar lelkészként végigmotorozott a „csizmán“ az itáliai magyar családokért.
És méltatta a mainzi német kapucinus apátság 41
apácáját, akik a második világháború borzasztó
éveiben felajánlották életüket engesztelésül Németország és a világ bûneiért, a világ, s benne Európa békéjéért. A kolostort bombatámadás érte és
valamennyien meghaltak.
Sajnos a Máriabesnyõre majd 50 év után, 1989ben visszatért kapucinus szerzetesek sincsenek
már közöttünk, hiszen 2002 végén megfogyatkozva elmentek. Ingegneri Leopoldo, a kapucinus közösség magyarországi képviselõje azonban a megnyitón elmondta: ez nem olyan meghátrálás,
amelybõl nincsen visszatérés, hanem olyan távo-

Alapítva 1992

2005. október 6. és 8. között
több rendezvénnyel emlékezik meg
az elmúlt évtizedekrõl:
Október 6., csütörtök, 16.30: megemlékezés
az aradi vértanúkra, koszorúzás a gimnázium
melletti Török Ignác-emlékmûnél.
Október 7., péntek, 19.00: jótékonysági
koncert a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak megsegítésére a királyi kastély dísztermében.
Október 8., szombat, 15.00: „össztantestületi ülést“ tartanak a gimnázium egykori épületében Máriabesnyõn, ahová a régi és jelenlegi tanárokat várják;

majd
18 órai kezdettel: ünnepi megemlékezés és
a volt törökös diákok találkozója
a Szent István Egyetem aulájában.

Ingegneri Leopoldo a
kiállítás megnyitóján

zás, hogy egyszer megerõsödve térnek vissza. Teljes szívébõl köszönte a kiállítást, a múzeum vállalkozását, a megnyitón részt vevõk jelenlétét, mert
mindez azt bizonyítja, hogy mélyen él az emberek
szívében a kapucinusok iránti szeretet Gödöllõn és
Máriabesnyõn. Nem is lehet másképp, hiszen a kapucinusok a nép testvérei.

A kiállítás célja az, fogalmazott Gaálné Merva
Mária múzeumigazgató, hogy tárgyi és írásos emlékek összegyûjtésével hívja fel a figyelmet a kapucinus testvérek önzetlen munkájára, amelyet I.
Grassalkovich Antal meghívása óta gyakoroltak
Máriabesnyõn.
pk
Fotó: a szerző

Információ: 28/420-380, 28/420-383
www.tig-godollo.hu
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Testülési ülés

Fejlesztésekről és kitüntetésekről döntöttek
Lehet 150 millióval kevesebb?
Az államhoz vándorol a helyi adó
Szeptember 29-i ülésén a képviselõ-testület zárt
ülésen tárgyalta a Gödöllõ Vállalkozója-díj adományozására elõterjesztett javaslatot és a volt
községház hasznosításának elõkészítését. A nyílt
ülés a költségvetést érintõ témákkal kezdõdött.
Elsõként vita nélkül elfogadták a város idei költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló beszámolót. A 2005-re tervezett 8 milliárd forint
bevételbõl június 30-ig 4,4 milliárd forint érkezett a város kasszájába, s az ugyanekkorára méretezett kiadásokból 3,5 milliárd forintot fizettek
ki. Ugyancsak elfogadta a testület az idei költségvetési rendelet módosítását, majd Gémesi
György polgármester beszámolóját a vállalkozói
vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységérõl.
A költségvetési beszámoló is foglalkozott vele, de ezúttal bõvebb tájékoztatást is kapott a
képviselõ-testület arról, hogy mennyi pénzt von
el az állam a várostól helyi a iparûzési adóbevétele alapján. Az adóiroda a városban mûködõ
vállalkozások iparûzési adóalapját 96 milliárd
forintra kalkulálta. Ebbõl 1,9 milliárd forint adóbevétel várható. A központi elõírások szerint a
„jövedelemkülönbség mérséklése“ céljából 150
millió forintot elvon az állam Gödöllõtõl.
Errõl kisebb vita alakult ki a képviselõ-testület
ülésén. Gémesi György megjegyezte ugyanis,
hogy jó adóerõ-képessége miatt Gödöllõtõl évrõl-évre annyi pénzt vesznek el, amennyibõl
minden évben 3 utcát meg lehetne építeni. Az
Országgyûlés a napokban elfogadta Érd megyei
jogú várossá nyilvánítását. Ez ellen nincs kifogása. De jobb lenne, hogy ha egy megyei feladatok ellátását magára vállaló település költségvetését nem más önkormányzatoktól, így például a
gödöllõitõl elvont pénzbõl kellene kiegészíteni.
A szocialista Kovács Barnabás ezzel szemben
úgy vélekedett, hogy vannak olyan települések,
akik örülnének, ha fizethetnének. Frakciótársa,
Papp Zoltán sommásan mondta, a gazdagok fizessenek. Gödöllõ ugyanis lélekszámához képest a kiemelkedõ adóbevételû településekhez
tartozik. Válaszában a polgármester rámutatott,
nem ilyen egyszerû a helyzet. Gödöllõ térségi feladatokat is ellát saját költségvetésébõl többek
között az egészségügyi ellátásban. De említhetnénk – tesszük hozzá – a közoktatást is.

Támogatják az erdélyi árvízkárosultakat
Gémesi György elõterjesztésére egymillió forint
önkormányzati támogatást szavazott meg a képviselõ-testület a város költségvetésébõl az erdélyi
árvízkárosultaknak. Ezen felõl a polgármester
egyéni adakozásra kérte fel képviselõ-társait, õ
maga 50 ezer forintot ajánlott fel. Ugyancsak a
katasztrófa sújtotta területre jut el a szeptemberi
sörfesztivál bevételének felajánlott része, mint
ahogyan az október 22-ére, Gödöllõre meghirdetett jótékony célú futballmérkõzés bevétele is.
Akkor a parlamenti labdarúgó válogatott és a gödöllõi öregfiúk tizenegye lép pályára, s a tervek
szerint egyiküket a magyar válogatott ez idõ szerinti szövetségi kapitánya,Lothar Matthäus erõsíti.

Átadták a Gödöllő Vállalkozója-díjat

Városi kitüntetés, családi örökség
Az önkormányzat a Gödöllõ Vállalkozója-díjjal azokat az egyéni vállalkozókat tünteti ki,
akiknek a tevékenysége tartósan kiemel-kedõnek és színvonalasnak minõsül a település
életében, a lakosság ellátásában. A képviselõ-testület
az
idén
Hegedûs Ernõ
lakatos és Kõrösi
Sándor
autószerelõ
mestereknek
adományozta
az elismerést.
A díjat Gémesi
György polgármester adta át a Városházán szeptember 29-én
rendezett ünnepségen. Az elismerésben részesültek életútját Székely Csaba professzor, a
képviselõ-testület gazdasági bizottságának elnöke méltatta.
Hegedûs Ernõ lakatos mester 1932-ben született a jugoszláviai Sajkáslakon. Családjával
1944-ben menekült Magyarországra. A fiú
1959-ben került Gödöllõre, ahol apja szakmáját folytatva a Ganz Árammérõgyárban dolgozott. 1965-ben kiváltotta az ipart, amelynek

keretében elõször bérleményben, majd 1969tõl saját házában ûzte a lakatos mesterséget.
Élete egyetlen szenvedélyének tekinti a munkát. Ennek az eredménye az, hogy 73 évesen
is lelkesen veszi kézbe a lakatos szerszámokat. Büszkén mondja,
hogy a szakmát tovább viszi az egyik
fia.
Kõrösi Sándor
Gödöllõn
született 1950ben. Édesapja
az akkori három autószerelõ egyike volt. Édesanyja az erdélyi Nagyváradról származik. Pécelen érettségizett, Budapesten tanulta a mesterséget. Apjával
együtt elõbb az ÁFÉSZ alkalmazottaiként tartották karban a szövetkezet teher- és személygépkocsijait. Késõbb vállalkozásban folytatták a munkát. Kõrösi Sándorhoz a fõvárosból is kijártak
ipari tanulók, õt pedig gyakran kérték fel szakközépiskolai érettségik vizsgabizottsági tagjának.
Ma autóvillamossági szerelõ fiával együtt dolgozik a Bajcsy-Zsilinszki úti mûhelyben.

Nem drágul az őstermelői mobil asztal – Elfogadták a piac jövő évi bérleti
díjait

alakultak ki. Ez megnehezíti a csapadékvíz elvezetését és a szilárd burkolatú út kiépítését.
A Lázár Vilmos utcában lezúduló víz annyira
kimosta az utca egy szakaszát, hogy az a gáz- és
vízvezeték leszakadásával fenyegetett. A Damjanich utcában ennyire kritikus helyzet nem alakult ki, de a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága miatt megcsúszott az út. Ennek megakadályozására folytatni kell a támfalépítést és gondoskodni szükséges a csapadékvíz elvezetésrõl.
Mindezek ismeretében a képviselõ-testület
egyetértett azzal, hogy – az önkormányzat egymilliárd forintos hitelkerete terhére – tervdokumentációk készüljenek a két utca út- és közmûépítési munkáihoz.

Döntött a képviselõ-testület a Városi Piac bérleményeiben 2006. január 1-jétõl alkalmazandó
bérleti díjakról. Az árusítóhelyek és üzletek bérleti díja átlagosan 3,96 %-kal emelkedik. Ez az
emelés fedezi a piac mûködtetési költségeit és
lehetõséget ad szerény, 2,5 millió forintos nyereség elérésére.
Az õstermelõi kínálat bõvítését szem elõtt
tartva és elismerve e munka értékét az õstermelõi mobil asztalok bérleti díja nem emelkedik,
napi 500 forint marad. A fél vagy egy évre elõre
lekötött asztalokért havonta 474 forinttal kell
többet fizetni. A csarnok üzleteinél átlagosan 6
%-kal, az udvari pavilonoknál 8,3 %-kal emelkedik a bérleti díj.
A raktárhelyiségek bérleti díjai átlagosan
1,5%-kal emelkednek. A mélygarázsban 5,6 %os a díjemelkedés. Az óradíj (áfával együtt) 90rõl 100, a napidíj 260-ról 300 forintra emelkedik. Az éves bérletért az idei 70.500 Ft plusz
ÁFA helyett 74.400 plusz ÁFÁ-t kell fizetni.
A jövõ évi ÁFA csökkentés a bérlõk egy
részénél díjcsökkentést eredményez.

Lázár Vilmos, Damjanich utca
A felhőszakadás nyomán
A július 11-i felhõszakadás különösen balesetveszélyes helyzetet okozott ki a Lázár Vilmos
és részben a Damjanich utcában, mivel azok
meredek hegyoldalban, minimális szélességgel

Jelentős károkat okoztak a graffitisek Gödöllőn
Nemrég számoltunk be arról, hogy megszépül a
Hamvay kúria épülete. Sajnos azonban egyesek
gondoskodnak arról, hogy a festés költségei minél magasabbra rúgjanak. Hétfõn hajnalban
ugyanis három graffitis az épület falát több helyen is összefirkálta. Csak a szolgálatban lévõ
biztonsági õrnek köszönhetõ, hogy a már újrafestett falakig nem jutottak el. Az õr ugyanis észrevette, megzavarta és üldözõbe vette a tetteseket, de elkapnia sajnos nem sikerült õket. Jelenleg a rendõrség keresi a három fiatalembert,
akikrõl az õrnek sikerült személyleírást adnia.
Fotó: -kjAz önjelölt „mûvészek“ ezen az éjszakán nem
csak a piacnál jártak. A Palotakerten, és a városközpontban több épület is viseli ottjártuk nyomát. bj
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A révtől a kastélyig
Vác-Gödöllő kerékpárút
A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás újraélesztette a Vác-Gödöllõ regionális kerékpárút megépítésének közel tízéves
tervét, 4 millió forintot nyert a részletes nyomvonal-meghatározó tanulmányterv elkészíttetésére.
A kerékpárút összekötné a Dunakanyart és a
Gödöllõi-dombságot. Két végállomása a váci
rév és a Grassalkovich-kastély mellett álló Nepomuki Szent János szobor lenne, pihenõhelye
pedig a félútra esõ Vácrátóti Botanikuskert.
A gödöllõi képviselõ-testület elfogadta a települést érintõ nyomvonalat. A kerékpárutat Szadától a Dózsa György út mellett, részben a már
meglévõ szakaszon vezethetik, majd a Kazinczy
utcán át a Rákos-patakig, onnan a Patak térig le-

het kiépíteni. Ezután a városközpont aluljáróján
keresztül érheti el a kastélyparkot és a Nepomuki Szent János szobrot.
A testület felkérte Gémesi György polgármestert arra, hogy támogassa egy önálló társulás létrehozását a térségi kerékpárút megvalósítására.

Peres dűlő – Eladó földterületek
Meghosszabbította a képviselõ-testület január végéig azoknak a Peres dûlõben elhelyezkedõ mezõgazdasági földterületeknek az értékesíthetõségét, amelyeket februárban jelölt ki
árverésen történõ értékesítésre. Az április 12ére meghirdetett árverésre senki sem jelentkezett. A hét telek eladási ára azonos a februárban megállapított kikiáltási árral.

Városi önrésszel
Pályázat új tűzoltóautóra
Négy köbméter víz szállítására alkalmas tûzoltóautó beszerzésére nyújt be pályázatot az önkormányzat a Városi Tûzoltóság korszerûsítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságához. Az önkormányzat vállalta, hogy a mintegy 90 millió forintba
kerülõ gépjármûfecskendõ árának 20 %-át –
18 millió forintot – önerõként elõteremti.

Viselhetik a város nevét
Gödöllői kosársuli
Hozzájárult a képviselõ-testület ahhoz,
hogy a város neve megjelenjen a Gödöllõi Kosársuli Sportegyesület nevében. Az egyesület a
Pest Megyei Kosárlabda Bajnokságban és a
Budapest Bajnokságban indít csapatokat 8-11
év közötti gödöllõi vagy itt tanuló lányokból.

Városi támogatással
Tavaszi hadjárat
Az 1849. évi szabadságharc tavaszi hadjáratára emlékezve a katonai hagyományõrzõ
szervezetek évek óta végigjárják a csaták helyszíneit, s ennek során április 7-én rendre Gödöllõre érkeznek. A képviselõ-testület már
most eldöntötte, hogy jövõre is 250 ezer forinttal támogatja a szervezõ Magyar Hagyományõr Világszövetséget.

