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Még megválaszolásra várnak a kérdések

Emlékezés az 56-os áldozatokra
Fenyő és kopjafa fogadja az emlékezőket ma azon a helyen, ahol 1956.
október 25-én a gyilkos golyó kioltotta Balázsovich András életét. Az október 23-án délután megtartott ünnepségen ott voltak azok is, akik 49
esztendővel ezelőtt részesei voltak
az eseményeknek. A megemlékezésen dr. Gémesi György polgármester,
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire a Szent István Egyetem Tanárképzõ
Intézetének, az egykori rendõrség épületének
udvarán emlékeztek városunk lakói. Sokuk
kabátján kokárda, vagy kis lyukas zászló jelezte, nem kötelességbõl jöttek. Jöttek, mert
emlékezni akartak azokra a hõsökre, akiket
talán õk maguk is ismertek még, s akik évtizedeken át csak suttogva beszéltek, ha egyáltalán mertek, azokról a napokról, amelyeken
sokan a vérüket adták negyvenkilenc esztendõvel ezelõtt abban a reményben, hogy Magyarország szabad és független lesz. Ezt a
szabadságot végül 1991. június 30-a hozta el
számunkra. Az akkor születettek ma már 15
évesek, és elõbb-utóbb fel fogják tenni nekünk a kérdést, mihez is kezdtünk ezzel a szabadsággal, amely 1991-ben vér nélkül hullott
az ölünkbe? – mondta beszédében dr. Gémesi

György. A polgármester úgy fogalmazott,
amíg nem történik meg ‘56 pontos értékelése,
amíg a felelõsség kérdése nem tisztázott és
nem kerül sor a számonkérésre, addig nehéz
lesz választ adni következõ generáció kérdésére. Beszédében rámutatott arra, az Európai
Unió tagjaként is van számon kérni valónk:

Alapítva 1992

Közlemény
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gödöllõ Város
Polgármesteri Hivatalban
2005. november 1-jei munkaszüneti nap körüli munkarend az alábbiak szerint
alakul:
2005. október 31. (hétfõ) a 25/2004.
(VIII.30.) FMM. rendelet alapján pihenõnap
2005. november 1. (kedd) munkaszüneti nap
2005. november 2. (szerda) általános ügyfélfogadó nap 8-18 óráig (hétfõi ügyfélfogadási
idõ szerint)
2005. november 3. (csütörtök) ügyfélfogadás a Lakosságszolgálati és Okmányirodán 816.30 óráig
2005. november 4. (péntek) általános ügyfélfogadó nap 8-16.30 óráig (szerdai ügyfélfogadási idõ szerint)
2005. november 5. (szombat) a 25/2004.
(VIII.30.) FMM. rendelet alapján munkanap,
pénteki munkarend szerint; ügyfélfogadás
nincs.
Gödöllõ, 2005. október 20.
dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

„Európa magára hagyta Magyarországot
1956-ban elengedte a kezünket, tétlenül nézte, hogy, hogy szenvedünk, hogy folyik a vér,
hogyan születnek meg az igazságtalan ítéletek, végzik ki az embereket, zárják börtönbe
õket. Miközben azt mondjuk, hogy az unió
tagjai vagyunk, ki fog elszámolni azokkal a
történelmi idõkkel, a Magyarországgal szembeni magatartással, ami azt eredményezte,
hogy magunkra maradtunk és szép lassan
bezárult a szabadság kapuja?… Mindaddig,
amíg a kérdések nem kerülnek megválaszolásra magunk között ebben az országban, addig nagyon nehéz lesz elõrelépni. Nagyon nehéz lesz a kegyetlen európai versenyben helyt
állni, mert ott maradt ez az érzés, ez a fájdalom, az igaz-ságtalaság érzése. Mindannyian
felesõsek vagyunk azért, hogy ez a jövõben valamilyen formában feloldódjon. Csak akkor
tudunk összefogni, ha meg van mindennek a
felelõse.“
Az egykori rendõrség – a forradalom alatt
nemzetõrség – épülete elõtti kopjafánál az
önkormányzat, az önkormányzati intézmények valamint a Gödöllõn mûködõ pártok és
civilszervezetek képviselõi elhelyezték a

megemlékezés virágait. Az ünnepség a Dózsa
György úti temetõben ért véget, ahol Kiss
Antal és Balázsovich András sírjánál emlékeztek a forradalom mártírjaira.
K.J.
Fotók: Tatár Attila

Munkatársakat keresünk gödöllõi Pannon GSM
üzletünkbe értékesítõ és hostess munkakkörbe.
Feltétel: érettségi, erkölcsi bizonyítvány. Elõny:
kereskedelmi végzettség, gyakorlat. Pályázatát
önéletrajz és fénykép kíséretével a 1078 Bp.
Hernád u. 43. MOBIL-FORCE KFT. címre várjuk.
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Jótékonysági futballgála Lothar Matthäusszal

Ez alapján a mérkõzés végeredménye nem is lehetett meglepetés: a gödöllõi szeniorok 4-1
arányú gyõzelmet arattak a
Nagykárolyi Öregfiúk ellen. A
meccsen pályára lépett egy magyar világbajnoki
ezüstérmes, olimpiai bajnok labdarúgó is, igaz
csak a kezdõrúgás erejéig. Az idén májusban
nyolcvanadik életévét betöltött Buzánszky Jenõt
Lothar Matthäus is köszöntötte a kezdõkörben.

Több százezer az árvízkárosultaknak
A székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére folytatott gödöllői gyűjtőakció újabb
állomásaként jótékonysági labdarúgó
mérkőzéseket rendeztek szombaton délután az egyetemi sportpályán. A szervezők a több százer forintot a székelyföldi
Kobátfalva Gálfi Sándor Általános Iskolájának újjáépítésére, rendbehozatalára
ajánlották fel.
Hideg idõ ide vagy oda, szép számmal látogattak
ki városunk sportbarátai a GEAC pályájára, ahol
két olyan labdarúgó-mérkõzésnek lehettek szemtanúi, ami a gödöllõi gyepen ritkán látható. Bizony
ritkán, hiszen olyan illusztris vendégek tisztelték
meg jelenlétükkel az eseményt, mint az Aranycsapat legendás hátvédje, a 48-szoros válogatott Buzánszky Jenõ, dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, és akire feltehetõleg a legtöbben voltak kíváncsiak: a hajdani 150-szeres német válogatott, jelenleg magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus. Persze ezzel még korántsem ért véget a hírességek listája, hiszen pályára
lépett többek között a Magyar Öregfiúk Válogatottja is, melyben olyan klasszisok kergetik a labdát,
mint például Sallai Sándor vagy Kardos József.
A futballgála a legifjabb labdazsonglõrök, a góliátosok mérkõzésével kezdõdött. Õk a jövõ, re-

Buzánszky Jenő
és Matthäus

– Azért láttunk egy-két szép megoldást Öntõl.
Simán beférne még a válogatottba...
– Köszönöm az elismerést. Valóban jól éreztem
magam, még az idõjárás sem tudta elrontani a
meccset, bízom benne, hogy a nézõk is jól szórakoztak. Örülök, hogy ilyen sok idõs és fiatal szurkolónak örömöt szerezhettem.
– A hûvös esõ sem tudta elrontani a játékkedvét?
– Ugyan, dehogy! Igazi angliai idõ volt. Ott
szinte heti rendszerességgel kell ilyen idõben játszani. Különben is, a futáshoz soha nem lehet túlságosan hideg.
– Miért vállalta el, hogy pályára lép a gödöllõi
jótékonysági mérkõzésen?
– Azért, mert tudom, minden lehetõséget meg
kell ragadni, hogy segíthessünk a bajbajutottakon.
Különösen akkor, ha tudom, hogy a magam szerény módján, de biztosan hozzájárulhatok az adakozáshoz.

Lothar Matthäus
aláírást oszt

mélhetõleg egy-két tehetség felnõve tisztességgel
öregbítheti a magyar foci jelenleg alaposan megtépázott és szétszaggatott hírnevét.
A mérkõzést követõen már mindenki a hajdani
aranylabdás németet várta. „Biztos hogy jön? A
Fábry-showból is elment!“ – lehetett egy-két peszszimista szófoszlányt elkapni. Hát, onnan lehet
hogy idõ elõtt távozott, ide viszont pontosan érkezett (német precizitás), sõt, a mérkõzést is végigjátszotta. A világbajnoki aranyérmes középpályás
stílszerûen a Gödöllõi Pelikán FC öregfiúkcsapatát
erõsítette, nem is akárhogyan. Lehet hogy gyorsasága az idõk folyamán kissé megkopott (annyira
azért nem), de a technikai tudása nem változott:
Lothar osztogatott, kitûnõ labdákkal tömte társait,
irányított, szerelt, igazi karmesterként vezényelte a
csapatot, sõt, gólpasszra és gólra is futotta erejébõl.

A mérkõzés végét jelzõ hármas sípszót követõen a német tréner számára még nem ért véget a
„küzdelem“. Igaz, most már nem az ellenfél játékosaival kellett megküzdenie, hanem a legifjabb
focipalánták rohamaival, akik addig nem tágítottak
mellõle, amíg meg nem kapták jól megérdemelt
autogramjukat. Õ pedig nem is maradt adósa senkinek: az összes mezt, papírdarabot és egyéb kelléket ellátta kézjegyével.
– Hogyan érezte magát a mérkõzésen? – kérdeztük Matthäust.
– Nagyszerû élmény volt. Ha nincs is tétje a
mérkõzésnek, akkor is minden lehetõséget megragadok egy kis kikapcsolódásra. A játékostársak is
remekül fociztak, élmény volt velük egy csapatban
szerepelni.

A kapitány...

A második találkozón a Magyar Polgármester
Válogatott és a Magyar Öregfiúk Válogatott mérte
össze erejét és tudását. Meglepetésre, a hajdani
profik nem páholták el a parlamenti alakulatot, sõt,
csak nehézségek árán tudták kicsikarni az 5-4-es
gyõzelmet. A mérkõzés szünetében tombolahúzásra került sor, ahol néhány szerencsés nézõ Bozóky
Imre, Buzánszky Jenõ és Lothar Matthäus aláírásával díszített labdát vihetett haza.
h.c.-t.a.
Fotók: Tatár Attila

Akcióban a góliátosok

Parlamenti tudósítás

Adok is meg nem is – pénz az
ablakban
dr. Gémesi György napirend előtti felszólalása (okt. 25.) az Országgyűlésben:
Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Ház!
Lassan fél éve hallgatjuk az Országgyûlésben
is napirend elõtt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr nagy ívû beszédeit a 100 lépésben megvalósuló reformgondolatairól, az ország jól alakuló
gazdasági helyzetérõl, a gazdaság hihetetlen dübörgésérõl és annak közel 4 %-os növekedésérõl.
Nincs olyan magyar ember, aki ne örülne, és ennek értelmében várja helyzete, körülményei javulását. Ugyan több helyen és több alkalommal
hangzott el miniszterelnök úréval ellentétes vélemény, de mintha miniszterelnök urat nem zavarnák a tények. Továbbra is a kommunikáció eszközeivel igyekszik elhitetni mindenkivel, hogy a
helyzete jobb a korábbinál. Így van ez az önkormányzatok esetében is, hiszen miniszterelnök úr
néhány nappal ezelõtt ezen a grafikonon is nagyon hihetõen és látványosan mutatta be, hogy
kormányzása idején nõtt az önkormányzatok támogatásának reálértéke. Személyesen kaptam tõle az ezt igazoló grafikont, amelyen sajnálatosan
nem találtam hogy ezek az adatok milyen forrásból, mi alapján kerültek kigyûjtésre. Így, bár nem
feltételezem, hogy megrendelésre készült maga a
grafikon, mégis meg kell állapítsam, hogy hitelessége erõsen megkérdõjelezhetõ. Ez annál is inkább igaz, hiszen magam polgármesterként 15
éve készítem és terjesztem elõ Gödöllõ város költségvetését, amelyben számszerûen kimutatható

