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Jótékonysági mérkőzés az árvízkárosultakért

Lothar Matthäus Gödöllőre jön
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának személyében ismét illusztris vendége lesz városunknak ezen a hétvégén. A székelyföldi
árvízkárosultak megsegítésére folytatott gödöllői gyűjtőakció újabb állomásaként jótékonysági futballmérkőzést rendeznek szombaton 14 órától
az egyetemi pályán, ahol többek között pályára lép Lothar Matthäus is, de
láthatjuk még játszani az öregfiúk-válogatottat és a polgármesterek válogatottját is.
A 12 órakor kezdõdõ program keretében 14
órától a Magyar Öregfiúk-válogatott–Magyar
Polgármester-válogatott mérkõzésen mindkét
csapat mezét is magára ölti Lothar Matthäus,
150-szeres német válogatott, világbajnok labdarúgó. A Magyar Öregfiúk-válogatottban pályára lép: Bereczky Péter, Bognár György, Cseh
András, Csehi Tibor, Disztl Péter, Garaba Imre,
Gyimesi László, Kiprich József, Nagy Antal,
Nyilasi Tibor, Plotár Gyula, Pölöskei Gábor,
Róth Antal, Sallai Sándor, Sarlós András, Szabó
András, Szendrei József, Telek András, Tuboly
Frigyes, Vincze István, Wukovics László, Zámbó Sándor. Menedzser: Kardos József. A kezdõrúgást Buzánszky Jenõ, az Aranycsapat legendás játékosa végzi majd el. A jótékonysági
futballgála fõvédnöke dr. Gémesi György pol-

Alapítva 1992

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.
Homa Ibolya irodavezető

gármester és dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke.
A polgármesterek együttesében többek között a következõk futnak majd ki a pályára: dr.
Prózlik László (Gádoros), Orosz Zsolt (Hernádnémeti), Tóth Ernõ (Nagyudvarnok, Szlovákia), Ravasz Béla (Egyházgelle, Szlovákia), Samók Gyula (Körösszakál), dr. Gémesi György

(Gödöllõ), Boldog István (Kétpó), Tabányi Pál
(Maglód), Varga Mihály (Telki), Kazinczy István (Tiszatenyõ), Eszes Béla (Jánoshida),
Nagy Imre (Eger), Brlás János (Kardos), Dankó Béla (Kondoros), Kovács Sándor (Vácszentlászló), Fekete Zoltán (Okány), Petõ József
(vendégjátékos).
(folytatás a 2. oldalon)
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Szent István Egyetem

(folytatás az 1. oldalról)

A gödöllõi Pelikán FC öregfiúkcsapata: Rab
Péter, Rab Tibor, Imre Ferenc, Zagyva Lajos,
Sas Béla, Kelemen Barna, Dobes Attila,. Kiss
Csaba, Pataki József, Gedei Sándor, Bánhegyi
Béla, Sztriskó István, Szobonya Zoltán, Gémesi
György, Bartalis Zsolt, Juhász József, Vajna
Gábor, Varga István, Bankó György, Parai István, Kovács Béla.
A Góliát FC csapatai. Az 1994-es születésûek csapata: Rózsavölgyi Dániel, Zabó Ottó,
Gáspár Sándor, Gyulai Zsolt, Zájecz Vladi,
Nagy Péter, Lakatos Márton, Kovács Krisztián,
Kovács Dániel, Nagy Ágoston, Székely Dániel,
Medvegy Martin, Csigi Máté, Tóth Bence, Molnár Bence. Az 1995-ös születésûek csapata:
Hornyák Balázs, Sárdi Soma, Tóth Barna, Farkas Péter, Farkas Zoltán, Vladár Zsombor,
Bánhegyi Nándor, Grósz Dániel, Milkó Dániel,
Mészáros Dániel, Kuznyecov Andrej, Sziva
Norbert, Kovács Norbert, Fellegi Norbert,
Veszerle Márk, Damaszcov Mihály, Berendi
Csaba, László János, Kõrösi Ádám, Pál Dávid,
Koós Blanka, Nagy Ábrahám.
A jegyek 500 forintba kerülnek, melyek tombolaszelvényként is szolgálnak. Jegyek elõvételben október 15-étõl a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban és a Városháza polgármesteri titkárságán kaphatók, illetve a helyszínen, a
rendezvény elõtt. A bevételt a székelyföldi Kobátfalva Gálfi Sándor Általános Iskolájának újjáépítésére ajánlják fel.
Az esemény egyébként a szervezés alatt álló, 2012-es közös rendezésû magyar-horvát labdarúgó Európa-bajnok-

Naperőmű a tetőn
Megkezdte próbaüzemét az ország jelenleg legnagyobb, 10 kW teljesítményű, 150 négyzetméter alapterületű
napelemes erőműve az egyetemi kollégium C épületének tetején. A fotovillamos rendszert elsősorban oktatási
és bemutató céllal telepítették, de villamos energiát is termel, amit a kollégium villamos hálózatában használnak
fel.

Útépítés

Az egyetem Fizika
és Folyamatirányítási Tanszéke hoszszú ideje foglalkozik a fotovillamos
rendszerek fejlesztésével, kutatásával. Ez volt a feltétele, hogy az Európai Unió PV Enlargement projektje
keretében itt épüljön meg a minierõmû, amely az EU
alapfinanszírozása mellett a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium KAC programjának
támogatását is élvezte. A szükséges önerõt a
Szent István Egyetem – elsõsorban szakmai
munkavégzés révén – biztosította. A projekt vezetõje prof. dr. Farkas István, egyetemi tanár,
tanszékvezetõ, a Nemzetközi Napenergia Társaság igazgatósági tanácsának tagja.
Az erõmû a jövõben az érdeklõdõ lakosságnak, tanulócsoportoknak is lehetõséget nyújt az

Nagy erőkkel

Zöldhulladék

Emelt szintû útjavítási program keretében folytatják az elõkészítõ munkálatokat és az aszfaltozást: a Mohács utca felsõ szakaszán kialakítják az úttükröt, az Erdész közben „K“ szegély
készül, a Forint és a Dessewffy utcában folytatják a burkolt árok építését (ha minden jól
megy, akkor a szakemberek a 42. héten elkezdik a Mohács és a Forint utca aszfaltozását, illetve elvégzik az utómunkálatokat az újonnan
burkolt utakon), a Szív utcában földgyaluval
végzik az elõkészítést.
Melegaszfaltos útburkolattal látják el az Esze
Tamás, a Csokonai, a Dembinszky és az Észak
utcát. Az utómunkálatok során elvégzik az útpadkák kialakítását, elsõként a Csokonai utcában.
Amennyiben az idõjárás lehetõvé teszi, akkor az Akácfa utca, illetve az Erdész köz aszfal-

Értesítés
Gödöllõ város önkormányzata

2005. október 28-án 17 órakor
halottak napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús
emlékmûnél,
ahol emlékmûsorral és koszorúzással
tisztelgünk a két világháborúban elesett
áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat,
akik a hõsi halottakra szeretnének emlékezni
gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük a szervezeteket és intézményeket,
amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a
megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni
a 28/514-130-as telefonszámon.
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ság pályázatának jegyében zajlik. A mérkõzésen részt vesznek az Eb helyszínéül szolgáló
magyar és horvát települések polgármesterei is.
Korábban Gémesi György elõterjesztésére egymillió forint önkormányzati támogatást szavazott
meg a képviselõ-testület a város költségvetésébõl
az erdélyi árvízkárosultaknak. Ezen felül a polgármester egyéni adakozásra kérte fel képviselõtársait, õ maga 50 ezer forintot ajánlott fel. Ugyancsak a
katasztrófasújtotta területre jut el a szeptemberi
sörfesztivál bevételének felajánlott része. Öszszességében eddig 320 ezer forint gyûlt össze.

ismeretszerzésre, a berendezés
elõzetes egyeztetés alapján látogatható lesz.

*

Napjainkban egyre nagyobb
hangsúly helyezõdik a környezetbarát energiák
hasznosítására. A környezetvédelmi szakemberek évtizedek óta dolgoznak azon, hogy, hogyan csökkentsék az energiafelhasználást, és
emellett a károsanyag kibocsátást. Gödöllõ
ezen a téren tett kezdeményezései, a folyamatos
korszerûsítések többek között a közvilágítás, a
távfûtés terén, a termál- és a biomasszaprogram,valamint a Szent István Egyetemen folyó
ezirányú munka mind hozzájárult ahhoz,
hogy tavasszal
városunk adhatott otthont annak a konferenciának amelynek célja az Európában már ismert „Energia városok“ hálózat bemutatása,
és a magyar hálózat kiépítésének elindítása
volt. Ehhez a hálózathoz csatlakozik most Gödöllõ, miután a képviselõ-testület szeptemberi
ülésén elfogadta a csatlakozásra tett határozati
javaslatot. Az 1990-ben létrehozott hálózatnak
25 országból több mint négyszáz tagja van. A
hálózat a tagok tapasztalatai alapján segítséget
nyújt a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi források megteremtéséhez, feladatának tartja a futó EU projekteken való részvétel elõsegítését.
(l.t.)

Szervezett formában
A rendőrség épülete előtt
már végeztek a munkával

tozása is befejezõdik. Ezen kívül folytatódik az
aszfaltjárda felújítása a Petõfi utca és a Patak
tér között.
A Boncsok dûlõben földgyalus útjavítást végeznek és a bejelentések alapján a hibákat kijavítják.
A Liget, a Táncsics Mihály, a Tessedik Sámuel, a Dessewffy és a Gébics utcában a járda
helyreállítása megtörtént.

Közérdekű közlemény
A Gödöllõi Református Egyházközség szeretettel hívja és várja a választói névjegyzékében szereplõ református testvéreit 2005. október 23-án
10 órai kezdetû istentiszteletre, valamint az azt
követõen tartandó rendes tisztújító választói
közgyûlésére.
Gödöllő Református Egyházközség elnöksége

Az idõjárásnak megfelelõen városunk családi
házas övezeteiben egyre többen látnak hozzá az
ilyenkor szokásos õszi kerti munkákhoz. Így
ezekben a hetekben az eddigieknél jóval nagyobb mennyiségû zöldhulladék keletkezik. A
kezdetekkor meghirdetett módon, a VÜSZI
Kht. folyamatosan begyûjti és elszállítja a komposztálható zöldhulladékot, de mivel a közhasznú társaság szállító kapacitása behatárolt,
türelmet kérünk az érintett lakosoktól.
Kérjük, hogy továbbra is csütörtök reggelre,
kizárólag zsákokban, jól látható helyre tegyék
ki az utcára a komposztálható zöldhulladékot –
a célra bármilyen mûanyag vagy papírzsák
megfelel. Amennyiben csütörtökön nem tudjuk
befejezni a begyûjtést, a visszamaradt mennyiséget a következõ napokban elszállítjuk.
Kérjük, hogy kupacokban, halmokban ne tegyék ki az elszállítandó zöldhulladékot, mivel
azoknak a felszedése, kezelése és szállítása
még tovább hátráltatná a munkát – az õszi,

nagy mennyiségû kerti zöldhulladék minél
gyorsabb begyûjtését és a városi komposztáló
telepre juttatását csak a zsákos kihelyezéssel,
szervezett formában tudjuk ellátni.
Kérjük, hogy a képzõdött zöldhulladékot ne
tüzeljék el; a begyûjtést és szállítást folyamatosan végezzük. Minden kihelyezett, komposztálható zöldhulladékkal töltött zsákot elviszünk,
de a mostani nagy mennyiség következtében
elõfordulhat, hogy nem jutunk el mindenhova
csütörtökön, hanem csak egy-két nappal késõbb. Kérjük az érintettek szíves megértését és
türelmét.
A nagyobb mennyiségû, ömlesztett kerti hulladék (lomb, gallynyesedék, stb.) saját fuvareszközzel kiszállítható az ökörtelek-völgyi városi hulladéklerakónál található komposztáló
telepre, ahol a kiszállított anyagot díjtalanul átveszik. (Nyitva tartás: hétköznap 7 és 15 óra
között, szombaton 7 és 12 óra között.)
VÜSZI Kht.

Hulladéklerakó-bővítés városunkban

Műszaki átadás

GKRTE-programok
Máriabesnyõn, a kegytemplomban és a konferenciaközpontban tartja soron következõ ülését a
Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai
Egyesület. A tanácskozás már a jövõ évre való felkészülés jegyében zajlik. Fõ témája a 2006 júniusában megrendezendõ Grassalkovich Kultúra- és
Bor Ünnep lesz. A jövõ nyári rendezvénnyel,
melynek programgazdái a GKRTE, a Borrendek
Országos Szövetsége, a Monor Környéki Strázsa
Borrend valamint a Gödöllõi Királyi Kastély Kht.
és a Máriabesnyõi Kegytemplom és Konferenciaközpont, ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját a GKRTE, és fennállásának 30. évfordulóját
a Borrendek Országos Szövetsége.