Egyetemisták és főiskolások
ösztöndíja
Jövőre is Bursa Hungarica
Az Oktatási Minisztérium a 2001-2002-es
tanév során hozta létre és indította el a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, amely a felsõoktatási intézmények hátrányos helyzetû hallgatói számára
nyújt rendszeres anyagi segítséget.
A gödöllõi önkormányzat minden évben
csatlakozott a pályázati rendszerhez. Az idén
43 állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ
hallgató kap a várostól havi 2500-5000 forintot. Ez az összeg megyei és minisztériumi támogatással egészül ki.
Az önkormányzat a pályázat 2006. évi fordulójához is csatlakozik. A pályázati felhívást
lapunkban olvashatják az érdeklõdõk.
-itFotó: Brindzik

Ismét útlezárás az Erzsébet parknál – Befejező
szakaszban a felújítás
Az elmúlt hétvégén jelentõs torlódás alakult ki Gödöllõ belvárosi részén, mivel útburkolat javítás miatt
lezárták az Erzsébet parknál a Táncsics Mihály úti
átjárót. A felújítást, melynek során a Táncsics Mihály
út és a HÉV-vonal szintbeni keresztezésének csatlakozó útburkolat-javítását végezteti a BKV Rt. a hét
végén folytatják, s a hétfõi napon várhatóan be is fejezik. Október 8-án reggel 6 és október 10 én 22 óra
között tehát ismét lezárják az átjárót, és a forgalmat a
Kossuth Lajos utca - Dózsa György út vonalra terelik
át.
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Csak tőlünk függ, mikor fűtenek

Jöhet a hideg?
A hűvös idő beköszöntével kevés téma
tarthat számot olyan érdeklődésre,
mint a fűtési helyzet. Az elmúlt évek korszerűsítéseinek eredményeként egyre
stabilabb és gazdaságosabb szolgáltatást nyújtó Gödöllői Távhő Kft. igazgatóját, Tóth Istvánt kérdeztük, mire számíthatnak az idén télen városunk lakói.
– Nemrégiben végezték el a próbafûtést, milyenek a tapasztalatok?
– Mindenképpen hasznos és szükséges volt a
rendszer teljes körû beüzemelése. Több, az elmúlt fûtési szezon óta keletkezett kisebb meghibásodást is ki tudtunk javítani, mint például
kábel-, érzékelõ-, tömítéshibákat, s így nem
okoznak fennakadást a fûtési szezon közben.
Szeretném megköszönni a fogyasztóknak a
hozzáállását a próbafûtéshez, ugyanis ez volt az
elsõ olyan alkalom, hogy nem kaptunk kritikákat, nem volt reklamáció, hogy miért fûtünk,
amikor még nem indokolt. Örülök annak, hogy
ügyfeleink is átérezték ennek a fontosságát.
– Az elmúlt télen több csõtörés is nehezítette
munkájukat. Az idén is számítanak hasonló
problémákra?
– Az idei esztendõben közel 20 millió forintot kellet költeni felszín alatti hibaelhárításra.
Ennek több mint a felét az önkormányzat biztosította a tartalékalapból. A hibák közül a legnagyobb gondot a Kossuth utcában bekövetkezett
csõtörés okozta. Itt egy gumikompenzátor hibásodott meg. Jelenleg nyolc ilyen szerkezet van a
felszín alatt. Nagyon szeretnénk ezeket kicserélni, de ez egy hosszú tervezési folyamatot és
kb. 20 millió forintot igényelne. Jelenleg ez az
egyetlen, ami gondot okozhat, de bízunk benne,

hogy nem lesz a Kossuth utcaihoz hasonló eset.
– Úgy tudjuk, az idén is több
korszerûsítõ beruházást hajtottak végre.
– Még kora tavasszal kicseréltük mindkét
fûtõmû gázfogadóját. A beruházás 18,6 millió
forintba került. Az új gázfogadókat kiegészítettük olyan technikai berendezésekkel, amelyek
alkalmasak a lekötött teljesítmény figyelésére.

Ezáltal elkerülhetõ lesz a felhasznált energia lekötöttnél nagyobb igénybevétele, és természetesen a büntetés elkerülése. Kicseréltük mindazon távhõvezeték szakaszokat, amelyek az elfolyó melegvíz miatt nagy veszteségeket okoztak. Erre több mint 14 millió forintot fordítottunk, valamint mindkét fûtõmûben telepítettünk
egy-egy folyamatos vízvizsgáló berendezést,
amely a kazánok tápvizének engedélyezett minõségét vizsgálja. Ez egy durván 1,5 millió forintos beruházás, de szükséges volt rá a kazánok meghibásodásának megelõzése miatt.
– Akkor lényegében semmi akadálya, hogy
elindítsák a fûtést?

II. Állatvédelmi Nap Gödöllőn

Ezrek az Alsóparkban
Elmúlt vasárnap ismét benépesült a
kastéllyal szembeni zöld terület. A
két évvel ezelőtt megalakult Herman
Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület (HEROSZ) gödöllői tagszervezete az Alsópark eme
részén rendezte meg a II. Állatvédelmi Napot. Az állatok világnapja alkalmából megrendezett összejövetelen
az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz – állatokhoz és emberek egyaránt. A folyamatosan szemerkélő
eső ellenére több ezren látogattak ki,
nem kevesen érkeztek az ország távoli pontjairól is.

– Elmondhatom, hogy a mi részünkrõl nincs
olyan probléma, ami ennek akadálya lehetne.
Az más kérdés, hogy, sajnos, nagyon sokszor a
fogyasztói oldalon ütközünk súlyos konfliktusokat eredményezõ akadályokba. Ilyen például,
hogy sokan most, az utolsó pillanatban akarnak
hozzálátni a korszerûsítéshez, és, sajnos, vannak, akik ezt úgy teszik meg, hogy velünk nem
egyeztetnek. Ez nem elég, hogy egyes esetekben meghiúsítja a fûtés beindítását, de képzelhetik, mi történik, amikor magánakcióban leszereli valaki a radiátorokat, mi pedig a lakók
kérésére elindítjuk a fûtést… Eláztatjuk a lakásokat, és kezdõdik az egymásra mutogatás. Nagyon fontos, hogy a rendszerhez senki ne nyúljon úgy hozzá, hogy az nincs velünk egyeztetve!
– Arról már többször is tájékoztattuk az Olvasókat, hogy a fûtés beindításának módja,
hogy önöktõl kérni kell az indítást. Érkeztek
már igények?
– Igen. Az idõ hûvösebbre fordultával, már
néhány épülettömbben kérték, hogy indítsuk el
a fûtést, s ezt meg is tettük. Továbbra is javaslom, hogy az egyes épülettömbökben állapodjanak meg a lakók, hogy hány fok hõmérséklettõl
kérik a szolgáltatást, mivel így kiküszöbölhetõ,
hogy a közös képviselõ hol azért gyûjt aláírásokat, hogy legyen fûtés, hol azért, hogy ne legyen.
– Jelenleg hányan élnek ezzel a lehetõséggel?
– Sajnos senki. S ezt nem is igazán értjük, hiszen ennél kényelmesebb megoldást nem tudunk elképzelni. A távfûtõmûben folyó számítógépes hõmérséklet regisztrálással ez a rendszer automatikusan üzemeltethetõ. Sajnos sokan még mindig azt gondolják, hogy akkor
spórolnak, ha nem fûtenek. Pedig a tapasztalatok azt igazolják, hogy az új rendszerrel kb.
napi 200 forintért elérhetjük azt, hogy ne legyenek hidegek a lakások. Ennél jóval többe
kerül a gyógyszer, ha valaki megfázik.

Héjatánc

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

Segítségüket előre is köszönjük!
– A legtöbb fogyasztójukat ilyenkor az foglalkoztatja, mennyi is lesz a fûtésszámla. Mire
számíthatnak a fogyasztók?
- A távhõ díjának felülvizsgálatával decemberben foglalkozik majd a képviselõ-testület. A
döntés tõlük függ, én annyit mondhatok, hogy
az infláció körüli emelésre teszek majd javaslatot. Egy dologra azonban fel kell hívnom a fogyasztók figyelmét. Az elmúlt idõszakban több
nyilatkozat is elhangzott a médiában a távhõ
kompenzációval kapcsolatban. Kérem, ne keressenek bennünket ez ügyben, mert ezek még
csak tervek. Amennyiben errõl megszületik a
pontos döntés, úgyis megkapják a megfelelõ tájékoztatást az érintettek.
Ny.F.
Fotó: a szerző

kiemelkedõ tevékenységgel lehet kiérdemelni. Az elsõ szobrot Sipos Éva és családja vehette át. Ezüst Pelikán elismerõ oklevelet kapott Tiborfai Zsuzsa, Kinde Tünde és Cseke
Adrienn.
A mûsorvezetést Várkonyi Andrea, a TV2
híradósa vállalta el, tovább emelve az esemény rangját. A védnökök szerepét dr. Ná-

Halász Árpád bemutatója

Kutyahűség

Várkonyi Andrea, Gémesi György és Sipos Éva
A zsűri

Megnyitó beszédében dr. Gémesi György polgármester, a HEROSZ gödöllõi tagszervezetének tiszteletbeli elnöke, a rendezvény fõvédnöke hangsúlyozta, az elmúlt két esztendõben komoly munkát végzett a helyi tagszervezet: több mint 700 kutya talált új gazdára az állatbarátok segítségének köszönhetõen. A II. Állatvédelmi Nap programjait Vincze Lilla fellépése, valamint a dogosok és a
bullterrieresek országos találkozója tette még
színesebbé. Szintén nagy érdeklõdés övezte a
magyar pásztorkutya-bemutatót, s a Gödöllõi
Kutyakiképzõ Iskola produkcióját. Volt még
lovagoltatás gyerekeknek, vadmadárismeretõ
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és bemutató, mosómedve-simogatás, ingyenes állatorvosi és kozmetikai tanácsadás, valamint keverékkutya-szépségverseny. A kölyökkutyáknál Angie (tulajdonosa Cseke Adrienn) gyõzött, a kistestûeknél Pupu (Jóföldy
Máté), a közepes termetûeknél Helmut (Kissné Vázsonyi Eszter), a nagytestûeknél pedig
Rudi (Ványi Zsuzsa). A fajtasztita kutyák között a Sisi névre hallgató ebet (Tóth Tamás)
látták a legszebbnek.
Hagyományteremtõ szándékkal idén elsõ
alkalommal átadták az Ezüst Pelikán-díjat,
amelyet az állatvédelem érdekében kifejtett

nási Éva, Gödöllõ város címzetes fõjegyzõje
és dr. Virsinger György megyei igazgató fõállatorvos töltötte be, akik a kutyaszépségverseny díjátadásában is szerepet vállaltak, de
rajtuk kívül a zsûri tagja volt Pécsi Ildikó kiváló-érdemes mûvész, Tóth Tímea válogatott
kézilabdázó, Czigány Ildikó, Magyarország
egyetlen nõi repülõgép-kapitánya, Radnóti
László sportriporter és Kovács Iván válogatott párbajtõrözõ.
(t.a.)
Fotók: Balázs Gusztáv, Tatár Attila

– Hogyan fogadta, hogy Önök lettek a kitüntetettek? – kérdeztük Sipos Évát.
– Nagyon meglepett, és megmondom õszintén, kicsit szinte szégyellem is magam, mert úgy érzem, vannak, akik nálunk többet tettek ezen a téren.
– Pontosan milyen tevékenységért ítélték önöknek a díjat?
– Mi nem végzünk kiemelkedõ munkát, legalábbis nem úgy érzem. Hét éve tartunk kutyát a
családommal, mindig jól bántunk a hozzánk került jószággal. Az elismerést annak a kitartásnak
köszönhetjük, hogy legutóbb, amikor a kiskutyánk vírusfertõzés következtében megbetegedett,
és még a szakemberek is lemondtak róla, mi nem adtuk fel. Amikor késõbb hazahoztuk, azt
mondták, kutya, még ennyi problémát nem élt tút, kutyáért ennyit még nem küzdöttek.
– Milyen kutyájuk van?
– Természetesen egy keverék, amit nemrégiben hoztunk el a HEROSZ menhelyérõl. Nagyon
jó, hogy van egy ilyen lehetõség.
– Miért természetes, hogy keverék kutyát tartanak?
– Nem értünk egyet azzal, hogy amíg ennyi szerencsétlen, nyomorult jószág van, akik segítségre szorulnak, addig méregdrága fajkutyákat tartsunk. Ma sokan osztják ezt a véleményt, ez abból
is látszik, hogy sokan választják azt a lehetõséget, hogy innen vigyenek haza kutyát. Bízom
benne, hogy a jövõben is sokan támogatják majd így és más módon is a HEROSZ tevékenységét.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az elveszett anya
Két szálon fut a nem mindennapi történet Maeve Binchy Az üvegtó című regényében. Két nemzedékhez tartozó
hősök sorsát követhetjük nyomon. Felnőttekét és gyerekekét. Utóbbiak aztán
szintén felnőttekké válnak a hosszú
évek során, melyeket a regény átfog.
Egy ír kisvárosban vagyunk, Lough Glassban.
A település patikusának gyönyörû felesége, Helen nem találja ott a helyét. Egyedül a város határában levõ festõi tó partján érzi jól magát,
nagy sétákat tesz arra. Cigányok vertek tanyát a
közelben, meg egy különös remeteasszony,
Madeleine nõvér, aki mindent megért és mindent megbocsát.
Egy nap, úgy tûnik, Helen ki is evezett a tóra.
A családjuk üres csónakja felborulva ringatózik
a hullámokon. Az asszony sehol. Nem kerül elõ
késõbb sem. Néhány hónap múlva egy hullát
fognak ki a vízbõl. Már felismerhetetlen. De
hát csak az övé, Helen McMahoné lehet. A kérdés, hogy öngyilkos lett-e vagy baleset történt?
Tizenkét éves kislánya, Kit mindennél szörnyûbbnek érezné, ha öngyilkosnak tartanák,
nyilvánítanák az édesanyját. A helyi egyházi iskolában tanul, s mint buzgó katolikusnak, semmi sem lenne nagyobb szégyen neki, azonkívül
az egész családnak, apjának, öccsének, ha a szeretett feleséget, anyát nem a temetõ megszentelt
földjébe, hanem olyasvalakiként, aki eldobta

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKÉRE
A Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete, a
Gödöllői
Királyi
Kastély, és a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ a Száz éve született József Attila címmel vers- és
prózamondó ver-senyt hirdet.
„….lehetne fű, lehetne fény is,
…szeretnék még szeretni én is.“
(Markó Béla: József Attila)
A versenyre vers és megzenésített vers kategóriában lehet nevezni 3 korcsoportban: 1012 év, 13-14 év, valamint 15-30 év közötti
gödöllõi fiataloknak. Vers kategóriában 1 kötelezõ és 1 szabadon választott mûvel lehet
jelentkezni. A jelentkezõk a kötelezõ verset a
szervezõk által összeállított listából választhatják ki, amit a jelentkezési lappal együtt a

magától Isten adományát, az életet, megtagadta
a soha el nem múló reményt, a temetõ falán kívül hantolnák el.
Szerencsére mindenki meg van gyõzõdve,
vagy legalábbis úgy tesz, mintha meg lenne
gyõzõdve: csakis akaratlan balesetrõl lehetett
szó. Helen maradványai mint köztiszteletben
álló személyéi nyerhetnek örök nyugodalmat.
Eközben Londonban is sok minden történik.
Elindul a másik szál. Hogyan kapcsolódik az
elsõhöz? Helen barátnõje által, akirõl eddig sose hallottak. De hát kétségtelenül létezik: levelet ír. Évekig levelezik tragikus véget ért barátnõjének a lányával, Kittel.
Kit sorsának alakulásán át bepillantást nyerhetünk a mai ír fiatalok életébe, Dublin mindennapjaiba, tekintve, hogy õ is és gyerekkorából való barátai ott folytatják a tanulmányaikat.
A tanulmányok mellett, alkalomadtán azoknál is jobban, a szerelem foglalkoztatja õket.
Még az is felmerül: mindent odadobjunk-e a szerelemért? Ugyanis Kit mintha nem egészen magához való fiút választana. Nem tudja, megbízhat-e benne, Steve-ben, de hát senkit sem tart
annyira vonzónak, mint õt. Többször is eljutnak
Londonba. Elõször Kit egyedül, majd újra és
újra a fiúval, akit szeret. Már nem csupán a levelezés köti össze az Írországban és Angliában élõ
szereplõket. S Kit talán megnyugtató választ talál összes kérdésére.
(Maeve Binchy: Az üvegtó)
- nád Könyvtár regisztrációján átvehetnek, valamint letölthetnek a Könyvtár honlapjáról
(www.gvkik.hu).
A verseny időpontja: 2005. november
19., szombat, 9 óra.
Helyszíne: a Gödöllői Királyi Kastély
díszterme.
Nagyszámú jelentkezõ esetén elõdöntõket
tartunk a Városi Könyvtárban 2005.november 7, 8 és 10-én. A döntõben helyezést elért
vers- és prózamondók értékes jutalmat kapnak.
Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon
keresztül a kitöltött jelentkezési lappal. A jelentkezési lapokat a Városi Könyvtár regisztrációján, vagy az iskolákban a felkészítõ tanároknál lehet beszerezni, illetve a Könyvtár
honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu).
A jelentkezés határideje:
2005. október 15.
A jelentkezési lapokat a Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ regisztrációjára kérjük leadni.
Telefonon érdeklõdni a 28- 515-539-es telefonszámon Ocsovszky Zsófiánál lehet.