Gödöllői Szolgálat

és érezhetõ is, hogy az önkormányzatok kötelezõ
feladatainak ellátására biztosított állami források egyre jobban szûkülnek. Ha bárki is elfogultsággal vádolna, kérem vegye elõ az Állami Számvevõszék 2003. évi és 2004-es költségvetés zárszámadásával kapcsolatos fejezeteit, és meggyõzõdhet errõl az igazságról. A 2005. évi „barbatrükk“ pedig az volt, hogy annak ellenére, hogy
az Országgyûlés a költségvetést elfogadta, az önkormányzati fejezetbõl közel 30 milliárd forint
kötelezõ céltartalék képzés címén kikerült és ennek a visszanyerésére semmi esély sincs. Tehát,
ahogy a mesében van, „Hozok is meg nem is,
adok is meg nem is.“ A helyzet javítására azonban folyamatos biztatás hangzik el, hogy mindenki pályázzon a különbözõ tárcáknál kiírt célokra.
Mindazonáltal, hogy ezekbõl a pályázatokból a
település mûködési költségei (bér, energia, felújítások, karbantartások) nem fizethetõek, mégis
esélyt adnak kulturális és sportesemények és kisebb fejlesztések megvalósításához. Éppen ezért
a települések iszonyatos mennyiségû pályázattal
lepik el azok kiíróit, magukra vállalva a pályázatírás költségeit, nehézségeit, buktatóit abban a reményben, hogy plusz forrásokhoz juthatnak. Sajnos megdöbbenéssel tapasztaltam, és errõl gyõztek meg polgármester kollégáim is, hogy az ezévi
programok megvalósítására elnyert pályázatok
kifizetésére nagyon sok esetben csak jövõre kerül
sor, aminek eredményeképpen vagy a program
marad el, vagy az önkormányzat máshonnan elvonva a forrást vagy akár hitelbõl is elõfinanszírozza azt. Így van ez a Nemzeti Civil Alap esetében is, ahol az ez évi célok megvalósításához elnyert támogatások csak 50 %-át kapják meg az
érintettek. Gödöllõn számos kulturális rendezvény elnyert pályázatának kifizetése szintén csak
jövõre történik meg, de hallani arról is, hogy
nagy összegû, elnyert fejlesztési források sem álltak rendelkezésre a munka elvégeztével, okozva
ezzel számos kínos helyzetet. Errõl tegnap egy interpelláció keretén is meggyõzõdhettünk.
Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Ház!
A legmegdöbbentõbb pedig az, hogy vannak

olyan elnyert pályázatok, amelyek lebonyolítása
a törvényes elõírások – különös tekintettel a közbeszerzési eljárásokra – betartása esetében határidõn belül megvalósíthatatlanok. Kezemben
tartom azt a támogatási szerzõdést, amely PEA
II.-n keresztül biztosít közel 30 millió forintot alternatív energiaforrás kiépítéséhez szükséges
uniós pályázat elkészítésére. Lebonyolítottuk a
közbeszerzést, betartottuk a törvényes határidõket, és mégsem juthatunk a pénzhez, mert azzal a
megvalósítás elõtt két hónappal el kellene számolni a kincstárnak. A Magyar Demokrata Fórum elfogadhatatlannak tartja, a tapasztalatok
alapján sok esetben érzékelhetõ komolytalan
hozzáállást, melynek következtében tovább nõ az
önkormányzatok kiszolgáltatott helyzete. Az
MDF felszólítja a kormányt, hogy ne a saját propagandáját folytassa, hanem ígéreteit betartva
biztosítsa a szükséges megítélt és elnyert forrásokat a programok megvalósításához.
Dr. Gémesi György felvetéseire Pál Béla regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs politikai államtitkár válaszolt, aki ismertette az önkormányzatok számára biztosított 2005. évi pályázati források körét, s elmondta, hogy ezen elõirányzatokat költségvetési zárolás nem érintette.
Az államtitkár elismerte ugyanakkor, hogy bizonyos elõirányzatok teljesítése csak 2006-ban történik majd meg. Sajnálatos módon Pál Béla arra
a kérdésre nem adott választ, hogyan fordulhat
elõ, hogy elnyert pályázati forrást épp a jogszabályban foglalt elõírások és követelmények betartása miatt nem lehet igénybe venni.
Az idei évben Gödöllõn megrendezésre kerülõ kulturális programok nyertes pályázatai közül három esetben (Városi Könyvtár, valamint az Új Mûvészet Közalapítvány pályázatai) összesen 2,5 millió forint
értékben csupán 2006-ban történik meg az
elnyert összeg kifizetése, veszélybe sodorva
ezzel a program tervezett célok szerinti
megvalósulását.

Gödöllõ város önkormányzata a Pályázat
Elõkészítõ Alap II. fázisa keretén belül közel 30 millió forint támogatást nyert a város
területén megvalósuló termálvíz-hasznosítási projekt európai uniós terveinek elkészítésére. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása
és a törvényes határidõk betartása azonban
lehetetlen helyzetbe hozta a várost, ugyanis
ez utóbbiak miatt a pályázat elkészítésére
fordítandó idõ több, mint amennyi alatt el
kell számolni a kincstárnak. Dr. Gémesi
György több alkalommal kérte a határidõk módosítását, azonban a kormányzat
ebben nem volt partner. A fenti okok miatt
az elnyert összeg felhasználása Gödöllõ számára lehetetlenné vált, így városunk közel
30 milliós elnyert támogatástól esik el.

Az Erdélyi Vándor
Székelyek Köre
szeretettel meghív mindenkit az

október 29-ei
Székely Találkozóra
10 óra: a Szt. István Egyetem megtekintése
11: a premontrei gimnázium meglátogatása
12: ökumenikus istentisztelet a
máriabesnyõi kegytemplomban
13.30: a trianoni emlékmû
megkoszorúzása
14.30: ebéd (FVM Mûszaki Intézet
étterme)
16: kulturális programok
18.30: vacsora
19: bál
Jelentkezés:
20/310-2372, 28/411-931 (fax) vagy
kasza.ilonka@freemail.hu
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misták kiszabadítását akartuk követelni, mert megtudtuk, hogy jónéhányat letartóztattak.
– Ekkor hányan lehettek?
–Ekkor már két-háromszáz ember
volt együtt. Egyszer csak hallottuk, hogy valaki
azt kiálltja: „Állj! Tûz!“, és már lõni is kezdtek
az épület minden részérõl. Erre az emberek me-

Beszélgetés Béres Sándorral

A szemtanú
Az ‘56-os megemlékezéseken ma már
egyre kevesebben vannak jelen a forradalom résztvevői szemtanúi. Béres
Sándor minden esztendőben eljön,
hogy emlékezzen, az eseményekre,
amelyek majdnem az életét követelték,
s barátjára, aki nem élte túl a gyilkosok
golyózáporát. Köztünk él, és évek után
végre nem félelemben.
– 1930-ban születtem, Gödöllõn – mondta. –
Édesapám és édesanyám is itt született. Az Antalhegyi úton laktam 1950-ig Máriabesnyõre
jártam iskolába, majd utána kõmûves lettem és
közben végeztem el az általános iskola nyolc
osztályát. A katonaság után, 1954-ben kerültem
a Ganz-gyárba. Ott dolgoztam 1969-ig, amikor
is letettem a mestervizsgát, és önnálló vállalkozó lettem.
– Hogyan értesült a forradalom kitörésérõl?
– A forradalom idején a Ganz Árammérõben
voltam. Már akkor sem tetszettek az akkori
kommunista uralomnak az intézkedései. Ezért
csatlakoztam a barátaimhoz, akiket nagyon fellelkesített a forradalom kitörésének híre. Ekkor
már jó ismeretségben voltam Erdõs Antallal. Õt
sokan ismerik, õ volt az, aki, megpofozta a gyár
párttitkárát amikor az a kommunistákkal rá
akarta venni a dolgozókat, hogy ne hagyják abba a munkát. A gyár titkára persze fegyvert rántott, de Erdõs kiütötte a kezébõl és a többiek elvették tõle. Ezután a felbõszült munkások lelökték a tribünrõl… Nem sokkal késõbb megjelentek a páncélosok, s mi beszélgettünk katonákkal. Tõlük tudtuk meg, hogy mi zajlik a városban. Lementünk a Szabadság térrõl a szovjet
emlékmûhöz, hogy leszedjük róla a vörös csillagot, majd elindultunk a rendõrség épületéhez.
Ez volt úgy este hét óra körül volt. Az egyeteAz 1956-os forradalom és szabadságharc Gödöllõtõl is megkövetelte a maga áldozatait. Az
október 25-én, a kora esti órákban a rendõrség (a forradalom alatt Nemzetõrség) udvarában leadott géppisztolysorozat következtében a 17 éves diák, Balázsovich Andrást –
mint dr. Puskás Sándor orvosi jelentésébõl
is tudhatjuk – hátulról, azaz menekülés közben érték a halálos lövések.
1956. október 28-ai temetésén Czangár
Gyula készítette a fényképet. A koporsót
nemzeti színû zászlóval takarták le. Az áldozatot Királymezei katolikus pap, Erõs
evangélikus, és P. Tóth református lelkész
búcsúztatta. A katolikus és az evangélikus
lelkész között a kor jellegzetes diáksapkájában Balázsovich András egyik aszódi gimnáziumi osztálytársát láthatjuk. Felfedezhe-

nekülni kezdtek. Én ott maradtam a nagy zûrzavarban. Akkor még nem vettem észre, hogy az
oszlop amely mellett álltam, véd engem a lövésektõl. Elmozdultam onnan, hogy elmenjek
mert már nem láttam magam körül senkit. Akkor egy tompa ütést éreztem, majd, mintha
megégette volna valami a karomat. Egy lövés
eltalált, a többi a ruhámat szaggatta szét.
– Hol találta el a golyó?
– A jobb karomon, de a mellkasom is megsérült. A vállam teljesen szétroncsolódott. Utána hallottam hogy a Balázsovich Bandi belül
maradt a kapun, és meg is halt… Hátulról érték
õt a gyilkos golyók… Engem elvittek. Elõször
Makra doktorúrhoz vittek, de õ nem tudott segíteni, mert a sérülésem olyan helyen volt, amit õ
tünk egy nemzetõrt is, világos ballonkabátban, puskával a hátán, mögötte 5-6 közkatona

áll, akik, mint jónéhány szemtanú említette, a
temetés után díszsortüzet adtak a diák tiszte-

nem tudott rendbehozni. Kórházba akartak vinni, de a mentõk nem merték vállalni a szállítást,
sem Pestre, sem Hatvanba. Így hát elvittek a
szülõotthonba, ahol Klacsmann fõorvos úr gondozta a sebesülteket. Akkor már szép számmal
voltunk. Kiürítettek egy helyiséget a számunkra. Nagyon gondosan ápoltak bennünket. Teltek
a napok, majd november másodikán kijött értem Lumniczer Sándor professzor, és a saját kocsiján beszállított a Budapesti Közkórházba.
Ott kezeltek tovább.Úgy tünt hogy minden renben van. Azután amikor megtámadták a szovjetek a fõvárost, minden kórházat átkutattak, éjszakánként zaklatták a betegeket, orvosokat.
Kérdezgették milyen sérültek vannak. Az orvosok igyekeztek védeni bennünket. Senkirõl nem
mondták el, hogy, hogyan sebesült meg. Rólam
azt mondták, hogy kerékpárral elestem és azért
roncsolódott szét a vállam. Mindenkinek más
balestet találtak ki. Addig, amíg én ott voltam,
nem vittek el senkit. Utána már, úgy hallottam,
egyre gyakoribb volt a kutatás a kórházban. A
feleségem kérésére amint lehetett az orvosok
hazaengedtek és otthon folytattuk a kezelésemet. Nagyon féltünk attól, hogy elhurcolnak. A
kezem használhatalan volt. Bejártam Pestre
gyógykezelésekre, de még 1957-ben sem, amikor egy orvos – aki nem szerette az 56-osokat –
azt modta, hogy meggyógyult, akkor sem tudtam használni. Ez az orvos bosszúból kiírt,
mehetek dolgozni. Nem volt egyszerû úgy,
hogy csak az egyik kezemet tudtam mozgatni.
– Hogy látja, hogyan változott az 56-osokhoz
való hozzállás a rendszerváltás után?
– Hosszú évek után, rendezõdött a helyzet.
Az 56-osokat elismerték A Polgármesteri Hivataltól kaptam egy érmet és egy oklevelet, majd
1991-ben a Belügyminisztériumtól is. Végre
õszintén beszélhetünk arról, mi is történt, és
emlékezhetünk azokra, akik azon az õszön
meghaltak a forradalomban. Mindig elmegyek
Kiss Antal és Balázsovich Bandi sírjához.
Hrustinszki Tibor
Fotó: a szerző

letére. Az apa, Balázsovich Pál, gyógyszerész
volt a Kossuth Lajos utca és a Dózsa György
út sarkán lévõ patikában, amellyel majdnem szemben laktak, az egykori tûzoltóság
melletti épületben. Az anya született Téchy
Magda, annak a dr. Téchy Gyulának a lánya, aki a Magyar Királyi Járásbíróság elnöke volt, s amikor meghalt 1928-ban,
olyan nagy tiszetelet övezte, hogy egy utcát
róla neveztek el. A II. világháború után az
utca nevét Városmajorra változtatták. A Balázsovich családnak igen tragikus sors jutott, András volt a harmadik gyermekük akit
eltemettek.
A forradalom további négy áldozatot is
követelt Gödöllõn: Kiss Antal, Benedichty
Ernõ, Fodor Zoltán és Bilicsky András is a
magyar szabadságért adta életét 1956 õszén.
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Közlemény
Felhívom a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét,
hogy a Gödöllõ Városi Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati és Okmányirodájának
ügyfélfogadása az alábbiak szerint

megváltozott:
Hétfõ: 8-18 óra,
Keddtõl csütörtökig naponta 8-16.30 óra
Pénteken nincs ügyfélfogadás.