Október 13-án megtörtént az ökörtelek-völgyi városi hulladéklerakó új, I/A jelű
ütemének műszaki átadása. Az európai uniós szabványoknak, a környezetvédelmi előírásoknak maradéktalanul megfelelő tárolóegység kapacitása 39 000
köbméter. A létesítmény beruházója és fővállalkozója a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Társaság. A műszaki átadáson megjelent illetékes szakhatóságok nyilatkozatai alapján a hulladéklerakó az elkészült járulékos
berendezésekkel együtt üzembe helyezhető.
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15 éves Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete

Beszélgetés Vass Károlynéval
A nyugdíjasok, az idősek felé fordult a figyelem az elmúlt napokban. Csakúgy,
mint országszerte, városunkban is számtalan rendezvény keretében ünnepelték,
köszöntötték őket. Minden esztendőben,
az őszi nyugdíjas rendezvények keretében tartja összejövetelét Gödöllő Város
Nyugdíjas Egyesülete. Az idei esztendőben a Petőfi Sándor Művelődési Központban Horváth Zoltán és Lencsés Balázs, valamint az Erkel Ferenc Általános Iskola diákjai kedveskedtek ünnepi műsorral az
egybegyűlteknek. Hagyományosan a rendezvény keretében köszöntötték az egyesület 90 esztendős tagjait, akik elsőként
vehették kézbe az egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából megjelentetett könyvet, amely az elmúlt másfél évtized eseményeit foglalja össze. A rendezvényt követően Vass Károlynéval, az egyesület elnökével az elmúlt évek munkájáról, a nyugdíjasok helyzetéről beszélgettünk.
– Hogy sikerült a rendezvény?
– Kiválóan, és ennek nagyon örülök. Rendkívül
fontosak az ilyen összejövetelek, mert sok idõs tagunk számára ezek jelentik a kikapcsolódást, a kimozdulást otthonról. Ez a rendezvény alkalmat ad
a generációk közötti kapcsolatok ápolására is. Nagyon jó volt, hogy a gyerekek adták a mûsor, és
különös örömet szerzett számunkra Pintér Zoltánnak a köszöntõje, aki dr. Gémesi György polgármester nevében vett részt az éves összejövetelünkön.
– Sokan eljöttek szombaton délután a mûvelõdési központba, mindig ennyire aktívak a nyugdíjasok?
– Sajnos nem. Talán furcsán hangzik, de kezd
elöregedni egyesületünk. Szükség lenne arra, hogy
a jelenleginél jóval több „fiatal nyugdíjas“ kapcsolódjon be a munkánkba. Persze van egy mag,
amely rendszeresen ott van mindenhol, amelynek
tagjai részt vesznek a városi ünnepségeken, és látogatják azokat a tagjainkat, akik már nem tudnak eljönni rendezvényeinkre.

Vass Károlyné

– Hogyan látja, mi az oka, hogy kevés az új
nyugdíjas tag?
– Ennek több oka is van. Egyrészt a nyugdíjasok
egy része arra kényszerül, hogy részmunkaidõben
tovább dolgozzon. Azok, akik otthon maradnak és
családban élnek, sok idõt fordítanak arra, hogy segítsenek a fiataloknak, és jóval kevesebb idejük
marad, mint ahogyan azt gondolták volna, amíg
dolgoztak. Számomra azonban a leginkább meglepõ az volt, hogy milyen sokan megrettennek,
amikor elõször mennek el egy nyugdíjas rendezvényre. Úgy érzik, õk még túl fiatalok…Pedig
nagy szükség lenne a munkájukra, ötleteikre.
Azok, akik bekapcsolódnak a tevékenységünkbe,
nem bántják meg. A városunkban mûködõ egyesületek sok színes kulturális programot kínálnak
tagjaiknak. Ezek között szerepelnek kirándulások
és tudományos témájú elõadások is. Ilyen például
az Akadémia elõadássorozat, amelyre rendszerint
neves elõadókat hívunk.
– Úgy tudjuk, ez az egyesület egyik legrégebbi
programja...
– Így igaz. Most a 28. félévét kezdte meg ez a
rendezvénysorozat. Nagyon nagy szerepet játszott
abban, hogy a városban mûködõ nyugdíjas klubok
között egyre szorosabb lett a kapcsolat, és abban is,
hogya 15 esztendõvel ezelõtt a még eléggé zárt, és

2005. okt óber 23.
Gödöllő v ár os ünnepi pr ogr am ja az 1956-os
f or r adalom és szabadsághar c tiszt ele tér e
2005. okt óber 23-án, 15 ór ak or a Sz ent Is tv án
Egy e t em Tanár képző Intéz e t e udv ar án
(Szabadság út 8.)
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Kosz or úzás a k op jaf ánál
Szózat
A hősök sírjainak megk osz or úzása a Dózsa Györ gy
úti t eme tőben

különálló egységként mûködõ egyetem lassan nyitott a város felé.
– Hány nyugdíjas klubot fog össze az egyesület,
és milyen közöttük az együttmûködés?
– Jelenleg hét klub mûködik az egyesület keretein belül, megközelítõleg nyolc-kilencszáz fõs
tagsággal. Minden klub a saját programja szerint
dolgozik. Az egyesület havonta tart megbeszélést,
amelyen valamennyi klub vezetése egyenrangú
félként vesz részt. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. A
munkánkhoz nagyon sok segítséget jelent az a támogatás, amelyet Gödöllõ Város Önkormányzatától kapunk. Az idei esztendõben is több mint 500
ezer forintal támogatják törekvéseinket. Így egy
összegben – egyesek számára – soknak tûnik ez az
összeg, de nem szabad elfelejteni, hogy ezt mi létszámarányosan szétosztjuk a klubbok között.
Emellett több gödöllõi vállalkozás is támogatja
egyesületünket.
Pintér Zoltán
a 90 éves dr.
Klacsmann
Lászlót
köszönti

– Az idei esztendõben ünnepli fennállásának 15.
évfordulóját az egyesület. Ebbõl az alkalomból
megjelentettek egy könyvet.
– Úgy gondoltuk, érdemes egy összefoglalót
készíteni az eddigi munkánkról. Ez egyben bemutatkozás, másrészt sok olyan eseményt örökít meg,
amelyek lassan feledésbe merülnének. Sok kedves
régi tagunkra is emlékezhetünk így, akik ma már
nincsenek közöttünk. A könyv elsõ példányait
azok a 90 éves tagjaink kapták ajándékba, akiket
szombaton köszöntöttünk. Ennek a kiadvénynak
az elkészítése igazi csapatmunka volt.
– Milyen tervei vannak az egyesületnek az esztendõ hátralévõ részére?
– Készülünk a karácsonyra. Ilyenkor összeállítjuk azoknak a névsorát, akiket meglátogatunk,
megajándékozunk. Ebben is részt vesz valamenynyi klubunk. Közben folytatódnak az akadémiai
elõadások, melyekre szeretettel várunk mindenkit!

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

Segítségüket előre is köszönjük!

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

A koncert médiatámogatója:
a Gödöllői Szolgálat
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Városunkban két olyan intézmény is
működik, amelyben az idősek gondozásával foglalkoznak. Az Egyesített Szociális Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának vezetőit kérdeztük, milyennek látják ők gondozottjaik helyzetét.
– Közel háromszáz gondozottunknak több
mint kilencven százaléka nyugdíjas, idõs ember – tájékoztatta lapunkat Ipacs Piroska, az
Egyesített Szociális Intézmény vezetõje.
Többségük egyedül él, a családtagoknak a
munka mellett nem marad idejük arra, hogy
gondozzák az idõs, sokszor beteg hozzátartozóikat. Az, hogy hozzánk, a mi gondozásunkba kerülnek, kényszerhelyzet. A legtöbb
esetben a bekerülést követõen is megmarad a
kapcsolat a családtagokkal. Erre mi is nagy
hangsúlyt helyezünk. Több olyan programunk is van, amelyen a családtagok is részt
vesznek. Most tartjuk például az úgynevezett
családi napot, amely egyike az elõbb említetteknek.
– A Fõvárosi Önkormányzat Gödöllõi Idõsek
Otthonában jelenleg 192 lakó él, közülük 40
fõ ágyhoz kötött – tudtuk meg Kormosné dr.
Lenorics Éva igazgatótól. Õk kevéssbé tudtak részt venni az elmúlt hetek programjain,
amelyeken kirándulás, templomlátogatás és
itt helyben megrendezett kerti parti egyaránt
szerepelt, és amelyek nagy örömet jelentettek az itt élõknek. Sajnos nagyon sok a rászoruló idõs ember, ezt az is mutatja, hogy intézményünkbe öt év várakozási idõ után lehet
bekerülni. Az egészségügyi problémák, a távol élõ család rákényszeríti az idõseket, hogy
az ilyen intézményekhez forduljanak segítségért, de vannak olyanok is, akik szociális
helyzetük miatt fordulnak hozzánk.

TÁMOGATÁS AZ IDŐSEKNEK
Gödöllõ Város Önkormányzata nagy hangsúlyt helyez a rászoruló idõsek, nyugdíjasok
támogatására. A rászorulók helyi lakásfenntartási támogatást lakbér támogatást kaphatnak. Méltányossági közgyógyellátást, átmeneti szociális segélyt igényelhetnek azok,
akik betegségük miatt kerültek nehéz helyzetbe.
Sokan élnek az üdülési támogatás lehetõségével, amely sokak számára az egyetlen lehetõség a pihenésre kikapcsolódásra. Ezt az
önkormányzat a tulajdonában lévõ balatonlellei üdülõben biztosítja az igénylõknek.
Kizárólag az idõsek, a 70 éven felüli lakóknak szóló kedvezményt biztosít Gödöllõ Város Önkormányzata, amikor átvállalja részükrõl a szemétszállítási díj teljes egészét.

KÓRUSTALÁLKOZÓ A KASTÉLYBAN
Nemzetközi kórusfesztivál lesz október 26án a Gödöllõi Királyi Kastélyban.
A Kastélyok és katedrálisok program
keretében dunaszerdahelyi, párkányi, japán
és német kórus szórakoztatja a közönséget.
A vendéglátók képviseletében a Gödöllõi
Leánykar Márton Danku István, illetve a
Gödöllõi Városi Vegyeskar Pechan Kornél
vezetésével lép fel. Zongorán közremûködik
Soós Gabriella és Danku Eszter Anna.
A hangverseny 19 órakor kezdõdik a
díszteremben. A belépés ingyenes.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sorsközösségben
“Minden halállal én leszek kevesebb,
mert egy vagyok az emberiséggel; ezért
hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.“
Tudomásom szerint Hemingway Akiért a
harang szól című regénye manapság
nem tartozik a népszerű olvasmányok
közé, s így nem sokan ismerhetik John
Donne idézett mondatát sem, mely a
regény mottójából való.
Pedig ma is átitathatna bennünket, amit mond,
akár London, akár New Orleans, akár Pakisztán
és még sok más hely áldozatait nézzük viszonylagos biztonságunkból a tévében.
Közös sorsot élünk meg, akkor is, ha minket
éppen elkerül a végzet. A fentieket tekintve úgy
tûnhet, London nem illik a sorba, hiszen ott nem
természeti csapás, hanem az emberi akarat, az
emberi kegyetlenség ölt, azonban az áldozatok
kilétének véletlenszerûsége mégis rokonítja a
többivel.
Meg az, hogy egységben élünk mindannyian a
szerencsében vagy szerencsétlenségben. Ha a
föld egyik részén háború dúl, a nyomor szedi áldozatait, a szenvedés az úr, nem andaloghatnak
mintegy az édenkert fái alatt boldog békességben
a másik részén sem.
Egybeköttettünk a teremtés által, az által, hogy
közös õstõl származván lényegünket tekintve
azonosak vagyunk. Együtt élünk, és együtt pusztulunk.
Michael Crichton Félelem címû regénye boly-

gónk legkülönbözõbb részein játszódik. Míg az
egyik szereplõ párizsi ablakából a Notre Dame-ot
nézi, tudósok csoportja Los Angelesben gyülekezik. Járhat az olvasó a regényt olvasva Malajziában és Új-Guineában, Japánban és Kanadában.
A téma a rejtélyes fenyegetés: a globális felmelegedés. S mindaz, ami megelõzte: a környezetszennyezés, a természet egyensúlyának megbontása. Azt kutatják a regény tudósai, hogy valóban olyan vészes-e a helyzet, mint a médiában
alkalmanként riogatnak vele? Egyáltalán: van-e
félnivalónk vagy nincs?
Az író, a Vészhelyzet címû tévésorozat, a Jurassic Park címû film forgatókönyveinek megalkotása után most súlyos mûvet tett le az asztalra.
Húsz oldalt tesz ki csak azoknak a könyveknek,
cikkeknek a jegyzéke is, melyeket áttanulmányozott, hogy alapos munkát végezhessen. Hogy válaszolhasson rá, mi is tehát pontosan a globális
felmelegedés? Szükséges-e óvintézkedéseket
tenni ellene, megelõzni, és ha igen, hogyan? Miközben kemény tudományos kérdéseket feszeget,
nem feledkezik meg az olvasmányosságról sem,
arról, hogy a jól megírt, egymástól megkülönböztethetõ, a hétköznapi örömöket sem megvetõ, az
emberi fájdalmaktól, indulatoktól sem mentes szereplõk közvetíthetik leginkább a mondanivalóját
az olyan olvasók felé, akiknek nem szakterülete a
természettudományok egyik ága sem, de felelõsséget éreznek önmagukért, másokért. Nem utolsósorban a következõ generációkért.
(Michael Crichton: Félelemben)
-nád-

Új szerzemények a Királyi Kastélyban

a szintén aukción vásárolt Grassalkovich
Antalnak, a kastély
építtetõjének ajánlott
könyvritkaságot:
Szent-Iványi Martin: Summarium chronologiae
Regni Hungarie címû munkáját. (A magyar királyság kronológiai összefoglalása.)
Egy ismeretlen bécsi udvari festõ Mária Teréziát özvegy királynõként ábrázoló festményét
is most láthatja elõször a közönség.
A kastélyban korábban bemutatkozott festõmûvészek közül - többek között – László Lilla
és Harsányi Zsuzsanna ajándékozta a gyûjteménynek egy-egy kastélyt ábrázoló alkotását,
amiket szintén bemutatnak. A kiállított mûtárgyak részben adományként, részben pedig vásárlás útján kerültek a múzeum tulajdonába.
Az új szerzeményeket bemutató idõszaki kiállítás október 22 – november 20. között, hétfõ
kivételével 10-17 óra között, ingyenesen tekinthetõ meg a Gödöllõi Királyi Kastély földszintjén.
Október 21-én, 16 órakor, a megnyitón dr.
Vígh Annamária, a NKÖM múzeumi fõosztályvezetõje mond beszédet.