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

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

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

VII. GÖDÖLLŐI NEMZETKÖZI
HÁRFAFESZTIVÁL
OKTÓBER 8-16-IG
VIGH ANDREA, TOKODY ILONA,
A BUDAPESTI VONÓSOK
ÉS MÁSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
IV. GÖDÖLLŐI
NEMZETKÖZI LISZT FESZTIVÁL
OKTÓBER 22-30-IG
TÖBBEK KÖZÖTT JANDÓ JENŐ ÉS
ÉRDI TAMÁS FÖLLÉPÉSÉVEL.
A KONCERTEK 19 ÓRAKOR
KEZDŐDNEK A DÍSZTEREMBEN.
Bõvebb információ:
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Tel.:410-124
Jegyek válthatók: hétfõ kivételével
10-17 óra között a kastélyban

ZUZI CSEMEGE
Gödöllõ Szt. János u. 36
Nagy érdeklõdésükre való tekintettel
ÚJRA indul sorsolásos játékunk!
Továbbra is
akciókkal, bõvülõ választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!

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

Tel.: 06/30-5099-170

Kedves
Olvasóink!

Accor services, ENNI – KÉK és Chéque
déjeuner utalványokat elfogadunk!
Nyitvatartás: H-P: 6-18, Szo: 6-12;Vas: Zárva
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Emlékül az aradi tizenháromnak
Ady Endre:
Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsu-csókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelmünkben
Az aradi tizenhárom.

TÖRÖK IGNÁC
Gödöllõn született, mint a régi nemescsói Török-család sarja. A katonai pályára lépett és
nagy sikerrel végezte iskoláit a bécsi császári és
királyi akadémiában, ahonnan hadnagyi rang-

15 éves jubileum

ban a hadsereg mérnõki karába lépett. 1838ban, mint mérnökkari õrnagyot, a magyar nemesi testõrséghez másodõrmesterré nevezték
ki. Többek között Görgey Artúr és Klapka
György is tanítványai közé tartozott. 1846-ig
maradt a testõrségnél, majd újból a mérnökkarhoz osztották be Lembergbe (ma Lvov, Fehéroroszország) és alezredessé nevezték ki. Innen
mint mérnökkari igazgatót Zágrábba, onnan pedig Komáromba helyezték. A komáromi vár
erõdítéseinek és helyreállítását s részben újjáépítését Török Ignác vitte keresztül. Buda várának bevétele után õ romboltatta le ott a Hentzi
átlat épített hatalmas erõdítéseket.
Az aradi tizenháromra 1849. október 5-én a következõ sorrendben hirdették ki a halálos ítéletet
felségárulás és esküszegés miatt:
Kiss Ernõ (1800-1849), született Temesvárott
(ma Timisoara, Románia), katolikus, gyermektelen özvegy, azelõtt a hannoveri király nevét viselõ
huszárezred ezredese és parancsnoka, a pápai
Krisztus-rend lovagja;
Gróf Vécsey Károly (1807-1849), született
Pesten, katolikus, nõs, azelõtt a hannoveri király
nevét viselõ huszárezred õrnagya, császári királyi
kamarás;
Aulich Lajos (1792-1849), született Pozsonyban (ma Bratislava, Szlovákia), katolikus, nõtlen,
azelõtt a Sándor cár nevét viselõ gyalogezred alezredese;
Török Ignác (1795-1849), született Gödöllõn,
son ment át a csapat...
– Tagcserék tekintetében így
volt. A második évadban, 1990ben Lukács Csilla elment, helyére érkezett Váry Zoltán, és kiegészültünk egy újabb gitárossal, Sallai Tiborral. A
zene viszont maradt a régi. Továbbra is hazai és
külföldi (Hobo, Doors, Whitesnake stb.) „slágereket“ játszottunk.
– Meddig?
– Egészen 1992-ig. Akkor úgy döntöttünk,
hogy befejezzük. Mindenki másfelé kacsingatott,
elkerülhetetlen volt ez a dolog. A zene szeretete
és a zenélés azonban szinte mindegyikünknél
megmaradt valamilyen szinten.
– Most azonban ismét összeálltok...
– Volt 5 éves és 10 éves jubileumi koncertünk,
ezt sem hagyhatjuk ki. Jelenleg éppen próbálunk,
fésülgetjük a dalokat. Rengeteg nótánk van,
ezekbõl kell kiválasztani azokat, amelyek mindannyiunknak tetszenek.
– Mikor és hol lesz a fellépés?
– Október 14-én, pénteken, 21 órakor kezdünk
a Trafo Clubban. Már a 10 éves bulin is nagyon
meg voltunk elégedve a hellyel. A bulin egyébként a Good Evening Gödöllõ Blues Band valamennyi formációja, összes zenésze fellép majd.
– Lesz-e valami különlegesség ezen az estén?
– Lesz bizony. Este hét órától kissé visszamegyünk az idõben, már ami az árakat illeti. 19 órától a sör 17.50-be kerül majd, a zsíroskenyér pedig 2.50-be, mint annak idején. Amíg a készlet
tart és nem egész este. Ezenkívül azok az emberkék, akik bármilyen Blues Kocsmás relikviával
rendelkeznek (jegy, tagsági igazolvány, póló stb.)
-chés ezt elhozzák, ingyen jöhetnek be.

katolikus, nõtlen, azelõtt a császári utászhadtest
alezredese és utóbb Komárom várának erõdítési
igazgatója;
Lahner György (1795-1849), született Necpálon (ma Necpaly, Szlovákia), katolikus, nõs, 1
gyermek apja, azelõtt a gróf Gyulay Ferenc nevét
viselõ gyalogezred õrnagya;
Schweidel József (1796-1849), született Zomborban (ma Sombor, Szerbia), nõs, 5 gyermek
apja, azelõtt a Sándor cár nevét viselõ huszárezred
õrnagya;
Pöltenberg Ernõ (1813-1849), született Bécsben (ma Ausztria), katolikus, nõs, 3 gyermek apja,
azelõtt kapitány és csapatparancsnok a Sándor cár
nevét viselõ huszárezredben;
Nagysándor József (1804-1849), született
Nagyváradon (ma Oradea, Románia), 45 éves, katolikus, nõtlen, nyugalmazott kapitány;
Knézich Károly (1808-1849), született VelikeGroljevacban (ma Horvátország), katolikus, nõs, 2
gyermek apja, azelõtt kapitány a 34. gyalogezredben;
Gróf Leiningen-Westerburg Károly (18191849), született Ilbenstadtban (ma Németország),
evangélikus, nõs, azelõtt kapitány a 31. gyalogezredben;
Dessewffy Arisztid (1802-1849), született Csákányban (ma Szlovákia), evangélikus, nõs, kapitány, 1839 óta nyugállományban;
Damjanich János (1804-1849), született Stazán (ma Stasa, Szerbia), orthodox, nõs, azelõtt kapitány a 61. gyalogosezredben;
Lázár Vilmos (1815-1849), született Nagybecskereken (ma Beckerek, Szerbia), katolikus,
nõs, 3 gyermek apja, volt hadnagy.

Zöldhulladék

csak zsákokban
A kezdetekkor meghirdetett módon, a VÜSZI
Kht. folyamatosan begyûjti és elszállítja a kertvárosi övezetekben képzõdött zöldhulladékot. A
munkát az utóbbi idõben néhány esetben félreértésekbõl adódó helyzetek hátráltatták, így szükségessé vált, hogy ismételten tájékoztassuk az érintett lakosságot.
A begyûjtésre csütörtökönként kerül sor; kérjük, hogy csütörtök reggelre az utcára, jól látható
helyre tegyék ki a zsákokba gyûjtött kaszálékot,
lombot, kerti zöldhulladékot. E célra bármilyen
mûanyag vagy papírzsák megfelel. Amennyiben
csütörtökön nem tudjuk befejezni a begyûjtést, a
visszamaradt mennyiséget a rákövetkezõ napon
elszállítjuk. Mivel a rendelkezésre álló eszközeink
korlátozottak, csak a zsákokban kihelyezett zöldhulladékot tudjuk elszállítani, így pl. a halomba rakott avar, a kötegekben kirakott gallyak elszállítására nincs módunk. E nagyobb mennyiségû, komposztálható anyagok saját fuvareszközzel kiszállíthatók az ökörtelek-völgyi hulladéklerakónál található komposztáló telepre, ahol az anyagot díjtalanul átveszik. (Nyitva tartás: hétköznap 7-15 óra
között, szombaton 7-12 óra között.). Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kertes
övezetekben képzõdött zöldhulladék begyûjtése
jól mûködik. E munkára szükség van; ezúton is
köszönjük a lakosok segítõkész hozzáállását. A feladatot azonban csak szervezetten tudjuk ellátni,
így kérjük, hogy a zöldhulladék kihelyezésekor a
fentiek alapján szíveskedjenek eljárni. VÜSZI Kht.

A főszervező visszautasítja az elhangzottakat

Újra Blues Kocsma

Horváth Miklós drogozással vádol

Blues Kocsma. Gödöllőn a rendszerváltás idején az a fiatal, aki nem a diszkók
látogatásával akarta a szombat estéjét
eltölteni, de mégis zenés helyre vágyott,
nem nagyon válogathatott. Nem volt miből. Aztán a helyzet megváltozott. Néhány fiatal zenész a művelődési központban beindította a mára már legendássá vált Blues Kocsmát, ahol hetente
egyszer a Good Evening Gödöllő Blues
Bandé volt a főszerep és a színpad. Azóta 15 év telt el, a klub és a zenekar megszűnt, de egy jubileumi koncert erejéig
most ismét a húrok közé csapnak a fiúk.
Erről és sok egyébről beszélgettünk Lőrincz Károllyal, a hajdani Good Evening
Gödöllő Blues Band énekesével.

A Palotakert lakóinak aláírásával adott
át levelet a Polgármesternek Horváth
Miklós, az MSZP-SZDSZ-GCF képviselőcsoport tagja a képviselő-testület
ülésen. A levelben a Palotakert lakói
azt kérték, hogy a jövőben ne rendezzenek zenés rendezvényeket az Alsóparkban, mivel az zavarja a lakótelepen élők nyugalmát.

– Annak idején honnan jött az ötlet, hogy egy
rock- és blues zenét közvevítõ klubot hozzatok
létre?
– 1989-ben a mûvelõdési központban mûködött egy NA ÉS névre keresztelt klub, ami éppen
megszünõben volt, majd nemsokára be is dobta a
törölközõt. Ekkor zenésztársaimmal úgy döntöttünk, hogy Gödöllõn a keményebb zenék tekintetében egy olyan ûr tátong, amit esetleg mi be tudnánk tömni. A dugó szerepére a Blues Kocsma
tûnt a legalkalmasabbnak, ahol az élõ muzsika
mellett lehetett beszélgetni, ismerkedni. December 16-án tartottuk elsõ koncertünket, ekkor debütált a Good Evening Gödöllõ Blues Band a következõ felállással: Szarka József (gitár), Lukács
Csilla (basszus), Ligeti Zoltán (dob), a mikrofont
pedig én ragadtam magamhoz. Nem sokkal késõbb csatlakozott hozzánk Molnár László billentyûs is.
– Honnan jött a zenekar neve?
– Egy jégtánc revüben figyeltünk fel erre.
Azonnal megtetszett, így tovább nem is kellett
keresgélnünk. Kiegészítettük a gödöllõi vonatkozással, és már kész is volt.
– Kik jártak annak idején a Blues Kocsmába?
– Elsõsorban a középiskolás réteg. Õk voltak a
legtöbben, de persze jártak idõsebbek is. Ahogy
terjedt a hírünk, egyre duzzadt a közönség létszáma is. Már nemcsak a gödöllõiek voltak kíváncsiak ránk, hanem a környezõ településeken élõk is.
Már a nyitás elõtt kisebb tömeg gyûlt össze a
mûvház bejáratánál azért, hogy az emberek minél
jobb asztalt, helyet szerezzenek maguknak. Nagyon sokat köszönhetünk egyébként a helyet biztosító mûvelõdési központnak, az akkor ott dolgozók segítsége nélkül a klub nem mûködhetett
volna ilyen sikeresen és ennyi ideig.
– A következõ évben azután egy kisebb változá-

Dr. Gémesi György erre reagálva kijelentette,
tiszteletben tartja a Palotakert lakóinak kérését,
s a jövõben csak nemzeti ünnepi rendezvényeknek ad otthont a park. A Palotakert lakónak
véleményét figyelembe véve került át már az
idén is a Városháza elé a sörfesztivál.
Horváth Miklós a levél átadásakor kiért a
parkban megtartott egyik rendezvényre, a drogellenes fesztiválra, melyet így kommentált:
“… Személyes meggyõzõdésem, hogy ezek be
voltak drogozva. Mármint a fesztivál tagjai. …“
Megkérdeztük a rendezvény fõszervezõjét,
Vidák Adolfot, hogyan vélekedik a képviselõ állításáról?
– Ez nagyon súlyos vád, amely nem csak engem sért, hanem a rendezvény valamennyi
résztvevõjét, azokat, akik segítettek a szervezésben, és azokat is, akik eljöttek. Sajnálom,
hogy egy képviselõ nem a probléma megoldására fordítja az energiáját, hanem a megalapo-

zatlan vádaskodásra. Manapság, sajnos, egyre
nagyobb szükség van az ilyen rendezvényekre,
hogy felhívjuk a figyelmet erre a problémára.
Épp a fesztivált megelõzõ héten, itt Gödöllõn
halt meg egy 16 éves fiú kábítószer túladagolás
következtében…
Jó lenne egyébként tudni, hogy kire gondolt
a képviselõ úr, ki drogozott? Talán az óvodás,
vagy az iskolás gyermekek, akik szép számmal
voltak jelen? Vagy a Városi Kábítószerellenes
Egyeztetõ Fórum munkatársai, esetleg a védõnõk, akik végig segítették a felvilágosító munkát? Esetleg a fellépõ mûvészekre? Hogy drogfogyasztók?! Még ittas emberek sem voltak!
Voltak ellenben olyanok, akik már kigyógyultak ebbõl, és vállalták, hogy saját tapasztalataikat megosztva segítik azt a munkát, amelynek
célja, hogy a fiatalokat megszólítsuk, és olyan
útra tereljük, hogy eszükbe se jusson kipróbálni
a kábítószereket. Ez volt a fesztivál célja.
Megkérdeztük Six Edit önkormányzati fõtanácsadót, a Kábítószerellenes Egyezetetõ Fórum helyi elnökét, aki jelen volt a rendezvényen, õ mit tapasztalt a helyszínen?
– A rendezvény minden napján kint voltam
az Alsóparkban. Örömmel láttam, hogy a szervezõk mindent elkövettek, hogy ne kerüljön sor
semmilyen konfliktusra. Egyetlen alkalommal
sem tapasztaltam, hogy drogfogyasztás, vagy
terjesztés, vagy arra kísérlet történt volna. -kj-

2005. október 6.