GKRTE

A bor ünnepe
Többnapos programsorozatot tervez a Gödöllõ és
Környéke Regionális Turisztikai Egyesület jövõ
nyárra. Többek között errõl is tárgyalt az egyesület
múlt heti ülésén. A június 9-10-re tervezett Grassalkovich Kultúra- és Bor Ünnep már most kinõni
látszik a tervezett kereteit, s elképzelhetõ, hogy három napon keresztül zajlanak majd a különbözõ
programok. A Máriabesnyõi kegytemplom környéke, valamint a királyi kastély szolgál majd az
események helyszínéül. A programban megmérettetnek az egyházi pincészetek borai, neves elõadómûvészek szórakoztatják majd az érdeklõdõket, és
borlovagok avatására is sor kerül majd. A rendezvény a GKRTE megalakulásának 10., valamint a
Borrendek Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére rendezik meg. (j.)

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!

Bronzba öntötték Wass Albert gödöllői mellszobrát

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.

Avatásra készülődve
Megvalósulni látszik a
Magyar Nemzeti Lobogó Társasága egyik
tagjának, Klement Péternek az elképzelése.
Két évvel ezelõtt –
amikor hazánkban még
sehol sem állt Wass Albert-szobor – õ vetette
fel, hogy Gödöllõn
szoborállítással tisztelegjünk a méltatlanul
meghurcolt, haláláig
idegenbe kényszerített, ennek ellenére napjaink
talán legolvasottabb magyar írójának.
Az idei Trianonra emlékezõ gödöllõi rendezvény bevételét a szobor elkészíttetésére fordította a
Magyar Nemzeti Lobogó Társasága. Így szeptember végére a Képzõ és Iparmûvészeti Lektorátus
szakvéleményét kikérve és elfogadva – a gróf Teleki Pál szobrát alkotó Varga Zoltán Zsolt mûhelyében – elkészülhetett a mellszobor 1:1 arányú
agyagmodellje. A már meglett korú, élete vésõjének ráncait arcán viselõ írót ábrázoló szobor Meszlényi András és Varga Zoltán Zsolt szobrászmûvészek közös alkotása. Néhány napja Hernádi
Zsolt bronzöntõ mester mûhelyében történt meg a

bronzbaöntés buktatókat mindig tartogató
mûvelete. Most is csak
a nyers bronzszobor
öntõformából való kibontása után derült ki,
hogy az öntés jól sikerült. Az alkotásnak a
felállításához elengedhetetlen cizellálására
és patinázására a közeljövõben kerül sor.
A társaság az adakozókkal egyetértve olyan forgalmas közterületen
– vagy azzal szomszédos magánterületen – kívánja felállítani a szobrot, ahol az nyilvánvalóan hordozhatja a Wass Albertet megilletõ elégtétel üzenetét és sokak számára lehetõvé teszi a tiszteletadást írói és emberi nagysága elõtt.
Az öntés folyamata és
a nyers szobor

dr. Bucsy László

Mivel a szobor felállítására közadakozásból öszszegyûlt összeg nem fedezi a költségeket, a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága kéri mindazokat, akik adományukkal támogatni kívánják a
szoborállítást, felajánlásukat a 30/234-6116-os
telefonszámon szíveskedjenek bejelenteni!

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

Volt egyszer egy Drezda
Erich Kästner, az 1899-ben Drezdában
született, ott felnőtt német író megérhette szeretett városa teljes pusztulását,
azt, hogy a II. világháború idején az angol-amerikai haderő repülőinek bombái
a földdel tették egyenlővé.
Megsemmisültek a számára oly kedves utcák,
melyeken még az utolsó szász királyt is látta sétálgatni alattvalói között, porba omlottak az anynyit csodált pompás épületek. A valóságban nem
járhatott többé hajdani önmaga nyomában. Hát
megteremtette képzeletben a helyszínt, az elmúlt édent, azt, ahol és amikor még minden
szép és jó volt. Utcák, mûhelyek, lakások népesülnek be emberekkel az Amikor én kissrác
voltam címû képekkel bõven illusztrált kötetnyi
visszaemlékezésében, paloták emelkednek ismét a magasba, hidak ívelik át megint az Elbát.
Õk voltak a „szegény rokonok“ a jómódú,
sõt, gazdag nagybácsik, anyja bátyjainak árnyékában. Sokkal többet tud az anyja családjáról,
mint az apjáéról, aki magányos iparoslegényként vetõdött a városba. Ahogy a fentibõl következik, nem is igen boldogult ott. Boldogulni
már akkor sem annyira a kétkezi munkából, hanem az adok-veszek útján lehetett. Különösen a
lókereskedés ütött be jól, s Kästner bemutatva

lókereskedõ nagybátyja életét, pályáját, elelmélkedhet azon, érdemes-e hajszolni a vagyont?
Az anyjának is voltak ötletei, hogy kiegészítsék a családfõ szûkös keresetét. Lakásuk három
szobájából kettõt mindig kiadtak, mégpedig kizárólag tanítónak. A tanítók különbözõ fajtáiról
sok tapasztalatot gyûjtött össze tehát Kästner,
nemcsak az iskolában, otthon is, s eme tapasztalatokat megosztja az olvasóval.
A szobakiadás mellett még fodrásznõként
tett szert jövedelemre az anyja. Már nem fiatalon kitanulta a fodrászmesterséget. S e foglalatosságával összefüggõ egyik eset leírásánál felfedezhetjük az Emil és a detektívek címû regény csíráját, hiszen az ifjú Erich is valóságos
detektívként járt egy csaló kuncsaft nyomában.
Értette a gyermeki lelket már felnõttként is,
így születhettek sorra ifjúsági regényei, a már
említett Emil és a detektíveken kívül a Május
35, A repülõ osztály, A két Lotti, de akár ifjú-ságinak tekinthetjük a Három ember a hóbant is.
S most, gyerekkoráról tett vallomásaiból megtudhatjuk, honnét származott érzékenysége, mit
szívott magába gyerekkorában, hogy az ifjúi
kedély nem hagyta el mindhalálig.
(Erich Kästner: Amikor én kissrác voltam)
-nád-

Új szerzemények a Királyi Kastélyban

Örömet és tudást adó tárlat
Vígh Annamária, a kulturális minisztérium múzeumi főosztályvezetője nyitotta meg a Gödöllői Királyi Kastély
múzeumának új szerzeményeit bemutató időszaki kiállítást október 21-én. A
tárlat november 20-ig, hétfő kivételével
naponta 10-17 óráig ingyenesen tekinthető meg.
Az NKÖM fõosztályvezetõje kiemelte, hogy a
bemutató szereplõi a múzeumok meghatározó
elemei, a mûtárgyak. Ma már léteznek virtuális
kiállítások is, de a tárlatok igazán akkor vonzók
a látogatók számára, ha valódi mûtárgyakat „kínálnak“.
A mûtárgyak, amelyekkel a kastélymúzeum
az elmúlt idõszakban fõként ajándékozás révén
gyarapodott, a kutatók számára is fontos értékek. A széles közönség számára most elõször
látható összeállítás tehát egyaránt kínál örömet
és tudást mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Új szerzemények bemutatása különleges
alkalom egy múzeumnak népszerûsége növelésére, ugyanakkor kötelessége is láttatni, mit
kapott, esetleg vásárolt, hogy a nagyközönség
megnyugodjon afelõl, hogy az intézmény jól
döntött. A kastélymúzeum gazdag, sokrétû

Adventi kastélynapok

Rendhagyó koncertmeghívó
anyaggal gyarapodott, állapította meg a fõosztályvezetõ. A kiállítás 250 év történelmét öleli át
és a kortárs mûvészet alkotásaiból is építkezett.
Ez is fontos üzenet, vélekedett Vígh Annamária:
sohasem szabad lezárni egy meghatározott korban a gyûjtést. Végül, a minisztérium nevében is
megköszönte az ajándékozók felajánlásait és kifejezte reményét, hogy a jövõben a kastély mûtárgyvásárlási lehetõségei is bõvülni fognak. Ebben az
esetben mielõbb sor kerülhet hasonló jellegû kiállításra a kastélyban. A kép elõterében neorokokó
garnitúra látható a múlt század fordulójáról, a falon Mária Teréziát özvegy királynõként ábrázoló
festmény, ismeretlen bécsi mûvész alkotása.
-bp-

kialakított, ingyenesen
látogatható korcsolyapálya.

december 10-11., 17-18.
„…hogy az Ünnep teljes
legyen…“ mottó jegyében ismét megrendezik az adventi kastélynapokat Gödöllõn.
A királyi kastély ünnepi díszbe öltözött
épületének szinte minden
részében gazdag programmal várják a
családokat.
A gyermekelõadások sztárvendége:
Kemény Henrik lesz. Az ezüst és arany
hétvégén a díszteremben és a
pálmaházban - egyebek között - lesz
játékkészítés, aki pedig ajándékot akar
venni, az válogathat a kézmûvesek és
iparmûvészek kínálatából. Az idei
esztendõ újdonsága a kastélyparkban

Kedves
Olvasóink!

TÉLI NYITVA TARTÁS
A GÖDÖLLÕI
KASTÉLYBAN
November 1-jétõl – Mindenszentek napja
miatt az nap egyébként zárva – a téli nyitva
tartás szerint látogatható a Gödöllõi Királyi
Kastély.
Hétfõ kivételével 10-17 óra között –
pénztárzárás 16 órakor – lehet megtekinteni
az állandó kiállításokat, a barokk színházat és
a királydombi pavilont.
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
T.: 410-124

Mostanság már gyakran ködre ébredünk. Peregnek a naptárban a lapok, lassan kezdõdik a
november. Nemsokára Halottak Napja. Halottaink napja. Itt az ideje, hogy mindannyian kicsit megálljunk és emlékezzünk.
Emlékezzünk
azokra, akik
valaha
itt
voltak
velünk, arcukra, mozdulataikra, jellegzetes szavaikra.
Mennyi mindent
másképp csinálnánk most
már, ha lehetne, de sajnos már nem
lehet.
Furcsa módon legtöbben megváltozunk ezekben a napokban.
Nyitottabbá
válunk, értõbb füllel
hallgatjuk
lelkünk azon
hangjait, amit máskor elnyom a bulvárzaj. Keressük a harmóniát lelkünkben és a külvilágban
egyaránt. Sokan éreztük már, hogy az emlékezés krizantémjai nem enyhítik lelkünk sóvárgását valami után, ami virágosstandokon pén-

zért meg nem vásárolható. A Gödöllõi Szimfonikusok és a Nemzeti Énekkar hangversenyt ad
október 30-án este hét órakor az Egyetem aulájában, mûsoron Brahms Német Requiemje. Egy
mû az elmúlásról, ami mindannyiunk közös jövõje, és
egy mû, amely
ennek ellenére
mégsem szomorú. Jöjjenek
tehát el és hallgassák
meg
Brahms gondolatait a halálról, és talán kicsit arról is,
ami utána várhat ránk. Különös zenemû ez,
nem nagyon
hasonlít más
szerzõk halotti
miséjéhez,
nem
eltipor,
hanem felemel,
nem elborzaszt,
hanem vígasztal.
A gyõztesekrõl
szól, nem az
elbukottakról,
a jutalomról,
és nem a kárhozatról. Ahogy már mondtam, különös mû
ez. Segít. Ha ráérnek, jöjjenek el.
És még valami fontos, ha jönnek, nyitott szívvel jöjjenek…
- cs -
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Búcsú Monori Mihálytól
Október 14-én kísérték utolsó útjára a gödöllõi
temetõben Monori Mihályt, a Petõfi Sándor Általános Iskola egykori igazgatóját. Az egykori
kollégák nevében dr. Fábri Mihály búcsúztatta:
„Megdöbbentett bennünket a fájó hír, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após,
rokon, barát és munkatárs, Monori Mihály nyugalmazott iskolaigazgató életének 74. évében,
hosszú, hõsiesen és türelemmel viselt súlyos
betegség után örökre itt hagyott minket. Szomorú szívvel álljuk körül ravatalát, akik szerettük, tiszteltük Õt. Eljöttünk, hogy végsõ búcsút vegyünk Tõle és osztozzunk a család mély
gyászában, fájdalmában. Pótolhatatlan veszteség érte családját és mindannyiunkat, akivel
élete során kapcsolatba került, és megtapasztalhattuk emberi nagyságát. Fájó szívvel kell elfogadnunk, hogy városunk nagy és meghatározó
pedagógusai közül ismét eltávozott egy kiemelkedõ egyéniség.
Tudtuk, hogy nagy beteg. Tudtuk, hogy felesége és gyermekei emberfeletti gondoskodása,
szeretete tette elviselhetõbbé súlyos betegségét,
és éltette Õt napról-napra. De mégis bizakodtunk. Különösen mikor a tavalyi pedagógusnapi
ünnepségen megkapta városunk magas kitüntetését, újra a régi fény csillogott szemében és
megjelent ajkán a rá jellemzõ szerény mosoly.
Ekkor ismét érezhette, milyen sokan szeretik és
tisztelik, milyen sokan várják gyógyulását, a lehetetlent, mert a gyilkos kór megállíthatatlan
volt.
Monori Mihály a Galga mentén, Püspökhatvanban született, négygyermekes földmûves
család harmadik gyermekeként. Testvéreivel

együtt a korszak kényszerû követelésére, korán
bekapcsolódott a nehéz munkába. Ez egész életére meghatározó akaraterõvel, szülõfalujának
gazdag, nemes hagyományai és szigorú értékrendje pedig szilárd erkölcsi tartással ruházták
fel. Ezt örökítette tovább gyermekeiben, unokáiban, tanítványaiban. Gyökerei szülõfalujától
sohasem szakadtak el.
1951-ben lépett a pedagógus pályára. Ez nagyon jó választás volt. Kiváló énekhangja, elõadókészsége, türelme, szuggesztív egyénisége
erre a pályára tette hivatottá. Tanítói, majd történelem-ének-zene tanári képesítésével pedagógiai mûhelyt teremtett mindenütt, ahová az
élet állította: tanítói, ifjúsági vezetõi, tanári és
igazgatói munkakörében egyaránt. Egy éves
Békés megyei pedagógusi, majd két év katonai
szolgálat után jött haza, és gazdagította tudásával tágabb szülõföldjén, Váckisújfalun, Do-