Időszaki kiállítás nyílik
Az 1867-es koronázást megörökítő Eduard von Engerth festmény az egyik legszebb a Gödöllői Királyi Kastélyban
látható alkotások közül. A Mátyás-templomban tartott ceremónián – a magyar
történelemben először – egy napon koronázták meg az uralkodó párt.
Az esemény jelentõségéhez méltó festmény
eredetileg Budán, a királyi palotában díszítette
Ferenc József lakosztályát. Mivel a gödöllõi
kastély magyar állami tulajdonba kerülése szorosan kötõdik a kiegyezéshez, rendkívül fontos
hogy a múzeum tulajdonába került a híres festmény egyik vázlata. A ceruzarajzon az elõtérben látható többek között Deák Ferenc, Eötvös
József és mások is. Az eddig ismeretlen 100x70
cm-es ceruzarajz Eduard von Engerth osztrák
festõ leszármazottainak tengerentúlon élõ örököseitõl került a gödöllõi kastélyba.
Ezen a kiállításon mutatják be az ötven metszetet ábrázoló Ferenc József Emlékalbumot, s

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.

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 GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A koncertek 19 órakor kezdõdnek a
díszteremben.
Jegyek válthatók a kastélyban – hétfõ
kivételével – 10-17 óra között.

meghívja Önt
József Attila születésének 100.
évfordulója alkalmából

www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
T.: 410-124

-vm-

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
színmûvész hangfelvételrõl
Rendezõ: Czigány Zoltán
Az előadás múzeumi belépőjeggyel
tekinthető meg!

Kedves
Olvasóink!

Világhírû mûvészekkel
IV. Gödöllõi Nemzetközi Liszt Fesztivál
október 22-30-ig

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,
Szombat: 6-12;Vasárnap: Zárva

2005. október 20.
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Fórum
Tisztelt szerkesztõség!
Állandóan olvason az újságban, hogy környezetvédelem így, meg úgy, meg hogy elviszik a
zöldszemetet, csak ki kell tenni a ház elé. Én
egyedül élek, nekem alig van szemetem, amit
lehet elégetek. De a szomszédomnak a múltkor
is otthagyták amit kitett. Két hét után õ is megúnta és elégette, mert már annyira bosszantotta a kupac a háza elõtt. Minek hirdetik, ha
nem viszik el? Nem csak nálunk, más utcákban is panaszkodtak már, és én is látom, hogy
elmegy a kocsi, és bizony a növényeket, ágakat otthagyja.
Tisztelettel: Seres Istvánné
Kedves Olvasónk!
A zöldhulladék szállítása kapcsán számtalan
félreértésre került sor az elmúlt hónapokban.
Sokan – tévesen – úgy gondolják, hogy elég a
zöld hulladékot kitenni a ház elé, legyen az levágott faág, vagy a kertben megmaradt zöldségféle. Errõl azonban szó sincs. Mint azt Bo-

1 százalék
A Cavaletta Mûvészeti Egyesület vezetõsége és tagjai köszönetet mondanak mindazoknak,akik adójuk 1%-val támogatták az egyesület munkáját. 2004-ben 123.026 Ft-ot kaptunk, melyet a Gödöllõ Leánykar koncertfellépéseire használtunk fel.
A Gödöllõi Egyetemi Kollégiumi Alapítvány tájékoztatja támogatóit, hogy az 1 százalékos felajánlásokból 2004. évben 1.238.620
Ft folyt be számlájára. Az összeg felhasználásával szociálisan hátrányos helyzetû hallgatókat részesítettünk ösztöndíj támogatásban.
Az alapítvány megköszöni a támogatásokat.
A Gödöllõi Kazinczy Körúti óvoda Gyermekeiért Alapítvány ezúton megköszöni
mindazoknak a segítségét, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen
453.649.-Ft-ot közhasznú alapítványunknak
adományozták. Ezt az összeget udvarunk játékeszközeinek bõvítésére, illetve bábok vásárlására használtuk fel. Szíves felajánlásaikat
továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk: 65600168-11047832
Adószámunk: 18691360-1-13
Köszönjük, hogy adója 1 %-ával az ORA
Gondviselés Alapítvány céljait támogatta.
(Adószám: 18670873-1-13)

2005. október 20.
kor Árpádtól, a VÜSZI igazgatójától megtudtuk, a gyûjtés az alábbi módon zajlik. A
gyûjtésre csütörtökönként kerül sor, ha a munkát nem sikerül befejezni, akkor pénteken
szállítják el a visszamaradt mennyiséget. Az
elszállítás feltétele, hogy a hulladékot ne halomba, hanem bármilyen anyagból készült
zsákba csomagolva tegyék ki.
Tisztelt Szerkesztõség!
„…Sajnálattal tapasztalom, hogy õsszel rendszeresen füstbe burkolják a lakók Gödöllõ
kertvárosi részét. Szeretném tudni, van-e szabályozás, hogy mikor lehet égetni? Ha van, be
kellene tartani, ha nincs jó lenne, ha születne
ilyen szabályozás. Rendkívül bosszantó, hogy
az ember nem hogy ablakot nem tud nyitni, de
még az ajtón is úgy kell beosonnia, mert ha
egy kicsit hosszabb ideig marad nyitva, akkor
a lakás is füstbe borul, mert valaki biztos,
hogy éget a környéken…“
név és cím a szerkesztõségben
Tisztelt Olvasónk!
Mint azt a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati irodáján megtudtuk, a jelenleg ér-

A Palotakerti Óvodáért Alapítvány kuratóriuma tájékoztatásul közli, hogy a 2004-es esztendõben az alapítvány számlájára 784.470 Ft
SZJA 1% támogatást utalt vissza az APEH.
Ezt az összeget 18.137 Ft egyéb támogatással
kiegészítve – összesen 802.607 Ft értékben az
alábbi célkitûzések megvalósítására fordítottuk a 2005-ös évben: farsangi rendezvény
szervezése: 52.572 Ft, pünkösdi játszóházi
program: 140.000 Ft, gyermeknapi kirándulás, programok: 220.035 Ft, pancsoló medence építése „B ép.“: 360.000 Ft, csömöri almaszüret buszköltségéhez hozzájárulás: 30.000
Ft.
Szíves felajánlásaikat ezúton köszönjük, további támogatásaikat örömmel fogadjuk.
Számlaszám: 11742049-20302902

vényben lévõ szabályozás szerint városunkban az elszáradt növényi hulladék égetésének
jelenleg nincs idõbeni korlátozása. Azonban
égetni kizárólag elszáradt növényi hulladékot
szabad, minden más anyag égetése tilos. Aki
környezetében mást tapaszal, az panaszával az
önkormányzatnál a lakosságszolgálati irodához, vagy a városüzemeltetési irodához fordulhat.
Az alábbi levél közzétételére kérte fel szerkesztõségünket egyik kedves olvasónk.
„Szeretnék köszönetet mondani a Kazinczy lakótelep önkormányzati képviselõjének Guba
Lajos úrnak, és Zdenkó Pál úrnak a VÜSZI útépítési vezetõjének, fáradtságos és segítõkész
munkájukért, amit a Kazinczy lakótelepen végeztek, az útépítésnél, ahol folyamatosan felügyelték a munkálatokat és gondoskodtak a felmerült problémák megoldásáról.
Mégegyszer köszönöm lelkiismeretes munkájukat. További sok sikert kívánok mindkettõjüknek.
Tisztelettel: Erdélyi Lajosné, Gödöllõ, Kazinczy krt. 10.“

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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.
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.

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

Tel.: 06/30-5099-170

Rendőrségi hírek

Ellenőrzések
Segített a „Mátrix Police“
A jármûvel rendelkezõket nagyon megviseli –
anyagilag és pszichésen –, ha kocsijukat ellopják.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság felderítési mutatói
jók, területünkön a gépjármûlopást elkövetõk közel fele felderítésre került. Ennek a mutatónak a
javítása és a gépjármûbûnözés visszaszorítása céljából október 5-én egy összehangolt akciót tartottak, mely során a kapitányság illetékességi területén közlekedõ, körözés alatt álló gépjármûvek kiszûrését végezték. A helyi rendõri erõt a BRFK
Közlekedési Fõosztály, a Váci és Budaörsi Rendõrkapitányságok motoros rendõrjárõrei, valamint
a Gödöllõi Polgárõr Egyesület és a Budapesti Polgárõr Szövetség munkatársai támogatták. A lopott,
vagy egyéb ok miatt körözés alatt álló gépjármûvek kiszûrését nagyban segítette az ún. „mátrix police“ mobil rendszámfelismerõ rendszerek alkalmazása. Az akció egy idõben több település (Gödöllõ, Aszód, Kistarcsa, Pécel, Veresegyház) fõbb
útjain került végrehajtásra, mely során 13.215
rendszám került ellenõrzésre. Ezek közül kettõ állt
körözés hatálya alatt egyéb ok miatt, lopott gépjár-

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.

Eredményhirdetés, szerződéskötés:
2005. október 31., hétfőn, 9 órakor.

mûvet nem találtunk az akció során. Szabálysértési
feljelentés 11 esetben készült, 54 személy részére
pedig helyszíni bírság kiszabására került sor.
Az elkövetkezendõ idõszakban is számítani lehet
hasonló akciókra, ellenõrzésekre, hogy a Gödöllõi
Rendõrkapitányság területén parkoló jármûvek tulajdonosai biztonságba tudják azokat.

Újabb rendőrségi akció a szórakozóhelyeken
A Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársai a
REBISZ Bevetési Osztály és orvosok segítségével
– a szeptember elején tartott akcióhoz hasonlóan –
ismét az illetékességi területén lévõ két, elsõsorban
a fiatalok által látogatott szórakozóhelyen tartottak
ellenõrzést. Most elsõsorban a kábítószer terjesztésével és fogyasztásával a törvényeket megszegõ
személyek kiszûrése volt a cél. Az akció során
összesen 45 fõ került elõállításra kábítószer fogyasztás gyanúja miatt vizeletminta vételre.

Polgárőr fogás
Az elmúlt hetekben három alkalommal is sikeresen közremûködött a Gödöllõi Polgárõr Egyesület
a betörõk elfogásában. A polgárõrök lakossági bejelentésre érték tetten a helyszínen az elkövetõket,
akiket a rendõrség kiérkezésééig vissztartottak.
-grk-

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. Akifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen
megtehetik.
Ehhez kapcsolódó Lakossági fórum október
27-én, 17 órakor lesz a Városházán.

2005. október 20.

Gödöllői Szolgálat

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szerteágazó szakmai élet
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat új erővel és lendülettel
kezdte a 2005/2006 tanévet. Folytatódnak a gyermek-, ifjúsági és felnőtt programok. A gyermekjóléti Szolgálat Tini
klubja továbbra is csütörtökönként várja
a gyerekeket.
A Családsegítõ Szolgálat által szervezett Életmód
Klub már második alkalommal rendezi meg öszszejövetelét. Ezúttal a királyi kastélyba látogattak
el az érdeklõdõkkel. A program megvalósításában támogatást nyújtott a kastély igazgatósága. A
hajléktalan ellátás területén október 17-étõl indul
a nappali melegedõ és estebéd. Folytatódik a
Kékkereszt alapítvány elõadássorozata az alkoholizmusról. A Forrás szeretne létrehozni egy
olyan szakmai mûhelyt, ahol a környezõ települések, illetve akár a megyehatárokon kívül mûködõ családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatoknak
lehetõsége van továbbképzésre, tapasztalatcserére. Ennek egyik fontos lépése volt a hatvani
Szivárvány és Egészségügyi, családi Tanácsadó
Szolgálat meglátogatása. Nagyon sok érdekes és
hasznos információ jegyében a további kölcsönös
kapcsolat reményében telt el a látogatás. A Szolgálat novemberre tervezi Szakmai Kerekasztal
elõkészítését, további kapcsolatfelvételt más ré-

giók lépviselõivel. 2005. október 5-én megrendezésre került a Gyermekjóléti Szolgálat tanévnyitó jelzõrendszeri szakmaközi konferenciája.
Meghívott vendég volt az Ifjúsági, Szociális,
Családügyi és Esélyegyenlõségi Minisztérium
munkatársa, Solymosi Imre, aki a Roma Integrációs Fõosztály vezetõ-helyettese. Elõadásának
címe: Romahelyzet a térségben. Szubkultúra?
Feladatok az oktatásban. Elõadásában hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás a roma társadalomra is nagy hatással volt. A romák nyolcezer éves
kultúrája megtartó erejû és erõsségét az is bizonyítja, hogy írásbeliség nélkül ma is azok a belsõ
törvények és kulturális sajátosságok jellemzik,
melyek évszázadok óta élnek. Európai szinten a
negyedik legnagyobb élõ közösség hazánkban
van. Magas metakommunikációs szintû társadalomról van szó. Elmondta, hogy a roma társadalom nem szubkultúra, mert a szerteágazó kapcsolatai rendszere miatt országhatárokon túl mutató réteget alkot. A mai társadalmi problémák
miatt a romák még nehezebben tudnak beilleszkedni. Asszimilációs helyett integrációra van
szükség. Közösségen belül is gondot jelent a materiális szerzésre összpontosítás. A kérdés megközelítésére jellemzõ, hogy a szociális szakma
„egyenként“ nyúl az emberekhez, a munkaügyi
programok „csoportonként“ kezelik a problé-

Folytatódik az életmentő tanfolyam a Városházán. A Dr. Bükkfalvy
Beatrix, az önkormányzat egészségügyi bizottságának vezetője kezdeményezésére, az önkormányzat által szervezett
képzést a legutóbbi alkalommal az Országos
Mentőszolgálat szakembereinek bevonásával,
dr. Tóth Zoltán vezette.
A résztvevők a sürgősségi betegellátásnak a mindennapokban, az életmentéshez szükséges alapjait sajátították el. A képzés nyolc fős
csoportok részére indult, a résztvevők számára ingyenesen. A kezdeményezést a
BS Medical gyógyászati segédeszközöket forgalmazó Kft. (Gödöllő, Dózsa Gy. u 13.) támogatja. A következő hetekben újabb nyolc fős csoportok számára lesz
lehetőség a tanfolyamon való részvételre.