Gödöllői Szolgálat

valamint téErősödő testvérvárosi kapcsolatok pasztalatcserére,
mák és irányultság szerint be-

Civil sarok
Holland és magyar civil szervezetek
kapcsolatépítése, tapasztalatcseréje
2005. október 6. és 9. között Gödöllõ holland testvérvárosából, Wageningenbõl mintegy 50 fõ érkezik a már hagyománynak számító testvérvárosi
látogatásra.
Az idei évben vendégeink azzal a kéréssel
fordultak hozzánk, hogy az amúgy szûkre szabott, összesen 3 napból egyet a két város civil
szervezeteinek ismerkedésére, kapcsolatépítésére szánjon a gödöllõi programot összeállító
vendéglátó, azaz Gödöllõ Város Önkormányzata és a Gödöllõi Testvérvárosi Egyesület. A
„Civil és Önkéntes Munka“ címet viselõ szakmai napra október 7-én, pénteken 9 és 17 óra
között kerül sor a Gödöllõi Városi Könyvtárban. A helyi civilekrõl és önkéntes munkáról
tartott elõadásokon túl a két város civil szervezeteinek képviselõi lehetõséget kapnak a ta-

szélgethetnek a közös munka
és kapcsolatépítés lehetõségeirõl.
A program megvalósításában részt vesznek a
Regina Alapítvány, az Euconsult Alapítvány és
a Szent István Egyetem Önkéntes Központjának munkatársai is.

Parkfigyelési program
A wageningeni (Hollandia) Het Groene Wiel
(Zöld Kerék) Környezetvédelmi Oktatóközpont és a gödöllõi GATE Zöld Klub Egyesület
több éves együttmûködésének részeként a két
város 11-13 éves diákjai közös kutatást végeznek a gödöllõi Erzsébet-parkban és az Alsóparkban. Feltárják a parkok növény- és állatvilágát - különös tekintettel a fa- és cserjefajokra,
illetve a madarakra, megkérdezik a parkba látogatók véleményét a parkok felszereltségérõl, illetve a parkfenntartást végzõket napi munkájukról és a jövõbeli tervekrõl. Az Erkel Ferenc
Általános Iskolából 2 csapat vesz részt a prog-

Több védőnő dolgozik az iskolákban

és a helytelen tartásra, valamint a
gerincferdülésre
gondolok. De nagyon sokszor mi figyelünk fel arra is, hogy a gyermeknek gondjai
vannak a látásával.
– Mit tehetnek ezekben az esetekben?
– Javasoljuk, hogy forduljanak a megfelelõ
szakorvoshoz, sajnos nekünk másra nincs jogosítványunk. Sajnálatos, hogy sok esetben ezt a
szülõk nem veszik komolyan.
– Ezt mire alapozza?
– Mi arra kérjük a szülõket, hogy a vizsgálatok eredményeirõl tájékoztassanak bennünket.
Sajnos, amikor kérjük a leleteket, nagyon sokszor kiderül, hogy a szülõ nem vitte el vizsgálatra a gyermeket. Pedig ezzel nem nekünk tesz
rosszat.
– Mit takar a munkájuk során az egészségnevelés?
– A felsõ tagozatos iskolásoknak tartunk elõadásokat, évfolyamonként más-más témában.
Az ötödik osztályosoknak az egészséges táplálkozásról, a hatodikosoknak a dohányzás káros
hatásairól, valamint a serdülõkori változásokról. Hetedikben már a serdülõkor problémáival
foglakozunk, a nyolcadikosoknál pedig már a

Iskolaegészségügy (I.)
Újabb két védőnő dolgozik a gödöllői
iskolákban a képviselő-testület döntésének értelmében. Így hatra bővült
azoknak a védőnőknek a száma, akik
az iskoláskorúakkal foglalkoznak. De
mi is az ő feladatuk az oktatási intézményekben? Erről beszélgettünk Kissné Deli Márta védőnővel.
– Az iskolákban a védõnõk végzik a szûrõvizsgálatokat, segítenek a kötelezõ védõoltások
megszervezésében, de végzünk egészségnevelési munkát is. A szûrõvizsgálatokat az I., a III.,
az V. és a nyolcadik osztályosok körében végezzük. Ezek között van súly, magasság, mellkörfogat mérés, végzünk pajzsmirigy, látás- és
színlátás, valamint hallásvizsgálatot, vérnyomásmérést és szûrjük a mozgásszervi elváltozásokat is.
– A leggyakrabban milyen problémával találkoznak?
– Sajnos nagyon sok a mozgásszervi gondokkal küzdõ gyermek. Itt elsõsorban a lúdtalpra,

ramon, melynek lezárásaként október 7-én délelõtt a holland és magyar diákok bemutatják
egymásnak eredményeiket és a parkokat, majd
közös kiránduláson vesznek részt.

Környezet- és természetvédelmi
vetélkedő
A GATE Zöld Klub Egyesület és a Kökörcsin
Környezetvédelmi Oktatóközpont Alapítvány
az elmúlt évek tavaszi Zöld Napjainak mintájára környezet- és természetvédelmi vetélkedõt
szervez Gödöllõ általános iskoláinak az Alsóparkban október 7-én, 14 és 17 óra között. Az 57. osztályos tanulókból álló 8-10 fõs csapatok
az Alsópark talajviszonyait és a Rákos-patak
vízminõségét vizsgálják majd, valamint játékos, kreatív feladatokat oldanak meg, többek
között a hulladékgazdálkodás, a komposztálás,
a környezettudatos vásárlás témájában. A vetélkedõn részt vesznek a városunkban vendégeskedõ wageningeni diákok és környezeti nevelõk is.
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. Civil híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu.
fogamzásgátlás és az AIDS a téma.
– Mennyire tekintik önöket partnernek?
– Az iskola és a diákok számára fontos a
munkánk. Ezért is tartották fontosnak, hogy két
munkatárssal többen foglalkozzunk ezzel a feladattal.
-kj-

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.
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 3-10-ig: Kígyó, Gábor Á. út 3.
Tel.: 430-069.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 8-9.: dr. Szász László. Veresegyház
Levendula u. 63. Tel.: 06/30-991-7092.

Recept
Fehérboros pulykafalatkák
Hozzávalók:1 kg pulykamell, 1 dl fehérbor,
4 dkg vaj, 4 dkg liszt, 3 dl tej, 1 dl víz, 1 fej
vöröshagyma, 3 evõkanál mustár, olaj, só,
bors, majoranna
Elkészítés: A pulykamellet felszeleteljük,
majd apróbb kockákra vágjuk. A vöröshagymát felaprítjuk, majd olajon megfonnyasztjuk, ezután belerakjuk a húst, hirtelen megsütjük minden oldalukat úgy, hogy fehérek
legyenek. Majd sózzuk, borsozzuk és lassú
tûzön, lefedve süssük tovább. Ha elfõ a leve,
önthetünk hozzá kevés vizet.
Közben elkészítjük a mártást. A vajat felolvasztjuk, majd beleszórjuk a lisztet. Miután
összesûrûsödött, hozzáadjuk lassan a tejet és
a vizet. Ezután ízesítjük borssal, sóval, majorannával és a mustárral, végül beleöntjük a
bort. Várjunk, amíg felforr.
Miután a hús kész, hozzáöntjük a mártást és
összekeverjük õket. Rizzsel vagy fõtt burgonyával tálaljuk.

A pályázat beadási határidelye:
2005. október 31.

Az alapítvány rendelkezése értelmében
támogatást csak két évente lehet kérni.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
–HÍRADÓ, BENNE: ÁTADTÁK A GÖDÖLLÕ
VÁLLALKOZÓJA DÍJAKAT

– MEGNYÍLT A VÁROSI MÚZEUM ÚJ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus
Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
hallgatók részére.
A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel
rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium
és az intézmények közötti megállapodás alapján
nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesznek
részt. Akiknél a velük közös háztartásban élõ személyek jövedelme alapján kiszámított egy fõre esõ
havi nettó jövedelem nem éri el a 30.000 forintot.
A 12/2001. (IV.28.) rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Mûvelõdési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei: a felsõoktatási intézmény által kitöltendõ Iskolalátogatási igazolás
formanyomtatvány, mely hozzáférhetõ a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján, vagy
letölthetõ az Interneten a http://www.bursa.hu cím
alatt. Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi
(nettó) forint összegét igazoló okiratot.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. november 30.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
beérkezett pályázatokat. A döntésrõl írásban értesít
minden pályázót. A döntés ellen fellebbezéssel a pályázó nem élhet.
Az ösztöndíjról bõvebb felvilágosítást a
http://www.bursa.hu Internet címen kapható.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus
Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-mára.
A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel
rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû fiatalok
akik (a 2005-2006 tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek,

akik a 2006-2007. tanévtõl kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ
alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ
szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Akiknél a velük közös háztartásban élõ személyek jövedelme alapján kiszámított
egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem éri el a
30.000 forintot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. október 31.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Mûvelõdési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei: iskolalátogatási
igazolás. Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk egy fõre jutó jövedelmének havi
(nettó) forint összegét igazoló okiratot.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. november 30.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
beérkezett pályázatokat. A döntésrõl írásban értesít
minden pályázót. A döntés ellen fellebbezéssel a pályázó nem élhet.
Az ösztöndíjról bõvebb felvilágosítást
a
http://www.bursa.hu Internet címen kapható.

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSA

Megbékélt fájdalommal, megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk
és testvérünk, MONORI MIHÁLY 2005.
szeptember 26-án, életének 74. évében elhunyt.
Szeretett halottunk hamvait október 14-én, pénteken 15 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint a gödöllõi temetõben helyezzük
örök nyugalomra. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak.
Gyászoló, szeretõ családja
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik LABÁTH KÁROLY temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik KOLOZS SÁMUEL temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik BÁLINT MIKLÓSNÉ DÖMSÖDY
JOLÁN temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

Rágcsálóirtás – méreg nélkül
A rágcsálóirtó szerek többsége a véralvadás gátlásán keresztül fejti ki a hatását (toxikus, szintetikus kémiai vegyületet tartalmaznak).

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

2,5 éves
berni pásztor kan

3 éves keverék kan

2005 õszétõl került forgalomba egy olyan természetes alapú termék, amely mérgezõ anyagot, szintetikus kémiai vegyületet nem tartalmaz. Ez a rágcsálóirtószer kukoricából, melaszból és gabonalisztbõl készül és csak az egerekre, patkányokra hat.
A rágcsálók gyomorszerkezetének egyedisége folytán a Natrocell a gyomorba kerülve
olyan fiziológiai változásokat okoz, melyek
eredményeként a rágcsálók vízfelvétele gátlódik és 4-7 nap múlva elpusztulnak. A fiziológiai
sajátosság csak a rágcsálókra jellemzõ, így a
Natrocell sem az emberre, sem más állatokra

nem jelent veszélyt.
A Natrocell egérirtó és Natrocell patkányirtó
granulátumot tápanyagforrásként kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a területrõl minden
egyéb tápanyagforrást el kell távolítani. Az elfogyott granulátumot naponta, mindaddig kell
pótolni amíg 48 órán át további fogyást nem tapasztalunk
A Natrocell alkalmazása több szempontból
elõnyös a felhasználó számára.
– Nem jelent kockázatot sem a gyerekek, sem a
felnõttek számára.
– Nem mérgezõ a háziállatokra, madarakra,
nincs másodlagos mérgezõség.
– Biológiai úton 100 %-ban lebomlik, nem
szennyezi a környezetet.
– Nincs speciális elõírás a tárolásra és a
megsemmisítésre.
Besnyői Gazdaáruház

3 hómapos
keverék
szukák

Elveszett!

Közlemény

2 éves
keverék
szuka

2005. október 1-jei hatállyal, 2005. október 27-ig
tartó idõtartamra a gödöllõi kerület közigazgatási területére EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT rendelt el a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás Körzeti Fõállatorvosi Hivatala.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Fõosztálya 79523/2005. számú körlevelében elrendelte a rókák és egyéb vadon élõ ragadozók szájon keresztüli immunizálását a veszettségének megelõzése érdekében, illetve a betegség felszámolására. Az immunizálást vakcinával preparált csalétkekkel végzik, melynek kiszórása repülõgéppel történik.
A repülõgéprõl kiszórt csalétek emberre és állatra nézve ártalmatlan, de ha a csalétekkel emberi érintkezés történik, javasolt az illetõt mielõbb háziorvoshoz küldeni és az oltóanyaggal érintkezett bõrfelületet
fertõtlenítõszerrel lemosni. (Betadin-oldat, jódtinktúra, stb.)
A zárlati intézkedés azt a célt szolgálja, hogy az oltott ebek ne vegyék fel a rókák és vadon élõ ragadozók részére kihelyezett csalétkeket. A lakosság figyelmét fel kell hívni arra, hogy a csalétkek megfogása tilos. Az ebzárlat és a legeltetési tilalom a fenti idõtartamra (kihelyezés, felvétel) kerül elrendelésre.
A 41/1997.(V.28.) FM. rendelet mellékleteként kiadott Állategészségügyi Szabályzat 425.§.(2) alapján
az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetõleg a kutyát úgy kell tartani,
hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, a zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. A kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve,
szájkosárral szabad kivinni, (összevezetéses eboltás). A község területérõl kutyát vagy macskát csak a hatósági állatorvos kedvezõ eredményû vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
A helyi polgármesteri hivatal az 1995. évi XCI. tv. 42.§. (2) bekezdés b./pontja alapján köteles az ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska befogása iránt intézkedni.
Gödöllõ, 2005. szeptember hó

70/207-5300

Állati dolgok

A mudi
A 18-19. században a magyarországi terelõ pásztorkutyák és feltehetõleg különféle állófülû német
juhászkutyák spontán keveredésébõl alakult ki. Az 1900-as évek
vége felé tûnt fel a magyar pásztorok oldalán a puli és a pumi mellett ez az álló fülû terelõkutya.
Fürge, értelmes, jól dolgozó fajta.
Tenyésztését Fényes Elek, a balassagyarmati múzeum igazgatója
kezdte el az 1930-as években. Õ írta le elõször a
mudit. Ezután az ország különbözõ részein kísérleteztek az „új fajta“ tenyésztésével – elszigetelten és több-kevesebb sikerrel. A tenyésztõi
munka elsõdleges célja hosszú évtizedekig a fajta fennmaradása, a kipusztulástól való megmentése volt. Gyakorlatilag az 1990-es évek közepéig a legveszélyeztetettebb kutyafajtaként tartották számon. Jó néhány ígéretes tenyészet hagyott fel tevékenységével a mudit övezõ mérhetetlen, és elkeserítõ érdektelenség miatt.
Középnagy testû pásztorkutyafajta. Élénk vérmérsékletû. Feje megnyúlt, elkeskenyedõ. Füle
felálló, magasan tûzött. Szemei keskenyek, a
szemszínnél fontos, hogy minél sötétebb legyen.
A törzs felsõ vonala hátrafelé lejtõs. Háta rövid
és egyenes. A mellkas mély és hosszú. A farok
középmagasan tûzött. Szõrzete a fejen és a végtagok elülsõ részén rövid, sima, egyéb tájakon
valamivel hosszabb, csigás vagy hullámos lefutású, fényes. Sokszínû fajta, a szõrzet színe fényes fekete, fehér, maszkos fakó, szürke, márványozott. Bõre feszes, ránctalan. Gyors mozgású,
vágtája lendületes. A kanok ideális marmagassá-

Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda

ga 43-45 cm, a szukáké 40-42. Súlya 8-13 kg.
Hazánkban a pásztoremberek karakán, félelmet nem ismerõ, fogós jelleme miatt nagyon becsülik. Házõrzésre, személyvédelemre is kitûnõen megfelel, ok nélkül nem ugat, de ha beavatkozást igénylõ esemény történik, gondolkodás
nélkül megvédi gazdáját. Kis testmérete a lakásban való tartásnál elõnyös, nem mellékes ebbõl a
szempontból a nagyfokú alkalmazkodóképessége sem.
Következik: nápolyi masztiff

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy városunkban folytatódik a növények rongálása. Az elmúlt héten olvasói bejelentést követően mentünk ki az egyetemi gépmúzeumhoz,
ahol a fenyőfák után most már a tujákat is felkopaszították, tönkretették.

