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Jó irányba fejlődnek a kapcsolatok

Matthäus Gödöllőn

Holland miniszterelnök Gödöllőn

prof. dr. Szűcs Ferenc, a
Károli Gáspár Református Egyetem rektora,
Jan Peter Balkenende
és Révész T. Mihály

hollandiai testvérvárosa, Wageningen kapcsolatainak szépen alakuló fejlõdésérõl is.
Véleménye szerint az Európai Unión belül, a
minõségi szakképzés és munka további bõ-

Fotó: Tatár Attila

Múlt hét vasárnap magánlátogatás
keretében a gödöllői Grassalkovichkastélyban tett látogatást dr. Jan Peter Balkenende, Hollandia miniszterelnöke. A politikust dr. Gémesi
György polgármester és dr. Révész T.
Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht.
igazgatója fogadta, s vezette körbe
városunk legszebb épületében. A látogatás után a kasély barokk termében vacsorán vettek részt.
Jan Peter Balkenende a fennállásának 150.
évfordulóját ünneplõ Károlyi Gáspár Református Egyetem meghívására érkezett Magyarországra. Az egyetem hétfõn tiszteletbeli doktori címet adományozott neki a több
évszázados holland-magyar református egyházi és társadalmi kapcsolatok elismeréseként. Díszdoktorrá avatták még – távollétében – sir John Templetont, a Templeton-díj
alapítóját, dr. Abraham van de Beek holland
professzort, dr. Gerd Theissen német professzort, dr. Hinrich Stoevesandt svájci tudományos kutatót, dr. Hafenscher Károly budapesti evangélikus professzort, dr. Juhász Tamás kolozsvári professzort, dr. Kósa László
mûvelõdéstörténészt, professzort.
A holland miniszterelnök gödöllõi látogatása során nem csak a királyi kastélyról nyilatkozott elismerõen, hanem városunk és

Alapítva 1992

vítése jelenti a jövõt; éppen ezért Gödöllõ és
Wageningen kapcsolata példaértékû lehet.
(folytatás a 2. oldalon)

Székelyföldért
Október 22-én 14 órától jótékonysági labdarúgómérkõzésre 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. A Magyar Öregfiúk Válogatottban
pályára lép: Disztl Péter, Szendrei József, Sallai
Sándor, Garaba Imre, Cseh András, Róth Antal,
Nagy Antal, Gyimesi László, Csehi Tibor, Bognár György, Kiprich József, Vincze István, Plotár
Gyula, Vukovics László. Menedzser: Kardos József.
Helyszín: egyetemi nagypálya.
A kezdõrúgást elvégzi: Buzánszky Jenõ, az
Aranycsapat legendás játékosa.
Fõvédnök: dr. Gémesi György polgármester és
Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke.
A jegyek ára: 500 Ft, amely tombolaszelvényként is szolgál. Jegyek elõvételben október 15tõl a Petõfi Sándor 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 Európabajnokság 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!
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– A gödöllõi hivatalos vagy magánlátogatás
volt? – kérdeztük a holland miniszterelnököt.

2005. október 13.
– Nem egyszerû összefoglalni, hisz a két városnak az élet sok területén nyílik lehetõség együttmûködésre. Elsõ helyen a tudományos összefogást
említeném, mert mindkét városban komoly egyetemi munka folyik, amely a jövõben magas szintû,
minõségi együttmûködésre nyújt lehetõséget.
Tatár Attila

72 év után ismét Gödöllőn

Jan Peter Balkenende

– Nem könnyû a válasz, hiszen miniszterelnökként – ha magánszemélyként is látogatok el valahova – mindenütt a hazámat képviselem. Ezúttal
talán inkább magánlátogatásnak mondanám ezt az
utat, hiszen a Károlyi Gáspár Református Egyetem
megtisztel azzal, hogy díszdoktori címet adományoz nekem. Ez nagy megtisztelés a számomra.
– Mi a véleménye Gödöllõrõl és a város kastélyáról?
– A városból, sajnos, túl sokat nem láttam, hiszen egyenesen a kastélyhoz jöttünk, de azt azonban érezni, hogy ez egy csodálatos kisváros. A
központja gyönyörû, mindenütt zöldterület található, a kastély környékén pedig a szó szoros értelmében érezni lehet a történelmet. Nagy érdeklõdéssel
sétáltam végig Sisi egykori kastélyának szobáit.
– Ön szerint milyen lehetõségek rejlenek Gödöllõ és Wageningen kapcsolataiban?

A Károlyi Gáspár
Református Egyetem által megszervezett gödöllõi kiránduláson a
holland miniszterelnök kíséretében szintén Gödöllõre látogatott
Vajay Szabolcs,
aki az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított
Szervezetének, az UNESCO-nak a tagja. A 85
éves szakember 72 év távollét után jött ismét Gödöllõre.
Ki lehet számolni, hogy Vajay Szabolcs utoljára az 1933-as cserkész világtalálkozón járt Gödöllõn. Az akkor 13 éves fiatalember feledhetetlen emléket õriz a cserkészdzsemboriról: akkor
kezet foghatott gróf Teleki Pál miniszterelnökkel, s azóta õrzi a tõle kapott oklevelet.
– Milyen érzés újra Gödöllõre jönni?
– Szinte kimondhatatlan! Sok diákélmény fûz
ehhez a városhoz. A dzsemborit pedig a világ
összes öreg cserkésze soha nem fogja elfelejteni.
Jómagam a kastély mögötti parkban sátraztam,
akkoriban persze nem így nézett ki. A városra
sem lehet ráismerni ennyi év után. A felújított
kastély pedig fantasztikus.
– Milyen élményekkel lett gazdagabb 1933ban?

– Még túl fiatal voltam ahhoz, hogy felismerjem, lelkesedéssel nem lehet megváltani a világot. Az akkori nagy nemzetközi találkozón õszintén hittünk benne, hogy az elsõ világháború
után végre beköszönt a világbéke. Sajnos nem
sikerült…
– Mikor került el Magyarországról?
Huszonhárom évesen, 1943-ban hagytam el
az országot, és Svájcban telepedtem le. Végül
1984 jöttem újra vissza Magyarországra, de Gödöllõre csak most tudtam eljönni.
(t.a.)

Vendégek Wageningenből
Jan Peter Balkenende miniszterelnököt megelõzõen holland testvérvárosunkból, Wageningenbõl
fogadott látogatókat Gödöllõ. Az 50 fõs delegációban diákok és vezetõk egyaránt helyet kaptak.
A látogatás során a civil kapcsolatok építésére, a
civil szervezetek ismerkedésére helyezte a hangsúlyt a fõszervezõ Gödöllõ Testvérvárosi Egyesület. Amíg a gyerekek a környezetvédelmi programokon vettek részt, a Városi Könyvtár és Információs Központban a két város civil szervezeteinek képviselõi cserélték ki tapasztalataikat a Regina és az Euconsult Alapítvány szervezésében megtartott konferencián.
A két város vezetõinek találkozójára a Városházán került sor, ahol a további kulturális és gazdasági együttmûködésekrõl tanácskoztak.
A háromnapos rendezvény zárásaként szombaton este a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban a
Duflex Fotográfiai Egyesület és a Camera Club
Wageningen alkotóinak fotóiból nyíl kiállítás, az
Idõ címmel.
A megnyitó ünnepség után Wageningen alpolgármesterét Rik Eweget arra kértük, röviden értékelje az elmúlt néhány nap eseményeit.
– Nagyon eredményes három napot töltöttünk
Gödöllõn. Acivil szervezetek közötti kapcsolatépítésre helyeztük a fõ hangsúlyt amellett, hogy tárgyaltunk energetikai együttmûködésrõl is. Városunkban nagy hangsúlyt helyezünk a környezet-

Rik Eweg

barát és a megújuló energiaforrások hasznosítására, valamint az energiatakarékosságra. Dr. Fábián
Zsolt alpolgármester úrral ezekben a kérdésekben
folytattunk eszmecserét. A jelek szerint ezen a téren lehetõség nyílik az együttmûködésre, és a tapasztalatcserére.
– Több gyermeket is hoztak magukkal, akik most
a gödöllõi fiatalokkal dolgoznak együtt.
– Nagyon sokat fejlõdtek az ifjúsági kapcsolataink az elmúlt idõszakban, különösen az Erkel iskolával. A gyerekek most egy környezetvédelmi
programban vesznek részt, madármegfigyelést végeznek. Igyekszünk a gyerekeket minél jobban bevonni a környezetvédelmi programjainkba. Nagy
öröm számomra, hogy Gödöllõben ebben jó partnerre találtunk.
– A Városházán folytatott megbeszélésen elmondta, hogy Ön már harmadszor jár Gödöllõn,
és nagyon meglepték azok a változások, amelyeket
az elmúlt látogatása óta tapasztalt. Mire gondolt?
– Sokminden megváltozott, mióta utoljára itt
jártam. Rengeteg az új, és egyre több a felújított,
szépen helyreállított épület. Nagyon sokat fejlõdött, szépült a város az elmúlt idõszakban.
K.J.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk # 50 éves a Török Ignác Gimnázium

Nagy találkozások
Igazi törökös hetet, de talán egész évet
is tudhatunk magunk mögött. Az elmúlt héten csütörtökön az aradi vértanúkra, köztük a Gödöllőn született Török Ignácra, emlékeztünk a jubiláló, azaz a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Török Ignác Gimnázium előtt álló
szobornál. Pénteken a királyi kastélyban rendeztek jótékonységi koncertet
a Kárpát-medencei árvízkárosultak
megsegítésére. Szombaton pedig az
iskola egykori és jelenlegi tanárainak,
diákjainak rendeztek találkozót.
Az ünnepségsorozat csütörtök reggel kezdõdött,
amikoris a Hajós Alfréd
Általános Iskola diákjai a
Török Ignác utcában álló
szobornál tartottak rövid
mûsort, majd megkoszorúzták az Aradon kivégzett, gödöllõi születésû tábornok mellszobrát. A
délutáni hivatalos városi ünnepségre már a városközpontban gyûlt össze az ünneplõ tömeg.
Az egykori honvédtábornokról elnevezett kö-
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zépiskola diákjai adtak mûsort, majd megkoszorúzták az iskola melletti bronzszobrot.
Az ünnepség
végén átadták a
Török
Ignác
Gimnáziumért
Alapítvány emlékgyûrûit. Az
alapítvány kuratóriuma döntése
értelmében az
iskolában legalább 15 évig ta- Szabóné
nító, s kiváló Papp Mária
oktató-nevelõ
munkát végzõ tanárok kaphatják meg az oklevéllel járó aranygyûrût. Idén a gimnázium két
igazgatóhelyettese, Szabó Jánosné Papp Mária
és Guba Lajos vehette át oklevéllel együtt a
gyûrûket. (Az eddigi kitüntetettek: Kiss Éva,
Heltai Miklós, Vancsó Imréné, dr. Fábri Mihály,
Urbán János, Lázár Júlia, Kovácsné Gulyás
Rozália, Halászné Várady Ildikó, Füle György-

né, Pintér Ferencné, Sándor
Iván, Köles Péter, Mundruczó
Kornélné).
A péntek esti segélykoncerten több tízezer forint gyûlt
össze. A pénzt egy jótékonysági szervezeten keresztül juttatják el a rászorulókhoz.
Szombaton aztán következhetett a nagy találkozás. Délután
a gimnázium régi épületében,
a máriabesnyõi Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház –
melyet 1988-ban hagyott ott a
tanintézmény, s költözött jelenlegi helyére – étkezõjében,
az egykori menzán találkoztak az iskola régi és jelenlegi tanárai. A régi ismerõsöket, kollégákat Fábián Bertalan igazgató köszöntötte,
majd következhetett a kötetlen
beszélgetés,
anekdotázás.
Este a Szt. István Egyetemen
a régi és mostani
törökös diákok
találkozhattak
egymással és tanáraikkal.
Guba Lajos

Tatár Attila
Fotók: a szerző

Az ünnepségen bemutatták, illetve a jubileumi
rendezvényeken meg lehetett vásárolni a Török
Ignác Gimnázium 2004/2005-ös tanévérõl szóló
évkönyvét és az 50. évfordulóra kiadott tanulmánykötetét. A nagy sikernek örvendõ könyvek

továbbra is kaphatók a gimnáziumában. Érdeklõdni a 28/420-380-as telefonszámon lehet.

Folytatódik az útprogram
A VÜSZI a terveknek megfelelõen befejezte a
Kazinczy-lakótelepen az aszfaltozási munkálatokat. A Csokonai, a
Dembinszky, a
Szív, az Észak utcában, illetve a
Mohács utca alsó
szakaszán a martaszfaltos alapra
melegaszfalt réte- A Csokonai utca
get terítenek, a Petõfi utca és a Patak tér közötti
részt pedig újraaszfaltozzák. Új útpadka kialakítását kezdik meg a Toldi, a Csokonai, a Dembinszky,
az Észak és a Mohács utcában. Az idõjárás függvényében döntenek arról, hogy a Hajnóczy utca és
az Ady sétány szervízútjának aszfaltozása mikor
kezdõdik el. További aszfaltozási munkálatok elõkészítéseként földgyaluval úttükröt alakítanak ki az
Akácfa, a Rigó és a Sas utcában. Tovább folytatják
a burkolt árok kiépítését a Dessewffy, a Gébics és a
Forint utcában, a Szív utcában pedig rácsos átereszt
készítenek.
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Beszélgetés Gémesi Györggyel

A helyzet új, nem az értékrend
A politikai közvéleményben élénk érdeklődést keltett a hír, hogy Gémesi
György, az MDF elnökségi tagja úgymond tárgyalt a Fidesz illetékeseivel.
A kíváncsiság azóta sem lankadt,
hogy Gémesi György a Kossuth Rádió Háttér és a Magyar Televízió Napkelte című műsoraiban egyaránt elmondta, pártjának a Fidesszel való
rendezett viszonyát politikai felelőssége részének tartja. Indokolt, hogy
minden lehetőséget megragadjon,
hogy segíteni tudja felkutatni a két
párt egymástól való indokolatlan távolságtartását, elhidegülését, amit
átmenetinek és személyfüggőnek
tart. A szűkebb pátriában, Gödöllőn
és a gödöllői választókerületben
élők különösen kíváncsiak arra, hogy
mi történik, hiszen közvetlen érintettjei ennek a történésnek.
– Polgármester vagyok és országgyûlési képviselõ. A pártok javában készülnek az újabb
megméretésre. Két alkalommal nyertem el a
gödöllõi választókerületben élõk bizalmát,
és ezt jövõre szeretném megújítani. Ez adja
az objektív hátterét a dolgok helyes megértésének.
– Vajon mi a magyarázata a mindmáig
nem csillapodó kíváncsiságnak?
– Most is csak azt tudom mondani, amit
már a legszélesebb nyilvánosság elõtt is sokszor megismételtem, érdemben megválaszoltam. Újra elmondom: továbbra is az MDFfrakcióban kívánok dolgozni, amelyért –
hadd legyek kissé önérzetes – igen sokat tettem. Azzal sem mondok újat, hiszen az emberek többször hallhatták tõlem, a legmesz-