Életmentő tanfolyam

Civil sarok

Önkéntesség
Önkéntesség Magyarországon
konferencia – Hazai és nemzetközi
tapasztalatok az önkéntesség fejlesztésében
Az önkéntesség fejlesztése a mai magyar társadalom számára kulcsfontosságú kérdés. Ennek
hitében szervez „Önkéntesség Magyarországon“ címmel konferenciát az Önkéntes Központ Alapítvány immáron negyedik alkalommal, mely arra tesz kísérletet, hogy bemutassa
az önkéntes tevékenység jelentõségét. A felkért
hazai és külföldi elõadók különbözõ megközelítésbõl mutatják be az önkéntesség helyzetét, s
a résztvevõkkel közösen keresnek megoldásokat a jövõ önkénteseinek támogatására. A különbözõ gondolatébresztõ elõadások, valamint
gyakorlati ismereteket nyújtó szekciók lehetõséget teremtenek arra, hogy a résztvevõk elmélyítsék tudásukat az Önkéntesség fejlesztése és
szervezése terén. A teljesség igénye nélkül
szekciótémák ízelítõül:
Hosszú távú hazai önkéntes szolgálat fiatalok számára, önkéntesség egyházi szervezeteknél, az önkéntes törvény hatályba lépése
után (és a választások elõtt), felkészülés vállalati önkéntes csoportok fogadására, hogyan ko-

ordináljuk az önkénteseket, hálózatok és önkéntes központok, vállalati önkéntesség;
Helyszín: CEU Konferenciaközpont, 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Érdeklõdni a következõ
telefonszámon lehet: 06-1-459-8060

Női valóság
A Regina Kollégium Nõi valóság címmel október végén új elõadás sorozatot indít, minden
hónap utolsó csütörtökén, 17-19 óráig a Gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban.
Havonta egy alkalommal szeretnénk beszélgetni a NÕ-rõl. Arról a lényünkrõl, akit szükségszerûen háttérbe szorítunk anyaként, akihez félúton vagyunk gyerekként, vagy akihez kicsit
már félve fordulunk nagymamaként. Arról a
nõrõl, ahogy mi magunk látjuk, vagy nem látjuk, vagy szeretnénk, vagy nem szeretnénk látni magunkat.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk október 27-én a Nõi kommunikáció – jelzéseink befolyásóló ereje címû elõadáson
Minden pillanatban kommunikálunk, de
mindig pontosan tudjuk, hogy mit? Minden pillanatban nõként kommunikálunk! E szerint
élünk? A lényeg annak ismerete, miként értelmezik jeleinket …
Elõadó: Dóra Dia, PR szakember
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. Civil
híreket a következő email címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

mát. A probléma megodása csak munkával történhet. Kidolgozott közösségi módszerek azonban nem léteznek. Kidolgozásuknál szempont,
hogy az identitást, a területi viszonyokat komplex módon kezelve, az idõtényezõt és a fokozatosságot elsõdlegesen figyelembe véve, nem
egyéneknek adott direkt válaszokat adva kell kialakítani. A minisztérium a színterek tisztázásával, az egyes hibás lépések kontrolálásával foglalkozik, és a szakmai közösségi munka tiszta
határait igyekszik megteremteni. Az elõadást követõen aktív beszélgetés alakult ki a jelzõrendszeri tagok és az elõadó között. A téma aktualitása miatt várható, hogy a beszélgetés késõbbi
idõpontban tovább folytatódik.
Forrás

A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat programjai
Tini klub
október 20.: Játékdélután; október 27.:
Kézmûves foglalkozás.
Életmód klub:
november 7.: Természetgyógyászati elõadás.
Jogsegély szolgálat:
október 24., 15 óra, november 7., 15 óra
Pszichológusi tanácsadás:
október 19., 14 óra; november 7., 14 óra.
Pszichológushoz elõzetes bejelentkezés
szükséges.
Minden kedden 8-10-ig használt ruhák
ingyen elvihetõk.

Változik a kötelező
védőoltások rendszere
Figyelik a sajtót
Néhány hete jelent meg a sajtóban a hír, hogy januártól megváltozik a kötelezõ védõoltások
rendszere. Az új szisztéma szerint ugyanazokat
az oltásokat kapnák meg a gyerekek mint eddig,
csak összevontan, azaz kevesebb alkalommal
szúrják õket. Hogy pontosan mi változik, azt
azonban senki nem tudja.
A gyermekorvosoktól és az ÁNTSZ munkatársaitól egyaránt megpróbáltuk megtudni, hogy
mire számíthatnak az érintettek januártól, s megdöbbentõ választ kaptunk. Figyelik a sajtót, hátha ír valamit. Mint megtudtuk, a változás tényérõl is a médiából értesültek.
Egyes információk szerint a jövõben a gyermekbénulás elleni, eddig szájon át adott oltóanyagot a DiPerTe oltáshoz keverve, injekció
formájában kapják majd a gyerekek, de hogy
emellett milyen oltások összevonására kerül sor,
még senki sem tudja. Leírva még az oltás szervezésében résztvevõ szakemberek semmilyen
-kjinformációt nem kaptak.
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 17-24-ig: Máriabesnyõi, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 22-23.: dr. Bodó Szilárd. Gödöllõ,
Kossuth L. u. 39. Tel.: 06/30-962-2205.

Recept
Áttört kelleves
Hozzávalók: 30 deka kelkáposzta, étolaj, 3
deka liszt, 30 deka csont, egy kávéskanálnyi
paprika, 6 deka vöröshagyma és néhány szem
köménymag, 1 dl tejföl.
Elkészítés: A megtisztított és metéltre vágott
káposztát és torzsáját egy és fél liter vízzel feltesszük fõzni, és egy kis sóval, csonttal és köménymaggal puhára fozzük. Leszûrjük, a levét
félretesszük s a zöldséget szitán áttörjük. Barna rántást készítünk, melybe a reszelt vöröshagymát és paprikát elkeverjük, feleresztjük a
kel levével, belétesszük a szitán áttört zöldséget és jól felforraljuk. 1 deci savanyú tejföllel
ízesítjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
–LA MANCHA LOVAGJA (I. FELVONÁS) A
GÖDÖLLÕI NYÁRI SZÍNHÁZ PROGRAMJÁBÓL

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.)
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.
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

Talajfertőtlenítés

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 28/
414-176, 30/440-7019,
30/402-8898,
70/2121815.
10 hetes keverékek: 30/
544-4524.

A
kiültetett,
vagy
vetett
zöldségnövényeket, virágokat gyakran
tizedelik meg a talajlakó kártevők. Az
alábbiakban a leggyakrabban károsító
talajlakó kártevőkről és az ellenük való
védekezésről írunk.
6 hetes
keverék
szuka

1./ lótücsök
Két éves fejlõdésû kártevõ. Elsõsorban a trágyadombokban és komposzthalmokban telel át.
Tavasszal a tojásait is ide rakja le. A komposzt
és a trágya terítésével sokszor „széthordjuk“ a
tojásokat befertõzve a területet. A lótücsök a
föld felszíne alatt járatokat készít és minden az
útjába kerülõ gyökeret, hagymát megrág. A fiatal növények elszáradnak, a fejlettebb növények elõbb sárgulnak, majd elfonnyadnak.

6 hetes keverékek

2./ pattanóbogarak, drótférgek
A kifejlett bogarak nem okoznak gazdasági
kárt. A lárváik színe a világossárgától a sötétbarnáig sokféle lehet. Jellegzetes vékony testfelépítésük miatt drótférgeknek nevezik õket. A
lárvák fejlõdése 3-5 évig tart. Ez idõ alatt a ta-

3
hónapos
németjuhász
keverékek

lajban táplálkoznak, a növények minden föld alatti részét megrágják. A
fiatal növények gyökereit elrágva
azok kipusztulnak. A fejlettebb nagyobb gyökerû növényekbe (pl. sárgarépa) járatokat rágnak. A tél közeledtével a
talaj 20-60cm-es mélységébe vonulnak vissza
és csak tavasszal jönnek vissza a felszín közelébe.
3./ cserebogarak, pajorok
A kifejlett bogarak fõleg a fák leveleit rágják
meg. Erõs rajzás évében a fákon tarrágást is képesek végezni. A lárvák több éves fejlõdésû,
sárgásfehér, piszkosszürke sarló alakban meggörbült „kövér“ pajorok. A drótférgekhez hasonlóan minden gyökeret megrágnak. A fiatal
növények általában nem élik túl a kártételt.
A lárvák telelni a mélyebb talajrétegekbe vonulnak vissza.
A talajlakó kártevõk ellen eredményesen
használható talajfertõtlenítõ szerek a Basudin
5G, Counter 5G, Diazinon 5G, Galithion, Arvalin, Buvatox. A talajfertõtlenítõ szert egyenletesen kell a talajfelszínre kijuttatni, majd kapával,
rotációs kapával be kell keverni a felsõ 10-15
cm-es rétegbe.
Besnyői Gazdaáruház

2 hónapos
keverék
szuka

2 hónapos
keverék
kanok

Állati dolgok

A német dog
Eredete nagyon régi idõkre nyúlik vissza. Feltehetõleg a dogok masztiff típusú kutyákból fejlõdtek
ki. A legkorábbi leleteket az egyiptomi fáraósírokban talált festményeken láthatjuk, majd az
asszír ábrázolásokon
találkozhatunk a doghoz hasonló kutyákkal. A középkortól
kezdõdõen az akkori
germánok egyre nagyobb számban importáltak Nagy-Britanniából úgynevezett angol dogokat,
amelyeket
fõleg
nagyságra és vadásztulajdonságokra szelektáltak. Így alakult
ki a német dog,
amelynek az 1800-as évektõl két változatát tartották nyilván, a nehezebbet dán dognak, a könnyebbet ulmi dognak nevezték. 1892-ben alkották meg
az elsõ hivatalos fajtaleírást. Ez a fajtaleírás az
idõk folyamán többször változott.
A koponya hosszan nyújtott, keskeny, markáns,
jellegzetes. Orra jól fejlett, inkább széles, mint kerek, nagy orrnyílásokkal. Az állkapocs és az állcsont széles és jól fejlett. Szemei közepes nagyságúak, sötét színûek, mandulavágásúak. Tekintete
élénk, értelmes, barátságos. A fülek természetes
lógó fülek, magasan tûzöttek, közepes nagyságúak. A nyak hosszú, száraz, izmos. A törzshöz jól
illeszkedik, a fej irányában enyhén vékonyodik.
Háta rövid és feszes. A végtagok mozgása mindig

párhuzamos. A far széles, és erõsen izmolt. A farok hossza a csánkig ér, magasan és szélesen tûzött, a vége felé fokozatosan elvékonyodik. Szõrzete nagyon rövid, sûrû, testre simuló és fényes. A
német dogokat három színváltozatban tenyészik:
sárga és csíkos, foltos és fekete, továbbá acélkék.
A kanok marmagassága legalább 80 cm, a szukáké 72 cm. Testsúlyuk 61-82 kg.
A fajta, már csak
megjelenésénél fogva
is alkalmas házõrzésre. Idegenekkel szemben tartózkodó, de
gazdájával és különösen a gyermekekkel
szemben barátságos,
szeretetteljes és hûséges. Magabiztos, rettenthetetlen, könnyen
vezethetõ, tanulékony,
kísérõ és családi kutya. Ingerküszöbe magas, viselkedése agresszivitástól mentes.
Következik: a német juhászkutya
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Elveszett beagle kiskutyám. Jutalom!
Tel.: 20/939-1053, 28/423-481.

Elveszett a képen látható teknőctarka
nőstény macska. Tel.: 70/319-8361.

Állatbarátok találkozója

hasonlóan szerencsés helyzetben. Ezért
látogatóinktól belépõdíjként tápot szoktunk kérni, amit tavasszal a gödöllõi,
õsszel pedig a csömöri menhely részére
ajánlottunk fel.
A rendezvény célja, hogy a német dogos közösséget összekovácsolja. Itt együtt játszik és vetélkedik egymással a családi kedvenc és a tenyészetek kiemelkedõ tagja. Olyan játékokban mérik
össze tudásukat a gazdi-kutya párosok, mint a hotdog evés, a magasugrás és a „scooby-doobás“.
Együtt élvezzük azt a szeretetet, odaadást, amit
dogjainktól kapunk, együtt
örülünk és bíztatjuk a versenyszámokban kutyáinkat.
A játék mellett jutalmazzuk
azokat is, akik sokat tesznek
imádott fajtánkért, ezért megalapítottuk a Velõscsont-díjat,
amit terveink szerint minden
évben odaítélünk. Idén Petõfi
Renáta kapta, aki a fajtamentést elindította hazánkban.
Gödöllõ város mindkét alkalommal különdíjat ajánlott fel, amlyet egy-egy
német dog kapott: az általunk ismert valaha élt legidõsebb eb: Kocka-mama és Apolló-baba, amely
mentett dog és gyógyíthatatlan betegsége ellenére
is megismertette családját a csodálatos német dog
jellemmel és DogFüggõkké tette õket.
A nagy érdeklõdésbõl, sikerbõl érezzük, igény
van a DogFüggõk Napjára, így városunkban a jövõ év tavaszán ismételten megtartjuk ezt a rendezvényt.
A DogFüggõkrõl bõvebben a www.dogfuggok.fw.hu honlapon találhat információkat.