2005. október 6.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

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

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

ÁLLÁS
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőket keresünk. Tel.:
30/223-9801.
* Kistarcsára, nagy forgalmú büfébe fiatal eladólányt felveszünk. Tel.:
20/9133-950
* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali belépéssel felveszünk. Tel: 06-30-9340-484
* Gödöllőn működő konditerem személyi edző munkatársakat keres.
Tel.: 20/550-7434
* Gödöllői telephelyre betanított munkásokat keresünk + 1 fő raktárost
targoncavezetői engedéllyel. Horváth-Gipsz Kft. Tel.: 418-968.
* Autószerelő szakmunkást gödöllői munkahelyre felveszek. Zöldkártya
vizsga előny. Tel.: 30/670-2670.
* Gyermekszerető, gyakorlattal rendelkező 58 éves nyugdíjas nő gyermekfelügyeletet vállal, 2 gyermek mellett is. Érd.: 20/364-0056.

* Gödöllői fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.
* 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 karrierlehetőség. Érd.: 410080, 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.
* Bébi és gyermekfelügyeletet vállalok hétvégén is, autóval. Tel.:
20/482-5185.
* A Trink-Duó Kft. "C" kategóriás jogosítvánnyal, PÁV és árufuvarozói
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.
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájába.
Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma előnyt
jelent.) Tel.: 20/472-3919.
* Pályakezdő, nemdohányzó autószerelőt felveszünk! Fényképes önéletrajzot az info@dieseladagolok.hu címre kérjük! www.dieseladagolok.hu.
* Gyermekfelügyeletet vállalok hétköznapokon reggel 8 órától. Tel.:
20/390-7487.
* Gödöllőn üzemelő kézi autómosóba jogosítvánnyal rendelkező, nemdohányzó munkatársat keresünk. Tel.: 423-463, 30/9776-742.
* Budapesti könyvelőiroda keres számítógép kezelésében jártas mérlegképes könyvelőt veresegyházi munkahelyre. Részmunkaidőben.
Jelentkezés: gracia97@t-online.hu
* Referenciával rendelkező 50 éves hölgy takarítást és gyermekfelügyeletet vállal heti rendszerességgel vagy alkalomszerűen. Gödöllő és
környékén. Tel.: 70/639-8867.
* Értékesítési asszisztensi munkakörbe keresünk műszaki affinitású
hölgyet gödöllői irodába, angol nyelvismerettel. Felsőfokú végzettség
előny. Írásos jelentkezés: 06/28-545-531 fax számon.
* Fiatal mezőgazdasági gépszerelőt felveszünk aszódi telephelyre. B
kategóriás jogosítvány szükséges, C kategóriás előny. Tel.: 30/6644031.
* Gödöllői cég aszódi telephellyel szervízmérnök munkakörbe fiatal
gépészmérnököt felvesz. Önéletrajzokat a njozsa.gif@axelero.hu címre
várjuk.

* Szadai melegkonyhás étterem szakképzett szakácsot keres. Érdeklődni 12-22-ig: 28/404-692.
* Üzlet, iroda takarítását vállalom, valamint idős hölgy ápolását, és
gyerek felügyeletét. Bármilyen megoldás érdekel! Tel.: 70/595-3831,
70/623-5789.
* Őszi kerti munkát, lemosópermetezést, gyömölcsfa díznövény
ültetést, szőlőszaporítást, kertépítést, kültéri burkolást vállal nyugdíjas
kertész. Tel.: 30/916-8593.
* Gödöllői szabadidőközpont pultos-recepciós munkatársat keres.
Jelentkezés önéletrajzzal. Tel.: 28/410-333.
* Megbízható negyvenes asszony lakás takarítását vállalja. Tel.:
70/266-2150.
* 38 éves fiatalember vendéglátóipari gyakorlattal állást keres. Más
irányú munka is érdekel. Tel.: 70/278-0635.
* Érettségivel rendelkező munkatársakat keresünk kétműszakos
munkarendbe, könnyű-fizikai munkára 35 éves korig, gödöllői munkahelyre. Bérezés: 400 Ft/óra (nettó). Tel.: 20/3333-871, 20/9692-188.
* Gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet keresek gödöllői sörözőbe. Tel.:
70/271-3556.
* Exkluzív szépségszalon egészségügyi végzettségű munkatársat vagy
kozmetikust keres. Jó kereseti lehetőség. Tel.: 20/423-7672.
* Most induló, szlovák alapítók által Magyarországon létrehozott rt.
hitelezésben jártas együttműködő partnerek jelentkezését várja. Tel.:
30/924-4186.
* Lakástakarítást, vasalást, esetleg főzést, vagy napi 4-6 órás munkát
vállalnék (szerda kivételével). Tel.: 30/6844-898.
* Diplomás óvodapedagógus, aki jelenleg tanítóképzőbe jár, délelőtti
állást keres, nemcsak a szakmájában. Tel.: 70/230-3862.
* Gödöllői pizzériába pizza futárt felveszünk azonnali kezdéssel. Érd.:
70/365-8343, egész nap.
* Építsük együtt a digitális magyarságot. Értékesítési munkatársakat,
online újságírókat keresünk. www.helyilapok.hu
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
* 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
* ELADÓ Gödöllőn a Szent János utcában földszinti, loggiás egy szoba
összkomfortos lakás (40 m2-es), kis tárolóval. Irányár: 8.8 M. Érdeklődni 06-30/575-92-56.
* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném királytelepi, 4
szoba összkomfortos, kétszintes (garázs+pince), 97 nm-es házamat
760 nm-es telekkel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két szobás ház,
1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és 20nm-es pincével, tömegközlekedés és bolt a közelben. Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 70-335-48-35
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel
TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385

-Remsey krt-on 3,5 szobás, 82 m2-es lakás
terasszal 19,8 MFt.
-Szt. István téren 58 m2-es, 2 szobás, erkélyes, beépített szekrényes lakás 11,5 MFt.
-Szabadka u-ban 2 szobás, déli fekvésû, konvektoros, redõnyös lakás 11,8 MFt.
-Ambrus közben 2 szobás, 54 m2-es lakás
11,9 MFt
-Antalhegyi úton 890 m2 telken, igényes
125 m2-es családi ház, 65 m2 pincével,
dupla garázzsal 25 MFt.
- Dobó K. u-ban 525 m2 telken, 160 m2-es, nappali + 4 szobás jó állapotú családi ház 26 MFt.
-Fenyvesben 1364 m2 õsfás telken 157 m2-es, 4
szobás kúria, télikerttel, borospincével 24,9 MFt.
-Veresegyházon 457 m2 telken új, 2005-ben
épült 105 m2-es, nappali + 3 szobás családi
ház kulcsrakészen 25,8 MFt.
-Szilasligeten 808 m2-es telken, 93-ban épült,
3 x 106 m2-es, nappali + 5 szobás, 2 fürdõszobás családi ház 40 m2-es garázzsal 26 MFt.
-Szilasligeten 610 m2 telken 150 m2-es, nappali
+ 3 szobás, 91-ben épült családi ház 24,5 MFt.

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

* 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 felújított,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, 2001ben 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, 2001ben 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 hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 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
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* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült kétlakásos társasáz
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
* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Rozsnyó utcában, Családi ház, vagy
kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2, víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, 13.900.000 Ft-ért eladó! HÍVJON: 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
5201659
* CSALÁDI HÁZ BLAHÁN! 70m2-es, két szobás önálló családi Ház
1600m2-es telekkel. utcában víz, gáz, villany, csatorna. Irányár:
13.500.000 Ft HÍVJON: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201102
* GÖDÖLLŐ TELEK, BLAHÁN! 576 m2-es nyeles telek, 36 m2-es
faházzzal. Víz, villany a telken belül, csatorna, gáz az utcában. Telek
beépíthetősége: 25 %. Szép panoráma. Irányár: 9.300.000 Ft Telefon:
0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201726
* GÖDÖLLŐ BLAHÁN JÓ VÉTEL! Családi ház aszfaltutas Hegy utcában
150 m2-es újszerű ház 800 m2-es telken, elvehetetlen panorámával,
luxusvillák környezetében, 200 méterre a busztól, 31.000.000 Ft-os
irányáron eladó! HÍVJ: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában 66 m2-es, 2 és
félszobás téglaház, felújított tetővel, 1080m2-es telken garázzsal, melléképülettel eladó. 20.500.000 Ft. HÍVJ! 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
* GÖDÖLLŐ, FÁCÁNOS, ÚJ CSALÁDI HÁZ! Új épülő környezetben 80
m2-es, 2 szobás, most épülő téglaház 24.500.000 Ft-ért eladó. Igény
esetén plusz 3 szobával (plusz 60 m2) beépített tetőtérrel plusz
4.500.000 Ft-ból kibővíthető! Telefonáljon: 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
5200891
* GÖDÖLLŐ, KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Régi, de lakható, erős
100m2-es téglaház melléképülettel, műhellyel, terasszal, duplagarázzsal, 220 nöl telekkel, Szerelőknek kifejezetten alkalmas! Irányár:
25.000.000 FT HÍVJON: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201619
* GÖDÖLLŐ, HARASZT, TÉGLALAKÁS! 116 m2-es, 2 + félszobás,
duplakomfortos, alápintézett, földszint-tetőteres ikerházfél saját 480
m2 lekerített kerttel, külön bejárattal eladó! Irányár: 17.900.000 FT!
Most hívj: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201425

* SZADA, ÉPÍTÉSI TELEK A BLAHAI DOMBON! 23 méter széles,
panorámás, lapos gyönyörű telek MINDÖSSZE 8.000.000 Ft-ért eladó!
180 m2-es ház építető, akár kétlakásos is! Villany a telken, víz,gáz,
csatorna utcában! NE VÁRJ, HÍVJ: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201349
* GÖDÖLLŐ, KERTVÁROS, ÚJÉPÍTÉSŰ, 3 plusz 2 félszobás, duplakomfortos, 120m-es téglaház, 780m2-es telken első osztályú helyen,
duplaállásos garázzsal, 32.500.000 Ft-os irányáron eladó! HÍVJ: 0630337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201423
* GÖDÖLLŐ CSALÁDI HÁZ akár két generációnak is! 200 m2-es,
Nappali + 4 hálószobás ház + hatalmas padlás. Duplakomfort, duplagarázs, nagy terasz. Egyedi belső világítás, solymosi kő, viacolor, rézcsatorna, riasztó, konditerem, SOFA nyílászárók, egyedi burkolatok.
Irányár: 37.600.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960 Szűcs László
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN 5201427
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 27 mFt. Tel.: 30/562-3475.
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben csendes,
nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. I.ár: 14 mFt.
Tel.: 30/562-3475.
* Gödöllő központjában téglaépítésű házban 3 szobás, 96 nm-es lakás
eladó. Tel.: 70/258-5780.
* Eladó a Kazinczy körúton egyszobás földszinti lakás. Érd.: 20/3466937.
* 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 generációs
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.
* Gödöllő belvárosi részén, egy csendes kis utcában földszintes kertes
társasházban, új, 44 nm-es kétszintes garzonlakás + 15 nm terasszal
eladó. Teljes komforttal, központi fűtéssel, kábeltévé, telefon - ADSL,
zárt udvar. Iár: 9 mFt. Igény esetén 200 nm-es kerttel. Tel.: 20/4116326.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es
utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt. Tel.: 20/9641386.
* 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, Erdőszél utcában magántulajdonú 480 nm hétvégi telek
közművekkel ellátva eladó. Csendes, zöldövezetben., beépíthető. Tel.:
20/9425-409.
* 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.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított egyedi fűtéses
lakás 1+2 félszoba 69 nm-es eladó. Tel.: 30/9-500-583
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nmes telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyhaétkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Gödöllőn, a János utcában 1+ félszobás, egyedi fűtésű lakás külön
tároló helyiséggel eladó vagy nagyobbra cserélhető. Iá.: 10,5 mFt. Tel.:
30/633-8571.
* 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.
* 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.
* 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.
* 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.