Felhívás
Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc és a Magyar
Köztársaság kikiáltásának évfordulója tiszteletére.

dr. Gémesi György

szemenõkig kiállok egy egészséges, demokratikus jobbközép párt mûködéséért. Azt szeretném, ha ez a párt az MDF lenne. Fontosnak tartom, hogy rendezett viszony legyen a
jobboldal politikai erõi között. Olyan összefogásért szóltam is mindig, amelyik legalább
a lehetõségek szintjén megtesz mindent a
kormányváltás érdekében, amit az ország kiegyensúlyozott fejlõdéséhez elengedhetetlennek tartok.
– Hogyan látja ennek a feltételeit?
– Az esélyek elszalasztását jelentené, ha
nem számolnánk azzal a ténnyel, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan az elõttünk
álló megméretésen is lehetnek olyan választókerületek, amelyekben könnyen kiolthatják egymást a jobboldali jelöltek. Azt tartom

Péceli férfikórus, karvezetõ: Heltai Miklós
Koszorúzás
Narrátor: Németh Kristóf
Közremûködik a 802 sz Szent Korona Gödöllõi Cserkész csapat és a Gödöllõ Városi Fúvószenekar.
Az ünnepségen megjelent közönség elhelyezi
a tisztelet és az emlékezés virágait.
Szózat

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából
városi ünnepséget rendezünk 2005. október
23-án, vasárnap, 15 órakor a Szent István
Egyetem Tanárképzõ Intézetének parkjában.
Program:
Himnusz – Gödöllõ Városi Fúvószenekar, karnagy: Ella Attila
Gerecz Attila Karácsonyi ének a börtönben c.
versét Csuja Gergely a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola növendéke mondja el.
56 – te, csillag – Huzella Péter Kossuth-díjas
elõadómûvész mûsora
dr. Gémesi György, Gödöllõ várospolgármestere, országgyûlési képviselõ ünnepi beszéde

Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és
családtagjait az Ön által képviselt intézmény, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait és Gödöllõ város lakóit.

Cavaletta

Felhívás

A Cavaletta Mûvészeti Egyesület Ad Hoc Színháza
nemrég tért vissza Zentáról és Szabadkáról, ahol bemutatták Csiky Gergely Kaviár címû háromfelvonásos bohózatát, mikor másik csoportja, a Gödöllõi Leánykar, Miklósi András orgonamûvésszel és Márton
Danku István karnagy úrral október 13-án koncertútra utazik Aichachba, az ottani kamarazenekar meghívására. Már 2. alkalommal ad hangversenyt a városi templomban, a Stadtpfarrkirchében. Apéntek esti koncertet a leánykar és az Aichachi Kamarazenekar Bartók Béla: Öt kis kórusmûvel zárja.

Közlemény
A Dózsa György úti temetõben a mûködtetõ
VÜSZI Kht. cédulával látja el azokat az urnafülkéket, amelyeknek szükségessé vált az újraváltása. Az újraváltásra egy hónap áll rendelkezésre, ezt követõen a lejárt bérletû fülkék kiürítésére és újraértékesítésére kerülhet sor.

Felhívjuk figyelmüket és egyben kérjük,

koszorúzási szándékukat
szíveskedjenek jelezni

legkésõbb október 20-ig
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht.
titkárságán a 28/514-130-as telefon/faxszámon Fogtné Vali munkatársunknál a koszorúzó szervezet és képviselõje pontos nevével és titulusával.
Tisztelettel: Németh Kristóf, ügyvezető igazgató

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!

jó megoldásnak, hogyha az egyes választókerületek erõviszonyainak megfelelõen közös vagy önálló jobboldali jelöltek indulnak
a választásokon. Fontos tehát, hogy a Fidesznek legyen partnere a kormányváltáshoz, hiszen egyetlen pártnak nagyon nehéz 50 százalék feletti eredményt elérnie. Én annak érdekében
kezdeményeztem tájékozódó megbeszéléseket, hogy hogyan lehetne
elõsegíteni a kormányváltást a gödöllõi választókerületben. A politika szinterérõl és a magam politikai
szerepérõl beszélek tehát, amikor
újra elmondom, nem kívánok az
MDF frakciójából kilépni, hiszen
ott négy évre kaptam feladatot és
felelõsséget a törvényhozói munkában. A keresztényszociális értékrendet a magaménak vallom, régóta
képviselem, jelenlétét a modern társadalomban is nélkülözhetetlennek
tartom. Hû vagyok az MDF-hez,
történelmi alapelveihez, de ez nem
jelenti a mindenkori vezetés álláspontjához való kritikátlan alkalmazkodást, (mint ahogyan az abszolút elhatárolódást sem).
– Hallhatnánk errõl konkrétabban is?
– Most például problémáim vannak a pártvezetés élén álló Dávid Ibolya elnökasszonynyal a párt irányvonalának és szövetségi politikájának a bizonytalansága miatt. Bár nincsenek ilyen törekvései az MDF vezetésének, õszintén szólva számomra elfogadhatatlan lenne egy MSZP-SZDSZ-MDF alakulat.
Nem titkolom, nyugtalanít, hogy az MDF
szervezetileg meggyengülni látszik, akadnak
zilált sorai. Amiatt pedig kifejezetten aggódom, hogy a szervezeti gyengülést a pártvezetés bizonytalankodása nehezíti. Meggyõzõdésem az is, hogy nem javítja, hanem rontja a jobbközép pozícióit, ha a kiutat a helyzet
megkövetelte iránnyal szemben keressük. Ez
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Közlemény
Felhívom a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét,
hogy a Gödöllõ Városi Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati és Okmányirodájának
ügyfélfogadása az alábbiak szerint

megváltozott:
Hétfõ: 8-18 óra,
Keddtõl csütörtökig naponta 8-16.30 óra
Pénteken nincs ügyfélfogadás.
A változás következtében
2005. október 17-tõl pénteken
nem lesz ügyfélfogadás.
2005. október 11.
Homa Ibolya irodavezető

rövid és hosszútávon is ellentmond mindennek, amit az MDF jelentett és jelentenie kellene. Nem vagyok öncélú kritikus. Értékek
mentén mondom el az észrevételeimet.
Olyan Magyarországot szeretnék, ahol célja,
rendje van az értelmes szónak, az alkotó, a
kezdeményezõ cselekvésnek, ahol érték, eligazító erõ a hitelesség, a tisztesség, a kiszámíthatóság. Ilyen Magyarországot kormányváltástól indokolt várni. Ezt a célt veszélyeztetné az elzárkózás, a bezártság. Szükségesek a konzultációk. Ha valaki ilyen távlatba
helyezi a megbeszéléseimet, megérti és jól
érti szándékaimat, megfontolásaimat és minden a helyére kerül. Választóim megismertek, tudják, hogy a hitelességet, a tisztességet és kiszámíthatóságot képviselem. Meggyõzõdésem, értékelik a teljesítményemet.
Ha újra bizalmat kapok tõlük, hogy továbbra
is képviseljem õket az Országgyûlésben, annál erõsebb legitimáció nincs.
(l.t.)

Angol nyelvű menedzserképzés a SZIE-n

Két diploma Gödöllőn
George H. Walker (képünkön
középen), az USA magyarországi nagykövetének jelenlétében a Szent István Egyetem rektora, Molnár József,
és a Webster University bécsi
iskolájának igazgatója, Arthur Hirsh nyitotta meg szeptember 30-án a SZIE és az
amerikai Webster Egyetem
által kidolgozott angol nyelvû, kétéves vezetõképzõ
program elsõ évfolyamának
tanévét. A program, melyet
Magyarországon
WeSt
M.B.A. néven hirdettek meg,
két különálló – egy amerikai
és egy magyar – diplomát
bocsát ki.
A menedzserképzõ program annak a hosszú
távú megállapodásnak a része, melyet a két
egyetem vezetõje 2004 októberében írt alá. Az
oktatást, amerikai tematika alapján, fele-fele
arányban amerikai és magyar tanárok végzik.
A Webster University oktatási programjait 3
kontinens több mint 90 helyszínén oktatják. Az
amerikai egyetemnek több évtizedes múltra

NOX-koncert
2005. november 19., 19 óra
SZIE-sportcsarnok
Részletekért figyelje
következő számainkat!

A koncert médiatámogatója:
a Gödöllői Szolgálat

visszatekintõ iskolái vannak Londonban, Leidenben (Hollandia), Genfben és Bécsben is. Kínában az M.B.A.-programok közül elsõként a
Webster M.B.A.-képzést akkreditálták.
A SZIE a WeSt M.B.A.-programot illetõen
az ebben az évben 25. jubileumát ünneplõ bécsi
iskolával áll operatív kapcsolatban.
L.T.
Fotó: a szerző
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szingliként Hamburgban
Nem tudom, a szingli kifejezés a Bridget
Jones regények által vonult-e be a köztudatba, vagy már előbb is köztudatban
volt. Mindenesetre, egyedül élő, már
nem egészen fiatal, de azért még lányosnak mondható nőt jelent, olyat, aki hivatással bír, nagyon önálló, de sóvárog a
párkapcsolatra, mindent megtesz, hogy
megtalálja az igazi, az éppen neki rendelt „pasit“, azt, akit nem kis részben
önállósága miatt sajnos nem sikerült
még megtalálnia.
Az évek pedig mennek. Mit mennek? Rohannak!
Az ember bõre egyre petyhüdtebb lesz, megereszkedik a mell, a fenék, s a kilók, nos, a kilók
egyre inkább kipárnázzák a különbözõ testtájakat. Egyre nagyobb erõfeszítést kíván, hogy úgyahogy karban tartsuk magunkat, bár a kozmetikus többórás munkája által akár még gyönyörûvé
is varázsolódhatunk.
Ildikó von Kürthy új regénye igényesebb olvasmány, mint amit a magyar keresztségben
nyert címe, a Pasit vissza nem adok! sugall. Németül, ahogyan eredetileg íródott, Blaue Wunder
(Kék csoda) a cím. Az írónõ, mint olvasom a
könyv hátoldalán, a Stern magazin szerkesztõje,
a neve hazánkkal való kapcsolatáról árulkodik.
Kötõdését mutatja, hogy itt-ott becsempész valami „magyart“ a regénybe, egy magyar szereplõt,
nosztalgiát egy magyar népi motívumokkal dí-

szített, elveszett blúz iránt. Hõsnõje, Elli, teljes
nevén Elisabeth Drückers pedig éli a maga tipikus szingli életét, küzd a kilókkal, sóvárog a
„pasi“ után. Még homoszexuális férfi barátja is
van, már-már a szingliség elengedhetetlen tartozékaként.
És alakja mégsem lekoppintása Bridget Jonesnak. Egészen más. Távolról – is – szemléli a dolgokat, okos, hûvös megállapításokat tesz akár a
maga, akár a körülötte levõ világ szertelenségeirõl. Elõszeretettel kommentálja a nõi magazinok,
a különbözõ életmódbeli tanácsokat adó könyvek
csacskaságait.
Ideírom a kedvencemet. Amit olvas valami
bölcs, tévedhetetlenségekkel teli könyvben:
„Nem pocsékolhatom el azzal az életem, hogy
nekem eleve antipatikus embereket megismerjek,
csak azért, hogy véleményt tudjak alkotni róluk.
Sokkal egyszerûbb azt mondani: Az agyamra
mész! Kopj le!“
És ahogy kommentálja: „Elõfordulhat, hogy
mindenkit elutálsz magadtól, akit nem szeretsz,
aztán kisül, hogy senkid sem maradt. Mert egy
kicsit túl sokszor mondtad azt, hogy: Kopj le! Ott
állsz egyedül, és be kell látnod, hogy nemcsak te
nem szeretsz senkit, hanem téged sem szeret senki.“ Ezek után képzeljük el, hogyan szedi ízekre
Az elvesztett szerelmes visszahódítása hét nap
alatt, esetleg a Szextitkok a kéjek kéjéhez címû
holtbiztos tippeket adó mûveket.
(Ildikó von Kürthy: Pasit vissza nem adok!) -nád-

Hobo József Attila estje a könyvtárban

száztizenhárom, százhetvenöt, száztizenkét
alkalom jutott eddig
egy-egy összeállításra.
A mostani mûsort Vidnyánszky Attila, a beregszászi színház igazgatója
rendezte – néhány színházi rendezését ismerve
gondolhatom: akkor különösen különleges élmény lesz –, a szabadság és az élet szeretetérõl
szól. És a magyarságról, ahogyan õ, József Attila
volt magyar. Csak itt érvényes, amit mond. Csak
mi értjük a szimbólumrendszerét, nem lehet idegen nyelvre lefordítani. Ezeket hallom, ezeket
jegyzem le, mielõtt, nem akarván tovább zavarni,
kimegyek.
Aztán betódulhat a közönség – telt ház lesz, állnak is – , felhangzanak a nagy versek, a hatalmasak, az Óda, a Kései sirató, A hetedik, a Levegõt!...
S sorra kerül két olyan költemény, melyet nemigen
ismerünk: „Röpül a rigó, röpül, megáll, lebukik a
tó közepe fölött éppen…“ Meg: "Nagy városokról
beszélt a messzi vándor…“ Utóbbival jól eljátszik
Hobo, kivételesen élvezve, s így élveztetve a sort:
„Fényes nappal is szeretik egymást.“
Alig akar vége szakadni az estnek. Vastaps. A
tapsot, meg egyáltalán a megjelenést köszönõ szavak. Közvetlen szavak. Majd mégiscsak távozik
az elõadó, várja egy másik, egy kései közönség.
Azt is József Attilával köti le? Vagy Villonnal, Faludyval, Viszockijjal? Ezek szerepelnek a repertoárján. A hobóén. Mert: nem vagyok én mûvész,
csak egy csavargó – mondta többek közt búcsúzóban.
N. A.