Dogfüggők napja
Kik a DogFüggõk? Dogfüggõk azok, akiket elvarázsolt, meghódított és magához láncolt egy négy
lábon járó szív. Talán túl érzelgõsnek hangzik a
fenti sor, de csak addig gondolja így az ember,
amíg nem találkozik élete elsõ német dogjával.
Egy internetes fórumon ismerkedünk meg egymással és kutyáinkkal. Nap, mint nap beszélgettünk, véleményt cseréltünk,
de ami az internet legnagyobb
elõnye, egyben a legnagyobb
hátránya is. Összehozott minket, de ugyanakkor – bár mindent tudtunk egymásról – el is
szakított, hiszen személyesen
nem találkoztunk. Megfogalmazódott az igény, hogy egymást és a kutyáinkat szeretnénk személyesen is megismerni. Majd ez sem lett elég
és felmerült annak a gondolata, hogy minél több
dogost hozzunk össze egy találkozó keretein belül.
Ahhoz, hogy az ötlettõl a megvalósításig eljussunk nem csak lelkesedésre, de sok támogatásra is
szükségünk volt, olyanoktól, akik láttak fantáziát a
rendezvényben: Volosz György, Tenke János, Gémesi György, Pintér Zoltán és Halász Árpád.
Az elsõ DogFüggõk Napját idén tavasszal rendeztük meg és körülbelül 50 négylábú és közel
200 kétlábú vett részt rajta, a mostani õszi rendezvényünk is hasonlóan sikeres volt.
Mi, akik õszintén szeretjük kutyáinkat, és mindent megteszünk értük, fontosnak tartjuk, hogy tegyünk valamit azokért az ebekért, akik nincsenek
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

ÁLLÁS
* Gödöllői étterembe 4 órás munkára takarítónőket keresünk. Tel.:
30/223-9801.
* 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
* Autószerelő szakmunkást gödöllői munkahelyre felveszek.
Zöldkártya vizsga előny. Tel.: 30/670-2670.
* Referenciával rendelkező 50 éves hölgy takarítást és gyermekfelügyeletet vállal heti rendszerességgel vagy alkalomszerűen. Gödöllő és
környékén. Tel.: 70/639-8867.
* Pályakezdő, nemdohányzó autószerelőt felveszünk! Fényképes
önéletrajzot az info@dieseladagolok.hu címre kérjük! www.dieseladagolok.hu.
* 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.
* Építsük együtt a digitális Magyarországot. Értékesítési munkatársakat, online újságírókat keresünk. www.helyilapok.hu
* 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.
* Építőipari kft. festő-mázoló munkásokat felvesz. Tel.: 20/9807934.
* Könyvelőiroda keres minimum képesített könyvelői szakképesítéssel
rendelkező nyugdíjas hölgyet vagy urat napi 4-6 órás munkára. Tel.:
70/311-1741 vagy 70/454-5974.
* Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott, lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett személyt keresünk 1018 óráig, részmunkaidőben, eseti munkára is, jogosítvánnyal. Tel.:
30/9461-807.
* Szakképzett hentest felveszünk! Bolti eladónőt keresünk, szakképzettség nem feltétel! Azonnali kezdéssel! Árpád Hentesbolt,
Gödöllő, Kossuth L. u. 44-48.
* Bejárónőt keresek heti 3 alkalommal, csak délelőttre. Tel.: 70/2534887.
* Érettségizett vagy szakmai gyakorlattal rendelkező, nemdohányzó
pénztárost keresünk két műszakba, élelmiszerboltba. Érd.: 30/7485873.
* Gépészmérnöknő - vámkezelői vizsgával - értékesítési affinitással
munkahelyet keres. Hallmart1@freemail.hu
* Gödöllői bútorlapszabászatba asztalost keresünk. Tel.: 432-868, 816 óráig
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* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői iroda
2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat keres.
Diploma előny. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
INGATLAN
* ELADÓ Gödöllőn a Szent János utcában földszinti, loggiás egy szoba
összkomfortos lakás (40 m2-es), kis tárolóval. Irányár: 8.5 M. Érdeklődni 06-30/575-92-56.
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú, 2 utcára nyíló családi ház: 75
nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett telken, Blahán eladó. Külön mért közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának alkalmas. Gödöllői lakótelepi
lakást első emeletig beszámítunk. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* 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.: 70335-48-35
* 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) 9-525-385
* Áron alul tulajdonostól eladó a Kazinczy körúton egy 57 m2-es déli
fekvésű, erkélyes, konvektoros, redőnyös, teljesen felújított (burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, víz- és villanyvezetékek) ízléses, 4.
emeleti lakás. Tel.: 30/2858-938
* SZADÁN panorámás domboldalban 2002-ben épült 180 nm-es, 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
*AGYTARCSÁN csendes, aszfaltos utcában 500 nm-es telken 100
nm-es jó állapotú, régi építésű, konvektoros családi ház eladó.
Irányár: 15,3 mFt. Magyartölgy Mérnöki 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. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszoba,
panoráma) eladó. Irányár: 12,8 Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Klapka utcában, 860 nm-es közművesített telken, 80
nm-es 2 szobás családi ház áron alul, sürgősen eladó . Irányár: 11,9
mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 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
* 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

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
* 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 600 nm építési , foghíj telek eladó aszfaltos
utcában. Irányár: 10,3 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
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
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél szobás extra
minőségű, felújított, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 12,6 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Palotakerti 45 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó. I.ár: 8,5 mFt. Érd.:
46/379-850 vagy 30/314-1001.
* Gödöllő központjában téglaépítésű házban 3 szobás, 96 nm-es lakás
eladó. Tel.: 70/258-5780.
* Gödöllőn az Akácfa u. 11. sz. alatti 2400 nm nagyságú építési telek
eladó. Az utca jelenleg aszfaltozás alatt áll. Tel.: 30/8569-444
* Gödöllő, Remsey krt-on 3. emeleti, 86 nm-es LAKÁS eladó.
Konyha+kamra, étkező-nappali, 2 és fél szoba, 2 wc, fürdőszoba,
előszoba, több gardróbszekrény, légkondícionáló. Pincében saját,
zárható tároló. Iár: 16,6 mFt. Ugyanitt automata ajtóval rendelkező
PINCEGARÁZS 1 kocsi részére akár külön is eladó. Iár: 1,9 mFt.
Hosszú távú bérbeadás is lehetséges. Tel.: 512-800, 20/944-4353.
* Gödöllő, 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.
* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
Érd.: 70/573-5173.
* Gödöllőn a Szent János utcában 2,5 szobás, 3. emeleti (2.-nak
megfelelő) erkélyes, parkettás, konvektoros, részben felújított lakás
eladó - esetleg hasonló adottságú 1,5-2 szobásra cserélhető. Tel.:
30/493-9600
*Eladó tulajdonostól 1,5 szobás tégla építésű, gázfűtéses, 2.
emeleti társasházi lakás garázzsal, szép, csendes környezetben. Ár:
11,5MFt. Tel.: 30/241-1501.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított egyedi fűtéses
lakás 1+2 félszoba 69 nm-es eladó. Tel.: 30/9-500-583
* Jászberényben 5100 nm-es telken gyümölcsös, kis faházzal (villany
+ fúrt kút a telken), nyaraló övezetben, családi okok miatt sürgősen
eladó. Érd.: 20/374-8906, 401-211.

-Erzsébet krt-on 1. emeleti, 55 m2-es, 2 szobás,
felújított lakás 12,5 MFt.
-Központban 74 m2-es, nappali + 2 szobás, 2
erkélyes, nagy konyhás lakás 12,9 MFt.
-Nagyfenyvesben 821 m2 telken 132 m2
alapterületû, 3 szobás családi ház 23 MFt.
-Királytelepen 539 m2 telken 3 szobás, 80 m2
alapterületû családi ház, teljesen alápincézve,
beépíthetõ tetõtérrel, tripla garázzsal 23 MFt.
-Turán 718 m2 telken 100 m2-es, nappali + 2
szobás + étkezõs családi ház 12,4 MFt
-Veresegyházán 488 m2 telken 120 m2
lakóterületû, 3 és fél szobás, 3 fürdõszobás
családi ház garázzsal 25,5 MFt.
-Veresegyházán 2002-ben épült nappali + 3
szobás ház garázzsal, kis telekkel 23,5 MFt.
-Dányban 1472 m2 telken 118 m2-es, 3 szobás
családi ház pincével, garázzsal 14,5 MFt.
-Vácszentlászlón 2154 m2 telken 2 szoba + hallos családi ház, garázzsal 16 MFt.
-Vácszentlászlón 1870 m2 telken 2003-ban épült
250 m2 lakóterületû igényes családi ház, garázzsal 27,5 MFt.
-Galgamácsán 200 nöl telken 4 szobás családi
ház, garázzsal 16 MFt.

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

* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több generációs
család együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is alkalmas. I.ár:
14 mFt. Tel.: 06-209-390-824, 06-203-191-581.
* 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.
* 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.
* 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.
* 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.