Ecce Iuventus - Íme az ifjúság!

monyvölgyben, Aszódon és Gödöllõn a mûvelõdésügyet. Voltak Pest megyei, és országos
megbízatásai is, melyeket híven teljesített.
1955-ben kötött házasságot Szántai Rozáliával, akivel fél évszázadon keresztül élt boldog
házasságban. Két gyermekük született: Attila és
Ági, akiket nagy szeretetben nagy gondoskodással neveltek fel és indítottak el életük pályáján. Mindig példamutató szeretettel beszélt hûséges küzdõtársáról, feleségérõl, és nem titkolt
büszkeséggel gyermekei elõrehaladásáról.
Felfelé ívelõ pályája a domonyvölgyi iskolában bontakozott ki, ahol feleségével ketten, egy
részben osztott kis iskolában értek el kiváló oktatási és közösségnevelési eredményeket. Reggeltõl estig a gyerekek, és a kis település lakói
között töltötték életüket. Az iskolai munkán túl,
közmûvelõdési elõadásokkal, társadalmi munkák szervezésével igyekeztek élhetõbbé tenni
és megtartani Domonyvölgyet. Ennek részeként, a nagyon erõs hivatalos ellenállást leküzdve, bevezették a településre a villanyt. Ebben nagy része volt Neki, az ekkor már széles
körben ismertté vált pedagógusnak.
Nagy mûve volt a balatonlellei úttörõtábor
létrehozása. Óriási energiával, idejét és erejét
nem kímélve, motoron és autón sok-sok kilométert megtéve Gödöllõ és Balatonlelle között,
megszerezte a területet, a megvételéhez szükséges pénzt, felépítették a sátortábort, majd a faházakat. Sok ezer, gyerek táborozott itt, lelkes
vezetõik kíséretében. Városunk mai szép üdülõjének alapjait teremtette meg. A ma ott üdülõk
is gondoljanak rá hálás szeretettel.
Áldozatos munkájáért magas ifjúsági és állami kitüntetésekben részesült. Köztük megkapta
a „Kiváló Tanító“ a „Kiváló Tanár“ kitüntetéseket, két ízben a „Munka Érdemrendet“, 2004-

ben pedig városunk legnagyobb pedagógus kitüntetését a „Gödöllõ gyermekeiért és ifjúságáért“ díjat.
Alapvetõ emberi tulajdonságából fakadt a jóság, a kedvesség, szerénység, jóindulat és a szeretet. Érezte, és jól tudta, hogy a munka és kötelesség szeretet nélkül lélektelen robot, a nevelés
szeretet nélkül idomítás.
És amikor a szûk család az élet rendje szerint
kibõvült, nagy szeretettel fogadta menyét és vejét és nagy szeretettel az érkezõ unokákat: Barbarát, Dórát, Gábort és Rékát. A négy unoka
töltötte be nyugdíjas éveit. Mesélt nekik, együtt
sétáltak, énekeltek, szerették az együttlétet, és
ez nagyon boldoggá tette. Szívesen adott tanácsokat a hozzáfordulóknak, színházba járt, sokat olvasott, kertészkedett, fát ültetett.
Most végsõ búcsút vesznek Tõle mindenki,
akik szerették és tisztelték Õt. Búcsút veszünk
mi is egykori aszódi és gödöllõi kollégái, az
egykori táborozók és táboroztatók. A búcsú szavai után vigasztalja szeretteit és mindannyiunkat, hogy életének volt és van értelme. Hinnünk
kell azokban az értékekben, amit Tõle kaptunk.
A halála tragédia, de emléke tovább él velünk,
általunk és bennünk. Mindig, amikor Rá gondolunk, álljanak elõttünk Reményik Sándornak a
Rá oly jellemzõ verssorai:

Rendőrségi hírek

bálysértéseket elkövetõ jármûvezetõk hatékonyabb ellenõrzése végezhetõ el, illetve a közbiztonsági helyzet is tovább javulhat. Ezen kívül lehetõség nyílik rendezvénybiztosítási
feladatok ellátására is.

„Én Istenem, Te nagyon jól tudod:
Nem kívántam soha sokat.
Csak egészen kicsikét emberül és igazán élni,
Tebenned hinni, szeretni, remélni
S meghalni a zöld
Reménység csillagok alatt.“

NYUGODJÁL BÉKÉBEN!“

Rókát űzni márpedig jó dolog… Motorok érkeztek
Ezen a héten egy szabadidős programról szeretnék beszámolni nektek. No
nem a vadászat szépségeiről, hanem
egy futóverseny élményeit szeretném
veletek megosztani.
Az õszi hónapok általában esõsek, ezt mindenki
jól tudja. Ezért is érdemes kihasználni az idei
szép õszt és kimozdulni egy kicsit otthonról.
Apropó, kimozdulás. A minap olvastam egy országos terjesztésû lap ingyenes számában, hogy
egy Európai Uniós felmérés szerint hazánkban
naponta átlagban az emberek 278 percet töltenek a televízió elõtt. Több, mint 4 órát naponta.
Hihetetlen és elszomorító. Az pedig egy külön
érdekességet vet fel, hogy jómagam és még nyilván jó néhány honfitársam alig vagy egyáltalán
nem nézi a dobozt. Akkor ez azt jelenti, hogy
bizony vannak olyanok, akik még 4 óránál is
jóval többet roncsolják magukat… E kis intermezzo után szeretnék visszatérni eredeti témámhoz. A futóverseny, melynek neve Rókaûzõk, egy
régi hagyománnyal rendelkezõ megmérettetés.
A kifejezetten egyetemistáknak és fõiskolásoknak meghirdetett és megszervezett verseny idén
is a tradicionális útvonalon, azaz Kaposvár és
Pécs között került lebonyolításra. Az elvileg 12
fõbõl álló csapatok (azért elvileg, mert a legtöbb csapatban voltak hiányzók, ezért sokaknak
kellett „extra távot“ futni) egymást váltva jutottak el egyik városból a másikba. Mindkét városban az elszállásolás tornateremben történt,
ezért az embernek egy kicsit olyan érzése lehe-

tett, mintha éppen egy menekülttábor kellõs közepébe csöppent volna. Sebaj, a lényeg az,
hogy volt fedél a fejünk fölött, más kérdés,
hogy aludni így is lehetetlen volt, mivel az
egyes csapatok máshogy fogták fel és más cél
érdekében neveztek be a versenybe. Mindkét
végletet meg lehetett találni, tehát voltak olyanok, akik valószínûleg heteken át edzettek a
megmérettetésre, és volt olyan csapat is, akik
be sem értek a célba. Reméljük azért õk is jól
vannak. A tizenkét szakasz emberekre történõ
kiosztásánál, amelyekbõl volt könnyebb és nehezebb, hosszabb és rövidebb is, figyelembe
kellett venni a futók tudását, és ez alapján kiosztani azokat. Csapatunk, melybõl három ember is hiányzott, sikeresen megküzdött az emelkedõkkel és lejtõkkel, és végül mindenki épségben megérkezett Baranya megye megyeszékhelyére, ahol vacsorával és egy újabb tömegszállással vártak a szervezõk minket. Az esti eredményhirdetés (ahol nem kisebb meglepetésünkre a 40 csapatos mezõnybõl, az elõkelõ 10.
helyezést szereztük meg) és az azt követõ hajnalig tartó mulatság már csak hab volt a tortán.
Ezen a versenyen kiderült, hogy miként lehet a
szabadidõs sportolást és az értelmes idõtöltést
összekapcsolni, és nem mellékesen az ország
minden pontjáról érkezett emberekkel megismerkedni. Ezúton szeretnénk megköszönni a
szervezõknek az odafigyelést, amivel lebonyolították ezt a rendezvényt és persze „csapatkapitányunknak“, Enikõnek, hogy összefogta a
bandát! Jövõre ugyanitt!
Divizs&dzsolya

FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ

Gödöllõ Város Önkormányzatának 12. sz.
rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjérõl – értelmében 2005.
január 22-én, a Magyar Kultúra Napján szeretnénk átadni a
GÖDÖLLÕ KULTÚRÁJÁÉR
T DÍJAT
KULTÚRÁJÁÉRT
DÍJAT
„A rendelet alapján, GÖDÖLLÕ KULTÚKULTÚRÁJÁÉRT
RÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két
személy részesíthetõ“.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse
a bizottság döntést elõkészítõ munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni
Határidő: 2005. november 21.

SOK

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES

BADA MÁRTA 40 ÚJ KÉPÉNEK
28-ÁN 16 ÓRAKOR NYÍLÓ KIÁLLÍ-

ÉRDEKLŐDŐT
OKTÓBER
TÁSÁRA .

HELYSZÍN: BUDAPEST, DOHÁNY U. 76.
(ORSZÁGOS
CIGÁNY
ÖNKORMÁNYZAT
GALÉRIÁJA)
Pillanatképek Remsey Jenõ életõbõl címmel nyílt Kresz Albert fotókiállítása október
18-án a SZIE kollégium C épületében.
A Balogh Rudolf díjas fotómûvész ezzel a kiállítással rója le tiszteletét a Gödöllõi Mûvésztelep festõje elõtt, születésének 120.,
halálának 25. évfordulóján.
A kiállítás november 20-ig tekinthetõ meg.

RENDŐRMOTOROKAT KAPOTT A
GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

NOVEMBERI TRAFFIPAX ELŐREJELZÉS
Október 20-án az Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Balesetmegelõzési Bizottság által
beszerzett két új – kizárólag a rendõrség számára
gyártott – YAMAHA XJ 900P típusú motorkerékpárt adott át a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Közbiztonsági Igazgatója, Bozsó Zoltán
r. ezredes a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõjének, dr. Juhász István r. alezredesnek. A két
rendõrmotoros járõr 2006. tavaszától fog közte-

rületi szolgálatot ellátni a Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi területén. A motorkerékpárok segítségével a közlekedési balesetek helyszínei gyorsabban megközelíthetõek lesznek, az
utakon közlekedõ motorkerékpárok és a közlekedésben agresszív, balesetveszélyes, kirívó sza-

1-jén: Mindenszentek (tarffipaxos mérés ezen a
napon nincs!); 2-án, 3-án: Pécel Rendõrõrs területe; 4-én, 5-én, 6-án: Veresegyház Rendõrõrs területe; 7-én, 8-án: Kistarcsa Rendõrõs területe

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Gödöllõi Kirendeltsége és a Gödöllõi Rendõrkapitányság Balesetmegelõzési Bizottsága közlekedésbiztonsági napot tart, ami november 12-én reggel
7 órától délután 14 óráig kerül megrendezésre.
Az átvizsgálás helye: Vizsgálóállomás, Gödöllõ,
Haraszti u. 2/a. A gépjármûvek átvizsgálása díjtalan. Ezen a napon lehetõség nyílik azon gépjármûvek mûszaki érvényességi idejének meghosszabbítására is, amelyek a vizsgálaton megfelelnek a jogszabály elõírásainak, ha azt a jármû
tulajdonosa vagy meghatalmazottja kéri. Ebben
az esetben a mûszaki vizsgadíjat és az érvényesítõ címke díjat be kell fizetni.
Az átvizsgáláson kisebb beállításokat (fényszóró, füstgázemisszió) a felügyelet dolgozói elvégzik. Minden érdeklõdõt várunk!
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 28/420-696
vagy a 28/410-048-as telefonszámokon.
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Gödöllői Szolgálat

Makra doktor már nem egyedül rendel

Felhívás az óvodába járó gyermekek
szülei részére

Gyógyítás generációkon át

Tisztelt Szülõk!
Az Önök nyugodt munkavégzése érdekében a
város önkormányzati óvodái folyamatosan
mûködnek, függetlenül az õszi, téli és a tavaszi iskolai szünetektõl.
Kérem tehát Önöket, hogy nyugodtan
vegyék igénybe az óvoda szolgáltatásait.