A hatszázegyedik
A „nagy öregek“. A Nagy Generáció. Hobo, alias Földes László. Akár indulhatott
volna előadóművészként a 60-as években, mint mások, de ő csak a krisztusi korban, harminchárom évesen lépett színpadra a Hobo Blues Band énekeseként.
Elnézem most – múlt péntek este – a könyvtár elõadótermében, ahogy loboncos õsz hajával, hatalmas termetével jön-megy, elcsendesül vagy dalra
fakad, amolyan sziszifuszként nekifeszül egy hatalmas kõtömbnek – ami a hazánk – , belenéz egyegy szempárba a hallgatóság soraiban, igen a hallgatóságnak beszél. József Attila verseket mond.
Tudod, hogy nincs bocsánat… – ez a mostani
estjének címe, a Légy ostoba! és a Milyen jó lenne
nem ütni vissza címû összeállítás után a harmadik
József Attila mûsorának.
Tizenöt éve, hogy József Attila mûsorokkal járja az országot, mondja el. A kíváncsiság, no meg
Ocsovszky Zsófia, a könyvtár programszervezõje
bemerészkedtetett hozzá elõadás elõtt. Futó vacsoráját fogyasztja a teremben, ahol hamarosan emberek elé áll, de így is szívesen ad egy miniinterjút.
„Tiszta új“, fejezi ki magát az elõtte levõ mûsorra
értve, pedig már ezzel is száztizenharmadszor lép
fel. Tudomásomra hozza, hogy az elõzõ napon volt
éppen a hatszázadik József Attila elõadása, háromERZSÉBET KIRÁLYNÉ EMLÉKÉRE
A Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllõi Királyi Kastély, és a Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ a
Száz éve született József Attila címmel vers- és
prózamondó versenyt hirdet.
A versenyre vers és megzenésített vers kategóriában lehet nevezni 3 korcsoportban: 10-12 év,
13-14 év, és 15-30 éves 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 Könyvtárban átvehetnek, és letölthetnek
a könyvtár honlapjáról (www.gvkik.hu).

Kedves
Olvasóink!

A verseny idõpontja: 2005. november 19., 9
óra. Helyszíne: a Gödöllõi Királyi Kastély
díszterme.
Nagyszámú jelentkezõ esetén elõdöntõket tartunk a könyvtárban november 7, 8 és 10-én. A
döntõben helyezést elértek értékes jutalmat kapnak. Nevezni egyénileg, illetve az iskolákon keresztül lehet a jelentkezési lappal, amelyeket a
könyvtár regisztrációján, vagy az iskolákban a
felkészítõ tanároknál lehet beszerezni, illetve a
Könyvtár honlapjáról letölteni.
A jelentkezés határideje: 2005. október 15.
Ajelentkezési lapokat a könyvtár regisztrációjára
kérjük leadni.
Telefonon érdeklõdni a 28/515-539-es telefonszámon Ocsovszky Zsófiánál lehet.

Előadássorozat a Gödöllői Városi
Múzeumban
október 25., kedd, 16 óra:
Dr. Lábadi Károly: Kegyszobrok és kegytárgyak Máriabesnyõn
november 22., kedd, 16 óra:
Beszélgetés a kapucinus testvérekkel
december 6., kedd, 16 óra:
Dr. Szilárdfy Zoltán: A kiállított tárgyak
kultúrhistóriai értelmezése
január 10., kedd, 16 óra:
Dr. Kerny Terézia: A kapucinus építészet
Magyarországon
január 24., kedd, 16 óra:
Dr. Stella Leontin: A búcsújárások lelki háttere.

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANFOLYAMOK
A GIM HÁZBAN
Gobelin- és szõnyegszövõ tanfolyam
(13 éves kortól) keddenként 10-14 és 15-19
óráig. Mûvészeti vezetõ: Remsey Flóra kárpitmûvész.
Kerámia-Plasztika-Rajz tanfolyam
(14 éves kortól) keddenként 14.30-18.30-ig
Mûvészeti vezetõ: F. Orosz Sára keramikusmûvész.
Rajz és képzõmûvészeti tanfolyam
(13 éves kortól) szombatonként 10-14 óráig
Mûvészeti vezetõ: Anti Szabó János képzõmûvész
Részvételi költség:
20.000 Ft/kurzus (2005. okt. 2006. januárig)
20.000 Ft/kurzus (2006. febr. 2006. májusig)
Helyszín:
Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány Alkotóháza (2100 Gödöllõ, Körösfõi utca 15-17.)
Bõvebb információ, jelentkezés:
Sukta Józsefné, Tel./fax: 28/419-660, e-mail:
gimhaz@invitel.hu

VII. Gödöllõi Nemzetközi Hárfafesztivál
Október 14.: Polónyi Ágnes Bach, Fauré
és Tournier mûveit játssza.
Október.: 15.: Jana Boušková (Csehország) NinoRota, Prokofjev és mások mûveit adja elõ.
Október 16.: gálahangverseny Jana
Boušková, Vigh Andrea és a Budapesti
Vonósok közremûködésével.
IV. Gödöllõi Nemzetközi Liszt Fesztivál
Október 22.: Jandó Jenõ
Október 23.: Hlavacsek Tihamér
Október 28.: Luara Beltrametti és Ennio
Poggi
Október 29.: Szokolay Balázs
Október 30.: Érdi Tamás fellépésével.
A programok 19 órakor kezdõdnek!
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Tel.: 410-124.

ZUZI CSEMEGE
Gödöllõ Szt. János u. 36
Nagy érdeklõdésükre való tekintettel
ÚJRA indul sorsolásos játékunk!
Továbbra is
akciókkal, bõvülõ választékkal várjuk
kedves vásárlóinkat!
Accor services, ENNI – KÉK és Chéque
déjeuner utalványokat elfogadunk!
Nyitvatartás: H-P: 6-18, Szo: 6-12;Vas: Zárva

2005. október 13.
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Rendőrségi hírek

Csalók mindenütt

óvatosak és bizalmatlanok, hogy
ne váljanak bûncselekmény sértettjévé!

Prostituáltakat fogtak

Fő az óvatosság
Sajnos, nemcsak az idõsebb korosztályhoz tartozókat környékezik meg a megtévesztéssel
pénzt kicsaló bûnözõk, hanem bárkit, akinek hiszékenységét, jóindulatát ki tudják használni.
Legutóbb egy gödöllõi fiatalember esett áldozatául annak az ismeretlen személyazonosságú férfinak, aki a gödöllõi munkahelyén dolgozó fiatalembert kereste fel azzal, hogy az édesapjának hozta a megbeszélt olajszûrõt a kocsijához, és azt fizesse ki neki. A férfi annyira határozott és meggyõzõ volt, hogy a sértett szó
nélkül kifizette az általa kért összeget – 15.600
forintot – annak ellenére, hogy ismeretei szerint
az jóval kevesebbe kerül a szaküzletekben. A
késõbbiek során természetesen kiderült, hogy
az édesapa nem rendelt semmiféle olajszûrõt,
illetve annak értéke nem haladja meg a 3000 forintot. Hatóságunk büntetõeljárást indított a
csaló autóalkatrész árus ellen.
Ismételten felhívjuk a figyelmüket, hogy ismeretlen személyektõl, alkalmi vétellel kecsegtetõ utcai árusoktól soha ne vásároljanak, mivel
azonkívül, hogy rossz minõségû árut kapnak,
még be is csaphatják Önöket. Legyenek mindig

A Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai
szeptember 27-én akciót tartottak, mely során a
kapitányság illetékességi területén lévõ védett
övezeteket ellenõrizték. Az akció során 3 fõ
budapesti, 1 fõ farkaslyuki és 1 fõ bonyhádmajosi nõ került elfogásra és elõállításra, akik a
Nagytarcsa és Isaszeg közötti – a Nagytarcsa
Önkormányzat 7/2005. (III.2) rendelete alapján
– védetté nyilvánított útszakaszon árulták testüket az arra járó gépjármûvezetõknek. Az 5 nõ
ellen tiltott kéjelgés szabálysértés elkövetése
miatt indult eljárás, és már másnap megtörtént a
bíróság elé állításuk is, ahol egyikük részére
pénzbírság, a többiek részére pedig elzárás büntetés kiszabására került sor.
Az elkövetkezendõ idõszakban is számítani
lehet hasonló akciókra, ellenõrzésekre, mivel a
rendõrség fontosnak tartja a települések lakóit
zavaró és irritáló prostitúciót és az ahhoz fûzõdõ bûncselekmények megelõzését, felszámolását.

Októberi Traffipax előrejelzés
13-án: Kistarcsa Rendõrõrs területe

A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Gödöllői szervezete és női
tagozatos csoportja valamint a
Gödöllői Polgári Szerveződés
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT OKTÓBERI
PROGRAMJÁRA:
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ
TAPASZTALATAI,
A NEVELÉS- ÉS OKTATÁSPOLITIKA
KÉRDÉSEI

VENDÉG: Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Konzultációs Testület tagja, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem docense
HÁZIGAZDA:Németh Miklós Attila, a
Magyar Rádió munkatársa

meghívja Önt
József Attila születésének 100.
évfordulója alkalmából

2005. október 22-én
(szombaton) 17 órára
Murányi Gábor:
GYÁSZÉV
Monodráma SZÁNTÓ JUDIT naplója
és JÓZSEF ATTILA versei alapján

Elõadja:
HAVAS JUDIT elõadómûvész,
valamint JORDÁN TAMÁS s
zínmûvész hangfelvételrõl

IDÕPONT: 2005. okt. 13., 18 óra

Rendezõ: Czigány Zoltán
HELYSZÍN: Gödöllõi Városi Könyvtár és
Információs Központ díszterme

Az előadás múzeumi belépőjeggyel
tekinthető meg

Pályázati Hirdetmény
A Gödöllői Piac Kft (Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a városi
piac csarnok épületének földszintjén
lévő üzlet bérleti jogának megszerzésére 2005. december 1-jétől.
A pályázaton a városi piac (296 hrsz.) csarnoképület földszintjén lévõ 109. sz. 11,68 nm
alapterületû üzlet 2006. december 31-ig szóló
bérleti joga szerezhetõ meg, mely évente
meghosszabbítható. Az üzletben bio zöldséggyümölcs, konzerv áru, hal és egyéb élelmiszer árusítható.
Bérleti díj: 73.700 Ft + áfa/hó/üzlet.
Kaució: 2 havi bérleti díj/üzlet. 2006.
január 1-jétõl 78.200 +áfa/hó/üzlet.
A bérlemény megtekinthetõ a piac nyitvatartási ideje alatt (6-18-ig, szombaton 613-ig) Gödöllõn, a Szabadság út 3. sz. alatt.
Péntek este időutazás a Trafóban
15 éves a BLUES KOCSMA
Játszik a GOOD EVENING GÖDÖLLÕ
BLUES BAND:
Lukács Csilla, Szarka István, Ligeti Zoltán,
Lõrincz Károly, Molnár László, Váry Zoltán,
Sallai Tibor, Szabó Attila, Megyesi Balázs
21 órától a csapolt sör17.50 Ft, a
zsíroskenyér 2.50 Ff, amíg a készlet tart!

Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a
piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve
a 06/30-503-0777-es, vagy a 06/28-422-019es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. október 28., péntek, 10 óra.
Eredményhirdetés, szerződéskötés:
2005. október 31., hétfőn, 9 órakor.

14-én, 15-én, 16-án: Gödöllõ város területe
17-én, 18-án: Aszód Rendõrõrs területe
19-én, 20-án: Pécel Rendõrõrs területe
21-én, 22-én, 23-án: Veresegyház Rendõrõrs területe
24-én, 25-én: Kistarcsa Rendõrõrs területe
26-án, 27-én: Gödöllõ város területe
28-án, 29-én, 30-án: Aszód Rendõrõrs területe
31-én: Pécel Rendõrõrs területe

„Figyelmes“ rabló
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat ismeretlen tettes(ek) ellen lopás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az
alábbiak alapján.
2005. szeptember 29-én, kb. 16 óra körüli
idõben, Gödöllõn az egyik bankban 2.100.000
forint készpénzt vett fel egy férfi, majd gépkocsijával a Radnóti utcába lévõ ügyvédjéhez
ment. A ház elõtt leparkolt, de az autóját nem
zárta be, mivel abban tartózkodott a nagymamája. Az idõs nõhöz a férfi távollétében odament egy férfi, azzal, hogy a jármû egyik kereke lapos. Amíg a néni megnézte mi történt egy
másik férfi a kocsiban lévõ autóstáskát a több
millió forinttal együtt kivette, és ezt követõen a
két férfi elrohant. A nyomozás eddigi adatai
alapján az alábbi felvételen szereplõ férfi kapcsolatba hozható a bûncselekménnyel.
A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri, hogy aki a

felvételen látható
személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével,
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban érdemleges
információval
rendelkezik, hívja
a 06-28/514-655
vagy az ingyenesen hívható 06/80/555-111-es telefontanú, a
107-es, 112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikét.

FELHÍVÁS
A közterület felügyelet a város
területéről rendszeresen elszállíttatja
az üzemképtelen járműveket.
2005. október 6-án, a Peres utcából egy
Volkswagen gépkocsit szállítottak el.
A jármûrõl érdeklõdni a közterület felügyeletnél (az 529 169-es telefonon), vagy a 414849-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 3 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a
jármûért, akkor azt értékesítik. A tárolás a
tulajdonos költségére és veszélyére történik.
Szatmári László csop.vez.

József Attila gyászév

Az éltetőről és elnyomóról
„Arcodon könnyed ott ragadt
kicsike kezed megdagadt
kicsim ne búsulj tartsd magad
azért hogy rongyoskodsz velem
szövetség ez s nem szerelem.“
József Attila hat éven keresztül élt
együtt (kisebb nagyobb megszakításokkal) Szántó Judittal. Az irodalomtörténet e furcsa mellékszereplője –
akit Németh Andor egykoron és találóan proletár Jeanne D'Arc-nak nevezett – ezen az estén főszereplővé lép
elő.
Szántó Judit, a költõ öngyilkosságát követõen
végképp és reménytelenül egyedül maradt,
ugyanis az idõ tájt nem csak József Attilát vesztette el, de mind inkább szembe kellett azzal is
néznie, hogy 15 esztendõs lányát – akit 1936ban álmai országába, a Szovjetunióba, elsõ férjéhez, Hidas Antalhoz menekített – is végleg elveszítheti. A tragédia árnyékában, a fájdalom, a

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy
október 3-tõl november 2-ig kifüggesztésre
kerül a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján, a Piac és környéke területre vonatkozó Szabályozási Terv módosítás. A kifüggesztés ideje alatt a tervvel
kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen
megtehetik.
Ehhez kapcsolódó LAKOSSÁGI FÓRUM
2005. október 27-én 17 órakor lesz a
Városháza földszinti nagytermében.

hiány és a mérhetetlen aggodalom adta kezébe
az indulat tintájába mártott tollat. Naplójában
az õszinte szembenézés elszántságával próbált
számot vetni életével, elsõsorban a költõvel
együtt töltött éveit idézve fel. Ismeretes: „a
nagy szerelem“ nem Szántó Judit volt, a verseiben kíméletlen precizitással fogalmazó József
Attila egy töredékben maradt strófában szövetségnek nevezte kapcsolatukat. A kortársak emlékezete szerint Szántó Judit egyszerre volt éltetõje és elnyomója a költõnek, aki ebben a házasságon kívüli házasságban raboskodva és levegõért kapkodva többször elmenekült, majd
visszatért a görcsösen makacs, állhatatossággal
csapongó, önfeláldozó önzéssel és kéretlen önzetlenséggel megáldott-megvert asszonyhoz,
aki azon öt ember egyike volt, akinek József
Attila 1937 decemberében búcsúlevelet írt…
Ezt a zaklatott, „se vele se nélküle“ viszonyt
idézi meg a Gyászév címû összeállítás Szántó
Judit naplójának bejegyzései, valamint József
Attilának életanalízis-versei és szabad ötletes
-mvfeljegyzései alapján.