Szappanházi krónikák

Régmúlt idők
természetessége…

A közelmúlt igéretének megfelelõen mostantól havi rendszerességgel adunk hírt a Szappanházból. Új rovatunknak a mottóját egy
régi közmondás mai átdolgozása adhatja,
miszerint a jó bornak is kell a cégér!
Esetünkben persze nem borról van szó…
- Nem csak a hírverés szándékával kívánunk
megjelenni az olvasók elõtt - kezdi a beszélgetést Teréz a bolt vezetõje - hanem, hogy
meg- és felismerjék a nálunk kapható termékek jótékony hatásait, hasznos tulajdonságait is! Ezért mostantól minden alkalommal kiválasztunk egyet, az adott hónap szappanját.
- Októberben melyik lesz az?
- Az ibolya szappan, mely egyaránt gyógyítja a testet és a lelket! Fájdalomcsillapító,
hûsítõ és gyulladás csökkentõ tulajdonsággal
bír. Jótékony hatást fejt ki migrénes fejfájás,
reumatikus panaszok, zúzodások esetén!
Illata kellemes és magával ragadó, méltán
volt Erzsébet királyné, Sisi kedvence is!
- A múlt havi híradás óta többen is kérdezték,
hogy hol találják a Szappanházat?
- A város központjában, a Török Ignác gimnázium melletti udvarban, a Petõfi tér 15 16. szám alatt nagy szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!
(B.T.)
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* 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.
* GYÖNGYÖS, Pesti út 42/1 IV/1 alatti 55 nm-es lakás 7.900.000 Ftért, azaz hétmillió kilencszázezer forintért eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Érd.: 20/347-1344, 15 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.: 30/474-9098.
*Eladó Palotakerten egyszobás 44 nm-es, redőnyös, vízórás,
kábeltévés (internet is), jó állapotú, beköltözhető lakás nagy
pincetárolóval. I.ár: 9,3 mFt. Tel.: 30/2319-611.
* Gödöllőn a Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nm-es,
felújított, szép lakás eladó. Azonnal költözhető. Ára: 11,5 mFt. Tel.:
30/557-8120.
* 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.
* Gödöllőn, Palotakerten eladó egy 2 szobás, 4. emeleti lakás. Iár:
10,5 mFt. Tel.: 20/9341-023.
* Gödöllőn főútvonalon (egyetemi bejáróhoz közel) eladó egy 120 nmes, 3+1 félszobás, parkettás, pincézett családi ház 1260 nm
megosztható saroktelken. I.ár: 33 mFt. Érd.: 410-997, 20/9412-516.
* 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.
* 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, a 3-as út mellett egy 30 nöl alapterületű épület raktárnak,
garázsnak eladó vagy kiadó, közművesített. Tel.: 20/234-2893.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba összkomfortos,
egyedi fűtésű lakás, vállalkozásra is alkalmas! Eladó! Érd.: 420-285,
20/939-0841.
* Gödöllőn 400 nm-es, vállalkozásra is alkalmas épület 2000 nm
telekkel eladó vagy bérbeadó! Tel.: 420-285, 20/9390-841.
* Kismaroson festői környezetben, jó közlekedési lehetőséggel, 44
férőhelyes gyermeküdülő eladó! Tel.: 420-285, 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)
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes, teljesen
felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Gödöllőn 3 szoba + nappalis, felújított, összközműves családi ház
eladó. Vállalkozáshoz, rendelőnek, irodának is alkalmas. I.ár: 29,9
mFt. Tel.: 20/587-4678.
* 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.
* 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.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es
utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt. Tel.:
20/9641-386.
* Gödöllő zöldövezetében kétszintes, 180 nm-es családi ház, garázs +
műhely eladó. Cserelakás esetleg érdekel. Érd.: 20/590-3537.
* Gödöllőn, Perczel Mór utcában panorámás, összközműves, 200 nöles telek ÁRON ALUL eladó. Jelenleg egy 36 nm-es faház található a
telken, teljes beépíthetőség 220 nm. I.ár: 9,9 mFt. Tel.: 70/3650397.
* Gödöllő Szent János utcában 3. emeleti, 61 nm-es lakás és 25 nmes garázs eladó, téglaépületben. Tel.: 430-312.
* Alkalmi áron eladó Veresegyházon 1000 nm-es telken 2002-ben
épült családi ház. Ár: 20 mFt, alku nélkül. Csak komoly érdeklődők
telenonhívását várjuk. Érd.: 30/646-4637.
* 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.: 30/552-6257.
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* Eladó Szent János utcában 4. emeleti, 59 nm-es, nagykonyhás, konvektoros lakás. Gödöllői nagyobb lakás ill. ház csere is érdekel. Tel.:
30/639-5774.
* Gödöllőn 2003-ban épült 3 szobás + nappalis családi ház
sürgősen 19 mFt, utolsó áron eladó. Azonnal beköltözhető
állapotban. Batthyány L. út és a Babati u. sarkán. Tel.:
30/280-8830.
* Szilasligeten jó fekvésű építési telek eladó. Tel.: 30/9585-018.
* 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.
* 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.
* Jászapátin (buszpályaudvarnál) fürdőszobás, 50 nm-es, felújított
parasztház kis telken, jó környezetben 2,8 mFt-ért eladó. Tel.:
20/414-2133.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (170 nm) nappali, 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, háztartási helyiség, gardrób, garázs
eladó. Támogatott hitel, szocpol, illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt.
Tel.: 20/999-5104.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali, 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási helyiség, pince,
garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol, illetékkedvezmény. Ár: 29,9
MFt. Tel.: 20/999-5104.
* Eladó Gödöllőn zöldövetetben, csendes környezetben, városközponthoz közel, aszfaltos utcában 2 szobás családi ház, 205 nöl telek,
közműves. Tel.: 412-488, 18-20 óráig.
* Ambrus Z. közben 1,5 szobás, erkélyes, panorámás, 3. emeleti lakás
azonnali beköltözéssel eladó. 11,5 mFt. Tel.: 70/455-0108.
* Eladó Valkón szoba konyha, fürdőszoba. Gázfűtéses, 110 nöl-es
telken. I.ár: 3,8 mFt. Tel.: 06-1-410-4571.
* Telek eladó! Gödöllőn a Blaha végén, a Boncsokban, 863 nm. I.ár:
1,9 mFt. Markazon a horgásztó mellett, 820 nm. Ár: 1,6 mFt. Tel.:
70/261-0471
* Áron alul eladó Gödöllőn az M3-as mellett 960 nm (tartalék építési)
terület (1,850 eFt) és a reptértől 1 km-re 20 ezer nm szántó (2,6
mFt). Tel.: 20/586-2840, 432-247
* Eladó Gödöllőn 52 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, egyedi fűtésű,
vízórás, telefonos, loggiás lakás. I.ár: 12,5 mFt. Érd.: 20/312-0665.
* Bp. XVI. kerületi 75 nm-es, 4. emeleti öröklakás eladó. Tel.:
20/823-3412.
* Új építésű ház sürgősen eladó! Gödöllő kertvárosában, új építésű kész
ház 150 nm + 50 nm pince, automata garázskapu, korszerű fűtés és
szigetelésrendszer, központi porszívó és légkondícionáló beállással
eladó akár 24,9 m Ft-ért. Tel.: 20/8860-165, 20/8860-164
* Gödöllő központjában 2,5 szobás, panorámás lakás eladó. Tel.:
28/415-322
* Gödöllőn a Kör utcában 61 nm-es, magasföldszinti, erkélyes, 1+2
félszobás, étkezős, egyedi fűtésű lakás szép állapotban eladó. Tel.:
20/390-5387
* Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nappali)
1. emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal. Ár: 19,5
mFt. Tel.: 70/521-0261, 70/946-2598
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 1 és félszobás lakás megkímélt,
szép állapotban eladó. I.ár: 10,8 mFt. Érd.: 20/217-8008, 30/5903628
* Eladó vagy kiadó lakás a Szent István téren, 56 nm-es. I.ár: 11 mFt.
Tel.: 20/432-0331
* Vácszentlászlón 150 nöl-es telek eladó. Tel.: 30/259-5791
* Eladó a János utcában, nagyon jó közlekedéssel egy 51 nm-es, világos, alacsony rezsijű lakás. Iá.: 10,8 mFt. Tel.: 30/400-9775
* Gödöllőn eladó 2 szobás, konvektoros lakás. Tel.: 20/366-1808,
30/443-4496
* Gödöllő kertvárosi részen 3 szobás, 80 nm-es, összközműves családi ház 21 nm-es pincével eladó. I.ár: 23.800.000 Ft. Érd.: 30/3732434
* Gödöllőn 3 szobás, felújított ház eladó rendezett kerttel, kúttal, 200
nöl telekkel. I.ár: 23 mFt. Tel.: 30/948-6151
* Gödöllő központjában egyszobás, parkettás, vízórás, magasföldszinti, 36 nm-es lakás eladó. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 30/250-6144
* Eladó a Kazinczy krt-on 2 szobás, kábeltévés, 4. emeleti lakás
pincével. Tégla építésű, kívül-belül felújított, egyedi víz-, villany-,
gázórával, konvektoros. Déli fekvésú, beköltözhető. Ára: 10 mFt. Érd.:
70/629-3458
* 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
* Építési telek eladó Gödöllőn a Szent Gellért utcában: 20x30 m-es,
összközművel, jogerős építési engedéllyel 9,9 mFt-ért. Tel.: 20/9584324
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős, 51 nm-es, 2. emeleti
konvektoros lakás + garázs eladó. I.ár együtt: 12,3 mFt. Tel.: 30/2241627
* Gödöllőn, belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657 nm telekkel
eladó. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, az egyetemi erdőmellett 5 szobás családi ház 460 nm
telekkel eladó. I.ár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn 2 szobás, összközműves családi ház 913 nm-es telekkel
eladó. I.ár: 16,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn kétlakásos ikerház építésére is alkalmas 833 nm-es saroktelken eladó. I.ár: 13,8 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Galgamácsán 52 nm-es fsz. társasházi, saját tulajdonú lakás eladó.
Sürgős! 4 millió Ft. Tel.: 20/351-3420.
* Eladó Gödöllőn a János utcában egyszobás, földszinti lakás. Tel.:
20/2288-460
* Pár év múlva Gödöllőn szeretne építkezni? Vegyen most telket olcsón a Nagyfenyvesben, Irtványosnál vagy a Dögkútnál! Érd.: 20/4598334
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* 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: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5 szobás,
2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos garázzsal, 900 nmes 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 nöles 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
* 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 nmes, 1 + 2 x fél szobás, egyedi fűtésű és vízórás erkélyes lakás. Iá: 13,8
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szabadság téren 74 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes D-Nyi fekvésű lakás eladó. Iá: 14 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 Szent János utcában magasföldszinti 60 nm-es, 2 szobás,
felújított tégla építésű lakás (egyedi fűtés, vízóra, loggia, beépített
bútorok, redőny, klíma, kábel TV) saját pincerésszel, lakás alatti saját
garázzsal. Iá: 17 mFt. Garázs nélkül: 13,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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
* 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
* 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
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* 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, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások,
10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs,
háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű,
48m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes
házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* 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, 74m2es, 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 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás családi
ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút, 979nm-es telek,
azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2
félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs, 360nmes parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház eladó.
30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm
telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású, 115nm-es,
1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes kivitelezésű, jó
elosztású, panorámás, 68nm-es, 1nappali+2szobás, II. emeleti lakás
eladó. Egyedi fűtés, terasz, garázs. Ár: 20MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses, 64nm-es,
1nappali+2szobás, gázfűtéses ház, kis kertrésszel eladó. Ár: 15MFT
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a Remsey
krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még megvásárolhatók!
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es, 2 és fél szobás, igényesen
felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás hosszútávra
kiadó. Érd.: 20-9344-135

* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású, 133nmes, 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
* Lakás kiadó a Kazinzcy körúton. 3 szoba, 70 nm+garázs, 5 nm-es
erkély. Bútorozatlan, egyedi gáz, saját vízóra, kábeltévé, Internet. Tel.:
30/510-5814
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583
* Kiadó dec. 1-től a központban egy kétszobás, 2. emeleti, alacsony
rezsijű, konvektoros, részben bútorozott lakás, melynek minden helyisége külön nyílik, rendszerető párnak. Tel.: 20/347-4447
* Gödöllőn a Palotakerten 62 nm-es lakás albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 70/519-8479, 17 óra után
* Gödöllőn kulturált zöldövezeti környezetben külön bejáratú 2 szoba
hallos összkomfort erkéllyel, nov. 1-től kiadó. Érd.: 421-383,
30/392-6096
* 1,5 szobás 3. emeleti, bútorozatlan lakás a Szőlő utcában kiadó.
Bérleti díj: 50 eFt + rezsi. Tel.: 30/591-8301
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 90 nm 2 szoba összkomfortos
házrész kocsibeállóval, 2-3 főnek, 47.000 Ft + rezsiért kiadó nov. 1től. Csak hosszú távra! 2 havi kauciót kérünk. Tel.: 20/430-0348,
28/441-038
* Gödöllő belvárosában lévő igényesen felújított, magasföldszinti, 65
nm-es lakás hosszú távra irodának vagy albérletnek kiadó. Érd.:
70/380-6272
* Gödöllő központjában 2 szobás, távfűtéses, bútorozott lakás
igényesnek kiadó. Tel.: 70/584-5150
* Kiadó 60 nm-es cirkófűtéses családi ház Szadán: hálószoba, nappali, konyha, fürdőszoba, előszoba, spejz, két terasz. Ár: 50 eFt/hó +
rezsi, 2 havi kaució szükséges. Tel.: 20/3212-667
* Kiadó külön bejáratú, egy szoba komfortos lakás, kis rezsivel, kocsibeállóval, a város központi, csendes helyén. 40 ezer Ft+rezsi+kaució. Tel.: 414-165 vagy 30/355-6240
* Gödöllő Remsey krt-i újépítésű, 66 nm-es amerikai konyhás nappali,
2 szoba, 2 erkély, hosszú távra igényesnek októberi költözéssel kiadó.
80 eFt/hó + rezsi + kaució. Tel.: 30/9617-621
* Gödöllőn a Szőlő utcában 70 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 30/475-0807, 30/315-6059
* Külön bejáratú szoba kiadó a kertvárosban. Tel.: 30/477-9674
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583
* Egyszobás, összkomfortos kertes kislakás diákoknak kiadó. 45
eFt/hó. Gödöllő, Gellért utca. Tel.: 414-424
KIADÓ
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, a Gábor Áron
utcában, 100nm-es szuterén vállalkozás céljára kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* Konditeremhez tartozó 13 m2-es ablakos helyiség kiadó. Tel.:
20/550-7434
* Fűtetlen helyiség raktározás céljából kiadó. Tel.: 30/567-9199
* 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
* F. Berger Kft irodaépületében irodahelyiségek kiadók Gödöllőn. Tel.:
410-206, 30/9404-765
* 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
* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, egyedi vízórás,
gázkonvektoros, erkélyes, III. emeleti lakás, bútorozva nov. 1-től
kiadó. Tel.: 20/578-6848
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583
* 150 nm műhelynek alkalmas fűtött épület kiadó hosszú távra. Tel.:
20/567-9348.
* Patak parti garázs azonnal kiadó. Érd.: 20/340-5574
SZOLGÁLTATÁS