Már nem csak az asszisztense, lánya
segítségére is számíthat dr. Makra Csaba. Október 21-én megnyitott új rendelőjükben ugyanis mindketten fogadják
a betegeket.
Apa és lánya új és korszerû gépekkel felszerelt
rendelõjét a József Attila utca 2 szám alatt bárki
megtekintheti szombaton, október 29-én, ugyanis nyílt nap keretében várják az érdeklõdõket.
Nem csak tanácsadásra lesz lehetõség, a gyerekek számára kézzelfogható lesz a sok ismeretlen, a sokszor még a felnõtteket is félelemmel
eltöltõ berendezés. Mint azt dr. Makra Dorotytyától megtudtuk, a nyílt nap célja elsõsorban
az, hogy a gyerekek játékos formában megismerkedjenek az alapvetõ fogápolási és gyógyítási módokkal s az ehhez szükséges eszközökkel.
dr. Makra Csabától megtudtuk, lányával a
családnak immáron harmadik generációja
kezdte meg mûködését Gödöllõn.
– Milyen érzés úgy dolgozni, hogy az Ön

1 százalék
A Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány ezúton megköszöni mindazoknak a segítségét, akik 2004. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át, összesen 101.481 Ftot közhasznú alapítványunknak adományozták. Ezt az összeget az önkormányzatiság fejlesztésére irányuló tudományos tevékenység,
kutatás végzése és támogatása, az önkormányzati vezetõk, szakemberek képzésének, továbbképzések elõsegítésére, koordinálásra, konferenciák szervezésére használtuk fel.
*
A GATE Zöld Klub Egyesület kiemelten
közhasznú non-profit környezetvédelmi társadalmi szervezet köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát szervezetünknek ajánlották fel. A befolyt összeg 86.073 Ft volt, amelyet közhasznú oktatási és környezeti tanácsadási tevékenységeink kiegészítõ finanszíro-

Tisztelettel:Benkő Ákosné irodavezető

-bj-

AZ OLTÁSOKRÓL
Legutóbbi számunkban jelent meg cikkünk
az oltási rendszer változásáról, amelyben az –
információink szerinti – tájékoztatás hiányáról írtunk. Lapunk megjelenése után megkeresett bennünket dr. Párdányi Erzsébet, a Gödöllõi Gyermek Háziorvosok kollegális vezetõje, aki felhívta a figyelmünket, hogy az oltási rendszer változásáról szóló egészségügyi
miniszteri rendelet a Magyar Közlöny ezévi
115. számában megjelent, és tartalmazza az
ezzel kapcsolatos információkat. Jövõ heti
számunkban ennek alapján tekintjük át, hogyan, és mint változnak a kötelezõ gyermekoltások.
-kj-

zására fordítottunk. Segítségüket ezúton is
köszönjük, és reméljük, hogy támogatásukra a
késõbbiekben is számíthatunk.
Címünk: 2105 Gödöllõ, SZIE Kollégiuma.
Adószámunk: 18671238-1-13.
Számlaszámunk: 11772049-20309703.
*
A Gödöllõi FUT Közalapítvány (adószáma:
19178680-1-13) megköszöni támogatóinak a
2004. évben az SZJA 1 százalékából adományozott 14 772 forintot, amelyet a gyógyúszás
díjazására használtak fel.
*
A Gödöllõi Sport Közalapítvány (adószáma:
19180131-1-13) megköszöni támogatóinak a
2004. évben az SZJA 1 százalékából adományozott 182 763 forintot, amelyet a legeredményesebb sportolók, sportvezetõk díjazására
használtak fel.
*
A „MAG“ Mezõgazdaságért Alapítvány
Gödöllõ köszöni az adózók által felajánlott 1
%-ot, mely a Szent István Egyetem Mezõgaz-

daság- és Környezettudományi Kar hallgatóinak tudományos munkásságának támogatására lett felhasználva.
*
A Krónikásének Közhasznú Alapítvány
megköszöni minden támogatójának az átutalt
1%-ot, melyet a Krónikás Zenede fenntartására fordít.
Cím: 1039 Bp., Zipernowsky Károly u. 1-3.
*
A Bike Zone Kerékpáros Egyesület ezúton
szeretne köszönetet mondani mindazoknak,
akik adójuk 1 százalékával támogatták az
egyesületet. A befolyt összeget a városi kerékpáros versenyre fordítottuk.
Bike Zone Egyesület
*
A Helytörténeti Baráti Társulat (Bag) megköszöni a támogatók adójának 1 százalékából
kapott 11.946 Ft támogatást. A befolyt összeget a BAGI NÉPFÕISKOLA mûködésére fordítottuk.
id. Balázs Gusztáv HBT elnök

melletti helyiségben a lánya végzi a gyógyító
munkát?
– Egymás mellett dolgozunk, megbeszéljük
a szakmai kérdéseket, de ha eltér a véleményünk, tiszteletben tartjuk másik szakmai álláspontját. Egyébként pedig csodálatos érzés, nagyon büszke vagyok a lányomra. Nagy öröm,
hogy a gödöllõiek érdekében folytatott tevékenységünket, amelyet édesapám 70 évvel ezelõtt kezdett meg, tovább folytatja.
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 24-31-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 410-251.
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. Kurucz Marianna. Erdõkertes, Csillag u. 5/a. Tel.: 06/20-3416-655.

Recept
Ínyenc csirke
Hozzávalók: 2 db csirkemell, 15 dkg gomba,
1/2 dl tejszín, ízlés szerint só és õrölt fehér
bors, 5 dkg vaj, 1 teásk. liszt, 1 teásk. citromlé, 1 dl konyak
Elkészítés: A csirkemellet megtisztítjuk, filézzük és szeletekre vágjuk. Megsózzuk, majd a
felhevített vajon, jó eros tûzön a húsokat mindkét oldalukon megpirítjuk. Ezután tûzálló tálba vagy tepsibe tesszük, és körérakjuk a megtisztított, vastag szeletekre vágott gombát.
Megsózzuk és rácsurgatjuk a csirke vajas pecsenyelevét. Elõmelegített, forró sütõben, lefedve puhára pároljuk. A konyakot, a tejszínt
és a citromlevet 3 evõkanál vízzel és a liszttel
összeöntjük. A sült csirkét kivesszük a tálból, a
pecsenyelére öntjük a konyakos levet, jól öszszeforraljuk és ráöntjük a gombára. Ezzel is kiforraljuk, majd a gombás mártást a húsra öntjük. Párolt rizzsel tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Tanulási lehetőség
ingyen!

–EMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM
ÁLDOZATAIRA

– JÓTÉKONYSÁGI LABDARÚGÓ GÁLA A
SZÉKELYFÖLDI ÁRVÍZKÁROSULTAKÉRT

A Kontakt Alapítvány szervezésében
ingyenes, intenzív számítógép kezelő- és használó tanfolyam (4 hónap)
indul, gödöllői székhellyel munkanélküliek számára.

HÍV A KÉKKERESZT EGYESÜLET
SZENVEDÉLYBETEGEK TALÁLKOZÓJA

Amit ajánlunk:
– Mára már örökzöld készségnek számító informatikai ismeretek átadása, piacképes,
OKJ-s szakmai végzettséggel
– Intenzív angol nyelv tanulási lehetõség a
képzés második felében
– Teljeskörû ingyenesség biztosítása

Amit elvárunk:

BONTOTT CSERÉP ÉS TETŐSÍKBA

– 8 általános iskolai végzettség
– tudásvágy

ÉPÍTHETŐ ABLAKOK ELADÓK.

A jelentkezés lehetőségei:

TEL.: 20/924-1257.
Támasz-pont iroda (Gödöllõ
Mûvelõdési Központ szabadság út 6.)

A REMSEY KÖRÚT ON TÖBB
HELYISÉGBÕL ÁLLÓ IRODA
KIADÓ.
TEL.: 70/450-4322.

EN-TERIŐR FÜGGÖNY STÚDIÓ
CÍM: KOSSUTH LA JOS U . 4 4.

HÉTFÕTÕL - CSÜTÖRTÖKIG 9-15 ÓRÁIG

(A KOSSUTH L. – REMSEY KRT.
SARKÁNÁL)

Telefon: 06-28-514-121, 06-20/263-5565

TEL.: 06-20/312-1935

„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

5 hetes
keverék
szuka

A tápanyagutánpótlásról

Vigyél haza!

A növények testük felépítéséhez szükséges tápelemek nagyobb részét a talajból veszik fel gyökérrendszerük
segítségével, míg kisebb részét levelükön keresztül.

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 70/
212-1815, 28/413-713.
11 hetes keverékek: 30/
544-4524.
2 éves németjuhász keverék: 30/484-7876.

A tápelemek jelentõsége:
A növények tápanyagigénye az ún. makroelemekbõl a legnagyobb, vagyis a nitrogénbõl
(N), foszforból (P) és káliumból (K).
A nitrogén a hajtásrendszer növekedésére
hat, elõsegíti a növény zöldtömegének kialakulását. Hiánya az alsó, idõsebb leveleken jelentkezik elõször. Sárgulást (klorózis), majd elhalást és levélhullást okoz.
Túlsúlya esetén a növény feltûnõen sötétzöld, tenyészideje megnyúlik, nagyobb zöldtömeget ad. A termés minõsége romlik, csökken
az ellenálló képessége. Nitrogénigényes idõszak a növény intenzív növekedési fázisa (általában a virágzás kezdetéig tartó idõszak).
A foszfor kedvezõen hat a növekedésre, a
gyökérképzõdésre, a növény ellenálló képességére.

Talált kutya!
3 éves keverék kan

1 éves keverék szuka

Hiányában gátolt a növekedés, a levelek kicsik, sötétzöldek. Zavarok lépnek fel a virágzásban és a terméskötõdésben.
Túlsúlya elsõsorban a mikroelemellátás zavaraiban jelentkezik. Vas-, mangán-, cink-, rézhiányt idézhet elõ. Sietteti a beérést, csökkenti
a termés mennyiségét, minõségét. A foszforigényes idõszakok az intenzív gyökérképzõdés, virágzás, terméskötõdés, termésérés.
A kálium nélkülözhetetlen többek között a
szénhidrátanyagcserében, a növény vízháztartásának szabályozásában. Jelentõs szerepe van
az ellenállóképesség kialakításában is.
Hiánya esetén a levelek a szegélyüktõl kezdve fokozatosan elhalnak, a levéllemez visszafelé sodródik. Túlsúlya esetén magnézium- és
kalciumhány lép fel. Jellemzõ tünete a vontatott
növekedés és a korai lombhullás.
A nitrogén a talajból könnyen kimosódik (így
a növény nem tudja hasznosítani), ezért célszerû
közvetlenül a vetés elõtt kijuttatni, s a virágzásig
több kisebb adagot kiszórni. A foszfor és a kálium nem mosódik ki, így javasolt az õszi talajforgatás (szántás, ásás) idején kijuttatni.