2005. október 13.

Iskolaegészségügy II.

Az iskolaorvos
A jelen iskolaorvosi rendszer 1975 óta
működik. Az óvodák, általános és középiskolák orvosi ellátását gyermekgyógyászok és háziorvosok, üzemorvosok, belgyógyászok és iskolaorvosok végzik.
Sokoldalú feladatot látunk el. A gyermekek
rendszeres orvosi és védõnõi szûrõvizsgálaton
vesznek részt. A vizsgálaton talált eltérések, betegségek jellegétõl függõen megtörténik a gyermekek szakorvosi vizsgálatra való irányítása,
majd gondozásba vétele. Az óvodások iskolaérettségi vizsgálatának eredménye az óvónõ,
védõnõ és orvos közös szakmai véleményalkotása alapján születik meg. Ebben segítséget
nyújt a városunkban kitûnõen mûködõ Nevelési
Tanácsadó is. Az iskolakezdés 1 évvel való elhalasztása az esetek döntõ részében a gyermek
javát szolgálja. A tanulók pályaalkalmassági
vizsgálata nagy szakértelmet igénylõ feladat,
mivel a választott pályára való alkalmatlanság
döntõen befolyásolja a tanuló jövõjét. Ezért
egyes esetekben másodfokú felülvizsgálatra
van lehetõség Budapesten, az Országos Mun-

Gödöllői Szolgálat
kahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetben. Itt a szükséges és orvosilag indokolt pályamódosítás esetén új iskolát is ajánlanak a tanulónak.
Fontos a tanulók testnevelési csoportbeosztásának elkészítése, hiszen rövid ideig tartó betegségek esetén átmenetileg, tartós állapotok
esetén évekig fizikai kíméletre szorulhat a gyermek. Ez nem jelenti azt, hogy különféle útonmódon beszerzett orvosi igazolások alapján a
fél osztályt felmentjük testnevelés alól. Sõt,
büszkén mondhatjuk, hogy városunkban mindenki fizikai állapotának megfelelõ szervezett
testmozgásban vehet részt, hiszen minden iskolában igénybe vehetõ a gyógytestnevelés, és
heti 1-2 alkalommal a gyógyúszás is, természetesen térítésmentesen. Saját családi tapasztalatból mondhatom, hogy egyes gyerekek ezt büntetésként élik meg, ezért tudatosítanunk kell velük, hogy ez csak a javukat szolgálja, hiszen a
mai ifjúság nagy része nem mozog rendszeresen, 15 százaléka a tanulóknak túlsúlyos, elhízott. Ezért minden alkalmat meg kell ragadni
megmozgatásukhoz.
Az egészséges életmódra való nevelés a pedagógusok és az iskola egészségügyi ellátásáért
felelõs védõnõ, orvos közös feladata. Ez osztályfõnöki órákon felvilágosító elõadások tartásával, filmek vetítését követõ kötetlen beszélgetés formájában valósítható meg. A felnövek-

Jubiláló gondozónők

Több évtizede a pályán
Négyes jubileumot ünnepeltek a Kossuth Lajos utcai bőlcsődében. A régóta
együtt dolgozó gondozói csapatból
többen is évtizedeket töltöttek el a pályán. Kunszt Veronika, az intézmény
vezetője 40 éve, Kovács Zoltánné szintén 40 éve, Hertelendi Józsefné 30 éve,
Szép Lászlóné 25 éve szenteli mindennapjait a legifjabb gödöllőiek nevelésének.
– Jól együttmûködni tudó, elhivatott csapata dolgozik nálunk – nyilatkozta lapunknak Kunszt
Veronika igazgató. – Összeszokott csapat vagyunk, Kovács Zoltánnéval például 30 éve dolgozunk együtt. Van olyan kolléganõnk, aki jövõre tölti a pályán a 25. évét, és van olyan mun-

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.

katársunk, aki
41 éve dolgozik
itt a konyhán.
– Mi a titka
ennek a nagy-

fokú összetartásnak?
– Nagyon nagy gondot fordítunk arra, hogy a
munkatársaink között harmónia legyen, hogy
mindig mindent megbeszéljünk. Igazi csapatként dolgozunk.
– Jelenleg hányan gondozzák itt a gyermekeket?
– Tíz gondozónõ vigyáz a kicsikre, akik között most 16 hónapos a legkisebb. Lelkiismeretes, kitûnõ munkatársak, akik közül mindenki
szakképzett.
– Mekkora az igény a bölcsõdei ellátásra?
– Több jelentkezõ van, mint ahány férõhely.
Az idén 40 új kisgyermekkel kezdtük a nevelési
évet. Ez nagy öröm számunkra, hiszen azt jelenti, hogy Gödöllõn nem csökken a gyermekek
száma.
-bj-

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,

võ generáció életmódi szokásainak alakítása,
helyes irányba való terelése az elsõdleges megelõzés részeként évtizedek múlva megtérülõ
haszonnal bíró tevékenység. Legalább olyan
komoly társadalmi haszonnal bíró feladat, mint
a beteg emberek meggyógyítása. Hiszen „Ha
egy évre plántálsz, búzát vetsz, ha 10 évre, akkor fát ültetsz, de ha 100 évre, akkor tanítod a
népet! „
A magyarországi védõoltási rendszer nemzetközileg magas színvonalú, az egy hónapon
belüli oltási fegyelem 97-98 százalékos. A korhoz kötött kötelezõ oltások, valamint járvány
esetén adandó védõoltások egy részének megszervezése és végrehajtása az iskola-egészségügyi hálózat feladata. Az oltási rendszer a közeljövõben változik meg, átszervezése jelenleg
zajlik.
Fontos az iskola és a tanulók higiénéjének ellenõrzése, probléma esetén változtatásra javaslatok megtétele. Az összevont szülõértekezletek kitûnõ lehetõséget kínálnak az iskola és a
szülõk közti párbeszéd megvalósulására, a felmerülõ problémák, esetleg nézeteltérések megbeszélésére. A felnövekvõ nemzedékben tudatosítanunk kel, hogy az egészség érték, amelyre
vigyáznunk kell.
(Következõ számunkban tájékoztatjuk kedves
olvasóinkat az oltási rendszerben tervezett változtatásokról – a szerk.)
dr. Kiss Éva

TISZTELT OLVASÓK!
Új fogorvosi rendelőnk hivatalos
megnyitója utáni első szombaton,
OKTÓBER 29-ÉN 10-16 óráig nyílt
napot tartunk.
Munkánk egyik fõ célja a prevenció, melynek középpontjában a gyermek áll. Ezért
elsõsorban velük szeretnénk játszva megismertetni a fogorvosi rendelõt. Ezen a napon a család minden tagja számára díjtalan vizsgálatot és szaktanácsadást tartunk.
Szeretettel várjuk: dr. Makra Dorottya és dr.
Makra Csaba (2100 Gödöllő, József Attila u. 2.)

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI MINDAZOKNAK, AKIK DR. ZSEMBERY
SÁNDOR TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK, FÁJDALMUNKBAN OSZTOZTAK.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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.
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 10-17-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 15-16.: dr. Bucsy László. Gödöllõ,
Blaháné út 55. Tel.: 06/30-234-6116.

Recept
Almás túrófelfújt
Hozzávalók:3/4 kg alma, 3 ek. mazsola, 1+1
ek. cukor, 1+3 ek vaj, 1 ek zsemlemorzsa, 2 ek.
rum, 10 dkg cukor, 1 cs vaníliás cukor, 4 tojás,
5 dkg búzadara, 1/2 cs sütõpor, 50 dkg tehéntúró, egy citrom leve.
Elkészítés: Az almákat megmossuk, meghámozzuk, eltávolítjuk a magházat és szeletekre
vágjuk. Leöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és
1 ek. cukorral 7 percig pároljuk. Egy jénai tálat
kikenünk 1 ek. vajjal és megszórjuk zsemlemorzsával. Bele tesszük az almát és a megmosott mazsolát, majd rácsepegtetjük a rumot. A
maradék vajat a cukorral, a vaníliás cukorral és
a tojások sárgájával krémesre keverjük. Hozzáadjuk a darát, a citromlét, majd a túrót. A tojásfehérjét keményre verjük és óvatosan hozzáadjuk a krémhez. A masszát ráöntjük az almára és a sütõbe tesszük. Villanysütõben 175
fokon (gáz 3-as fokozat), 50 percig sütjük. Hidegen és melegen egyaránt finom.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
–HÍRADÓ, BENNE: GÖDÖLLÕN JÁRT A HOLLAND MINISZTERELNÖK

– EMLÉKEZÉS OKTÓBER 6.-RA
HÍV A KÉKKERESZT EGYESÜLET
SZENVEDÉLYBETEGEK TALÁLKOZÓJA
„És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.“
János evangéliumának fenti sorai jegyében rendezi meg a Magyar Kékkereszt
Egyesület gödöllõi csoportja a Szenvedélybetegek Találkozóját november 5-én a református templom gyülekezeti termében.
Akik részt szándékoznak venni az eseményen, október 30-ig jelezzék levélben az alábbi címen: Tibold Gyõzõ, Gödöllõ, Grassalkovich út 5., vagy a következõ telefonszámokon: Vörös Gyuláné: 30/857-5786, Székely
Zoltánné: 20/823-3409,
Tibold
Gyõzõ:
20/390-3799.
AZ EGÉSZ NAPOS TALÁLKOZÓ PROGRAMJA:
9 órakor: gyülekezõ
9.30: köszöntõ
9.35: megnyitó – elmondja Balogh Zoltán
10.05: gondolatébresztõ – elmondja Bajusz
Árpád lelkipásztor
10.35: Balázs Károly bizonyságtétele
11 óra: csoportok bemutatkozása
12 óra: ebéd
13 óra: Molnár Valéria bizonyságtétele
13.20: igét hirdet Józsa Ferenc aradi lelkipásztor
14.10: közös imádság Orosz Ferenc lelkipásztor vezetésével, majd áldás.
Kötetlen beszélgetéssel fejeződik be a nap
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

A csigák elleni védekezés

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 28/
414-176, 30/440-7019,
30/402-8898, 70/212-1815.
1,5 éves németjuhász x
husky keverék szuka:
70/201-5329.

1 éves keverék szuka
Talált kutya!
1 éves keverék kan

A házikertekben több csigafaj is károsít, mint
például a nagy házatlancsiga, kerti házatlancsiga, stb. A kifejlett csiga elérheti akár a 15-20
cm-t is. Kedvelt tápnövényük a zöldségfélék,
de egyes dísznövényeket is megrágnak. Fõleg a
fiatal növényeket és azok hajtásait kedvelik,
egyes növényeket teljesen elpusztíthatnak.
Nappal a hûvös helyeket keresve kövek, fadarabok, növényi maradványok alá bújnak és
csak alkonyat után jönnek elõ rejtekhelyeikrõl.
Éjjel és hajnalban táplálkoznak, a nap felkelte
után a hõmérséklet emelkedésével újból rejtekhelyeikre vonulnak vissza.
A nedves hûvös nyarak, illetve az öntözés
elõsegíti a felszaporodásukat (egy csiga szaporodási idõszakban akár több száz tojást is rakhat).

A védekezés alapelvei:
– Kisebb egyedszám mellett mesterséges búvóhelyek (pl. nedves ruhadarab, deszka, stb) a sorokba való kihelyezésével és az alattuk reggelre
elbújt csigák összeszedésével is lehet védekezni.
– Erõsebb fertõzés mellett javasolt csigaölõszer
használata (pl. DELICIA). A csiga – a szerrel
való érintkezés után – az erõs nyálkakiválasztás
miatt elpusztul. A csigaölõszerrel célszerû a
megvédendõ területet körbeszórni, illetve a sorok közé csíkokba beszórni.
A csigaölõszer címkéjét felhasználás elõtt
mindig olvassuk el és az elõírásokat tartsuk be!
Besnyői Gazdaáruház

8 hónapos
keverék kan
2 hónapos
keverék
szuka

DogFüggők Napja
2005. október 15.

2 hónapos
keverék
kanok

Állati dolgok

Marmagassága: 65-75 cm (kanok),
illetve 60-70 cm (szukák). Testsúlya: 50-70 kg.
Tartása viszonylag egyszerû.
Nem igényel több mozgást, mint
bármely kutya, sõt kevesebbet, mint a közismerten nyugtalan fajták. Habár jól alkalmazkodik a
városi élethez, mégsem túl szerencsés négy fal között tartani. Igen önálló, ezért nevelésénél, esetleges kiképzése során elengedhetetlen, hogy gazdája
tisztában legyen a fajta tipikus viselkedési formáival,
karakterével. Ok nélkül sohasem lobbanékony, nem
civakodó, nem agresszív.
Ha fiatal korában engedelmességre szoktatják, szívesen tanul, mert szereti, ha
foglalkoznak vele.
Kihozhatjuk belõle a
nyugodt, szeretetre méltó
természetét, de fölébreszthetjük benne elõdeinek agresszivitását is, ami a
hosszú harcikutya-múltjára tekint vissza.
Következik: a német dog

A nápolyi masztiff

Elveszett augusztus 7-én a Vasvári Pál
u. 14-ből egy 6 hónapos beagle kiskutya fehér alapon fekete és zsemle foltos. 6 éves kislány várja. A megtalálónak vagy a nyomravezetőnek magas
jutalom! Tel.: 20/939-1053, üzenetrögzítő: 28/423-481.