* Videófilmjeit összeállította már amit nyaralásáról, gyermekeiről
készített? Még nem? Hívjon, segítek! Családi videófilm készítés, vágás, DVD-, CD-ROM, VHS átírás. 06-20-582-0806
* Masszázstanfolyam indul Gödöllőn november 12.-től. A tanfolyamról tájékoztatást a 06 70/331-0958, és a 06 70/330-4694 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
* Társasházak, üzletek érintés-, tűz-, villámvédelmi felülvizsgálata.
Tel.: 407-367, 70/311-0063
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése, felújítása.
Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.: 20/9352-138
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* Profi sminkes elkészíti sminkjét bálok, estélyek előtt saját
otthonában. Tel.: 30/9489-728.
* Kozmetikus hívására szivesen házhoz megy! Tel.: 30/9489-728
* 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.
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* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás.
Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter.
Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: 20/368-5888
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése.
KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198 vagy
20/208-2925
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és
javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok,
kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/997-4004
* 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.: 30/528-7777,
30/2020-045.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45,
30/528-7777
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Őszi kerti munkát, fa- és szőlőtelepítést, díszfák ültetését, kertrendezést vállal nyugdíjas kertész. Tel.: 70/7712-543
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés.
Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 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
* Régiségek vétele és eladása! Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u.
10. Nyitva: H-P: 10-17 óráig, SZ.: 10-12 óráig. Tel.: 30/5099-170
* 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
* Könyvelés, könyvvizsgálat! 14 éve működő könyvelő cég vállalja
kettős könyvvezetésű cégek könyvelését, könyvvizsgálatot, átalakulási vagyonmérleg készítését. Tel.: 28/430-660
* 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
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177
* Megbízható, leinformálható hölgy irodák, lakások takarítását vállalja. Tel.: 20/537-6883
* Kőműves munkát, tetőfedést, bádogozást vállalok Gödöllőn és
környékén, olcsón. Számla nem akadály. Tel.: 20/450-1418
* Baba-mama találkozó! Várunk minden kedves mamát és babát (06 éves korig) csütörtökönkénti baba-mama találkozóra. Helyszíne:
Petőfi udvar (könyvesbolt mellett). Tel.: 70/454-9654, e-mail: napocska912@yahoo.com
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 486029, 70/384-8711
* Tetőjavítás, bádogozás rövid határidőn belül. Tel.: 20/944-6365
* 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
* Ne fogyókúrázzon! Karcsúsodjon - éhezés nélkül. Érd.: 30/9738734. Herbolife független tanácsadó
* Elektromos háztartási gépek javítása: hűtők, mosógépek, mosogatógépek, mikrók, porszívók, takarítógép. Tel.: 423-289.
munkaidőben 8-fél 5-ig.
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.: 28/511-366,
Reg.sz.: 13-0295-04
* TOP-TAN k: Angol beszédközpontú, felsőfokú nyelvvizsgára
felkészítő nyelvtanfolyam: péntek: 17.45-20.00. 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
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* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683; 30/380-2608.
* Beszédcentrikus angol órák. Délelőtti középhaladó, haladó csoportok (max. 5 fő). Üzleti angol. Fordítás. Nyelvvizsgára
felkészítés alaptól felsőkokig. Tel.:414-297, 30/9909-346
* Angol nyelvoktatás! Délelőtti időpontokra lehet jelentkezni.
Takárné Bacsó Márta. Tel.: 430-229, 30/4973-066
* Tapasztalt nyelvtanár angol órákat vállal délelőtt is.
Nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás, érettségire felkészítés.
Tel.: 411-511
* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/658-6284
* 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: 30/651-8678
* Matematika tanítás Budapesten általános iskolaitól a főiskolai
szintig. Tel.: 30/468-3269
* Tanítónő alsó tagozatosoknak korrepetálást vállal. Tel.:
20/922-3791
* Tanfolyamok: angyal okt. 22. 10 óra, ezoklub okt. 22. 16 óra,
energetikai védelmi technikák nov. 5. 10 óra. Gödöllő, Bajcsy Zs.
u. 2. (Haj és Gyógyászat Varázsa) Tel.: 70/225-6262
* Gyermekfelügyeletet, magyar korrepetálást és felvételire való
felkészítést vállalok. Tel.: 30/327-0449
TÁRSKERESÉS
* Megismerkednék 18-25 éves hölggyel, esetleg házasság
céljából. 22 éves vagyok, kevés szabadidővel. Csak komoly válaszoljon. Tel.: 70/594-6547
* Bizalmas, diszkrét társközvetítés azoknak, akik nem szeretik a
magányt és társra vágynak. "Én keresem, Önök választanak!"
Tel.: 70/546-2484
* 45 éves csinos, fiatalos, diplomás nő megbízható, melegszívű,
intelligens, független, középmagas férfit keres tartós kapcsolat
céljából. Tel.: 20/941-1215.
* Ötvenes, jó megjelenésű, diplomás nő, intelligens férfit keres
tartós kapcsolat céljából. Tel.: 70/216-1374.
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 Wos 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 Ses, 38-as méretben (15 ezer Ft), mappabőr téli 3-es prémes női
kabát 164/44-es méretben (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Kitűnő állapotban lévő, 170-200-as franciaágy, 2 db
éjjeliszekrénnyel eladó 40 ezer Ft-ért. Tel.: 70/3828-422
* Eladó egy összecsukható sötétkék utazóágy, egy bébihordozó,
egy könnyű babakocsi és egy etetőszék. Érd.: 20/9412-516
* Eladó 2 db fodrászpult székkel. Érd.: 70/280-2276
* Sarokülő garnitúra fotellal, és 1 db tévéállvány eladó. Érd.:
20/588-4883
* 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
* Régi, festett, egyedi megjelenésű bútorok (szekrény, lóca, stb.)
eladók. Tel.: 30/2419-144
* 32 csöves 3 arcbarnító szolárium eladó. Tel.: 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
* Gyermekáldás előtt vagy után! Eladó baba holmik! Piere Carden
háromfunkciós nagykerekű babakocsi (termó mózeskosárral),
Preg Perego babyhordozó (autós fogadóval), fürdőkád + állvány,
baby-kenguru, sok-sok babaruha, cipő, játék, stb. Tel.: 20/9255977, 30/9221-675
* 9 részes nád hálószobabútor, 2 db fotel, 1 db kihúzható fotelágy, 1 db nagyméretű francia ágy eladó. Érd.: 30/337-0976
* Evezőlapáttal kombinált mechanikus futópad eladó. Tel.:
30/962-8687
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* 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, 30/3063301
* 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 új állapotú hálószobabútor, konyhabútor garnitúra,
sarokülő garnitúra, régi típusú székek, fehér zománcos vegyestüzelésű kályha, gáztűzhely palackkal. Tel.: 412-488, 18-20
óráig.
* Eladnám ipari Zinger varrógépem, bőrárú varrásra átállítva.
Érd.: 30/576-7448
* Üzlet bezárásából alig használt 2 aknás pizza kemence, gázos
rost sütő és chafingek eladók. Tel.: 20/9437-474
* Eladó! 4 db 155/70 R13 téli gumi felnivel, 4 db 145/70 R13
nyári gumi, 1 db 50 l-es szőlőprés, 2 db nagyméretű fotel, 1 db
ötágú csillár, 1 pár Suzuki légterelő, 1 db 3,60-as német tölgy
szekrénysor, 1 db sarok ülőgarnitúra, 1 db dohányzó asztal, 1 db
10-es húsdaráló. Érd.: 418-757
* SMARAGD TUJÁK stb. 40-175 cm között korrekt áron eladók
Gödöllőn. Tel.: 30/308-1889. Szállítás megoldható.
* Eladó egy használt, nagyméretű tölgyfa asztal 8 párnázott
székkel. Tel.: 30/2419-144
* Használt hordók, virágnak is, kerengető szivattyú Mora
cirkóhoz eladó. Tel.: 414-591
* Neobarokk cseresznyefa hálószoba 7 db-os, áron alul, 250 eFtért eladó. Tel.: 20/587-4678
* Eladó egy 3 személyes, ággyá alakítható kanapé. Hibátlan
állapot, plüss huzat. I.ár: 39.000 Ft. Tel.: 70/215-8601, 422-965
* Rendkívülien olcsón eladók bőr ülőgarnitúrák és szelrénysorok.
Munkaidőben 8-fél 5-ig. Tel.: 423-289
* Mécsesek nagy választékban! Téli madáreleségek: vegyes téli
madáreleség, kendermag, cinkegombóc, sárga és vörös köles,
mohar, napraforgó, stb. Madáretetők. Díszállateledelek: díszmadáreledelek: papagáj, pinty, kanári. Rágcsálóeleség: hörcsög,
mókus, tengerimalac. Haleleség: akváriumi, tavi. Vasárnap
déelőtt is várjuk kedves vásárlóinkat. Kószó János
Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság u. 28/b. Tel.: 419-051
ÁLLAT
* Gödöllőn, ideális körülmények között tartott BEAGLE kiskutyák
tricolor színben kaphatók. Tel.: 28/413-314, 20/553-7026
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr,
ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Daewoo Kalos Comfort Cool 1,4 S (lépcsőshátú) 1.780 000 Ftért eladó. 2004/5, 28.000 km, klíma, centrálzár, elektr.ablak,
immobiliser, szervokormány, dönthető utasülések, plüs kárpit,
rádiósmagnó, + téli gumi és üléshuzat. Kiváló állapot, kedvező
hitel. Tel.: 20/9562526.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es
Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó metál
színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner friss műszakival, téli gumikkal, tetőcsomagtartóval. Extrák: metálfény, elektromos ablakemelő és tükör, vonóhorog, plüsskárpit. Iá.:
1,190,000 Ft. Tel.: (30) 3939-006
* Eladó 2002-es évjáratú, bordómetál színű, 1500 cm3-es
Nissan Almera első tulajdonostól. Extrák: kétoldali légzsák,
metálfény, klíma, szervókormány elektromos ablakemelő, pótkerék, szervízkönyv. Irányár: 2 millió Ft. Tel.: (20) 482-3058
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft),
Trabant gk.emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi
(500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* Eladó 155/70 R13 Michelin téli gumi (felnivel együtt) kitűnő
állapotban. Tel.: 70/258-5780
* 40.000 km-t futott 2002-es Suzuki Sedan légkondival, elektromos ablakemelővel, vonóhoroggal 1.290.000 Ft-ért eladó. Tel.:
20/340-4861
* Eladó Audi 80 TD 1800 köbcm, 6 l/100 km, 1992 dec., műszaki érv.: 2006 nov., zöldkártya: 2005 nov., 2 téli gumi, központi
zár, vonóhorog. Tel.: 20/4475-668
* 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.: 415544, 30/4659-658
* Ford Escort 1,4 nőtulajdonostól eladó. 1995. 11. havi, 88400
km, 2 légzsák, centrálzár, napfénytető, rablásgátló riasztó, szervokormány, vonóhorog, rádiósmagnó, ködlámpa, 4 téli gumi. I.ár:
820.000 Ft. Tel.: 20/978-4886
EGYÉB
* 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.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.

A november 4-én megjelenő Gödöllői Szolgálatba OKTÓBER 28-ÁN,
PÉNTEK 13.30-IG ADHATNAK FEL HIRDETÉST! (a 4 napos hétvége miatt)

2005. október 20.
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Koracell-kupa # Ötvös Károly-emlékverseny

Atlétika # Országos serdülőbajnokság

Kadet kardverseny Gödöllőn

Öt arany a gödöllői fiataloknak

A hétvégén, október
22-én és 23-án, már 6.
alkalommal rendezik
meg a Koracell-kupa
és egyben Ötvös Károly-emlékverseny,
fiú és leány nemzetközi kadett kardversenyét.

Már az is sokat jelentett, hogy az elõdöntõnek
számító regionális bajnokságról az egyesületek
közül az egyik legtöbb versenyzõ (25 fõ) a
GEAC részérõl jutott be az országos döntõbe.
Az évfolyamos bajnokság és a nagy mezõnyök
– kivéve kalapács és rúd – lehetõséget adtak a
kiemelkedõ teljesítményekre és a minõségi
pontos megszerzésére. Lassan közhely, hogy
kiválóan szerepelnek az atléták, de mit lehet
mondani akkor, amikor 5 bajnokságot nyernek
és az összes bejutott versenyzõ közül csupán 3
nem kerül be a 12-es döntõbe. A bajnokok közül is ki kell emelni teljesítményeinek értéke
alapján a két akadályfutót Czindrity Attilát és
Horváth Bálintot. Dicséretet érdemel Deák
Nagy Marcell a 2-3. helyezéséért.
Eredmények. Fiúk. 100 m: 8. Csikós Gergely, 200 m: 6. Csikós G., 300 m: 2. Deák Nagy
Marcell, 600 m: 3. Deák Nagy M., 400 m: 9.
Kovács Gábor, 800 m: 8. Dékány Jenõ, 3000
m: 4. Czindrity Attila, 5. Horváth Bálint, 80 m
gát: 8. Deák Nagy M., 300 m gát: 3. Csikós G.,
11. Kovács G., 1000 m akadály: 1. Horváth B.,
1500 m: 1. Czindrity Attila, súly: 3. Szekeres
Tamás, 9. Kõrösi Tamás, diszkosz: 3. Papp
Gergõ, 9. Szekeres T.
Lányok. 300 m: 9. Horváth Cintia, 10. Kisgergely Viktória, 100 m gát: 9. Nádas Kinga,
300 m gát: 11. Nádas K., súly: 8. Kisgergely
Viktória, diszkosz: 10. Kisgergely V.
A rúdugrók eredménye az elõzõ számban
megjelent. Bár a GEAC mind a négy edzõjének
voltak sikeres tanítványai ezen a bajnokságon,
mégis ki kell emelni Gadanecz Györgyöt, akinek tanítványai mind a versenyzõi létszámban,
mind az elért eredményekben kimagaslót nyújtottak.

A gödöllõi tehetségeink és az ország legjobb
kardvívói az egyetemi sportcsarnokban fogják
megmérettetni magukat Amerika, Ázsia és Európa legjobbjaival. A versenyre 300 vívót várnak, 12 ország képviseletében. Európa legnépesebb kardvívóit felsorakoztató kadett versenyén a legidõsebbek az 1989-ben születettek
lehetnek, azaz 16 évesek. Szombaton 10 órakor

kezdõdik a fiúk egyéni- és 14 órakor a lányok
csapatversenye. Vasárnap 9 órakor kezdõdik a
lányok egyéni versenye és 10 órakor a fiúk csapatversenye.
Az elmúlt hétvégén, az Angyalföldi Kupán
szintén nemzetközi kadett kardversenyt rendeztek, ahol a fiúknál Gémesi Bence 3., Gáll Csaba
5. (edzõ: Navarrete József) és Nagy Ákos 7.
(edzõ: Subert László) helyezést értek el. A lányoknál Benkó Réka 3. (edzõ: Subert L.) és
Nagy Petra 6. (edzõ: Kurucz Balázs) helyen végeztek.
A Koracell-kupán szinték õk indulhatnak a
legnagyobb eséllyel Gödöllõrõl, kiegészítve
Berczel Nórával, akinek, sajnos, nem sikerült a
hétvégén a döntõbe verekednie magát. Jöjjön el
és szurkoljon a gödöllõiekért és a magyarokért!
B.G.

Női röplabda Extraliga

Ismét nyert a Gödöllő
Gödöllõi RC–Miskolci VSC 3:0
(27, 16, 16)
Gödöllõ, 200 nézõ, vezette: Hóbor, ifj. Szabó

Gödöllõ: Kovács 10, Gombai 8, Gudmann 1,
MESTER 15, Kurucz 11, Vargáné 11, csere:
KÖTÉL D. (liberó), Magyar. Edzõ: Hollósy
László
Miskolc: Király 1, KOVALJOVA 17, Szajkó
4, Lupu 4, Szûcs 7, Kosik 4, csere: Németh
(liberó). Edzõ: Kerekes Attila.

Negyedik mérkõzésén harmadik gyõzelmét
aratta a Gödöllõi RC csapata az Extraligában.
Mivel másnap a Nyíregyháza legyõzte az eddig
veretlen BSE-t, a Gödöllõ a negyedik helyrõl
várhatja a folytatást (Jászberény és TFSE idegenben, Vasas otthon).
A SZIE-csarnokba látogató miskolci csapat
az elsõ szettben megpróbálta megfogni a Gödöllõt, de erejükbõl csak egy szoros játszmára
futotta. A jó kezdés után (6:3, 11:6) sikerült elherdálni a megszerzett elõnyt (15:14, 20:20). A
figyelmetlenségnek és a pontatlanságnak csaknem játszmavesztés lett a vége. Hollósy László

edzõ jogosan kritizálta lányait a mutatott játék
miatt.
A folytatásban már jobban ment a csapatnak
és úgy nyerték meg a második szettet, hogy az
ellenfélnek esélye sem volt a felzárkózásra. A
hazai csapat hullámzó teljesítménye miatt néha
felcsillant a remény a vendégek elõtt, de a Gödöllõ gyorsan lehûtötte a lelkesedésüket. A harmadik játszmában még nagyobb volt a különbség a két csapat között. A vendégek hamar megadták magukat, mivel érezték, hogy ezen a
meccsen nem terem babér a számukra. A hazai
oldalon Mester Orsolya és Kötél Dóra, a miskolciaknál a tavaly gödöllõi színekben röplabdázó Kovaljova jó játéka dicsérhetõ.
A közepes színvonalú mérkõzésen megérdemelt gyõzelmet aratott a Gödöllõi RC, mivel
pontosabban játszottak ellenfelüknél és jobban
akarták a gyõzelmet. A következõ két fordulóban több kell a biztos gyõzelemhez, a Vasas ellen pedig ismét bravúrra lesz szükség a bajnoki
pontok begyûjtéséhez. Hollósy László szerint
jó úton jár a csapata. Ha sikerül csökkenteni a
hibás megoldások számát, akkor elõnyös pozícióból várhatják az alapszakasz második körét.
-esztí-

Férfi kézilabda

Kosárlabda

27 gól...