* Központban, Gödöllőn eladó egy 102 nm-es, nappali + 4 szobás, 1.
emeleti, 2 éve igényesen felújított lakás. Iár: 27 mFt. Tel.: 70/2723366.
* 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, 20/944-4353.
* Gödöllő központjában, a Kampis téren eladó egy 57 nm-es családi
lakás teljesen felújítva. Érd. egész nap a 30/234-1584 számon.
* Az egyetem mellett 43 nm-es, 1. emeleti, erkélyes, parkra néző, felújított lakás 10 nm-es pincetárolóval 10,9 mFt-os irányáron eladó. Tel.:
30/232-3963.
* Gödöllőn, a Szent István téren eladó egy 2. emeleti lakás tégla építésű
házban! 60 nm-es, frissen felújított, beépített konyhával. 13,3 mFt
irányáron! Tel.: 30/9246-975, 20/264-6377.
* Palotakertnél 2 szobás földszinti lakás eladó. 9,5 mFt. Tel.: 70/5313166.
* Alkalmi áron eladó Jászberényben 2 db egymás melletti+ 1 db
különálló külterületi ingatlan. Víz, villany a telken, lakható kis házzal,
gyümölcsfákkal, szőlőlugassal. Tel.: 20/374-8906.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett 30
nm-es faház, 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali, főzőfülke, zuhany, WC.
Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Tel.: 413-770 (17 óra után).
* 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 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.: 30/5578120.
* 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.
* Eladó Erzsébet királyné krt-on 55 nm-es, 2 szobás, vízórás,
kábeltévés, telefonos öröklakás. Januári költözés. I.ár: 12 mFt. Tel.:
410-875.
* Domonyvölgyben nagyon jó helyen, csendes zsákutcában eladó egy 4
szobás, 2 fürdőszobás, beépített konyhás, garázsos ház. Automata
öntözőrendszer, távriasztás, 808 nm gondozott telek. I.ár: 26 mFt. Tel.:
20/917-5845.
* Szadán 720 nöl-es, lótartásra kialakított telken 120 nm-es összkomfortos, pincés, nagy teraszos családi ház melléképületekkel eladó. Erdő
melletti, csendes helyen. I.ár: 32 mFt. Tel.: 30/201-7110.
* Szada belterületén, zöldövezetben, az M3 autópályától 3 km-re 970
nm-es telken összközműves, igényesen berendezett, kétszintes +
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.
* 2450 nm telken felújítandó, 62 nm-es parasztház eladó Gödöllőn (+
kétállásos garázs) 9,9 mFt-ért. Érd.: 20/369-7904, 70/259-6557.
* Gödöllőn, Palotakerten eladó egy 2 szobás, 4. emeleti lakás. Iár: 10,5
mFt. Tel.: 20/9341-023.
* Kerepesen 4,6 ha erdőterület a 3. sz. főút mellett eladó. Iár: 2,5 mFt.
Tel.: 20/9666-921.
* Gödöllőn a Szent János utcában 47 nm-es, jelenleg is működő üzlet
eladó. Iá.: 259 ezer Ft/nm. Tel.: 30/684-5516.
* Szadán 1080 nm közműves építési telek szőlővel eladó. Ugyanitt
Renault 11-es és TZ4K kistraktor alkatrészei eladók. Tel.: 30/358-4856.
* BUDAPESTEN az Operához közel a legfelső emeleten egy félkomfortos 26 nm-es és egy összkomfortos 20 nm-es lakás együtt vagy különkülön eladó. Tel.: 1/352-1885.
* Gödöllőn a Szent János utcában 61 nm-es kétszobás, egyedi fűtéses,
magasföldszintes lakás eladó. Ár: 14 mFtm. Vagy elcserélném 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.
* 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.
* 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.: 70/9476846.
* Gödöllőn főútvonalon (egyetemi bejáróhoz közel) eladó egy 120 nmes, 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 percre
eladó. Összközmű, újonnan felújított. Lakást, telket beszámítok. 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.
* Gödöllőn Munkácsy utcában, téglaépítésű társasházban 59 nm-es, 2
szobás, 1. emeleti, erkélyes lakás eladó. Konvektoros fűtés, nagy tároló.
Tel.: 20/318-3485.
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* 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. 0620-9228-165
* 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, kertvárosban,
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, 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.
* Gödöllőn az Öreghegyen, Lázár Vilmos utcában 597 nm-es,
tehermentes építési telek eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 70/945-2217.
* Gödöllőn a Fenyvesben 130 nm-es, nappali + 4 szobás, garázsos, teljesen szeparált ikerházi lakások leköthetők. Átadás 2006 tavaszán. I.ár:
26 mFt. K2 Ház Kft. Tel.: 20/808-4900, www.k2haz.hu
* Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás eladó. Tel.: 20/366-1808,
30/443-4496.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2. emeleti, 65 nm-es, 2 és félszobás,
igényesen felújított lakás eladó. A lakáshoz garázs is tartozik. Tel.:
20/3538-639, 422-627.
* Gödöllőn, a 3-as út mellett egy 30 nöl alapterületű épület raktárnak,
garázsnak eladó vagy kiadó, közművesített. Tel.: 20/234-2893.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba összkomfortos,
egyedi fűtésű lakás, vállalkozásra is alkalmas! Eladó! Érd.: 420-285,
20/939-0841.
* Gödöllőn 400 nm-es, vállalkozásra is alkalmas épület 2000 nm
telekkel eladó vagy bérbeadó! Tel.: 420-285, 20/9390-841.
* Kismaroson festői környezetben, jó közlekedési
lehetőséggel, 44 férőhelyes gyermeküdülő eladó! Tel.: 420285, 20/9390-841.
* Gödöllőn, Szent István téren 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó. I.ár:
12,5 mFt. Tel.: 420-285, 70/242-5075.
* SÜRGŐSEN ELADÓ a Kazinczy körúton egy kétszobás, 62 nm-es, 3.
emeleti lakás. I.ár: 12,3 mFt. Érd.: 20/226-4045.
* Gödöllőn Palotakerti lakás, 57 nm-es, 2 szobás, parkra néző, jó
állapotban, erkéllyel, tárolóval eladó. I.ár: 11,7 mFt. Tel.: 70/576-8844.
* 11.000 nm villannyal, épülettel Gödöllőn eladó. Tanyának, állattartásra, befektetésnek is kiváló. Iár: 15 mFt. Ingatlancsere is érdekel. Tel.:
30/9490-308.
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* Gödöllőn, a Fácán-soron 510 nm-es telken 80 nm-es, földszintes
családi ház melléképületekkel eladó. Fürdőszoba elválasztással 1 és 2
szobás külön bejáratú lakás. Iá.: 14,5 MFt. Tel.: 28/421-446 (17 óra
után)
* Eladó Gödöllő Palotakert lakótelepen 45 nm-es 1,5 szobás, felújított
lakás. I.ár: 9,8 mFt. Tel.: 20/3961-150.
* Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt 54 nm-es, 4. emeleti öröklakás 2 szoba
pincével. Téglaépítésű, egyedi fűtésű, felújított, beköltözhető. Ára: 10
mFt. Érd.: 70/629-3458.
* Gödöllő kertvárosában eladó négyszoba összkomfortos, emeletes,
nagyon masszív családi ház teljes közművel, kétgenerációnak is, 200
nöl telken (telket megosztva is). Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes, teljesen
felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Gödöllőn a Kör utcában 69 nm-es felújított, 1+2 félszobás, nagy
étkezős lakás eladó. Tel.: 30/301-4400, 20/445-8426.
* Eladó Aszódon 18 méter utcai fronti panorámás építési telek. Iá.: 3,6
mFt. Tel.: 20/592-1799.
* Palotakerten 44 nm-es, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá alakítható,
felújítandó lakás sürgősen eladó. Irányár: 8,9 M Ft Tel.: 06-70-4540351; 06-28-414-870
* Palotakerten 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, jó elosztású, karbantartott lakás nagyon sürgősen eladó. Irányár: 11,9 M Ft. Tel: 06-70-4540351; 06-28-414-870
* Gödöllő Belvárosában 2,5 szobás, nagyon jó állapotú lakás hosszú
távra kiadó. Iroda céljára is kiválóan alkalmas. Tel: 06-70-454-0351;
06-28-414-870
* Gödöllőn 3 szoba + nappalis, felújított, összközműves családi ház
eladó. Vállalkozáshoz, rendelőnek, irodának is alkalmas. I.ár: 29,9 mFt.
Tel.: 20/587-4678.
* Eladó Gödöllő központban, csendes helyen (Remsey krt. 2.), 2 lakásos
társasházban 3,5 szoba + étkezős, kétszintes, 100 nm + 25 nm zárt
terasz, igényesen kialakított lakás. Ár: 29 mFt. Érd.: 30/900-3308.
* 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
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős, 51 nm-es 2. emeleti,
konvektoros lakás + garázs eladó. Iár. együtt: 12,3 mFt. Tel.: 30/2241627.
* Gödöllőn belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657 nm telekkel
eladó. Iár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn az egyetemi erdő mellett, csendes utcában 5 szobás családi
ház 460 nm telekkel eladó. Iár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Eladó Gödöllőn Palotakerti, 62 nm-es, kastélyparkra néző lakás,
beköltözhetően, jó állapotban. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 70/250-9060.
* Gödöllőn zöldövezeti, 2 szobás családi ház 2610 nm-es, 40 m széles,
megosztható, panorámás telekkel eladó. Iár: 34,9 mFt. Tel.: 30/2241627.
* Gödöllőn utcai zajtól mentes 3,5 szobás + nappalis, kétszintes családi ház + műhely, garázs, 878 nm nyeles telekkel eladó. Iár: 34 mFt. Tel.:
30/224-1627.

11

12 Gödöllői Szolgálat

2005. október 6.
* Eladó Bujákon (Nógrád megyében) erdő mellett szép környezetben
egy 75 nm-es, teljesen felújított 2,5 szobás öröklakás 2 erkéllyel és
garázzsal. Tel.: 20/217-8356.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen 2. emeleti 57 nm-es, telefonos, parkettás, vízórás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.:
30/250-6805.
* Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 56 nm-es, 4. emeleti, egyedi
fűtéses, klímás kétszobás lakás földszinti tárolóval. Ár: 11,5 mFt. Tel.:
70/282-1600.
* Gödöllő kertvárosában 730 nm telken 150 nm ház, benne 64 nm
üzlethelyiség + 80 nm pince + garázs eladó. Jelenleg is működő
üzlethelyiség bérbeadó. I.ár: 28,5 mFt. Érd.: 414-003.
* Gödöllőn, Erdőszél utcában zöldövezetben, csendes, 150-es, gondozott víkendtelek közművekkel, faházzal, tulajdonostól eladó. Tel.:
20/9425-409.
* Gödöllőn a Királytelepen 51 nm alapterületű, nappali + 3 x fél
szobás felújított tetőteres családi ház 537 m2-es telekkel. Iá: 16 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen 1994-ben épült, nappali + 2 szobás, összesen 80 nm hasznos területű, kétszintes hétvégi ház, 810 nm-es
telekkel. Iá: 11,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 garázzsal, 900 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 24,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2001-ben épült, 70 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi ház, garázzsal, 360
nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kervárosban 99 nm alapterületű, részben alápincézett 3
szobás családi ház beépíthető tetőtérrel, melléképülettel, 150 nöl-es
telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a tavaknál 150 nm-es, nappali + 2 szobás, kétszintes családi ház garázzsal, melléképülettel, 280 nöl-es parkosított, díszfás
telekkel. Iá: 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen, a Nagyfenyvesben 2 lakásos
ikerházban, 122 nm hasznos lakóterű, nappali + 4 szobás lakások
garázzsal, 550 nm-es déli fekvésű, panorámás telekrésszel nyári
beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész
állapotban 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) 44 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá: 9 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó állapotban lévő
erkélyes lakás. Iá. 11,3 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 (Palotakerten) 57 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított lakás, új
nyílászárókkal, új beépített konyhabútorral. Iá: 13 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kör utcában magasföldszinti, teljesen felújított, 61 nmes, 1 + 2 x fél szobás, egyedi fűtésű és vízórás erkélyes lakás. Iá: 13,8
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld
övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* Gödöllőn a Fenyvesi részen 1460 nm-es (20 m széles), ikerház
építésére is alkalmas, déli fekvésű építési telek 10000 Ft/nm áron.
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
* Kókán új építésű, 72 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, amerikai
konyhás családi ház 2165 nm-es telekkel. Iá: 13,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben, téglaépítésű,
III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia
erkélyes lakás + tároló. Irányár: 10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+3félszobás, sorházi lakás beköltözhető állapotban eladó. Ár: 21MFt Kedvező
hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
64-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők,
kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2 telek,
20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Irányár: 24,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 610m2es kert. Irányár: 21MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu

* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű, 48m2es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2 terasz, átrium,
mosókonyha, gardrób, tároló, garázs, 400m2-es telek. Ára emeltszintű
szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol
igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Kossuth
L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított,
erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú, 74m2-es,
2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2
panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3 szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram, 791nm-es
telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás családi
ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút, 979nm-es telek,
azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs, 360nm-es
parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház eladó.
30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm
telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású, 115nm-es,
1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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., ikerház építésére is
alkalmas Irányár: 21,5 MFt; Blahán egyedi szépségű, , 1653 nm ősfás
építési telek Ár: 18 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-4562101
* HÁZ -: Gödöllő, Fenyves új építésű 110 m2-es, nappali + 2 szoba,
garázs, gödöllői dombságra panorámás családi ház eladó. Ár: 25 MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann: 06-70-456-2101
* LAKÁS - Gödöllő, Fácánsori lakóparkban, természeti környezetben
igényes belső kivitelezésű, 125 m2, nappali + 3 szoba, garázs, társasházi lakás, parkosított környezetben eladó. Ár: 31 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* 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
* 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
* 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 06-70456-2101 www.ingatlanbank.hu
ALBÉRLET
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2 és fél szobás, igényesen
felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás hosszútávra
kiadó. Érd.: 20-9344-135
* 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
* Gödöllő városközpont csendes helyén, nívós társasházi lakás extra
alapfelszereltséggel, két fürdőszobával, zárt udvari parkolóval, belső
kerttel, igényes bérlő részére kiadó. Tel.: 70/560-7873
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* Gödöllő központjában a Szabadság téren 65 nm-es, 2 szoba + étkezőkonyhás, összkomfortos lakás kiadó. Érdeklődni lehet: 06-30-9475699-es telefonszámon.
* Külön bejáratú szerény albérleti szoba, hozzá tartozó vécével és
zuhanyozóval, és egy kialakított konyharésszel kiadó, elsősorban nő
részére. Gázkonvektoros. 30 000 Ft + rezsi. Tel.: 28/416-458 (16.30
után) vagy 70/576-2479.
* Másfél szobás lakás kiadó a Kazinczy ltp-en, 1. emeleten. Ára: 40
eFt/hó + rezsi. Érd.: Bóta Anikó, 30/600-4275.
* Kiadó Gödölőn, központhoz közel kertes házban 1 szoba komfortos
különálló lakás. 40 000 Ft + rezsi + kaució. Tel.: 28/414-165, 30/3556240.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Igényesen kialakított 120 nm-es lakás nagy garázzsal parkosított
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.
* 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.
* Kerepesen egy különálló, komfortos, 80 nm-es, 3 szobás családi 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.
* Kertes házban külön bejáratú, gázkonvektoros, fürdőszobás lakás
kiadó. Érd.: 418-373, 70/214-1752.
* Gödöllőn, Paál László közben 2 szobás földszintes lakás alacsony rezsivel (konvektor, kábel tv) hosszú távra kiadó. 50 eFt/hó + rezsi + 2 havi
kaució szükséges. Tel.: 20/995-6997.
* Egyetemtől, HÉV-től 5 percre lévő szoba, konyha, fürdőszobás, üvegezett teraszos lakás kiadó, esetleg eladó. Érd. 16 órától a 418-785-ös
telefonszámon.
* Zsámbokon 3 szobás, összkomfortos családi ház kiadó,
egyetemistáknak is, jó buszközlekedési lehetőséggel, okt. 1-től. Érd.:
419-927, 70/266-5851.
* Kiadó dec. 1-től a központban egy kétszobás, 2. emeleti, alacsony
rezsijű, konvektoros, részben bútorozott lakás, melynek minden helyisége külön nyílik, rendszerető párnak. Tel.: 20/347-4447.
* Bagon új építésű, 220 nm-es bútorozott családi ház sürgősen kiadó.
Érdeklődni: 70/312-5698, 70/312-5661.
* Egyszobás összkomfortos, szuterén lakás kiadó. Ugyanitt újszerű
állapotban lévő villanytűzhely eladó. Érd.: 30/307-9922.
* Gödöllőn a Klapkán albérlet kiadó! Szoba + konyha + fürdőszoba, rezsivel együtt 45.000 Ft. Érd.: 30/2735-206.
* Gödöllő központjában igényesen felújított, részben bútorozott, erkélyes, kombi cirkógázfűtéses, 4 szobás, 85 nm-es lakás hosszú távra
kiadó. Irodának is alkalmas. Azonnal beköltözhető. Tel.: 30/950-4779.
* Kiadó! Gödöllőn - Erzsébet parkhoz közeli - kétszobás lakásba három
albérlőtársat keresek 12.500 Ft/fő + rezsiért. Tel.: 30/385-1783.
KIADÓ
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. és Szent Imre
utca sarkán. Méret 70-132m2 -ig igény szerint, egyeztetés alapján,
megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, a Gábor Áron
utcában, 100nm-es szuterén vállalkozás céljára kiadó. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* Konditeremhez tartozó 13 m2-es ablakos helyiség kiadó. Tel.:
20/550-7434
* Ambrus Zoltán közben félgarázs egy kocsi számára kiadó. Tel.:
30/2242-653.
* 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 földszinten
28 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érd. 06-20-383-0296
* 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.
* Gödöllőn, központban 80 nm üzlethelyiség kiadó. Érd.: 20/4646-686.
* F. Berger Kft irodaépületében irodahelyiségek kiadók Gödöllőn. Tel.:
410-206, 30/9404-765.
* Gödöllőn, Petőfi tér 15. sz. alatti üzlethelyiség csak hosszú távra kiadó
(volt Agressor). Tel.: 70/286-2939.