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Tatár Attila

Feltehetõen a nápolyi masztiff közvetlen õse a római molosszus, amelynek számos küllemi és jellembeli vonását megõrizte. Kísérte a római expedíciós légiókat, cirkuszok arénáiban küzdött és
õrizte az antik Róma elõkelõségeinek házát és jószágát. A molosszus jelen volt
az asszír seregekben és
Nagy Sándor hadaiban is. A
híres macedón vezér egyik
kedvencének még emlékmûvet is állíttatott. Kétségtelen tehát, hogy a nápolyi
masztiff a római moloszszustól származik, viszont
azt nem tudhatjuk pontosan,
hogy mikor és hogyan alakulhatott ki.
Nagy termetû, robusztus kutya. Feje nagy és
erõteljes, az arcorri rész és a koponya vonala párhuzamos. A homlok és az orrhát csatlakozása
szintén erõteljes. Állkapcsa erõs. Szeme gesztenyebarna, tekintete élénk. Háromszögletû füle lelógó, fejhez simuló, általában csonkolják. A nyak
közepesen hosszú, nagyon izmos. Háta egyenes,
erõteljes. Mellkasa mély, széles, egészen a könyökig ér. Hasa kissé felhúzott. Lábai izmosak, a
csánk kifeszült, meredek állású. A mancsok tömörek, az ujjak zártak. Bõre igen laza, helyenként
ráncos. Szõrzete rövid, sima, fényes. Színe: fekete, ólomszürke, homoksárga, szürke vagy csíkos.
A szügyön és a mancsokon gyakori a fehér
szõrzet. Kimondottan erõs, izmos, rendkívüli
csontozattal megáldott kutya. Mozgása kissé nehézkes. Megjelenése méltóságteljes, erõt sugárzó.

Második német dog találkozó
nem csak dogosoknak
A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a dogosokat, illetve megismertesse a
széles közönséggel ezt a nemes kutyafajtát.
Ha van dogod nemre (kivéve, ha tüzel!), korra,
legfõképpen SZÍNre való tekintet nélkül, hozd el
magaddal, ha nincs, akkor se csüggedj! A német
dog emberközpontú kutya, gyere el és ismerd
meg: garantálom, hogy beleszeretsz!
A belépõdíj: 3 kg kutyaeledel, ami felajánlásra kerül a HEROSZ Gödöllõi Állatotthon javára.
Helyszín: Gödöllõi Kutyakiképzõ Iskola
Kezdés: délelõtt 10 óra, érkezés 9 órától
Programok: Legek versenye egyéni és csapatverseny, az Én Dogom címmel rajzverseny gyereknek, tombola, legdögösebb dog-baba, zsákbakutya, táplálási tanácsadás
Étkezés: helyszínen fõzött bogrács-gulyás
További információ: www.dogfuggok.fw.hu,
dogfuggok@freemail.hu, 70/335-48-35

A múlt héten erősítést kapott a Gödöllői Rendőrkapitányság. Városunk parkjaiban ezentúl rendszeresen teljesítenek szolgálatot lovasrendőrök, akiket Budapestről „kapunk“
kölcsönbe, hogy a legeldugottabb zugokba is eljussanak, ahová másként nem lehet.
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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
* Részmunkaidős KÖNYVTÁROST keresünk heti átlag 4-6
órás munkára az I.L.I. Nyelviskolába. Cím: Gödöllő, Kőrösfői u.
2., Tel.: 28/511-366, 20/419-0262

* Gödöllőn működő konditerem személyi edző munkatársakat
keres. Tel.: 20/550-7434
* Gödöllői fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.:
20/9810-696.
* 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.: 410-080, 20/9208-878.
* Gyermekszerető, gyakorlattal rendelkező 58 éves nyugdíjas
nő gyermekfelügyeletet vállal, 2 gyermek mellett is. Érd.:
20/364-0056.
* Autószerelő szakmunkást gödöllői munkahelyre felveszek.
Zöldkártya vizsga előny. Tel.: 30/670-2670.
* Pályakezdő, nemdohányzó autószerelőt felveszünk!
Fényképes önéletrajzot az info@dieseladagolok.hu címre kérjük! www.dieseladagolok.hu.
* Gödöllőn üzemelő kézi autómosóba jogosítvánnyal rendelkező, nem dohányzó munkatársat keresünk. Tel.: 423-463,
30/9776-742.
* Bébi és gyermekfelügyeletet vállalok hétvégén is, autóval.
Tel.: 20/482-5185.
* Budapesti könyvelőiroda keres számítógép kezelésében jártas mérlegképes könyvelőt veresegyházi munkahelyre.
Részmunkaidőben. Jelentkezés: gracia97@t-online.hu
* Értékesítési asszisztensi munkakörbe keresünk műszaki
affinitású hölgyet gödöllői irodába, angol nyelvismerettel.
Felsőfokú végzettség előny. Írásos jelentkezés: 06/28-545531 fax számon.
* Fiatal mezőgazdasági gépszerelőt felveszünk aszódi telephelyre. B kategóriás jogosítvány szükséges, C kategóriás
előny. Tel.: 30/6644-031.
* 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.
* Gödöllői szabadidőközpont pultos-recepciós munkatársat
keres. Jelentkezés önéletrajzzal. Tel.: 28/410-333.
* 38 éves fiatalember vendéglátóipari gyakorlattal
állást keres. Más irányú munka is érdekel. Tel.: 70/2780635.
* 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.
* 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.

* Varrónőt keresünk 4, 6, 8 órás állásra azonnali felvétellel.
Jelentkezni 410-035 vagy 30/9529-987-es telefonszámon
lehet. Nyugdíjban, gyesen lévő, 40 éven felülieket is várunk.
* Jogosítvánnyal rendelkező gyesen lévő anyuka Gödöllőn
munkát keres, 4-6 órás délelőtti elfoglaltsággal. Tel.: 30/2529594.
* 21 éves megbízható lány (ruhaipari technikus) állást keres,
nem feltétlenül a szakmájában. Tel.: 20/595-8384.
* Építőipari kft. festő-mázoló munkásokat felvesz. Tel.:
20/980-7934.
* Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott,
lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett személyt
keresünk 10-18 óráig, részmunkaidőben, eseti munkára is,
jogosítvánnyal. Tel.: 30/9461-807.
INGATLAN
* 240 négyszögöles zártkert eladó. A telken 40
négyzetméteres ház van, víz és villany bevezetve, valamint
ásottkút is van. Irányár 4MFt. Érd.: 06-20-9360-999
* ELADÓ 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.
* 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 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
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9525-385
* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn Szent István téren IV
emeleti, 2 szobás, 58m2-es, vízórás, alacsony közös költségű
lakás. Azonnal beköltözhető. Irányár: 10 900 000 Ft. Tel:20346-4718.
* GÖDÖLLŐN a Királytelepen 919 nm-es parkosított telken
86 nm-es , teljesen felújított családi ház garázzsal eladó.
Irányár: 25 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN panorámás domboldalban 2002-ben épült 180 nmes, kétszintes lakóház, 750 nm-es parkosított telken eladó.
Irányár: 34,5 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Kertvárosban 130 nm-es, téglaépítésű, felújított családi ház, 480 nm-es parkosított telken eladó. Gödöllői
lakás beszámítható. Irányár: 26,8 mFt Magyartölgy Mérnök
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás
építési telken régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333

-Hegyesi M. u-nál 766 m2 telek faházzal, villannyal 3,2 MFt.
-Avárosközpontban 44 m2-es, 2 szobás lakás 8,9 MFt.
-János u-ban felújított 30 m2-es, 1 szobás, 1.
emeleti lakás 8,5 MFt.
-Alvégben földszinti, 65 m2-es, 3 szobás, gázcirkós, társasházi lakás, kis kerttel 10,9 MFt.
-Kertváros környékén 135 m2 lakóterületû, új
lakóház garázzsal, kulcsrakészen 23,5 MFt
-Kertvárosban nappali + 3 szobás új építésû
családi ház, szép kis kerttel 25 MFt.
-Fácán soron igényes, 2000-ben épült, 136 m2es, nappali + 4 szobás lakóház, 2 fürdõszobával,
parkosított kerttel 27,5 MFt.
-Haraszti részen 400 m2 telken 90 m2-es, 2
szobás családi ház 12 MFt.
-Vácszentlászlón 440 nöl telken 180 m2
lakóterületû új családi ház, burkolatok, szaniterek és cirkó nélkül 9,5 MFt.
-Valkón 763 nöl telken 84 m2-es, 3 szobás, jó
állapotú családi ház, garázzsal 9 MFt.
-Kiadó az Ambrus közben 2 és fél szobás, 2.
emeleti, erkélyes lakás 65 eFt/hó.

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

* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával áron alul, sürgősen eladó. Irányár:
8,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két
szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított
fürdőszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,8 Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Klapka utcában, 860 nm-es közművesített
telken, 80 nm-es 2 szobás családi ház eladó . Irányár: 12,9
mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három
szobás, 2001-ben épült igényes lakás garázzsal (parkosított,
zárt udvar) eladó. Irányár: 23,7 Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GALGAMÁCSÁN 62 nm-es második emeleti teljesen felújított, egyedi fűtéses, panorámás lakás csendes környezetben
eladó vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 13,6 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* 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
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült kétlakásos
társasáz földszinti 100 nm-es lakása, 1440 nm-es telken
kellemes erdei környezetben (garázs, hatalmas terasz,
cserépkályha) eladó (vagy hosszútávra bérbeadó). Irányár:
29,6 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
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* KARÁCSONDON 930 nm-es , bekerített építési telek ( közmü
a telek előtt az utcában)
ár alatt eladó. Irányár: 950 eFt Magyartölgy Mérnök Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN, idilli környezetben 808 nm-es
gyönyörűen parkosított telken 94 nm-es, kétszintes lakóház
(garázs, automata öntözőrendszer, távriasztás) eladó. Irányár:
26 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* NAGYTARCSÁN csendes, aszfaltos utcában 1100 nm-es
megosztható telken 100 nm-es jó állapotú, régi építésű, konvektoros családi ház eladó. Irányár: 22 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN a Harasztban 490 nm-es gondozott telken 100
nm-es, felújított családi ház (35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 20,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 1+2 félszobás 62 nm-es, III. emeleti
NAGY ERKÉLYES, parkettás, távfűtéses öröklakás ELADÓ
11,7 Mft-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-4383;
06 (30) 619-9043
* *PALOTAKERTEN* ELADÓ KETTŐ kétszobás IV. emeleti
SZÉP, NAPOS öröklakás négy- és tízemeletes házban: 10,8 ill.
11,5 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 263-4383
* MÁTYÁS KIRÁLY utca elején ELADÓ DUPLAKOMFORTOS 3
szoba étkezős CSALÁDI HÁZ 16,9 MFt-ért osztott, leválasztott telken! 06-20-513-5191; 06 (30) 619-9043.
* *1000 nm-es TELKEN* 65 nm-es CSALÁDI HÁZ 15,6 MFt
értékben SÜRGŐSEN ELADÓ, EGYSZOBÁS LAKÁSRA
CSERÉLHETŐ értékegyeztetéssel. FeMa-KoNT Ingatlaniroda
06 (30) 635-0342; 06 (20) 263-4383
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Gödöllőn, a Hold utcában 719m2es, gyönyörű, parkosított telken 2005-ben felújított, 80m2es, önálló téglaház sok extrával eladó. 2 szoba, 1 félszoba,
nappali. Irányár: 26.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA A POSTÁVAL
SZEMBEN! 5201941
* GÖDÖLLŐ, ÉPÍTÉSI TELEK! 1064 m2-es telek eladó magánszemélytől! Víz, gáz, csatorna bekötve. Családi ház vagy kétlakásos társasház építésére alkalmas. Iskola, Óvoda, Egyetem
közelben. Irányár: 12.800.000 Ft. HÍVJON! 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu 5201940

2005. október 13.
* 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, CSALÁDI HÁZ! Panorámás, parkosított 540 m2es telken 120 m2-es, 3 + 1 félszobás, összkomfortos, 2003ban épült családi ház eladó. Irányár: 22.000.000 Ft. HÍVJON!
0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA A POSTÁVAL SZEMBEN! 5201911
* 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 félszobas 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! Sík, 23 méter széles, panorámás,
elkerített gyönyörű telek MINDÖSSZE 8.000.000 Ft-ért
eladó! 180 m2-es ház építető, akár kétlakásos is! Villany a
telken, víz,gáz, csatorna utcában! HÍVJ: 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201349

EN-TERIŐR FÜGGÖNY STÚDIÓ

EGYEDI MINŐSÉG KEDVEZŐ ÁRON
Egy évvel ezelõtt nyílt meg Gödöllõn, a
Remsey körúton az En-Teriõr Függöny
Stúdió azzal a szándékkal, hogy kiváló
minõségû termékeivel emelje lakásunk
színvonalát, szépségét, harmonikusabbá tegye mindennapjainkat. Az eltelt
idõszakról Karádi Enikõ tulajdonossal
beszélgettünk.
– A kezdeti idõszak mindig kritikus egy
új vállalkozás életében. Milyen az elsõ
év tapasztalata?
– Bátran kijelenthetem, hogy kellemes és
jó tapasztalatokkal vághatok neki a
jövõnek. A visszajelzések azt bizonyítják,
hogy igény van erre a fajta szolgáltatásra.
Ennek ellenére, sajnos sokan még nem
tudják, hogy mi a különbség egy textilbolt és egy függönyszalon között.
– Mi a különbség?
– Az elõbbibe bemegy az ember,
kiválasztja amit akar, fizet, majd távozik.
Én ennél sokkal komplexebb szolgáltatást nyújtok.
– Ha valaki felkeresi Önt, mit kap a pénzéért?
– Minõségi terméket, ingyenes szaktanácsadást, egyedi kivitelezést. Sokan úgy
jönnek be hozzám, hogy már konkrét
elképzelésük van arról, hogy mit is
szeretnének. Ez azonban nem mindig harmonizál a lakásukkal, rontja az összhatást. Természetesen senkit sem beszélek
rá, hogy olyan függönyt válasszon a lakhelyére, ami szerintem odaillõ; de akik kikérik a tanácsomat, azoknak minden további nélkül segítek a harmónia megteremtése érdekében.
– A vevõ elmondja, hogy hogyan is néz ki
a lakása, háza, Ön pedig ez alapján
összeállítja azoknak a termékeknek a
listáját, ami szóba jöhet?