14 csapat

Vasárnap délután hazai pályán játszott a GKC,
az ellenfél a tápiószentmártoni Aranyszarvas
SE volt. A két gárda legutóbbi mérkõzésén fölényes gödöllõi gyõzelem született.

A 2005/2006-os Pest megyei kosárlabdabajnokságra 101 csapat nevezett. A Pest megyei bajnokság népszerûségét bizonyítja,
hogy sok fõvárosi, illetve megyén kívüli
csapat is elindul ebben az évben (Dunaújváros, Gyöngyös, Kunszentmiklós, Tata, Tatabánya). Gödöllõrõl tizennégy csapat nevezett a különbözõ korosztályokban.
Férfi felnõtt: GEAC I., GEAC II. (tavalyi
bajnok), GEAC III. és a Pityuk (Gödöllõi Fiatalok néven a tavalyi ezüstérmes), ifjúsági,
kadet: Bocskai SE A és B, serdülõ: Bocskai
SE. Nõi felnõtt, ifjúsági, kadett, serdülõ:
Bocskai SE (tavalyi bajnok), mini: Gödöllõi
Kosársuli SE (új csapat), Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
A csapatok a Szent István Egyetem, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Református
Líceum, a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola és a Török Ignác Gimnázium termében játsszák a hazai mérkõzéseiket.

Gödöllõi KC–Aranyszarvas SE 54-27 (26-10)
GKC: Horváth Zs., Balázs G., Rácz S 6, Surányi Z. 4, Bartos G. 2, Bõdy I. 12, Kalmár A.
12, Bátori Cs 2., Hajdu Z. 5, Novák Z. 11

A jórészt huszonéves fiatalokból álló szentmártoniak két csapatra való játékossal érkeztek, míg a harmincas éveiket taposó hazai
„örökifjak“ mindössze két cserével álltak ki.
Azonban a korkülönbség és a kisebb csapat létszám nagyobb játéktudással is párosult.
A mérkõzés elsõ félidejében állva hagyta ellenfelét a Gödöllõi KC , és tizenhatgólos elõnynyel mehettek az öltözõbe. A második játékrészben is folytatódott a gólparádé, remekeltek
a hazai átlövõk Bõdy István, Kalmár Attila és
Novák Zoltán összesen 35 gólt válalt az ötvennégybõl. A vége nagyarányú elsöprõ hazai gyõzelem.
Jók: Bõdy I., Kalmár A., Novák Z., Rácz S.,
Következõ hazai mérkõzés: Gödöllõi KC–
Budakalászi TK, 2005. november 6., 14 óra,
vasárnap Egyetemi sportcsarnok.
Hajdu Balázs

-sz-

Pest megyei gyermek bajnokság
Az atlétika örömére évrõl-évre nagyobb létszám és kiegyenlítettebb küzdelmek jellemzik
Pest megye gyermek bajnokságát. A Vácon
megrendezett versenyen a GEAC csemetéi hírnevükhöz méltóan szerepeltek.
Eredmények. Lányok. (95-ös születésûek)
60 m: 2. Vágó Vivien, 3. Ujvári Izabella, 800
m: 1. Bozsik Dóra, 2. Horváth Réka, 3. Kiss
Tünde, 60 m gát: 1. Székelyhidi Blanka, távol:
1. Vágó V., 2. Ujvári I., 3. Varga Fanny, kislabda: 2. Varga F. (94-es) 60 m: 1. Radnóti Eszter,
2. Rendik Zsófia, 3. Sleisz Csilla, 800 m: 2.
Teleki Júlia, 3. Gedeon Rea, 2000 m: 1. Zsíros
Zsanett, 3. Sleisz Cs., 60 m gát: 1. Rednik Zs.,
2. Kovács Janka, távol: 1. Radnóti E. (93-as)
60 m: 1. Csikós Mónika, 60 m gát: 1. Ferencz
Adél, 2. Bakk Dóra, 3. Csikós M., magas: 1.
Ferencz A., 4x100 m: 1. GEAC A, 2. GEAC B.
Fiúk. (95-96). 800 m: 1. Pápai Márton. (94-es)
800 m: 1. Kaiser László, 2. Hamar Gergõ, 2000
m: 3. Urbán Martin, kislabda: 2. Ambrus
Lénárd. (93-as) 60 m: 2. Neszt Ádám, 2000 m:
1. Pápai Gergõ, 4x100 m: 2. GEAC.

Budapest gyermekbajnokság
Hosszú idõ kellett ahhoz, hogy a budapesti

szövetséggel eljussunk a normális viszonyig,
ami a Budapest gyermekbajnokságot illeti.
Eleinte a szöges cipõket vetették le velünk (mezítláb is jobbak voltunk), aztán vidékiek nem
vehettek részt, késõbb részt vehettek, de nem
kaptak érmet, ma meghívnak és megtalálták a
módját, hogy díjazzanak is minket. Ezt a lehetõséget úgy háláljuk meg, hogy továbbra is igazoljuk fölényünket az összes fõvárosi klubbal
szemben. Így történt a Margit-szigeti stadionban is.
Eredmények. Lányok. (95-ös) 60 m: 1.
Ujvári Izabella és Varga Fanny, 300 m: 1. Vágó
Vivien, 800 m: 2. Horváth Réka, 60 m gát: 1.
Bozsik Dóra, távol: 2. Vágó V., 3. Ujvári I.,
magas: 1. Bozsik D., kislabda: 2. Horváth R.
(94-es) 60 m: 1. Rednik Zsófia, 800 m: 1.
Zsíros Zsanett, 2. Teleki Júlia, 60 m gát: 1.
Rednik Zs., 2. Szabó Luca, 3. Kovács Janka,
kislabda: 1. Szabó L., 2. Ambrus Lóránd. (93as) 60 m: 2. Duczon Eszter, 300 m: 1. Csikós
Eszter, 800 m: 2. Gyõri Eszter, magas: 1.
Ferencz Adél. A versenyzõk Benkõ Ákos és
Gadanecz György tanítványai.

Ügyességi csapatbajnokság
A juniorok és a serdülõk részére csapatonként öt fõvel (a négy legjobb eredményt veszik
figyelembe) rendezték az országos bajnokságot. A GEAC fiatal atlétái a várt eredményeket
hozták, a mezõny elején végeztek. Sajnálatos,
hogy a diszkoszvetõk nem tudták megvédeni
múlt évi elsõ helyüket és néhány csapatunk
nem tudott összeállni.
Eredmények. Diszkosz: 2. GEAC, súly: 6.
GEAC (Szekeres Tamás, Papp Gergõ, Kõrösi
Bálint, Pusztai Péter, Egri Barna), 300 m gát:
4. GEAC (Csikós Gergely, Czindrity Attila, Kovács Gábor, Horváth Bálint, Sillye Máté)

Honvéd nyílt gyermekverseny
Öreg edzõk sem emlékeztek, hogy mikor
voltak ekkora mezõnyök gyermekversenyen.
Távolugrásban korosztályonként és nemenként
40-50 induló, a kislabdahajítás öt órán keresztül
zajlott. Szóval nagy mezõnyök és az „elején“
csak igen jó teljesítménnyel lehetett végezni.
Így a gödöllõi atlétacsemeték teljesítményei
még értékesebbek, akik most is kiemelkedõen a
legjobbak voltak.
Eredmények. (95-ös). 60 m: 1. Oláh Tímea,
2. Vágó Vivien, 4. Ujvári Izabella, 60 m gát: 1.
Vágó V., 3. Ujvári I., 4. Székelyhidi Blanka,
600 m: 3. Ujvári I., kislabda: 2. Ujvári I., 3.
Horváth Réka, távol: 1. Ujvári I., 3. Vágó V., 4.
Székelyhidi B. (94-es). 60 m: 2. Rednik Zsófia,
3. Sleisz Csilla, 60 m gát: 1. Rednik Zs., 2. Szabó Luca, 4. Kovács Janka, 600 m: 2. Zsíros
Zsanett, 3. Teleki Júlia, 4. Sleisz Cs., 6. Gedeon
Rea, távol: 3. Rednik Zs., 5. Szabó L., 6. Gedeon R.. (93-as). 60 m: 2. Duczon Eszter, 60 m
gát: 1. Ferencz Adél, 3. Tobocz Judit, 600 m: 1.
Ferencz A., 4. Ofella Edit, távol: 4. Ferencz A.
(94-es). 60 m: 4. Ambrus Lóránd, kislabda: 3.
Ambrus L. (93-as). 3. Pápai Gergõ.
Benkő Á.

7-8. osztályosok figyelem!

Heti sport

Futsal szakkör indul ősztől a

október 21.
Kosárlabda. Pest megyei bajnokság, felnõtt
nõk: Bocskai SE–Dunaújváros 19 óra, Líceum
október 22.
Röplabda. Extraliga, nõk: Jászberény–
Gödöllõ, 17 óra
Kézilabda. Felnõtt nõk: Dunavarsány–GKC
16 óra
Labdarúgás. Okóber 23. Kupa: 9-13 óráig,
SZIE-pályák
október 23.
Labdarúgás. NB III.: Gödöllõ–Nagykáta,
14.30 (ifi 12.30)
Kézilabda. Felnõtt férfiak: GEAC–Maglód,
11 óra, (ifi 9.30), GKC–Budakalász
október 24.
Labdarúgás. Városi kispályás bajnokság, I.
o.: Barcelona–BF.Vill., 16.30, GLC-pálya
Futsal. Gödöllõi Futsal Club–Csõ Montage
BFC, Egyetemi Sportcsarnok ,19.30
október 25.
Labdarúgás. Városi kispályás bajnokság I. o.:
Amatõr–Círió, 15.30, Rubau–Szilz, 16.30,
mindkettõ katlan

Hajós iskolában!
Érd.: Tóth László, 30/555-8026

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

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

Játék, meglepetésekkel!
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Jobbágy Károly: Felkelt a nép…
TÉLI

1

HALK
BESZÉDEM

KATONAI

NYÚJTANÁL

CSAPADÉK

2

VÍZIÁLLAT

SZÖV., FON.

FÉLNE!

JOULE

NEWTON

TEMPUS

AKADÁLYNAK

3

KÁLIUM

MAGYAR

OLASZ

AUTÓJEL

AUTÓJEL

HOSSZÚSÁG

ETÁZS

EURÓPAI

5

JELE

4

UNIÓ
FOHÁSZ

… HOLGERSSON
RÓMAI 50
ANALIZÁL

DÍSZELÕADÁS

BÓR
GYÕZELEM

KGB BETÛI

KETTÕS
BETÛ
FORDÍTVA

A november 4-én
megjelenő

A SAKKBAN

SZEM.

ARGON

NÉVMÁS

ROVÓ

ÉGTÁJ
ARA BETÛI

KELET

IZOMKÖTÕIN
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ISKOLA
RÉGIESEN

ATLÉTÁN

!

GYÕZ!
DÉLKELET

LÉGYLÁRVA

TE LATINUL

GRAMM

OSZTRÁK
AUTÓJEL

BULLA
KÖZEPE!
NEHÉZSÉGI

TÖR-…

GYORSULÁS
KICSINYÍTÕ

ÓRIÁS-

KÉPZÕ

KÍGYÓMAT

PÁRATLAN
OPEL!

MÚLT IDÕ
JELE
E NAPON

NÉVELÕ

SPORT

MUTATÓSZÓ

IGEKÖTÕ

SZINTÉN NE

SZELLEMI

NYER

AZONOS
BETÛK

VEZETÉKKÖTEGET

KÖZÖMET
RÉGI HOSSZMÉRTÉK
KÉPZÕ

VÉGÉN

ORSZÁG-

TOLSZ!

GYÛLÉSÜNK

TANULÓ

IGEKÖTÕ

VEZETÕ

A. C. O.

NITROGÉN

HÍRES

VÉG NÉL-

NORD

PÁRATLA-

FRANCIA

RANGJELZÕ

FILOZÓFUS

NUL
LAZA!

VOLT

(a 4 napos hétvége miatt)

ÉSZAK

KÜL ÜLÉSEZIK!

SZEM.
NÉVMÁS
TÁRGYESETE
FORD.

GONDOLT

VÍZBEN
HALADT

GGG!

KETTÕS-

LÉGÜRES

BETÛ

TÉR FORD.

OLTALMA
NEM AZ

NOMEN
NESCIO

FÖLD
MOZGÁSA
TONNA

KELVIN
AMPER

EGYSZERÛ
GÉP

Beküldési határidõ: 2005. október 27.
A 36. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Jaj de szépen süt az õszi nap sugára / Az
aradi vártömlöcnek ablakára/ Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt / Ki a tömlöc fenekén
a halálra kész“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Bódis Lászlóné,

!

ADHATNAK FEL
HIRDETÉST!

MÉTER

„A” VÁGÓESZ-

KICSINYÍTÕ

*

OKTÓBER
28-ÁN,
PÉNTEK
13.30-IG

KÖZÉPEN

Egyetem tér 3/a., Bodnár Istvánné, Bethlen G.
u. 9.
A MAG könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Tamás Lajosné,
Százszorszép u. 82., Hegedûs Éva, Zombor
u. 1/b.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási
utalványát nyerték: Chugyik Istvánné, Klapka
Gy. u. 112., Tõzsér Ferenc, Széchenyi út 1.

Jegyek elővételben kaphatók: a SZIE ALma-Mater éttermében, a Polgármesteri
Hivatalban, a Kalória Kht. központjában, a Piacon, a Török Ignác Gimnáziumban,
valamint telefonon rendelhetők a 30/484-9753-as számon.