2 hónapos
keverék
szuka

Hirdetmény

2 hónapos
keverék
kanok

Állati dolgok

színûek. A német juhászkutya szabályos szõrzete sima félhosszú, lágy aljszõrrel. A fedõszõr
tömött, keményszálú és testhez simuló, fekete,
vörösesbarnától a barnán és a sárgán keresztül a
világos ordas jegyekig. Marmagassága: 60-65
cm (kan), 55-60cm (szuka). Kanok testsúlya: 3040 kg, szukáké: 22-32 kg.
Tökéletes családi kutyaként, de eredményes
sportkutyaként is. Minden
olyan területen ott van, ahol
csak egy négylábú segítségére
szükség lehet: lavina-, mentõ-,
vakvezetõ- vagy kábítószerkeresõ kutyaként szolgálja az
embert. Intelligens, bátor, hûséges, megvesztegethetetlen.
Eleven, mégis nyugodt, kellemes társ. Mint a jó pásztorkutyáknál, nagy a kezdeményezõképessége és a munkakedve. Szaglása és hallása egészen
rendkívüli, gyakran fejlettebb,
mint más kutyáké. Megbíz-ható, nem alamuszi, és
életét is képes kockáztatni a gazdájáért
Következik: a norwich terrier

A németjuhász
Max vom Stephanitz lovaskapitány a múlt században egy nemzeti kutyafajtát álmodott meg. Alapul
a farkas külsejét vette, amelynek megjelenése,
anatómiai felépítése évmilliók alatt elnyerte azt a formát,
ami a legjobban megfelelt az
életben maradásához, illetve
fennmaradásához. Eredetileg
nyájak õrzésére használták a
német juhászkutyát, de az elsõ világháborúban is hatalmas szerepet vállalt. A háború
áldozatául esett kutyákról
nincsenek pontos adatok, de
azt tudjuk, hogy a német csapatok oldalán csaknem 7000
kutya halt hõsi halált, szinte
kizárólag német juhászkutyák. Népszerûsége (vélhetõen túlzott szaporítása miatt) manapság
csökkent, de ez még a fajta elõ-nyére is vált, hiszen
a gyengébb, rosszabb tulajdonságú kutyákat nem
tenyésztették tovább és így talán a fajta visszanyerheti régi fényét.
Feje ék alakú. A homlok elölrõl és oldalról nézve csak enyhén domború, felülrõl nézve fokozatosan keskenyedik a fülektõl és az orr felé. Az állcsont és az állkapocs erõteljes. Az orrhát egyenes.
Az ajkak feszesek, jól záródnak és sötét színûek. A
német juhászkutyának közepesen nagy, magasan
tûzött, felálló, a hegyén csúcsban elhegyesedõ füle
van. A nyak erõs és jól izmolt. A hát kellõen hoszszú, feszes, erõs és jól izmolt. Az elülsõ végtagok
egyenesek, szembõl nézve párhuzamosak. A
mancs kerekded, jól zárt és domború. A talppárna
kemény, de nem merev. A karmok erõsek és sötét

Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala
munkatársakat keres
Beruházási, Építéshatósági, Gyámügyi igazgatás, és Költségvetésigazdálkodási területekre
A beruházási munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség,
– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, a beruházások
elõkészítésében való jártasság, nyelvismeret elõnyt jelent.
Az építéshatósági munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség,
– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.
A gyámügyi igazgatási munkakör betöltéséhez szükségesek feltételek:
– jogász szakképzettség, vagy fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, vagy egyetemi, fõiskolai szintû pedagógiai szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi,
vagy gyermekvédelmi gyakorlat, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú (szakosító ) továbbképzésben szerzett szociális igazgatási szervezõ szakképzettség.
A költségvetési-gazdálkodási munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
- vagy felsõfokú államháztartási, pénzügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Az álláshirdetéssel kapcsolatban írásos önéletrajzot
dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõhöz kell benyújtani
Cím: 2100. Gödöllõ, Szabadság tér 7.
Az álláshirdetéssel kapcsolatban érdeklõdni
dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõnél lehet a
28/529-190-es telefonszámon.
Gödöllõ, 2005. október 24.
dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

AKCIÓ!

ZUZI CSEMEGE
Gödöllõ Szt. János u. 36

Fagyálló (-70°C):
1L ......... 525.- Ft
5L ......... 2500.- Ft
Fagyálló (Opel, -70°C):
1L ......... 850.- Ft
Opel gyári olaj (10W40):
5L ......... 4498 Ft
HEVÉR KKT, Gödöllő Szabadság út 69.
Tel.: 28/410-978

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
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Tovább bővült az anyaotthon

Gödöllői Leánykar

Elkészült a Margaréta ház

Aichachban jártak

Új épülettel gazdagodott a Tessedik Sámuel Anyaotthon. A szombaton átadott Margaréta házban újabb huszonnyolc fő részére tudnak átmeneti szállást biztosítani. A Margaréta ház széles
körű összefogással épült fel, melynek
élén Margareta Birbaum asszony, a
volt osztrák nagykövet felesége állt.

A Gödöllői Leánykar október
16-án, vasárnap este érkezett
haza bajorországi vendégszerepléséről, Aichachból.

A 11 esztendeje mûködõ intézményben jelenleg
72 fõ részére biztosítanak átmeneti otthont, s az
elmúlt években több mint ezren töltöttek itt
hosszabb-rövidebb idõt. Az új épületben újabb
négy, egyenként három szobás lakás nyújt menedéket azoknak az édesanyáknak, akik nem
tudnak
hová
menni
gyermekükkel.
Kérdésünkre Roszík Gábor evangélikus lelkész, az otthon vezetõje elmondta: az épületet
Margareta Birbaum asszony iránti tiszteletük
jeléül nevezték el Margaréta háznak, mivel a
volt osztrák nagykövet felesége személyes kapcsolataival, és több, az intézmény javára szervezett jótékonysági programmal segítette annak megvalósítását.
– Hogyan kerültek kapcsolatba Birbaum aszszonnyal?
– Néhány évvel ezelõtt járt nálunk, s nagyon
tetszett neki az itt folyó munka. Magyarországi
tevékenysége során több szervezetnek is segítséget nyújtott, s köztük bennünket hozzásegített ahhoz, hogy két év alatt megépítsük ezt a
házat. Kapcsolatai révén több támogató is mellénk állt, köztük az olaszországi Ronchi dei Regionari városának Fondazione Nova Europa
Egyesülete, amelynek szintén õ az elnöke.
– Mikor költöznek be az elsõ lakók a Margaréta házba?
– Január elsejétõl költözhetnek be, s várhatóan olyan édesanyákat és gyermekeiket fo-

gunk itt elhelyezni, akiknek a helyzetére a nálunk eltöltött hónapok alatt nem sikerült megoldást találni.
A Tessedik Sámuel Anyotthonban nagytöbbségében olyan édesanyák vannak, akik nevelõotthonból, családi háttér nélkül kerülnek ide,
sokszor 15-16 évesen, de vannak olyanok is,
akik bántalmazás miatt keresnek itt menedéket.
Közel 70 százalékuknak két-három éven belül
sikerül a továbblépés. Ebben nagy szerepe van
annak is, hogy sokan közülük tanulnak, szakmát szereznek, s mindezt úgy teszik, hogy közben nem kell magára hagyniuk gyermeküket.
A megnyitón részt vettek Ronchi dei Regionari városának képviselõi is, akik polgármesterük üdvözletét tolmácsolták dr. Gémesi
György polgármesternek, akivel tárgyalásokat
folytattak a két település kapcsolatainak fejlesztésérõl.
-kj-

Jó úton haladunk

Útépítések
Nincs olyan hét, hogy ne számolhatnánk be újabb útépítésekről, felújításokról. Az emeltszintű útjavítási program keretében az Alvégen, pontosabban a Dessewffy, a Gébics, a Telep, és a
Magtár utcában elkészül az árokburkolás és elvégzik az aknafedlapok
szintbe helyezését.
Megkezdik az útépítési munkálatok elõkészítését a Zombor és a Fiume utcában. Melegaszfaltos burkolást végeznek az Akácfa utcában a
Tölgyfa utcáig, a Rigó és a Sas utcában, az Ady
Endre sétány szervízútján és a Hajnóczy utcában, továbbá az Esze Tamás utcában. A leaszfaltozott utakon kialakítják a padkát és az árkot,
így az Észak utcában, az Erdész közben és az
Esze T. utcában.

Készül a Gébics utca

Elkészült az aszfaltjárda felújítása a Petõfi utca
és a Patak tér között, jelenleg a Kazinczy lakótelepen végzik a járda karbantartási munkálatait. Folytatódik a lépcsõ és a támfal építését a
Lázár Vilmos utcában. A Boncsok dûlõben biztosították a külterületi földút járhatóságát. A
Nagyfenyvesben a Szabó Pál, a Veres Péter, a
Németh László, a Rómer Flóris és a Bessenyei
György utcában földgyaluval végzik a stabilizált utak javítását.
(t.)

MEGHÍV Ó
Szer
Szer e t e ttel
ttel meghí v juk Teleki
Teleki Pál szüle tés ének 126.
126.
évf or dulójával
os r endezvén
y einkr e.
dulójával kapcsolat
kapcsolatos
endezvény
– 2005. november 9-én (szerdán), 11 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk szobránál gr. Teleki Pál téren. (A
Mûvelõdési Központ parkolójából díjmentes autóbusz indul
10.30-kor a Premontrei Gimnáziumot, és az egyetemi út bejáratánál lévõ Volán-megállót érintve a térre, majd a megemlékezés
után vissza.)
– 2005. november 11-én (pénteken) 17 órai kezdettel a Premontrei
Gimnázium (Egyetem tér 16.) „B“ épületében rendezzük a hagyományos estünket.

Az est előadója Ablonczy Balázs, fiatal történész, a Teleki Pál c. könyv szerzője lesz.
Az est folyamán bemutatjuk a kirándulásunkon készült felvételeket. Lehetőség nyílik
az Egyesületbe történő belépésre, a tagdíjak, támogatások befizetésére, és
az alábbi könyvek megrendelés után történő megvásárlására:
– Ablonczy Balázs: Teleki Pál (ára: 3 480 Ft - a szerzõ a helyszínen dedikálja könyvét!)
– A balatonboglári Teleki szobor kálváriájának dokumentumait bemutató „Fehér könyv“ (ára:
1000 Ft.)
A könyvek november 8-ig az 514-995-ös telefonon rendelhetõk meg, munkaidõben.
A Teleki Pál Egyesület elnöksége

A négynapos, eseményekben bõvelkedõ út alatt a lányok igencsak elfáradtak, de ezt a kellemetlenséget feledtette az a sok élmény, melyet a kirándulások (Ingolstadt, városnézés,
az Audi Múzeumban tett látogatás,
hajózás az Ammersee taván, egyórás
gyalogtúra Andech kolostorához és
templomához, melynek oldalhajójában nyugszik Carl Orff zeneszerzõ)
feledtettek.
Megtisztelõ pillanat volt Aichach
város polgármesterének, Klaus Habermann úrnak fogadása az új városházán, majd ezt követte a nagysikerû
hangverseny Miklósi András orgonamûvész
közremûködésével. A koncert méltó befejezéseként Bartók Öt kis kórusmûve csendült fel a
kórus és a helyi kamarazenekar közös elõadásában, melyet Márton Danku István karnagy
vezényelt.
Jó érzéssel búcsúztak így el a lányok kedves
és barátságos vendéglátóiktól abban a reményben, hogy 2006-ban tovább bõvítik a kapcsolatot, melyet nagy örömmel támogat Aichach
városa is.
Végül álljon itt két, a koncert másnapján
megjelent aichachi újságcikk vezérmondata:
GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY
2004. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítványt 1998. július 1-i
hatállyal alapította Gödöllõ Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 1.Pk.60.233/1998/8
számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba a
szervezetet. A Közalapítvány székhelye a 2001. december 14én kelt 198/2001(XII.13.) sz. önkormányzati határozat alapján
2100 Gödöllõ, Körösfõi Kriesch Aladár utca 15-17.
A Közalapítvány célja támogatni a képzõ- és iparmûvészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs mûvészeti
alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz. A Közalapítvány célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység“, valamint „kulturális örökség megóvása“
kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású. AKözalapítvány alapító által rendelkezésre bocsátott induló vagyona 3 millió forint, melyet az alapító okirat rendelkezése szerint a legkedvezõbb kamatfeltételeket biztosító tartós
bankbetétbe kell elhelyezni. A Közalapítvány legfõbb döntéshozó szerve a kilenc tagból álló kuratórium, mûködésének ellenõrzését három fõs felügyelõ bizottság látja el. A Közalapítvány közhasznúsági jelentése az egyszerûsített éves beszámoló
mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja
2004. december 31. Adószáma: 18680968-1-13
2004. ÉVI MÉRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt)
Befektetett eszközök 1805 (immateriális javak 255, tárgyi eszközök 1550),
Forgóeszközök: 3372 (követelések 14, értékpapírok 3007,
pénzeszközök 351),
Aktív idõbeli elhatárolások: 1452,
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6629
Saját tõke: 5202 (jegyzett tõke 3000, eredmény 1006, eredmény alaptevékenységbõl 1196), Kötelezettségek: 86 (rövid
lejáratú kötelezettségek 86),
Passzív idõbeli elhatárolások: 1341
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6629
2. 2004. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZÁMVITELI
BESZÁMOLÓ (eFt)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 13011
Közhasznú célú támogatások:
Alapítótól (Gödöllõ Város Önkormányzata) 4000, központi
költségvetéstõl (NKÖM) 1500, egyéb (1 %-ból) 324,
közhasznú célú támogatások összesen: 5824,
Pályázati úton elnyert támogatás: 5212 (NKA, HUNGART),
Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel: 1649,
Egyéb bevétel: 326
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 11815
(anyagjellegû 8989, személyjellegû 2169, értékcsökkenési
leírás 346, egyéb ráfordítások 300, pénzügyi mûveletek ráfordításai 11), Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 0
3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
A Közalapítvány 2004. évben mûködési költségeinek részbeni
fedezetére 1.300 eFt, díjakra 200eFt támogatást kapott a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától. Az alapító Gö-
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„Impozáns „világpremier“ –
A fiatal gödöllõi lányok hangja
összhangban az aichachi zenekarral“