– Ez is elõfordul, de ha van rá igény, akkor a helyszínre is kimegyek és „felmérem a terepet“. A helyszíni kiszállás
ingyenes, hozzátartozik az üzleti profilhoz. Tulajdonképpen ez utóbbi a legszerencsésebb megoldás, így lehet a tényleg
odaillõ függönyt és a hozzá passzoló karnist (ami szintén nagyon lényeges, mert
sokan nem a megfelelõt választják) összhangba hozni a többi bútorral és egyébbel. Így ráadásul lehetõség nyílik arra is,
hogy valami olyan egyedi terméket készítsünk, ami máshol nem található meg.
– Beszéljünk az anyagi oldalról. Kispénzûek vagy nagypénzûek vásárolnak a
szalonban?
– Természetesen minden réteget nem tudunk kiszolgálni. Mi a kicsit igényesebb
pénztárcájú vendégekre rendezkedtünk
be. Itt most nem kell borzasztóan nagy
összegere gondolni, de mint az élet minden területén, a minõségért, a kiváló színvonalért fizetni kell. Megéri.
– A kezdetekhez képest az árukínálat változott-e?
– Természetesen igen, méghozzá nagy
mértékben. Ez az egy év tapasztalatszerzésnek sem volt utolsó. A bolt kínálatával
jómagam is fejlõdtem, fejlõdöm. Anyagés áru kínálatunk folyamatosan bõvül, és
itt most nemcsak a függöny- és karnisválasztékra gondolok, hanem az egyébb
kiegészítõkre is. Sokan csak legyintenek,
hogy a függöny nem olyan fontos dolog.
Ez nem így van. Egy szép függöny és karnis a lakás dísze is lehet, ha akarjuk. Nálunk ez megvalósítható.
Cím: Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 44. (a
Kossuth L. u. és a Remsey krt. sarka) Tel.:
20/312-1935.
(x)

* 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: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201423
* GÖDÖLLŐ CSALÁDI HÁZ akár két generációnak is! 200 m2es, 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
* Gödöllő központjában téglaépítésű házban 3 szobás, 96 nmes lakás eladó. Tel.: 70/258-5780.
* Gödöllő, Remsey krt-on 3. emeleti, 86 nm-es LAKÁS
eladó. Konyha+kamra, étkező-nappali, 2 és fél szoba, 2
wc, fürdőszoba, előszoba, több gardróbszekrény,
légkondícionáló. Pincében saját, zárható tároló. Iár: 16,6
mFt. Ugyanitt automata ajtóval rendelkező
PINCEGARÁZS 1 kocsi részére akár külön is eladó. Iár:
1,9 mFt. Hosszú távú bérbeadás is lehetséges. Tel.: 512800, 20/944-4353.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított egyedi
fűtéses lakás 1+2 félszoba 69 nm-es eladó. Tel.: 30/9-500583
* 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, 06-203-191581.
* 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.
* GYÖNGYÖS, Pesti út 42/1 IV/1 alatti 55 nm-es lakás
7.900.000 Ft-ért, azaz hétmillió kilencszázezer forintért
eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Érd.: 20/347-1344,
15 óra után.
* 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.
* 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.
* 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.
* 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.
* 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, 20/2646377.
* Palotakertnél 2 szobás földszinti lakás eladó. 9,5 mFt. Tel.:
70/531-3166.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi
ház 540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2
fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs +
szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.:
20/473-9388.
* 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).
* LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,6 mFt-ért GÖDÖLLŐN, a Béri
Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban
(tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/4749098.
* 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 nmes, felújított, szép lakás eladó. Azonnal költözhető. Ára: 11,5
mFt. Tel.: 30/557-8120.

* 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.
* Gödöllő központjában magasföldszinti, 96 nm-es, igényesen
felújított lakás eladó. Tel.: 410-384, 20/559-2936.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59
nm-es lakás eladó 12,2 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig
érdekel. Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341-425,
414-145.
* Gödöllőn, Palotakerten eladó egy 2 szobás, 4. emeleti lakás.
Iár: 10,5 mFt. Tel.: 20/9341-023.
* Gödöllőn a Szent János utcában 47 nm-es, jelenleg is
működő üzlet eladó. Iá.: 259 ezer Ft/nm. Tel.: 30/684-5516.
* BUDAPESTEN az Operához közel a legfelső emeleten egy
félkomfortos 26 nm-es és egy összkomfortos 20 nm-es lakás
együtt vagy külön-külön eladó. Tel.: 1/352-1885.
* Gödöllőn a Szent János utcában 61 nm-es kétszobás, egyedi fűtéses, magasföldszintes lakás eladó. Ár: 14 mFtm. Vagy
elcserélném egyszobásra, de csak Gödöllőn. Tel.: 20/5467922.
* Gödöllőn önkormányzati lakás bérleti jogát megvenném egy
egyszobás és egy kétszobásét ,vagy csere is érdekel
ráfizetéssel. Tel.: 20/996-1197.
* Gödöllőn főútvonalon (egyetemi bejáróhoz közel) eladó egy
120 nm-es, 3+1 félszobás, parkettás, pincézett családi ház
1260 nm megosztható saroktelken. I.ár: 33 mFt. Érd.: 410997, 20/9412-516.
* Magasföldszinti 2 szobás, extrákkal felújított Kossuth utcai
panellakás eladó. Csendes, "soknyugdíjas" közösség,
tárolórész, parkolás megoldott. Ár megegyezés szerint. Tel.:
30/377-6364.
* Szadán a Margita úton eladó egy 872 nm-es és egy 1016
nm-es egymás mellett lévő szép fekvésű saroktelek egyben.
Közművek a telek előtt vannak, közműfejlesztési költség
nincs. Irányár:18.5M Ft Tel. 06-20-9228-165.
* Központban 3 szobás felújítandó ház kis telekkel eladó.
Irodának, orvosi rendelőnek is megfelelő. I-.ár: 17 mFt. Tel.:
410-452.
* 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.
* 9,95 millió Ft-ért Gödöllőn eladó egy 43 nm-es felújított,
gázkonvektoros lakás pincével, francia erkéllyel. Tel.: 20/9388424.
* 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.: 20/3661808, 30/443-4496.
* 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, 20/9390841.
* 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.
* 11.000 nm villannyal, épülettel Gödöllőn eladó. Tanyának,
állattartásra, befektetésnek is kiváló. Iár: 15 mFt.
Ingatlancsere is érdekel. Tel.: 30/9490-308.
* 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.
* Gödöllő kertvárosában eladó négyszoba összkomfortos,
emeletes, nagyon masszív családi ház teljes közművel, kétgenerációnak is, 200 nöl telken (telket megosztva is). Tel.:
30/360-3935.
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* 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.
* 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.
* Erzsébet parknál, Kossuthon 62 nm-es, 1+2 félszobás,
erkélyes, igényesen felújított (új nyílászárók, fűtés, vezetékek,
burkolatok) lakás eladó. I.ár: 13,9 mFt. Tel.: 30/685-2922.
* 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.
* 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.
* 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.
* Palotakerti 45 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. I.ár: 8,5 mFt.
Érd.: 46/379-850 vagy 30/314-1001.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23
m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt.
Tel.: 20/9641-386.
* Eladó Gödöllő központjában, a Kör utcában egy 2 és félszobás, erkélyes, egyéni víz-, villany-, és gázórás felújított
lakás. Tel.: 20/2044-367, 20/2220-456.
* Gödöllő zöldövezetében kétszintes, 180 nm-es családi ház,
garázs + műhely eladó. Cserelakás esetleg érdekel. Érd.:
20/590-3537.
* Gödöllőn, Perczel Mór utcában panorámás, összközműves,
200 nöl-es telek ÁRON ALUL eladó. Jelenleg egy 36 nm-es
faház található a telken, teljes beépíthetőség 220 nm. I.ár:
9,9 mFt. Tel.: 70/365-0397.
* Gödöllő Szent János utcában 3. emeleti, 61 nm-es lakás és
25 nm-es garázs eladó, téglaépületben. Tel.: 430-312.
* Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában 220 nm-es, 3 szintes ház
eladó. I.ár: 37 mFt. Tel.: 20/480-5276.
* KIADÓ, ILLETVE ELADÓ Gödöllőn, a Palotakert 11. sz. alatt
lakás eladó, 4. emeleti, 2 szobás, szépen felújított. Iá.: 10,2
mFt. Tel.: 30/9124-921.
* Eladó Gödöllő legszebb részén panorámás kilátással 601
nm-es belterületi víkendtelek 14 nm-es faházzal. 15 %-a
beépíthető. I.ár: 6,1 mFt. Tel.: 20/556-5912.
* Gödöllő központi részén 5 szobás + nappali + étkezős, 2
fürdőszobás ház 40 nm garázzsal eladó. Tel.: 30/337-0976.
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.:
30/491-8406.
* Rendkívüli ajánlat! 12 mFt-ért eladó Gödöllőn, Kossuth
utcában 65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás,
lam. padlós, csendes, újszerű állapotú lakás. Tel.: 30/5526257.
* Gödöllőn a Fenyvesben eladó 74 nm-es családi ház 970 nm
telken (25 m utcafronttal). I.ár: 18,5 mFt. Tel.: 30/2511-326.
* Eladó Szent János utcában 4. emeleti, 59 nm-es, nagykonyhás, konvektoros lakás. Gödöllői nagyobb lakás ill. ház csere is
érdekel. Tel.: 30/639-5774.
* Gödöllőn 2003-ban épült 3 szobás + nappalis családi ház
sürgősen, áron alul, 19 mFt-ért, utolsó áron eladó. Esetleg
kiadó havi 100 eFt + 2 havi kaució. Tel.: 30/280-8830.
* Szadán 3000 nm-es telken 3 szoba összkomfortos,
alápincézett családi ház eladó. Ásott kút, boros pince, melléképületek. Buszmegálló 3 perc, autópálya felhajtó 5 perc.
Tel.: 20/595-8384.
* Szilasligeten jó fekvésű építési telek eladó. Tel.: 30/9585018.
* Gödöllő Palotakerten 61 nm-es felújított lakás 12,5 mFt-ért
eladó. Érd.: 20/933-5056.
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2
szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat + 45 nm-es tetőterem,
különálló lakásnak beépíthető. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs, kis udvar.
Eladnám vagy kisebbre cserélném. Második emeletig 40 nmtől 60 nm-ig másfél szobásra. I.ár: 19 mFt. Érd.: 416-599,
20/238-1393.
* Galgamácsán 52 nm fsz. társasházi, saját tulajdonú lakás
eladó. Sürgős! 4 millió Ft. Tel.: 20/351-420.
* Jászapátin (buszpályaudvarnál) fürdőszobás, 50 nm-es,
felújított parasztház kis telken, jó környezetben 2,8 mFt-ért
eladó. Tel.: 20/414-2133.
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* Eladó egyszobás lakás Gödöllőn, az Erzsébet körúton. 3.
emelet, kastélyra néző. I.ár: 7,9 mFt. Érd.: 20/823-1123.
* Alkalmi áron eladó Veresegyházon 100 nm-es telken 2002ben épült családi ház. Ár: 20 mFt, alku nélkül. Csak komoly
érdeklődők telenonhívását várjuk. Érd.: 30/646-4637.
* Aszódon városközpontban 1100 nm-es céges, vállalkozás
célú üzemi telek, lakások, üzletek, üzemépítés lehetőséggel
eladó. Tel.: 30/9461-807.
* Gödöllőn a Kastélypark mellett sorházban, garázzsal,
parkolókkal, szuterénnal, terasszal, kerttel, jó adottságokkal,
értékes 120 nm-es ház eladó. Tel.: 30/9461-807.
* Eladó Gödöllőn Palotakerti, 62 nm-es, kastélyparkra néző
lakás, beköltözhetően, jó állapotban. Ár: 9,9 mFt. Tel.:
70/250-9060.
* 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
* Gödöllő központjában az Erzsébet-park közelében 130 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, 610 nm-es rendezett
telekkel. Iá: 22 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 Fenyvesben 2 lakásos ikerházban, 122 nm
hasznos lakóterű, nappali + 4 szobás lakások garázzsal, 550
nm-es déli fekvésű, panorámás telekrésszel nyári beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész
állapotban 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a 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
* Gödöllő központjában földszinti 58 nm-es, 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtésű, felújított lakás (redőnyös), külön pincerésszel. Iá: 12,5 mFt.
* Gödöllőn a Kör utcában magasföldszinti, teljesen felújított,
61 nm-es, 1 + 2 x fél szobás, egyedi fűtésű és vízórás erkélyes lakás. Iá: 13,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szabadság téren 74 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes
D-Ny-i fekvésű lakás eladó. Iá: 14 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben,
zöld övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* Gödöllőn a központban új építésű 10 lakásos társasházban
földszinti, 65 nm-es, nappali - étkező + 2 szobás lakás eladó,
belső udvari gépkocsibeállóval. Iá: 17,7 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* 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
* 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
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* ALKALMI ÁRON eladó Szadán 3 éve épült, 3 külön lakrésszel
rendelkező, 205 nm lakóterű, 3 szintes családi ház 320 nöl-es
panorámás telekkel. Iá: 22 mFt. Tel.: 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, 49-90m2 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 -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés,
parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 21MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás
eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár:
14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
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* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es,
1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es
családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2
terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár:
60MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új
építésű, 48m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás
polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince,

kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású,
115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi
lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs,
légkondicionáló, parkosított telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu

* TELEK - Csanak 420 m2 zártsorú lakóház építésére alkalmas telek. Ár: 8,8 MFt; Blaha területén 2363 m2 /24m -es
utcafront/,összközműves, panorámás, csendes, frekventált
tcában, ikerház építésére is alkalmas Irányár: 21,5 MFt; Blahán 1653 nm ősfás építési telek Ár: 18 MFt; - Zsámbok
központjában 200 nöl telek . Ár: 3,6 MFt.Tel: 06-70-4562101
* HÁZ -: Gödöllő, Fenyves új építésű 110 m2-es, nappali + 2
szoba, garázs, gödöllői dombságra panorámás családi ház
eladó. Ár: 25 MFt. Tel: 06-70-456-2101
* LAKÁS - Gödöllő, Fácánsori lakóparkban, igényes belső
kivitelezésű, 125 m2, nappali + 3 szoba, garázs, társasházi
lakás, parkosított környezetben eladó. Ár: 31 MFt.Tel: 06-70456-2101
* LAKÁS - 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. Tel:06-70-456-2101
* LAKÁS - Kistarcsa, Kórház mellett, 62 m2, 2 szobás, teraszos, távfűtéses, teljesen felújított, azonnal költözhető lakás
eladó. Irányár: 11,5 MFt. Tel:06-70-456-2101
* LAKÁS- ÁR ALATT -Gödöllő, központ 44 nm-es 1+1/2
szobás 5.emeleti lakás eladó. Ár: 8,5 MFt. Tel:06-70-4562101
* LAKÁS- Gödöllő, Remsey krt-on 55 nm-es 2 szobás lakás
eladó. Ár: 11,9 MFt Tel: 06-70-456-2101
ALBÉRLET
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2 és fél szobás,
igényesen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett
lakás hosszútávra kiadó. Érd.: 20-9344-135
* Gödöllő városközpont csendes helyén, nívós társasházi lakás
extra alapfelszereltséggel, két fürdőszobával, zárt udvari
parkolóval, belső kerttel, igényes bérlő részére kiadó. Tel.:
70/560-7873
* Kis méretű lakást vagy irodát keresek Gödöllőn. Tel.:
70/372-2816.
* Garázst keresek - bérlésre vagy megvásárlásra - a Patak tér
közelében vagy Gödöllő központjában. Tel.: 20/932-1944.
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi ház, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen 2 szobás 63 nm-es, erkélyes, felújított lakás bútorozottan, hosszú távra kiadó. 60 efT
+ rezsi (gázkonvektor, külön vízóra). Azonnal beköltözhető.
Tel.: 30/210-0048.
* 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.
* 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.
* Egyetemtől, HÉV-től 5 percre lévő szoba, konyha, fürdőszobás, üvegezett teraszos lakás kiadó, esetleg eladó. Érd. 16
órától a 418-785-ös telefonszámon.
* Bagon új építésű, 220 nm-es bútorozott családi ház
sürgősen kiadó. Érdeklődni: 70/312-5698, 70/312-5661.
* 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.
* Gödöllőn a Palotakerten 62 nm-es lakás albérletbe kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 70/519-8479, 17 óra után.
* Gödöllőn kulturált zöldövezeti környezetben külön bejáratú
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2 szoba hallos összkomfort erkéllyel, nov. 1-től kiadó. Érd.:
421-383, 30/392-6096.
* Gödöllőn 1,5 szobás, összkomfortos, cirkófűtéses, külön
bejáratú, igényesen kialakított bútorozatlan ház lakás vagy
iroda céljára kiadó. Tel.: 30/209-8921.
* Gödöllő központjában kastélyra néző, másfél szobás,
távfűtéses, bútorozott lakás kiadó 1-2 fő részére. 50 eFt/hó
+ rezsi, kéthavi kaució szükséges. Tel.: 70/316-5381.
* Gödöllőn a Klapkán albérlet kiadó! Szoba + konyha + fürdőszoba, rezsivel együtt 45.000 Ft. Érd.: 30/2735-206.
* Kiadó! Gödöllőn - Erzsébet parkhoz közeli - kétszobás lakásba kettő 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
* Konditeremhez tartozó 13 m2-es ablakos helyiség kiadó.
Tel.: 20/550-7434
* 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
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Tel.: 30/5679199.
* 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.
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Tel.: 30/5679199.
* Gödöllőn, központban 80 nm üzlethelyiség kiadó. Érd.:
20/4646-686.
* F. Berger Kft irodaépületében irodahelyiségek kiadók
Gödöllőn. Tel.: 410-206, 30/9404-765.
* Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J. krton, 80 nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha. Tel.:
430-209.
* 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.
SZOLGÁLTATÁS
* Videófilmjeit összeállította már amit nyaralásáról, gyermekeiről készített? Még nem? Hívjon, segítek! Családi videófilm készítés, -vágás, DVD-, CD-ROM, VHS átírás. 06-20-5820806
* Masszázstanfolyam indul Gödöllőn november 12.-től. A tanfolyamról tájékoztatást a 06 70/331-0958, és a 06 70/3304694 telefonszámokon kérhet.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:
20/2038-718.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Profi sminkes elkészíti sminkjét bálok, estélyek előtt saját
otthonában. Tel.: 30/9489-728.
* Kozmetikus hívására szivesen házhoz megy! Tel.: 30/9489728.
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási
szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* 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.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon nov. 12-én és
Gödöllőn nov. 19-én, szombaton és vasárnap. Most még
érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000
Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból
30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100130 eFt/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga:
18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. , Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny.
sz.: 01-0735-98.
* 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! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-138.

Gödöllői Szolgálat
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás.
Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés,
szivornyaépítés és minden ami a kertről szól. Tel.: 30/5287777, 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.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások
javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 3719862; 411-293.
* 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.
* Mérlegképes könyvelő várja Gödöllő és környékéről leendő
ügyfeleinek megbízását. Tel.: 20/335-1871.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron,
rövid határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* 52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, leinformálható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka,
földmunka, kerítések javítása, készítése, festés, csatornabekötés. Sok mindenhez értek. Tel.: 30/402-7276.
* 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.
* Régiségek vétele és eladása! Régiségbolt! Gödöllő,
Városmajor u. 10. Nyitva: H-P: 10-17 óráig, SZ.: 10-12 óráig.
Tel.: 30/5099-170.
* Szobafestés-mázolást, hidegburkolást, szalagparkettázást
vállalunk, több éves háttérmúlt, referenciamunka. Tel.:
70/384-1489.
* Referenciával, 10 éves gyakorlattal kertgondozást,
felújítást vállalok. Tel.: 30/987-3525.
* Könyvelés, könyvvizsgálat! 14 éve működő könyvelő cég vállalja kettős könyvvezetésű cégek könyvelését, könyvvizsgálatot, átalakulási vagyonmérleg készítését. Tel.: 28/430-660.
* Családi ház vagy üzlethelyiség felújítását vállalom! Burkolás
és más egyéb is érdekel. Tel.: 30/388-2536, 70/617-6302.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását, felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel,
korrekt áron. Tel.: 20/925-8912.
* Gyógylábápolás, körömbenövés, bőrkeményedés, tyúkszem,
szemölcs, vastag gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Pedikűr után talpmasszázs. Szalonom: Gödöllő, Szabadság u.
13. sz. alatt. Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Tel.: 20/532-7275.
Óvakodjon a házaló kontároktól. Bárándi József.
OKTATÁS
* Tanuljon nyelveket az I.L.I. Nyelviskolában!Angol tanfolyam 30%-kal olcsóbban! Amerikai, brit és diplomás
magyar tanárokkal. Német, olasz, francia, magyar
kurzusok is! Üzleti kommunikációs tréningek cégeknek.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel.: 28/511366, Reg.sz.: 13-0295-04
* TOP-TAN felnőtteknek: Angol haladó nyelvtanfolyam indul:
csütörtök: 16.30-18.45. 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
* Ötödéves ELTE-s egyetemista angol tanítást, korrepetálást
vállal. Nyelvvizsgára felkészítést minden szinten, személyre
szabott órák. Szükség esetén mobilis vagyok. Számom:
20/344-4357.
* 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
* Hungarian for foreigners! Professional teacher. Tel:
30/651-8678
* Felnőtt úszásoktatás! Helye: Valkó, általános iskola tanuszodája. Jelentkezni lehet: 20/582-8397-es telefonszámon,
Hamar Judit úszásoktatónál.
* Informatikus műszaki tanár korrepetálást vállal informatika, matematika és műszaki tantárgyakból, esetleg óraadás is
lehetséges. Tel.: 20/946-4365.
* Beszédcentrikus angol órák. Délelőtti középhaladó,
haladó csoportok (max. 5 fő). Üzleti angol. Fordítás.
Nyelvvizsgára felkészítés alaptól felsőkokig. Tel.:414297, 30/9909-346.
* Angol nyelvoktatás! Délelőtti időpontokra lehet jelentkezni.
Takárné Bacsó Márta. Tel.: 430-229, 30/4973-066.
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* Tanulási nehézségek megelőzése és kezelése, 4-12
éves korig. Tel.: 30/326-1915, 414-295.
* Tapasztalt nyelvtanár angol órákat vállal délelőtt is.
Nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás, érettségire
felkészítés. Tel.: 411-511.
* Diplomás angoltanár óraadást, gyerekeknek korrepetálást, felzárkóztatást vállal. Érd.: 20/224-5824.
* Tanulási készségfejlesztés mozgásterápiával, valamint
korrepetálás, iskolaelőkészítés, gyermekfelügyelet,
tapasztalt gyógypedagógusnál 12 éves korig. Tel.: 414295, 30/295-1915.
* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/658-6284.
* Nyelvtanár orosz-angol nyelv tanítását és fordítást vállal. Tel.: 70/286-5976.
* Új asztrológiai tanfolyam indul azon személyek
számára, akik az élet és sorseseményeiket mélyebben
szeretnék megérteni. Tanfolyamra a beiratkozás:
Paradigma Mintabolt, Gödöllő, Kossuth L. u. 40.
Információ: 30/9485-684. Ágnes.
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít
hatósági és fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft.
még érettségi nélkül. Részletfizetési lehetőséggel. Tel.:
30/686-4107.
* Magyar nyelv- és irodalomból általános és középiskolások korrepetálását és felvételire való felkészítését vállal
méltányos áron, nagy gyakorlattal, pszichológiai
végzettséggel is rendelkező tanár. Telefon: 30/6518678
* Teniszoktatás! Hazánk egyik legszebb teniszsátrában
kezdők, haladók, gyermekek és felnőttek részére. Átlagos képességű kezdő az alapszintet 10 óra alatt eléri!
Tel.: 20/9417-628, 20/9377-428.
TÁRSKERESÉS
* 45 éves csinos, fiatalos, diplomás nő megbízható,
melegszívű, intelligens, középmagas férfit keres tartós
kapcsolat céljából. Tel.: 20/941-1215.
* Megismerkednék 18-25 éves hölggyel, esetleg
házasság céljából. 22 éves vagyok, kevés szabadidővel.
Csak komoly válaszoljon. Tel.: 70/594-6547.
ADÁS~VÉTEL
* 1 évet használt, nagyon jó állapotú, 3 funkciós
BERGON márkájú babakocsi 20 ezer Ft-ért eladó (új ár
34 ezer Ft). Tel.: 06-20/244-1217.
* 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), 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).
Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1
db palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110
típusú, 85 W-os fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért. Tel.:
(20) 358-5309
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új,
fekete női bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű női bőrkosztüm S-méretben (20 ezer Ft), világosbarna, női átmeneti bőrkabát S-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.: 420340.
* Olcsón eladó: légkompresszor, lemezbordázó, 2,5 m
lemezhajlító és reluxa lyukasztó Gödöllőn. Tel.: 30/3877854.
* Eladó egy összecsukható sötétkék utazóágy, egy bébihordozó, egy könnyű babakocsi és egy etetőszék. Érd.:
20/9412-516.
* 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.
* Sarokülő garnitúra fotellal, és 1 db tévéállvány eladó.
Érd.: 20/588-4883.
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* 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, 3,60as 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.
* 9 részes nád hálószobabútor, 2 db fotel, 1 db
kihúzható fotelágy, 1 db nagyméretű francia ágy eladó.
Érd.: 30/337-0976.
* Eladó: félautomata mosógép, terménydaráló,
kéményes pb gázkonvektor, rádiószett (lemezjátszó, 2
magnó, 2 hangszóró), 3 m pálma gurulós tölgyfahordóban. Farkas. Tel.: 421-588, 20/418-869.
* 2 db használt, piros ágyneműtartós heverő ingyen elvihető. Érd.: 30/341-3674, 16 óra után.
* Gyermekáldás előtt vagy után! Eladó baba holmik!
Pierre Cardin háromfunkciós nagykerekű babakocsi
(thermo mózeskosárral), Preg Perego babyhordozó
(autós fogadóval), fürdőkád + állvány, baby-kenguru,
sok-sok babaruha, cipő, játék, stb. Tel.: 20/9255-977,
30/9221-675.
* Veszek fekhelyet: egyszemélyeset vagy annál nagyobbat is, kizárólag jó állapotban. Érd.: 412-262, 20 óra
után.
* 32 csöves 3 arcbarnító szolárium eladó. Tel.: 30/3370976.
* Evezőlapáttal kombinált mechanikus futópad eladó.
Tel.: 30/962-8687.
* Hízók eladók! Tel.: 30/603-4464.
* Eladó 1 db fémhajlított fotel új kárpittal, 1 db fenyő
konyhaasztal, 1 db Nasa által kifejlesztett bio, 8 funkciós
ágybetét új fenyőkerettel. Továbbá 1 db Hilti 400-as
szögbelövő, apró szerszámok, palázáshoz való szerszámok és még nagyon sok értékes apró szerszám. Jól jár
ha megnézi az, akit érdekel a jó szerszám. Egyben is elvihető 120.000 Ft-ért. Érd.: 30/426-6170, 30/306-3301.
* Eladó E3N eszterga, excenterprés 10 t, gyors daraboló,
állványos köszörű, KF400 fűrészgép, 2 oxigén, 1 gázpalack nagy komplett felszereléssel, asztali fúrógép,
hegesztőtrafó. Érd.: 415-544, 30/4659-658.
* Eladó 80 l-es, elején ívelt akvárium, ívelt hozzátartozó
szekrénnyel, nagy méretű szép halakkal, felszereléssel
együtt. I.ár: 70 eFt. Tel.: 20/3168-524.
* Egér és patkányirtószerek, egérfogók, elektromos
egérriasztók, naftalinos rágcsálóűző, egérriasztó.
Virághagymák, krókusz, jácint, hóvirág, tulipán, amaryllis, stb. Borászathoz: kotyogók, fokolók, hordók, dugók,
demizsonok, szőlőcukor, stb. Kovácsoltvas és lemezásók,
lombseprűk, gereblyék, védőkesztyűk. Várjuk
üzletünkben vasárnap délelőtt is. Kószó János
Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.:
28/419-051.
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.
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) 2923580
* 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 cm3es Nissan Almera első tulajdonostól. Extrák: kétoldali
légzsák, metálfény, klíma, szervókormány elektromos
ablakemelő, pótkerék, szervízkönyv. Irányár: 2 millió Ft.
Tel.: (20) 482-3058
* Eladó 155/70 R13 Michelin téli gumi (felnivel együtt)
kitűnő állapotban. Tel.: 70/258-5780.