* Kozmetikus hívására szivesen házhoz megy! Tel.: 30/9489-728.
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkalehetőséget
kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szaktanácsadói
munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon szeptember 24-én és Gödöllőn
október 8-án, szombaton és vasárnap. Most még érettségi nélkül, OKJs szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000 Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti
lehetőség 15 nap alatt 100-130 eFt/hó. További képzések: középfokú
és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok.
Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 010735-98.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn
ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: 20/368-5888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor létesítés,
elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat
felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI
ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198 vagy 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás.
LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/997-4004.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását,
felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel, korrekt áron. Tel.:
20/925-8912.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy
30/924-3216.
* Fogorvos! Dr. Fajtha György fogszakorvos rendelése módosul: hétfőpéntek 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).
* 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, gyepszellőztetés
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45, 30/528-7777.
* Akár 30 millió Ft szabad felhasználású jelzáloghitel - 10 nap alatt kedvező kamattal, jövedelemigazolás nélkül. Tel.: 30/283-8381.
* 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.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Jöjjön, próbálja ki gyógyító
masszírozásomat! Gödöllőn és környékén, üzemben, gyárban frissítő
negyedórás gyúrást vállalok! Hívjon! Tel.: 418-005, 30/3939-927.
* Társasházak, üzletek érintés-, tűz-, villámvédelmi felülvizsgálata. Tel.:
407-367, 70/311-0063.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-138.
* Mérlegképes könyvelő várja Gödöllő és környékéről leendő ügyfeleinek
megbízását. Tel.: 20/335-1871.
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű felújítása (kőműves
munkák, burkolás, festés-mázolás, homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás).
Kivitelezés anyagbeszerzéssel együtt is. Tel.: 20/230-5240.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron, rövid
határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.

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
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent
és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Profi sminkes elkészíti sminkjét bálok, estélyek előtt saját
otthonában. Tel.: 30/9489-728.

OKTATÁS
* TOP-TAN felnőtteknek: angol kezdő: hétfő-szerda 18.00-20.15, keddpéntek 8.15-10.30, intenzív 60 órás középkezdő, minden nap, délelőtt.
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-224-75-63
www.toptan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu
* TOP-TAN: Magán tanulószoba 5-10. osztályosoknak, korrepetálás,
felvételire, érettségire felkészítés: matematika, fizika, kémia, angol,
német, magyar, történelem tantárgyakból. Tel./fax: 28-423-744,
Mobil: 30-908-41-30
* TOP-TAN: Upper Intermediate angol nyelvtanfolyam: péntek: 17.4520.00-ig. Tel: 30.224-75-63
* Ötödéves ELTE-s egyetemista angol tanítást, korrepetálást vállal.
Nyelvvizsgára felkészítést minden szinten, személyre szabott órák.
Szükség esetén mobilis vagyok. Számom: 20/344-4357.
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* Utóvizsgára, javításra általános iskolában minden tárgyból
felvételi-, középiskolai- és egyetemi szinten természet- és közgazdasági tantárgyakból egyetemi oktató egész évben felkészítést vállal. Ez egy egyéni foglalkozás egyeztetés szerint. Az első foglalkozás
ingyenes! Tel.: 412-045.
* Tapasztalt nyelvtanár angol órákat vállal. Tel.: 28/411-511.
* Hungarian for foreigners! Professional teacher. Tel: 30/651-8678
* Angol nyelvtanítás nyelvtanárnál Gödöllő központjában egyénileg
és kiscsoportban is. Tel.: 30/539-2012.
* Olasz és orosz nyelvtanítás kezdőknek, jutányos áron, hétvégén is.
Telefon: 30/651-8678
* Magyar nyelv- és irodalomból általános és középiskolások korrepetálását és felvételire való felkészítését vállal méltányos áron,
nagy gyakorlattal, pszichológiai végzettséggel is rendelkező tanár.
Telefon: 30/651-8678
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire felkészítés
formájában. Tel.: 410-683; 30/380-2608.
* Informatikus műszaki tanár korrepetálást vállal informatika,
matematika és műszaki tantárgyakból, esetleg óraadás is lehetséges. Tel.: 20/946-4365.
* Gyakorlattal rendelkező tanár házaspár angol nyelv (nyelvvizsgára
felkészítés, szintentartás, korrepetálás), történelem és földrajz
(érettségire felkészítés, korrepetálás) oktatását vállalja. Tel.:
30/539-8765, 30/683-6520.
* Tisztelt Szülők! Nem lesz többet esti veszekedés, ha kész leckével, lezárt táskával tud hazamenni gyermeke! Hatékonyan tanítok és
a tanulás módszerére is nevelek, többéves magántanári gyakorlattal. (A szülői oldalt is és az iskolai életet is ismerem, több szakirányú diplomával.) Tisztelettel: 20/356-0621.
* Beszédcentrikus angol órák. Délelőtti középhaladó, haladó csoportok (max. 5 fő). Üzleti angol. Fordítás. Nyelvvizsgára felkészítés
alaptól felsőkokig. Tel.:414-297, 30/9909-346.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr, ár:
990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es Honda
MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó metál színű
1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner friss műszakival, téli
gumikkal, tetőcsomagtartóval. Extrák: metélfény, elektromos
ablakemelő és tükör, vonóhorog, plüsskárpit. Iá.: 1,190,000 Ft. Tel.:
(30) 3939-006
* 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
* Eladó Opel Astra 1,4GL 1995. 89000 km, műszaki vizsga: 2007.
06. 14. Extrák: elektromos ablakemelő, központi zár, seb.váltó zár,
riasztó, vonóhorog, 3p. lopásgátló, kitűnő állapotban. Te.: (20) 9337630
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft),
Trabant gk.emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi
(500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* Eladó 155/70 R13 Michelin téli gumi (felnivel együtt) kitűnő
állapotban. Tel.: 70/258-5780.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL, KPMH ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és
túlméretes fékpofa szabályozás, Galfer motorfékbetékek forgalmazása. Szerelés igény szerint. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K.
út 103. Tel.: 415-966, 20/3303-396.
* 40.000 km-t futott 2002-es Suzuki Sedan légkondival, elektromos ablakemelővel, vonóhoroggal 1.290.000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/340-4861.
* Eladó Audi 80 TD 1800 köbcm, 6 l/100 km, 1992 dec., műszaki
érv.: 2006 nov., zöldkártya: 2005 nov., 2 téli gumi, központi zár,
vonóhorog. Tel.: 20/4475-668.
* 1993-as, 1.6-os Opel Vectra i 1 éves műszakival, szép belsővel
eladó. Ár: 420 eFt. Tel.: 20/312-8305.
* Eladó Polski Fiat 650 köbcm, sárga színű, 1986-os évjáratú.
Műszaki 2006 május. Érd.: 20/954-1681, 70/599-7152.
* Téli gumi 185x65x14-es, 80 %-os, 4 db összesen 12 eFt-ért
eladó. Tel.: 415-995.
ÁLLAT
* Kartauzi - házimacska keverék kiscicák ingyen elvihetők. Tel.:
20/435-9622.
* Fiú és lány, arany és ezüst színű, kicsi és felnőtt, törzskönyves,
oltott, féregtelenített csincsilla-perzsa kiscicák kedvező áron
eladók. Érd.: 20/3684-850, 20/3639-812.
ADÁS~VÉTEL
* 1 évet használt, nagyon jó állapotú, 3 funkciós BERGON márkájú
babakocsi 20 ezer Ft-ért eladó (új ár 34 ezer Ft). Tel.: 06-20/2441217.
* Eladók: egyszer használt, barna bolyhos, 5 nm-es szőnyegpadló
(3 ezer Ft), 175 x 300 cm-es, 2 db tölgy hokedlitető 40 x 40 x
2,5 cm-es (1 ezer Ft), új, rokkantjáróka (3 ezer Ft), vízibiciklis
gumimatrac (5 ezer Ft), 39-es cipős görkorcsolya (2500 Ft), 13
db új kerítés díszléc 90 x 7 2 cm-es (4 ezer Ft), Sigma típusú asztali elektromos számológép (3 ezer Ft), kvarclámpa (3 ezer Ft),
fényképnagyítógép (4 ezer Ft), fülre zajvédők (1 ezer Ft), kézi
fafűrész (500 Ft), katonai látcső 48 x 30-as tokkal (12 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) 3585309
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110 típusú, 85 W-os
fagyasztószekrény 22 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 358-5309
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* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 2923580
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1 db palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, fekete női
bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű női bőrkosztüm Sméretben (20 ezer Ft), világosbarna, női átmeneti bőrkabát 3-es,
38-as méretben (15 ezer Ft), mappabőr téli 3-es prémes női kabát
164/44-es méretben (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó 1 db Akai színes tv. I.ár: 18.000 Ft. Tel.: 420-340.
* Kihúzható kanapé + 2x2 személyes ülőgarnitúra olcsón eladó. Tel.:
20/9455-583.
* Olcsón eladó: légkompresszor, lemezbordázó, 2,5 m lemezhajlító
és reluxa lyukasztó Gödöllőn. Tel.: 30/387-7854.
* Kihúzható kanapé + 2x2 személyes ülőgarnitúra olcsón eladó. Tel.:
20/9455-583.
* Eladó! Hurkatöltő, 22-es húsdaráló, centrifuga felújítva, húsozó fa
teknő, palackos gáztűzhely palackkal vagy anélkül, 200 l-es
fagyasztóláda, állólámpa búrával. Tel.: 70/206-8665.
* Eladó 3 db fa rácsos gyermekágy és egy összecsukható, sötétkék
utazóágy. Érd.: 20/9412-516.
* Smaragd tuják, stb. korrekt áron, 40-175 cm között, korlátozott
darabszámban eladók Gödöllőn. Tel.: 30/308-1889. Szállítás
megoldható.
* Jó állapotban lévő, betonaljzatú GARÁZS eladó a Kazinczy körúti
garázssoron. Szerelőakna van. Érd.: 30/470-5913.
* Eladó 160x180-as plüss franciaágy 2 db éjjeli szekrénnyel,
fésülködő asztallal + ülőkével jó állapotban, barna elemes
szekrénysor. Tel.: 70/520-9890.
* Eladó 2 db fodrászpult székkel. Érd.: 70/280-2276.
* Eladó válogatott bontott cserép (500-600 db). Tel.: 413-949,
30/260-1256. Gödöllő, Munkácsy u. 2.
* Sarokülő garnitúra fotellal, és 1 db tévéállvány eladó. Érd.:
20/588-4883.
* LUX porszívó, a legújabb típus, 1 éves extrákkal sürgősen eladó
féláron. Tel.: 30/203-4720.
* Eladó: vasoszlop betontuskóval 30 db, 3 fázisú terménydaráló,
boroshordók 53-210 l, Zanussi hűtő, üstház-bogrács-kistesknő, 700
db 40x40-es pala, 25 db aluhófogó, 2 db 2 kw villanykályha, virágtartó, sörpad, 2 db fotel, konyhaszekrény, gyermek kondigép 2 db,
féri-női ruhák csizmák. Gödöllő. 20/349-2787.
* Eladó 2 db háromfiókos fagyasztószekrény, 5000 Ft/db. Tel.:
20/3423-041.
* Eladó egy előszobába, zárt verandára való egyedi garnitúra,
asztalka 4 db ülőkével, diófa törzsből szelt, jó állapotban 15.000 Ft.
2 db kovácsoltvas ablakrács 145x100 cm 500 Ft. 1 db 4 szeles
libapehely dunna, nem új, de nem használt 3000 Ft. 1 db világos
szürke egyszínű szőnyeg 200x150 cm 2500 Ft, egy 2 m-es fikusz,
3 ágú és egy fáról féláron szedhető birskörte. Tel.: 416-690.
* Eladó új kárpitozott bútor 3+2+1-es szekrénysor benne lévő
ággyal, ágyak, ágyneműtartók. 300 l-es hűtőláda. Bontásból
ablakok, mosdók. Tel.: 414-974.
* Esőkabátok: vékony, vastag, egyrészes és kétrészes, különböző
színekben (terep szín 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.: 419-051.
* Eladó 4 db 185/65 R 14 Volkswagen téli gumi felnivel, dísztárcsával, 4 db 145/70 R 13 nyári gumi, 4 db 155/70 R 13 téli gumi
felnivel, 1 db 50 l-es szőlőprés, 2 db fotel, 1 db ötágú csillár, 1 pár
Suzuki légterelő, 3,60-as szekrénysor, sarok ülőgarnitúra, húsdaráló, dohányzó asztal. Érd.: 418-757.
* Eladó áron alul! Zanussi kombinált hűtőszekrény, a hűtő nettó térfogata 192 l, fagyasztó nettó térfogata 80 l, automatikus
leolvasztás, méret: 179x60x60 cm, garanciális, 1 hónapot használt.
Ára: 60.000 Ft. Tel.: 20/396-6066.
* Sürgősen, akciós áron eladó egy háromszemélyes, ággyá nyitható
kanapé. Plüss huzat, hibátlan állapot. I.ár: 49.000 Ft. Érd.: 70/2528601.
* Eladó kisméretű, hálós Brevi Corner sarokjáróka. I.ár: 5 eFt. Érd.:
70/252-8601.
* Eladó: félautomata mosógép, terménydaráló, kéményes pb
gázkonvektor, rádiószett (lemezjátszó, 2 magnó, 2 hangszóró), 3 m
pálma gurulós tölgyfahordóban. Farkas. Tel.: 421-588, 20/418869.
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 várják
azok a hölgyek az ismerkedést, akik már megtették az "első
lépést"! Segítek minden korosztálynak! Tel.: 70/546-2484.
* 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.
* 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.
EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* 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, 70/3689649.
* Súlyproblémái vannak? Ne adja fel, kezdje újra! Díjmentes szaktanácsadás. Testzsíranalízis, mellékjövedelem. Farkas Antalné,
70/313-0097.
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Vívás

Lothar Matthäus Gödöllőn játszik!

Megkezdődött az új idény

Foci Székelyföldért

Koninban (Lengyelországban) rendezték meg az idei első kadet válogató
kardversenyeket.

2005. október 22-én 14 órától jótékonysági labdarúgó mérkõzésre kerül sor a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére. A 12 órakor kezdõdõ program keretében 14 órától a Magyar
Öregfiúk válogatott-Magyar Polgármester válogatott mérkõzésen mindkét csapatban pályára
lép Lothar Matthäus, 150-szeres német válogatott, világbajnok labdarúgó, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Helyszín: egyetemi nagypálya.
A kezdõrúgást elvégzi: Buzánszky Jenõ, az
Aranycsapat legendás játékosa.
Fõvédnök: dr. Gémesi György polgármester

Nõi kard: 114 induló, 8 ország (amerikai, lengyel, orosz, román, lett, észt, ukrán, magyar).
Minden magyar felkerült a 128-as táblára, de
a 32 közé már csak 6 magyar lánynak sikerült
bejutnia. Köztük három gödöllõi (Nagy Petra,
Benkó Réka, Gáspár Szilvia). Innen azonban
már csak 3 lány, köztük Nagy Petra (edzõje:
Kurucz Balázs) jutott tovább. Benkó Réka és
Gáspár Szilvia szoros asszókban maradtak alul
ellenfelükkel szemben. Nagy Petra a Benkó Rékát búcsúztató amerikai Weehlert verte 15-8-ra
a 8 közé kerülésért, majd az elõdöntõbe jutásért
ukrán ellenfelét verte magabiztosan. A másik
két magyar lány is bekerült a legjobb 8-ba, de
itt már csak Petõ Réka (Vasas) tudta megverni
soros ellenfelét, Luczáti Zsófia (Vasas), nem
bírt vetélytársával.
Férfi kard: 133 induló, 8 ország
Legjobbjaink mind felkerültek a 32-es táblára, de innen már csak hárman jutottak tovább.
Sajnos, itt kellett elbúcsúznunk válogatott vívónktól, Gáll Csabától is. Két gödöllõi így is
bejutott a legjobb 16-ba, Gémesi Bence (edzõ:
Navarrete József) és Nagy Ákos (edzõ: Subert
László), ám ott vereséget szenvedtek vetélytársaiktól, és a 11. illetve 16. helyet szerezték meg,
ami nem kis teljesítmény, tudván, hogy Gémesi
Bence térdén augusztus közepén hajtottak végre porcmûtétet. Ám itt sem maradtunk elõdöntõs nélkül, hiszen a vasasos Szilágyi Áron bekerült a 4-es döntõbe.
Az esti döntõben így három magyarért lehetett szorítani, ráadásul egy biztos döntõsünk
már volt, hiszen a két magyar lány egymással
vívott. Ezt a csatát, akárcsak egész nap, most is
magabiztosan, végig vezetve Nagy Petra nyerte
15-10-re Petõ Réka ellen, így õ készülhetett a
döntõre, ahol az amerikai Jacobson volt az ellenfele. A döntõben a szünetig az amerikai vezetett, majd 8-6 után Petra fordítani tudott 9-8ra és 10-9-re, de ellenfele újítani tudott és végül
az amerikai lány nyert 15-12-re. Petra tehát
ezüstérmes lett ezen a viadalon, de szégyenkeznie nem kell, hiszen egész napos vívás után
csak a döntõben talált legyõzõre. Edzõje: Kurucz Balázs. A fiú kardban viszont magyar
aranyéremnek örülhettünk, miután Szilágyi