„Magyarok lélegzetelállító fináléval kápráztattak el bennünket“
A Gödöllõi Leánykar folytatja koncertjeit:
október 26-án, szerdán 19 órakor lép fel a királyi kastélyban egy nemzetközi kórusfesztiválon, majd 28-án elutazik Kolozsvárra, hogy a
Farkas utcai református templomban jótékonysági hangversenyt adjon a Református Kollégium javára. A kórussal tart Miklósi András orgonamûvész és Retzler Péter zeneszerzõ. A
csoport a tervek szerint vasárnap este érkezik
haza Gödöllõre.
döllõi Önkormányzat 4.000 eFt-tal támogatta a Közalapítvány
mûködésre, és szakmai programjainak megvalósítására. A magánszemélyek által felajánlható 1 % SZJA adóhivatal által
2003. évben jóváhagyott 324 eFt összegét az Alkotóház felújítási költségeinek saját forrásaként használták fel. Költségvetési
forrásként lehet értékelni azt a pályázati úton elnyert összesen
4.712 eFt-ot is, melyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram Iparmûvészeti Kollégiuma biztosított kulturális programok, kiállítások és eszközbeszerzések megvalósítására.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK
A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány a bevételeknél már
említett és a tartalmi beszámolóban részletezett programok
költségvetési támogatásain túl a HUNGART VMKJT Egyesülettõl kapott támogatást egy katalógus megjelentetésére. AKözalapítvány cél szerinti tevékenysége keretében más szervezetnek támogatást nem adott.
5. VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕK JUTTATÁSAI
A Közalapítvány vezetõ tisztségviselõi tevékenységük végzéséért sem honoráriumot, sem költségtérítést nem kaptak. A
bérjellegû kifizetések a mûvészeti tanfolyamok vezetéséhez, a
kiállítások lebonyolításához (megnyitók, elõadások, felügyelet) és a kiadványok megjelentetéséhez kapcsolódtak.
6. A KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
A Közalapítvány az elmúlt évek gyakorlatára és tapasztalataira
alapozva 2004. évben is gazdag tartalommal végezte munkáját.
Gödöllõ Város Önkormányzata segítségével megvalósult alkotóházi felújítási munkák döntõ módon hozzájárultak az optimális mûködési feltételek megteremtéséhez és a tevékenység
továbbfejlesztéséhez, bõvítéséhez is. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége számottevõ mértékben és minõségben
gazdagította a város kulturális, mûvészeti életének kínálatát,
növelte a település jó hírnevét.
7. KIÁLLÍTÁSOK ÉS MÛHELYNAPOK
„Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely jubileumi kiállítása“ Kortárs
Magyar Galériában, Dunaszerdahely, „Megállított mozgóképek“ címû grafikai kiállítás, „Összecsengés“ címmel üvegmûvészeti kiállítás, „Vexillum Hungaricum“ Turnhout, Belgium
zászlókiállítás, "GIM-KERT" c. kiállítás Volksbank Galéria,
Budapest, „ZÖLD“ c. kiállítás, Ardai Ildikó textilmûvész önálló kiállítása, Mûhelymunkák–Beszámoló kiállítás, oktató mûhelyek öt éves összegzõ kiállítása, „Nõk a gödöllõi mûvésztelepen“ c. kiállítás (Gödöllõi Városi Múzeummal közösen)
Glasgow, Skócia
8. OKTATÁSI PROGRAM–MÛVÉSZETI TANFOLYAMOK
A Közalapítvány egyik legfontosabb közhasznú tevékenysége:
mûvésztanárok vezetésével folyamatosan mûködõ képzõ- és
iparmûvészeti tanfolyamok. Mind az évközi, mind a nyári intenzív tanfolyamok felkészítõ, képzõ, tehetséggondozó szerepköre kiemelt jelentõségû volt.
9. A Közalapítvány égisze alatt egyre tágasabbá, gazdagabbá
vált a közösségi, kapcsolatépítõ tevékenység is. Gödöllõ város
kulturális-, mûvészeti intézményeivel, testvértelepüléseivel
konkrét akciókban realizálódtak az együttmûködések.
A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén kifüggesztésre került.
Katona Szabó Erzsébet elnök
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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.
* Hírlap értékesítő munkatársat keresünk újságos
pavilonba. Számítógép ismeret előny. Tel.: 20-9381-382
* 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
* 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.: 70/253-4887
* Érettségizett vagy szakmai gyakorlattal rendelkező,
nemdohányzó pénztárost keresünk két műszakba,
élelmiszerboltba. Érd.: 30/748-5873
* Gépészmérnöknő - vámkezelői vizsgával - értékesítési
affinitással munkahelyet keres. Hallmart1@freemail.hu
* Gödöllői bútorlapszabászatba asztalost keresünk. Tel.:
432-868, 8-16 óráig
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat keres. Diploma előny. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504
* Könyvelőiroda keres minimum képesített könyvelői szakképesítéssel rendelkező nyugdíjas hölgyet vagy urat napi
4-6 órás munkára. Tel.: 70/311-1741 vagy 70/454-5974

2005. október 27.
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött
munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői,
biztosítási szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés:
20/919-4425
* Gödöllői virágüzletünkbe gyakorlattal rendelkező
virágkötőt keresünk. Tel.: 70/280-5480
* MTZ-vel, vagy hasonló járművel rendelkező személyt
keresek téli hóeltakarításra Gödöllő körzetéből. Tolólapot
biztosítunk. Tel.: 20/9333-115
* Megbízható, leinformálható 35 éves nő takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Vagy maximum heti 20 órás
elfoglaltságot keresek (diplomám van). Tel.: 20/3587000
* Gödöllőn üzemelő kézi autómosóba jogosítvánnyal rendelkező, nemdohányzó, lehetőleg gyakorlott munkatársat
keresünk. Tel.: 423-463, 30/977-6742
* Házvezetőnői munkát, főzést is vállal igényes családoknál, jelenleg is ebben a szakmában, nívós helyeken dolgozó nő. Tel.: 30/310-9650
* Mezőgazdasági gépszerelőt és járművillamossági
szerelőt felveszünk aszódi telephelyre. B kategóriás
jogosítvány szükséges, C kategóriás előny. Tel.: 30/9427959
* Függöny, lakástextil kisáruházba eladót
keresünk.Tapasztalat, gyakorlat, lakberendezői tudás,
rátermettség, szorgalom, jó kommunikációs készség,
jogosítvány szükséges. Munkaidő 9-18 óráig. Eseti munka
is lehetséges. Tel.: 30/9461-807
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.
* Áron alul tulajdonostól eladó a Kazinczy körúton egy 57
m2-es déli fekvésű, erkélyes, konvektoros, redőnyös, teljesen felújított (burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, vízés villanyvezetékek) ízléses, 4. emeleti lakás. Tel.:
30/2858-938
* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném
királytelepi, 4 szoba összkomfortos, kétszintes
(garázs+pince), 97 nm-es házamat 760 nm-es telekkel.
Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két
szobás ház, 1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és
20nm-es pincével, tömegközlekedés és bolt a közelben.
Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 70-335-48-35
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft.
Tel.: (30) 9-525-385
* NAGYTARCSÁN 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

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
* 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. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három
szobás, 2001-ben épült igényes lakás garázzsal (parkosított,
zárt udvar) eladó. Irányár: 23,7 Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* 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
* 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
* GÖDÖLLŐN a Királytelepen 919 nm-es parkosított telken
86nm -es felújított családi ház ( garázs, pince, ásott kút)
eladó. Irányár: 25 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blahán 1300 nm-es rendezett telken 100
nm-es kétszintes alápincézett családi ház garázzsal eladó.
Irányár: 25,8 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* VÁCSZENTLÁSZLÓN 2200- es gondozott telken 90 nm-es
kétszobás családi ház eladó (garázs, melléképületek). .
Irányár: 16 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* VÁCSZENTLÁSZLÓN a Zsámboki úton, 1700 nm-es telken,
120 nm-es téglaépítésű lakóház (melléképületek, garázs, fúrt
kút) eladó. Irányár: 17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN, a központhoz közel 150 nm-es lakóterületű
(kétlakásos), felújított családi ház 1400 nm-es közművesített
telken (két férőhelyes garázs, pince, műhely, fúrt kút) eladó
vagy környékbeli halastóra cserélhető. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával áron alul, sürgősen eladó. Irányár:
8,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült igényes társasházban 110 nm-es elegáns lakás kertkapcsolattal, nagy
terasszal, stilusos beépített bútorokkal, garázzsal eladó.
Irányár: 32 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központban 1. emeleti 52 nm-es, kétszobás,
téglaépítésű, konvektoros lakás eladó vagy Szőlő utcai 1+2
fél szobás lakásra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333

-Csendes lakóparkban új, még nem lakott, igényes,
121 m2-es, nappali + 2 szobás lakás, közvetlen
kertkapcsolattal, 150 nöl. telekkel erdõ mellett, gázcirkós + cserépkályhás fûtéssel, garázzsal 29,6 MFt.
-Lomb u-ban 2240 m2-es, örökpanorámás telek tervrajzokkal és jogerõs építési engedéllyel (115 m2
alapterületû házra) víz, villany, gáz a telek elõtt 15 MFt.
-Király u-ban 135 m2-es nappali + 5 szobás,
dupla garázsos lakóház cirko fûtéssel 310 m2
telekkel 27,9 MFt.
-Új építésû nappali + 3 szobás lakóházak leköthetõk
idei, illetve 2006. tavaszi átadással 25,5 - 26,5 MFt.
-Boncsok dûlõn 1265 m2 belterületi telek (villany
a telek elõtt) 7,5 MFt.
-Galgamácsán 62 m2-es lakás, közvetlen
kertkapcsolattal 9,9 MFt.
-Aszódon 1267 m2 telken 102 m2-es családi ház 3,5
szobás cirkófûtéses 13 MFt.
-Bagon 359 m2 telken 2 és fél szobás családi ház,
garázzsal 13 MFt.
-Isaszegen központjában, 390 m2 panorámás
telken 90 m2-es, 2 szobás parasztház 14,5 MFt.
-Keresünk ügyfelünk részére tégla, konvektoros 1.
vagy 2. emeleti, 2 szobás lakást.