* 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) 933-7630
* 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).
* 40.000 km-t futott 2002-es Suzuki Sedan légkondival,
elektromos ablakemelővel, vonóhoroggal 1.290.000 Ftért 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.
* 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.
* Eladó Lada combi 1500 köbcm, 1994 évjáratú, bordó.
Forgalmi 2006. 04. 21-ig érvényes, utánfutó érv.: 2006.
07. 23. Érd.: 415-544, 30/4659-658.
EGYÉB
* Kapcsoljon időben! Válassza a legjobbat! Nyugdíj jellegű megtakarítások a megszokott életszínvonalért.
Farkas Attila, 70/368-9649.
* Súlyproblémái vannak? Ne adja fel, kezdje újra!
Díjmentes szaktanácsadás. Testzsíranalízis, mellékjövedelem. Farkas Antalné, 70/313-0097.
* Mézakció! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, vegyes, hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 7, 15 kg-os
kiszerelésben eladó. Tel.: 511-736.
* Gyulán két hetes, fix időpontos ÜDÜLÉSI JOG eladó.
Tel.: 20/5440-749, 20/542-6072.
* Kiváló minőségű, télálló idared alma kapható! Ára: 80
Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1., tel.: 411-298.
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II. Térségi Olimpia

Több mint félezer résztvevő
Október 7-én és 8-án nagyszerű időjárási
körülmények között került sor a II. Térségi
Olimpiára. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
szervezésében második alkalommal került kiírásra a sportrendezvény, amelyen
hét település, több mint egy tucat iskolájának 10-14 éves tanulói mérhették össze a
tudásukat. A több mint 500 résztvevő –
igazi olimpiához hasonlóan – egyszerre
nyolc helyszínen, öt sportágban mérettette meg magát. A tavalyi évhez hasonlóan
a záróünnepségen idén is Gémesi György
polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke méltatta az ifjú „kis olimpikonokat“, s köszönte meg a felkészítő tanárok, valamint a szülők segítségét. Ezután a műsorral tarkított eredményhirdetésen a dobogós helyezettek az egykori gödöllői „Év Sportolója“ címet nyert kiválóságoktól vehették át az okleveleket, s az
érmeket.

Eredmények:
Asztalitenisz
5-6. oszt. fiúk: 1. Horváth Ádám, 2. Polcz Norbert, 3. Sánta Attila és Hegedûs Áron
7-8. oszt. lányok: 1. Veréb Tímea, 2. Kovács Bernadett, 3. Kovács Nikolett
7-8. oszt. fiúk: 1. Budai Henrik, 2. Nyerlucz
József, 3. Soós Tamás és Sivadó Balázs

Kézilabda

Atlétika
5-6. oszt. lányok: 1. Premontrei - Gödöllõ, 2.
Erkel - Gödöllõ, 3. Hajós - Gödöllõ
5-6. oszt. fiúk: 1. Erkel - Gödöllõ, 2. Hajós Gödöllõ, 3. Török - Gödöllõ
7-8. oszt. lányok: 1. Hajós - Gödöllõ, 2. Török Gödöllõ, 3. Erkel - Gödöllõ
7-8. oszt. fiúk: 1. Erkel - Gödöllõ, 2. Hajós Gödöllõ, 3. Petõfi - Gödöllõ

Kézilabda
5-6. oszt. lányok: 1. Csömör, 2. Hajós - Gödöllõ

Megyei I. osztály, szupercsoport
Felnőtt mérkőzés
Veresegyház – Gödöllői EAC
14 – 28 (5 – 9)

Ifjúsági mérkőzés
Veresegyház – Gödöllői EAC
43 – 22 (25 – 7)

Október 2-án Veresegyházra látogatott
el a GEAC férfi kézilabda csapata. Mind
a felnőtt, mind pedig az ifi együttesnek
a második félidei játék sikerült jobban,
de míg a felnőtteknél ez a győzelemhez vezetett, fiataljaink vereséget
szenvedtek.

A fiataljaink láthatták ellenfeleiket már a felnõtt mérkõzésen. Kissé megilletõdve, a helyzeteket kihagyva játszottak, így alakult ki a félidei eredmény. A rövid szünetet követõen a veresi fiatalok tovább növelték elõnyüket. Az
utolsó negyed órában feljavult a védekezésünk,
és így sikerült faragni a hátrányból.
Ezen a hétvégén, október 9-én, Martonvásár
csapata látogat el hozzánk. 10.30-kor az ifjúsági és 12 órakor a felnõtt mérkõzésen szurkolhatunk ismét az egyetemi csarnokban.
Hétvégi mérkõzés: GEAC-Martonvásár 20-27

Győzelem és vereség

Megyei férfi kézilabda
Gödöllői KC – Mogyoródi KSK
(19-9) 48-22
A pályaválasztói jogot felcserélve ismét otthon

Fiatal gödöllői rúdugrók nagyszerű sikerei
A Debrecenben megrendezett serdülő országos atlétikai-bajnokságon a
GEAC-os rúdugrók kiváló versenyzéssel 3 aranyérmet nyertek aranyjelvényes szint feletti eredménnyel, ezenkívül 3 dobogós helyezést értek el.
A három gyõztes közül ketten, Jilly Krisztina
(képünkön a dobogó tetején) és Gajdácsi András bekerültek a horvátországi Rijekában
megrendezett horvát-szlovén- magyar serdülõ
viadalon résztvevõ magyar válogatott csapatba. A harmadik bajnok, Palánkai Bea csak
azért nem lett válogatott, mert egy évvel fiatalabb az azonos eredményt elért, 14 éves második helyezett versenyzõnél, holott egyéni csúcsa is 11 cm-rel nagyobb. Az indok az volt,
7-8. osztályosok figyelem!
Futsal szakkör indul ősztől a
Hajós iskolában!
Érd.: Tóth László, 06-30/555-8026

5-6. oszt. fiúk: 1. Csömör, 2. Hajós - Gödöllõ
7-8. oszt. lányok: 1. Hajós - Gödöllõ, 2. Török Gödöllõ
7-8. oszt. fiúk: 1. Csömör, 2. Hajós - Gödöllõ, 3.
Török - Gödöllõ

Kosárlabda

kiemelkedõen jól teljesített Horváth András
kapus, valamint a hetek
óta kirobbanó formában
játszó Tímár Péter, aki
egy tucat gólig meg sem állt.

Hideg, néha szemerkélõ esõs körülmények között kezdték a játékot a csapatok. Erre fogható,
hogy mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek
és a hétméteresek. A szünetben négygólos gödöllõi elõnnyel fordultak a csapatok. A második
játékrészben három, négy és öt gólt is szerzett a
GEAC úgy, hogy csak egy-egy góllal tudott válaszolni az ellenfél. Az ilyen arányú gyõzelem
megérdemelt volt a játék összképe alapján, de
ennyi támadásbeli hibával egy szoros mérkõzésen pont, pontok veszhetnek el. A mezõnybõl

hogy õ még a következõ években is lehet serdülõ válogatott. A válogatott viadalon rúdug-

5-6. oszt. lányok: 1. Szent Imre - Gödöllõ, 2.
Damjanich - Gödöllõ, 3. Petõfi - Gödöllõ
7-8. oszt. lányok: 1. Szent Imre - Gödöllõ, 2.
Klapka - Isaszeg, 3. Blaskovits - Nagytarcsa
7-8. oszt. fiúk: 1. Klapka - Isaszeg, 2. Premontrei Gödöllõ, 3. Damjanich - Gödöllõ

Labdarúgás
5-6. oszt. fiúk: 1. Erkel - Gödöllõ, 2. Szent Imre Gödöllõ, 3. Klapka - Isaszeg
7-8. oszt. lányok: Kalpka - Isaszeg, 2. Kölcsey Kistarcsa
7-8. oszt. fiúk: 1. Erkel - Gödöllõ, 2. Kölcsey Kistarcsa, 3. Premontrei - Gödöllõ.
mérkõzött meg a GKC és a Mogyoród. A két
csapat legutóbbi mérkõzésén 16 gólos gödöllõi
siker született, ennek az eredménynek a tükrében a kérdés csak az volt: vajon megtudják e
nehezíteni a lelkes mogyoródiak a magabiztos
hazai csapat dolgát. A mérkõzés két gyors hazai
góllal kezdõdött, ezekre a vendégek még válaszolni tudtak (2-2), ez volt a mérkõzés legszorosabb szakasza. Ezután beindult a gödöllõi
„gépezet“, és a félidõben már tízgólos hazai
elõnnyel fordultak a csapatok. A második játékrészben is folytatódott a GKC gólparádé, így
még továbbnõtt az elõny. Támadásban és védekezésben is magasan felülmúlta ellenfelét a hazai csapat. A remek mezõnyjáték mellett a két
kapus, Horváth „Gyapi“ Zsolt és cseréje, Balázs Gábor kiváló teljesítménye is megakadályozta a végig lelkesen és sportszerûen küzdõ
vendégeket a felzárkózásban. A mérkõzés hajrájában Rácz Sándornak és Surányi Zoltánnak
köszönhetõen ritkán látható, látványos akciógóloknak tapsolhatott a közönség. A papírformának megfelelõen a kézilabdában ritka, közel
félszáz gólt lõve magabiztosan nyert a Gödöllõi KC, amelyben a kiválóan irányító Rácz mellett Balázs, Bartos, Horváth, Kalmár, Novák és
Surányi is kimagasló teljesítménnyel rukkolt ki.
Következõ hazai mérkõzés: Gödöllõi KC–
Tápiószentmárton, október 16., 16 óra, Egyetemi sportcsarnok
róink továbbra is kiemelkedõen szerepeltek.
Jilly Krisztina igen kiélezett versenyben 290
cm-t átugorva a második szlovén versenyzõvel azonos eredményt ért el. Mivel Krisztina elsõre ugrotta ezt a magasságot, míg ellenfele csak másodikra, így õ nyerte meg a
versenyt. Gajdácsi András szintén szlovén
versenyzõt megelõzve 360 cm-es eredménynyel lett az elsõ. Eredmények: I. Gajdácsi
András 370 cm (14 éves fiúk) Jilly Krisztina
290 cm (14 éves lányok), Palánkai Bea 208
cm (13 éves leány), II. hely: Tóth Viola 230
cm (15 éves leány), III. hely: Kisgergely
Balázs 290 cm (15 éves fiú), Pintér Tamás
203 cm (13 éves fiú), IV: hely: Csillag Zsófi
180 cm (14 éves leány).
A szerdai Bp Honvéd versenyén a 13 éves Pintér Tamás 263 cm-re javította egyéni csúcsát.

Pingpongozz, ne drogozz!
Minden pénteken, 20 órától éjfélig a Török Ignác
Gimnázium tornacsarnokában lehet pingpongozni.

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

A Gödöllői Lovassport és
Hagyományőrző Egyesület Túra és
Szabadidő Lovas Szakosztálya
szeretettel meghívja Önt Október 15-én,
szombaton a GÖDÖLLŐI KÖR Túra lovas
programjára.
Útvonal: Gödöllõ Monarchia Lovas központ Szada, Bárány tanya-Babat puszta, Egyetemi
Lovarda - Gödöllõ, Fenyvesi lovarda - Isaszeg,
Izsó tanya-Gödöllõ, Monarchia Lovas központ.
Az útvonalon, tetszés szerint megválasztott indulási és érkezési pontok vannak.
PROGRAM:
9 órától gyülekezés és indulás a Monarchia Lovas központban; 9-9.30.: Fogadás „üdvözlõ“
itallal és pogácsával a Monarchia Lovasközpontban; 9.30-10.45.: Tereplovaglás a gödöllõiszent jakabi erdõben, és a szadai határban a Bárány tanyára; 10.45-11.45: Pihenõ és csatlakozási lehetõség a Bárány tanyán; 11.45-12: Tereplovaglás a Babati erdõn keresztül a Babati völgyben elhelyezkedõ Egyetemi lovardába.
12-14: Pihenõ, ebéd és csatlakozási lehetõség
Babatpusztán; 14-15.30.: Tereplovaglás a gödöllõi Arborétumon keresztül az Izsó Tanyára, Isaszegre; 15.30-16.: Pihenõ az Izsó tanyán.; 16.3017.30.: Tereplovaglás az Izsó tanya - RepülõtérMonarchia LK. Útvonalon;17.30.: Pihenõ, búcsúzás, majd egyéni hazalovaglás. Az indulás
helyszínén a GLSE az egyesület tagjait wellcome drinkkel fogadja, és a pihenõhelyeken korlátozott mennyiségben italokat és pogácsát biztosít az elõzetesen szétosztott kuponok ellenében. Az ebéd mindenki számára térítés ellenében
áll rendelkezésre. Mindenkinek jó lovaglást és
kellemes szórakozást kíván a GLSE vezetõsége!
A verseny védnöke: a Magyar Nemzeti
Lobogó Társasága, Gödöllõ 2000

Heti sport
Október 13.: Röplabda/nõi Extraliga: Gödöllõi
RC-Miskolc, 17 óra.
október 14.:Kosárlabda/Pest megyei bajnokság
(mini): Szent Imre - Gödöllõi Kosársuli SE, 15
óra, Szent Imre terem.Gödöllõi Kosársuli SE Gyöngyös, 16.15., Szent Imre terem;Gyöngyös Szent Imre 17.30., Szent Imre terem
október 15.: Labdarúgás: NB III. NagyrédeGödöllõ, 15 óra (ifi 13 óra); Kézilabda (nõi felnõtt): Törökbálint - Gödöllõi KC, 15 óra;Kosárlabda/ Pest megyei bajnokság (férfi A): PityukVáci Reménység, 12.15, TIG csarnok
október 16.: Kézilabda (férfi felnõtt): GKC Aranyszarvas; Kosárlabda/ Pest megyei bajnokság (férfi A): GEAC I. - Pátyi Flayers, 18 óra,
SZIE csarnok; GEAC II. - LK Bulls, 19 30.,
SZIE csarnok.
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Beküldési határidõ: 2005. október 20.

takert 7., Besztercei Enikõ, Kossuth L. u. 6.

A 35. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Párisba tegnap beszökött az õsz, Szent
Mihály útján suhant nesztelen, Kánikulában
halk lombok alatt, s találkozott velem.“

A MAG könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Bartha Renáta, Béke u. 5., Bereczky Magdolna, Kodály Z. u. 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Szûcs Béláné, Palo-

A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási
utalványát nyerték: Csordás Tünde, Szabadka
u. 4., Gyurcsik Nikoletta, Blaháné u. 36.

Megdöntetlen Guinness-rekord

10 éve csúcs
1995. október 14-én szállt
fel az a hõlégballon, amelynek tagjai – köztük Nagy
Ottó kapitány – Guinness
rekorderként érkeztek viszsza a magasból.
A csapat magyar anyagból
készült, magyar gyártású
hõlégballonnal, magyar kapitányokkal és magyar ejtõernyõsökkel emelkedett a
magasba.
A 10 ejtõernyõs összugrásainak száma 81 291 volt,
ami személyenként átlagosan 8129 ugrást jelent. Ez
világviszonylatban is kiemelkedõ szám. A
csúcsot, amely 1999-ben került be a Guinness-

rekordok könyvébe, információink
szerint az elmúlt 10 esztendõ alatt
nem sikerült megdönteni. A csapat

egykori tagjai a jubileum alkalmából a rekord
méltó megünneplésére készülnek.
-kj-