Nagy Petra

elõbb orosz, majd a döntõben ukrán ellenfelét is
megverve szerezte meg az elsõ helyet. Így akárcsak tavaly, most is az õ nyakába akasztották az
aranyérmet. A magyar küldöttség tehát 1 arany, 1 ezüst-, 1 bronzéremmel és 1 ötödik hellyel
tért haza.
Tõrözõink idei elsõ versenyével megkezdték
a felkészülést az országos bajnokságra, illetve a
világbajnokságra. Benke Balázs tavalyi remek
szereplése a linzi világbajnokságon példaértékû
lehet ifjabb versenyzõinknek. Reméljük, az
ösztönzés megteszi a hatását.
Két héttel ezelõtt Frankfurtban, illetve Nagykanizsán szerepeltették magukat a tõrözõk.
Frankfurtban fiaink kadet korosztályban is
megállták a helyüket. 58 induló közül Kovács
Márk a döntõben a tavalyi kadet világbajnok
Jakub Joniaktól kapott ki, így a második, míg
Steiner Dániel az 5. helyet szerezte meg. A 33
indulós nõi mezõnybõl az újonc korosztályú
Rimán Dorottya 4. lett.
A kadet verseny után a juniorok között Benke Balázsnak a döntõ asszóban megsérült a lába, így ezüstérmet szerzett. Kovács Márk itt is
eredményesen szerepelt, 4. lett.
A Hódmezõvásárhelyen megrendezett Csomorkány-kupán fiatalabb vívóink képviselték
Gödöllõt, nem is eredménytelenül. Újonc korosztályban a fiúknál 53 indulóból Rózsa László
7., Zorkóczy Csaba pedig a 8. lett. Lányainknál
44 versenyzõ közül Rimán Dorottya 6., lett,
míg Varga Zsuzsanna ezüstérmet szerzett.
Z. Kárpáti Zsófia

Minden pénteken, 20 órától éjfélig a Török Ignác
Gimnázium tornacsarnokában lehet pingpongozni.

Játék, meglepetésekkel!

Röplabda

Nem sikerült... A második!
Mindkét gödöllõi labdarúgócsapat pályára lépett az elmúlt hétvégén, de nem sok sikert könyvelhettek el. Az NB III. Mátra-csoportjában szereplõ Pelikán FC Gödöllõ a 8. fordulóban Jászberényben vendégszerepelt, és 3-1-es vereséget
szenvedett. Mivel a korábbi éllovas Tura kikapott 1-0-ra a vendég Kistarcsától, valamint a veresegyházi csapat 1-1-et játszott Putnokon, a táblázat élére a nógrádi Magyargéc állt. A Gödöllõ
tartalékegyüttese a Galgamácsát látta vendégül,
ám csak gólnélküli döntetlent ért el. Igaz, négy
alapemberét nélkülöznie kellett Hauzl József
csapatvezetõnek, együttese továbbra is a tabella
élén található.
Az élcsoport: 1. Magyargéc 21 pont, 2. Tura 18
(22-6), 3. Veresegyház 18 (18-7), …5. Kistarcsa
14, …16. Pelikán FC Gödöllõ 4 (9-25)
(t.)

II. Gödöllői Teremlabdarúgó Bajnokság
Nevezés és részletek:
Tokai Norbert 70/283-0588

és Bozóky Imre, a Magyar
Labdarúgó Szövetség elnöke.
A támogatói jegyek ára:
500 forint, amely tombolaszelvényként is szolgál. Jegyek elõvételben október 15-tõl a mûvelõdési központban és a Városháza polgármesteri titkárságán kaphatók, illetve a helyszínen a rendezvény elõtt.
Az esemény a szervezés alatt álló, 2012-es
közös rendezésû horvát-magyar labdarúgó Európa-bajnokság pályázatának jegyében zajlik.
A mérkõzésen részt vesznek a labdarúgó Eb
helyszínéül szolgáló horvát és magyar települések polgármesterei.
Segítsen Ön is a székelyföldi árvízkárosultaknak minél több támogatói jegy megvásárlásával!

Futsal

Pingpongozz, ne drogozz!

Labdarúgás

15

Kecskemét–Gödöllõi RC 1:3
(-15, -10, 19, -9)
Kecskemét, 100 nézõ, vezette: Vári, László

Kecskemét: Juhász 5, Vujosevics 8, Grózer 4,
Djordjevics 5, Kiss 3, csere: DOBOS 3, Balczó.
Edzõ: Farkas Mihály
Gödöllõ: GUDMANN 1, MESTER 24, VARGÁNÉ 10, Kurucz12, Kovács 15, SZÉLES 10,
csere: Kötél D. (liberó), Magyar 1, Kötél Zs. 1.
Edzõ: Hollósy László

Három idegenbeli mérkõzéssel kezdte a szezont a
Gödöllõi RC csapata. A mérleg: egy szenzációs
(Nyíregyháza) és egy sima (Kecskemét) gyõzelem, illetve egy vereség (BSE). Hollósy László
együttese tehát jól kezdte az idényt, jöhet a hasonló jó folytatás.
A nyíregyházi meccsen a szélsõ ütõk ponterõsen játszottak: Kovács 22, Mester 19, Vargáné 18.
A centerek jól semlegesítették Erdõsnét, Gudmann Csilla pedig nagyszerûen mozgatta a csapa-

Mikor a kismadár kifog a Bikán
2005. október 3-án hétfõn a Bikák végre egy
olyan megmérettetés elé érkeztek, ami igazán kétesélyes végkifejlet felé mutatott, de
gyõzni kellett (volna), gyõzelmet vártunk, és
már nem mondhattuk rá: „mindegy, ez még
belefér!“
A Kanárik otthonába utaztunk, s ez nem
ígérkezett könnyûnek, emlékezzünk csak, a
tavalyi ezüstérmes Csömör is vereséget
szenvedett itt a rájátszásban.
Hát a meccs megint úgy indult, mint szokott, letámadtunk, labdát birtokoltunk, kontrából gólt kaptunk. Rövidenígy jellemezhetõ
az elsõ félidõ. Ez volt, ahogy az elõbb írtam,
támadtunk, kínkeservesen egyenlítettünk,
aztán buta hibákat vétettünk (lásd. szellõs
védelem, forma alatti Tóth Gyuszi), s a
Kanárik mindig vezetést szerzett. Sõt volt
már 4:2 is (persze megint 1 percen belül kaptunk két gól, mint szoktunk), aztán megint
szépítettünk az egész mérkõzésen parádésan
játszó, és a tán egyedül kiemelhetõ Berkes
Laci révén.
4:3 volt a fele. Ja, az elsõben nem kértünk
idõt…
Aztán a második félidõ jól indult, szintén,
mint szokott, és Berkes Laci második, szintén mesteri, szemtelen, elegáns góljával kiegyenlítettünk. És itt félbeszakadt a meccs.
Mármint nem úgy, mint a Kanárik elõzõ hazai meccse az Aramis ellen, csak számunkra
ért véget. A madarak akarata érvényesült a
Bikák felett (érdekes, nem?), s volt már úgy,
hogy 4 góllal is vezettek, idõt továbbra sem
kértünk. A sérült (!) Tóth Szabi (hiánya
egyébként már a múlt heti Miskolc elleni
meccsen is látszott, csak az volt a szerencsénk, hogy a BAZ megyeiek nem akartak
támadni), már kapus mezbe bújt, de szépítettünk, így levette azt, de beállt (sérülten), aztán gólt kaptunk (ja büntetõbõl, ami nem volt
az. Lásd! játékvezetés a cikk végén), aztán
Szabi visszavette a kapus mezt, majd átadta
Vígh Ferinek, aki aztán Sinyának, de koncepció sajna nem került átadásra, ami hangsúlyozom, nem a játékosok hibája. Idõt nem
kértünk, rossz volt látni, de sajnos az történt,
hogy a Bikák, a mi Bikáink, Magyarország
játékosállományát tekintve legjobb csapata,
céltalanul rohangászik fel, s alá a pályán, és

tot. Hollósy László külön kiemelte a középiskolás
korú Kötél Dórát, aki remek teljesítményt nyújtott
a liberó posztján. A BSE elleni mérkõzésen nem
sikerült megismételni az elõzõ heti játékot, aminek vereség lett a vége.
A harmadik fordulóban a nyáron átalakult kecskeméti együttes ellen jól játszott a gödöllõi csapat.
Hollósy László szerint idõnként szellemesen röplabdázva gyõztek Kecskeméten. Többen is ponterõsen játszottak, Mester Orsolya 24 pontja remek
teljesítmény. Csak a negyedik játszmában mutatott játék nem volt megfelelõ, ezért nem lett sima
három nulla az eredmény.
A következõ fordulókban hozható mérkõzéseket játszik a Gödöllõi RC csapata. Csak rajtuk múlik, hogy sikerül e legyõzni itthon a Miskolcot,
majd idegenben a Jászberényt és a TFSE együttesét. Ha igen, akkor a tavalyinál szebb eredményeknek örülhetnek majd a gödöllõi szurkolók.
-esztí-

hogy csak 11:5 lett a vége az csak annak
köszönhetõ, hogy a hazaiak két 10 méterest
hibáztak, s jó pár ziccert is a végén.
Konklúzió? A futball intézményével valószínûleg egy idõben bukkant fel, a mind a
mai napig „edzõ“ néven emlegetett lény is,
hisz e gyönyörû sportág bölcsõjében, a hûvös vérû õslakosairól ismert Angliában már
akkor tudták, hogy a meccs hevületében a játékos nem feltétlenül tudja meghozni a jó,
vagy legalább is megfelelõ döntést, ezért
kell egy ember a csapatnál, akinek van respektje a játékosaival szemben, a pálya szélén
higgadt tud maradni és meghozza a jó döntéseket. Ja meg együtt él a játékkal, stb.
Nos, végül, nem kritizálva, csupán tényt
közölve, a játékvezetés. Két dolog kiemelhetõ:
1. a két játékvezetõ egymással vitatkozik,
hogy szöglet következzen, avagy a kapus
hozza-e játékba a játékszert,
2. az egyik játékvezetõ sípba fúj, hogy
szabálytalanságot követett el a Kanárik játékosa, mire a gödöllõi csapat megáll, a hazaiak felnéznek, a másik játékvezetõ jelzi hogy
tovább, egyik játékvezetõ még mindig tanácstalan, a Kanárik játékosai (nagyon helyesen) tovább haladnak a gödöllõi kapu felé, a vendégek a sípszó miatt már ütemet
vesztettek, s így a hazaiak könnyedén (3-an a
kapussal szemben) gólt szereznek!
Hangsúlyozom, nem ezen múlt, a Kanárik
ezen az estén a Bikák fölé nõttek (kicsit képzavaros tudom), csak a fenti két esetet (meg
volt még jó pár), szeretném Vágner (játékvezetõ-vezetõ) sporttárs figyelmébe ajánlani. Hisz lesz ennél szorosabb meccs is,
mondjuk a rájátszásban és nem volna jó, ha a
sokat bírált játékvezetésen múlnának mecscsek, meg egyesületek sorsai!
Gratulálunk a Kanárik csapatának!

Kanárik–Gödöllői Futsal Klub
11:5 (4:3)
2005. október 3., Budakalász
GFK: Tóth Gy. - Baranyai, Fehér, Lódi,
Madarász - Berkes, Simonyi, Szente, Tóth
Sz., Weisz, Ács
Edzõ: Nahóczki Attila

Heti sport
október 7. Labdarúgás: kispályás városi bajnokság II. o.: Caterpillar–Champion, 16 óra, katlan, Medián–Denevér, 17 óra, katlan
október 8. Margita: Gödöllõ 60-35-20 gyalogos
teljesítménytúra
október 9. Labdarúgás: NB III. Mátra-csoport:
Pelikán FC Gödöllõ–Baglyasalja 15 óra (ifi 13
óra)
Kézilabda: GEAC-Martonvásár (felnõtt férfi),
12 óra (ifi 10.30), Budakalász–GKC, 15 óra
október 12. Labdarúgás: kispályás városi bajnokság I. o.: Rubau–Móres, 15.30, katlan, Traffic–Círió, 16.30, katlan
október 13. Röplabda: nõi Extraliga: Gödöllõi
RC–Miskolc, 17 óra
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Beküldési határidõ: 2005. október 13.
A 34. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Sárguló õszi fák alatt / Panaszkodik a szél /
Miért van annyi fájdalom / Egy percnyi örömért / A nyár, mint fényes, tarka bál / káprázatos varázs , tovalibben.“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû
vásárlási utalványát nyerték: Kerekesné
Gombos Kinga, Palotakert 15., Tunyogi Henrik, Ambrus köz 13.

A MAG könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Szász Gábor, Kölcsey F. u. 16., Obermann Zoltánné, Erzsébet
K. krt. 11.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Gyõri Tímea, Fenyvesi dûlõ 61., Kõvágó istván, Hunyadi u. 82.
A mûvelõdési központban tartandó Fábry
Sándor elõadásra 2 fõ részére belépõt
nyert: Árva Istvánné, Peres út 38., Szél
Ferencné, Fácán sor 23.

TOLLFORGATÓK A BAKON

Újabb „civil közmunka“ Blahán

los göngyöleget“ maguk mögött hagyó honfitársaink is!
Talán most hogy a blahaiak az itteni
kis fasor ápolásával, a szemét összegyûjtésével és a terület parkolásra is alkalmassá
tételével közterülethez méltó viszonyokat te-

Példamutatók
A Blaháért Társaság tagjai a közelmúltban két
hétvégén az Úrréti tavat és környékét tisztították
meg a szeméttõl. Legutóbb egy vasárnap délelõtt a blahai Idõsek Otthona és az Orvosi Rendelõ közötti területet, tették rendbe. Ez a rész elhanyagolt fáival, és az itt szétszórt rengeteg szeméttel már hosszú ideje a blahai központ szégyenfoltja volt.Tettek errõl a bozótos fák ölén
rendszeresen itt tanyázó, iszogató és az „alkoho-

A megtisztított terület

Dögei Imre (képünkön), a Szabad Föld fõmunkatársa nyerte az újságírók és barátaik idei
Szent István egyetemi fogathajtó versenyét szeptember 28-án. A fõzõversennyel egybekötött
látványosságot az integrált egyetem 2000. évi megalakulása óta évrõl-évre megrendezik.
Az esemény szakmai támogatói a fogathajtó világbajnok Lázár fivérek. A híradásról pedig
maguk a szereplõk gondoskodnak tudósításaikkal, riportjaikkal.

A gyűjtőmunka eredménye

remtettek itt, remélhetõ, hogy mások is tiszteletben tartják majd azt az igényt, hogy a „blahai
központ“ tiszta és rendezett legyen.
Bízunk ebben annak ellenére hogy az ismét
szétdobált szemét és „féldecis“ üvegek azt jelzik, hogy ennek a menetnek még nincs vége.