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

* DUNAKESZIN, az Auchan melletti ipari parkban 14400 nm
-es ipari terület 35% -os beépíthetőséggel 10 e Ft /nm áron
eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* *NYUGATINÁL* 1,5 szoba étkezős FELÚJÍTOTT, parkettás
magasföldszinti egyedi fűtésű lakás ELADÓ, CSERÉLHETŐ
gödöllői 1+2 félszobás lakásra! 06 /20/ 263-4383
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 62 nm-es 1+2 félszobás, III. emeleti
NAGY ERKÉLYES, parkettás, távfűtéses öröklakás 11,5 Mftért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043; 06 (20)
263-4383
* *Palota-kerti 2 szobás, parkettás NAGYON SZÉP lakás
NÉGYEMELETES HÁZBAN a IV. emeleten 10,7 MFt-ért
ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(20) 263-4383; 06
(30) 619-9043
* *LÁZÁR VILMOS utcai 1000 nm-es TELKEN* 65 nm-es
CSALÁDI HÁZ 15,6 MFt értékben ELADÓ, EGYSZOBÁS
LAKÁSRA CSERÉLHETŐ értékegyeztetéssel. 06 (20) 2634383; 06 (30) 619-9043
* *KERESÜNK* öröklakásokat 10,-MFt-ig, családi házakat 17,-MFt-ig ügyfeleinknek, akár közvetítői díj nélkül,
HITELÜGYINTÉZÉSSEL, teljeskörű lebonyolítással. FeMaKoNT Ingatlaniroda: 06 (30)635-0342; 06 (20) 2634383
* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Lelesz utcában, Családi
ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2,
víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, 13.200.000 Ft-ért
eladó! HÍVJON: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201940
* CSALÁDI HÁZ BLAHÁN! 70m2-es, két szobás önálló
családi Ház 1600m2-es telekkel. utcában víz, gáz, villany,
csatorna. Irányár: 13.500.000 Ft HÍVJON: 0630-3379000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201102
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! A Kastély közelében 2002ben felújított, 96m2-es, önálló, Nappali + 3 hálószobás
téglaház 1000m2-es, gyönyörű, parkosított telken eladó!
Irányár: 25.900.000 Ft. HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA A POSTÁVAL
SZEMBEN! 5201947
* GÖDÖLLŐ BLAHÁN JÓ VÉTEL! Családi ház aszfaltutas
Hegy utcában 150 m2-es újszerű ház 800 m2-es telken,
elvehetetlen panorámával, luxusvillák környezetében,
200 méterre a busztól, 31.000.000 Ft-os irányáron
eladó! HÍVJ: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában
66 m2-es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel,
1080m2-es telken garázzsal, melléképülettel eladó.
20.500.000 Ft. HÍVJ! 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
* GÖDÖLLŐ, FÁCÁNOS, ÚJ CSALÁDI HÁZ! Új épülő
környezetben 80 m2-es, 2 szobás, most épülő téglaház
24.500.000 Ft-ért eladó. Igény esetén plusz 3 szobával
(plusz 60 m2) beépített tetőtérrel plusz 4.500.000 Ft-ból
kibővíthető!
Telefonáljon:
0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5200891
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* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! 115 m2-es, 4 hálószobás családi ház. 1275m2-es telken, kertvárosi környezetben eladó.
Irányár: 22.000.000 Ft. HÍVJON! 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
5201080
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Központban 92 m2-es, 3 szobás,
igényesen felújított kockaház 1000 m2-es telken eladó! Új
burkolatok, automata kapu, riasztó, nagy terasz, különáló
garázs. Külön nyári lak. Központhoz közel. Irányár:
32.000.000 Ft. HÍVJON! 0630-337-9000 Szűcs László
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
5200985
* SZADA, ÉPÍTÉSI TELEK A BLAHAI DOMBON! 23 méter
széles, panoramas, lapos gyönyörű telek MINDÖSSZE
8.000.000 Ft-ért eladó! 180 m2-es ház építető, akár kétlakásos is! Villany a telken, víz,gáz, csatorna utcában! NE
VÁRJ, HÍVJ: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201349
* VÁCSZENTLÁSZLÓ, CSALÁDI HÁZ! 84 m2-es, 3 szobás,
cirkó fűtéses, 2004-ben felújított családi ház széles, 937
m2-es telken eladó! Magaslatban van, jól megközelíthető, jó
elosztású ház! Irányár: 11.300.000 Ft HÍVJON! 0630-3379000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
www.telekvadasz.hu 5201961
* PALOTAKERTI LAKÁS! 62 m2-es, 2 + félszobás, jól karbantartott, tizedik emeleti lakás eladó! Azonnal költözhető!
Erkély, kitűnő panoráma. Irányár: 10.500.000 Ft. Telefon:
0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁBAL SZEMBEN! 5200312
* 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 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
* Gödöllőn az Akácfa u. 11. sz. alatti 2400 nm nagyságú
építési telek eladó. Az utca jelenleg aszfaltozás alatt áll. Tel.:
30/8569-444
* Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt-on 46 nm-es, fsz-i, egyszobás lakás. 206 eFt/nm. Tel.: 20/3466-937
* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás eladó. Érd.: 70/573-5173.
* 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, 06-203191-581.
* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített,
1111 nm nagyságú, gondozott, elektromos közművelellátott
zártkerti ingatlan tartózkodó épülettel eladó 870.000 Ft-ért.
Tel.: 06-209-390-824.
* Kerepes, Babits M. utcában földszint + tetőteres családi
ház eladó. Tel.: 36/484-369.
* 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.
* 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.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított egyedi
fűtéses lakás 1+2 félszoba 69 nm-es eladó. Tel.: 30/9-500583
* 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.
* 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.
* 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.
* LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,6 mFt-ért GÖDÖLLŐN, a Béri
Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban
(tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/4749098.
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* 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 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal,
kertvárosban, központhoz közel eladó. Iá.: 20,5 mFt. Tel.:
30/9495-449.
* Alkalmi áron eladó Veresegyházon 1000 nm-es telken
2002-ben épült családi ház. Ár: 20 mFt, alku nélkül. Csak
komoly érdeklődők telenonhívását várjuk. Érd.: 30/6464637.
* 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
* 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 Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes,
teljesen felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában,
23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10
mFt. Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllőn, Perczel Mór utcában panorámás, összközműves,
200 nöl-es telek ÁRON ALUL eladó. Jelenleg egy 36 nm-es
faház található a telken, teljes beépíthetőség 220 nm. I.ár:
9,9 mFt. Tel.: 70/365-0397.
* 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.
* Az egyetem mellett 43 nm-es, 1. emeleti, erkélyes, parkra
néző, felújított lakás 10 nm-es pincetárolóval 10,7 mFt-os
irányáron eladó. Tel.: 30/232-3963.
* 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.
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár eladó. Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.:
30/491-8406.
* Szilasligeten jó fekvésű építési telek eladó. Tel.: 30/9585018.
* 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.
* 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.
* Ambrus Z. közben 1,5 szobás, erkélyes, panorámás, 3.
emeleti lakás azonnali beköltözéssel eladó. 11,5 mFt. Tel.:
70/455-0108.
* 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.
* Vácszentlászlón 150 nöl-es telek eladó. Tel.: 30/259-5791.
* Gödöllőn eladó 2 szobás, konvektoros lakás. Tel.: 20/3661808, 30/443-4496.

* 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
* Építési telek eladó Gödöllőn a Szent Gellért utcában:
20x30 m-es, összközművel, jogerős építési engedéllyel
9,9 mFt-ért. Tel.: 20/958-4324
* Pár év múlva Gödöllőn szeretne építkezni? Vegyen most
telket olcsón a Nagyfenyvesben, Irtványosnál vagy a
Dögkútnál! Érd.: 20/459-8334
* Erdőszél út 27 sz. alatt eladó 774 nm belterületi,
összközműves építési telek alápincézett faházzal, termő
gyümölcsössel. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369
* Eladó Gödöllőn a Remsey F. krt. 3. sz. alatt földszinti, 44 nm-es lakás. Iá: 13.199.000 Ft. Tel.: 411678, 70/7059-980
* Gödöllő belvárosában, téglaépületben 1. emeleti, udvari
30 nm-es összkomfortos, cirkófűtéses, felújított, azonnal
beköltözhető lakás 9,0 mFt-ért eladó. Tel.: 06-1-3560315, 30-485-2141
* 1170 nm-es építési telek eladó. Összközműves,
utcafront 20 m széles. Cím: Gödöllő, Mohács u. 31. Tel.:
20/9463-112
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* Szent János utcában 3. emeleti, 2 szobás, gázkonvektoros,
teljesen felújított lakás sürgősen eladó. Érd.: 20/9179-703
* Gödöllőn a Panoráma u. 10 alatt egy 750 nm-es
üdülőövezeti telek eladó. Tel.: 70/360-2036
* Eladó Valkón szoba-konyha fürdőszobás, gázfűtéses ház
110 nöl telekkel. Iár: 3,8 mFt. Tel.: 06-1-410-4571
* Gödöllőn, a Lázár Vilmos utcában 1850 nm-es, 25 m
utcafrontos telek eladó. Iár: 25 mFt. Hévízgyörkön 270 nmes családi ház sok extrával eladó! Iár: 27,8 mFt. 2000-es
építésű, 70 nm nappali + 4 szoba, dryvit, klíma, összközmű.
Tel.: 30/445-8740
* Még tél előtt beköltözhet abba a kertvárosban eladó 4
szoba összkomfortos, emeletes családi házba, amely 200 nöl
telken fekszik. Alkalmas üzletnek, kétgenerációnak, nagycsaládnak. Tel.: 30/360-3935
* Gödöllőn a Dózsa Gy. u. 1-3. sz. alatt eladó 1,5 szobás, 44
nm-es felújításra szoruló, 1. emeleti lakás. Iár: 12 mFt. Érd.:
20/483-2656
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* FÁCÁN SORON 2 szobás, parkettás, gázfűtéses, felújított lakás eladó. Kertkapcsolat, zöld övezet, pincerész,
vízóra, csend, jó levegő. Érd.: 20/912-1979
* Gödöllőn a HARASZTBAN KERESÜNK családunk részére
magánszemélytől eladó házat. Lehet felújítandó is. Tel.:
20/437-0652
* Eladó Szent János utcában 4. emeleti, 59 nm-es,
nagykonyhás, konvektoros lakás. Gödöllői nagyobb lakás
ill. ház csere is érdekel. Tel.: 30/639-5774.
* Aszódon városközpontban 1100 nm-es céges, vállalkozás célú üzemi telek, lakások, üzletek, üzemépítés
lehetőséggel eladó. Tel.: 30/9461-807
* Gödöllőn a Kastélypark mellett sorházban, szélső
déli fekvésű 120 nm-es jó adottságú, értékes ház
eladó. 450 nm-es telek, garázs, szuterén, 2 lakószint,
3 szoba, 2 fürdőszoba, konyha, étkező, nappali, fedett
erkély, fedett terasz, kocsibeálló, 3 parkoló. Tel.:
30/9461-807

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

* Gödöllőn a Királytelepen 51 nm alapterületű, nappali + 3 x
fél szobás felújított tetőteres családi ház 537 m2-es telekkel.
Iá: 15,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen 2004-ben épült 136 nm hasznos
területű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi
ház, 35 nm-es garázzsal, 55 nm-es üzlethelyiséggel, 730
nm-es saroktelken. Iá: 21,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában az Erzsébet-park közelében 130 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, 610 nm-es rendezett
telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5
szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos
garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 24,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2001-ben épült, 70 nm
alapterületű, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes
családi ház, garázzsal, 360 nm-es parkosított telekkel. Iá:
25,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kervárosban 99 nm alapterületű, részben
alápincézett 3 szobás családi ház beépíthető tetőtérrel, melléképülettel, 150 nöl-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 2 lakásos ikerházban, 122 nm
hasznos lakóterű, nappali + 4 szobás lakások garázzsal, 550
nm-es déli fekvésű, panorámás telekrésszel nyári beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész
állapotban 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet királyné krt-on 64 nm-es, 1 + 2 x fél
szobás felújított erkélyes lakás. Iá: 11 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szabadság téren 74 nm-es, 3 szobás, 2 erkélyes D-Ny-i fekvésű lakás eladó. Iá: 14 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* 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
* 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.: 0620/9194870
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás,
konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár:
10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+3félszobás, sorházi lakás beköltözhető állapotban
eladó. Ár: 21MFt Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre
utcában, 49-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások
10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés,
parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 21MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu

* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás
eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár:
14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es
családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2
terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár:
60MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új
építésű, 48m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes
lakások, liftes házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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: 24,8MFttól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő
-Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás,
fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12,8MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú,
74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz
cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár:
18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely,
ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás
polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince,
kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 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 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Szent János utcában, földszinti, fiatalosan
felújított, 42nm-es, 2szobás, egyedi fűtésű lakás + tároló +
garázs! eladó. Ár: 10MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
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* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a
Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás
családi ház, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* Gödöllő központjában a Kazinczy krt-on 2 szoba összkomfortos, egyedi vízórás, gázkonvektoros, erkélyes, III. emeleti
lakás, bútorozva nov. 1-től kiadó. Iár 60e Ft+rezsi+2 havi
kaució. Tel.: 20/578-6848.
* Gödöllő központjában a Szabadság téren 65 nm-es 2 szoba
+ étkezős-konyhás összkomfortos lakás kiadó. Érdeklődni
lehet: 06-30-9475-699-es telefonszámon.
* Lakás kiadó a Kazinzcy körúton. 3 szoba, 70 nm+garázs, 5
nm-es erkély. Bútorozatlan, egyedi ház, saját vízóra,
kábeltévé, Internet. Tel.: 30/510-5814.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* 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. 1-től. Csak hosszú távra! 2 havi kauciót kérünk.
Tel.: 20/430-0348, 28/441-038.
* Családi háznál bútorozott, központi fűtéses szoba fürdőszoba használattal, egyetemista lánynak vagy egyedülálló nő
részére kiadó. Tel.: 28/419-927
* 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, 30/3156059.
* Külön bejáratú szoba kiadó a kertvárosban. Tel.: 30/4779674.
* 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 Gödöllőn, Erzsébet körúton, 2. emeleten 2 szobás
lakás. Tel.: 30/441-6742
* Gödöllőn a Palotakerten kastélyparkra néző, 2 szobás,
távfűtéses, bútorozott lakás kiadó. 45 eFt/hó + rezsi, kéthavi
kaució szükséges. Tel.: 30/678-3910
* Gödöllőre - Budapestre jó közlekedési lehetőséggel
Zsámbokon 3 szobás, felújított, összkomfortos kertes családi ház kiadó, egyetemisták részére is. Tel.: 28/419-927
* Gödöllő központjában igényesen felújított, részben bútorozott, erkélyes, kombi cirkógázfűtéses, 4 szobás, 85 nm-es
lakás hosszú távra kiadó. Irodának is alkalmas. Azonnal
beköltözhető. Tel.: 30/950-4779
* Kellemes környéken központhoz, egyetemhez közeli alacsony rezsijű, bútorozott lakás kiadó. Méltányos bérleti díj,
mely tatarozási munkák elvégzésével csökkenthető. Érd.:
418-785, 17 órától
* Gödöllőn kulturált zöldövezeti környezetben külön bejáratú
2 szoba hallos összkomfort erkéllyel, nov. 1-től kiadó.
Hölgyeknek árengedmény. Érd.: 421-383, 30/392-6096
* Gödöllő központjában 1,5 szobás, felújított, bútorozatlan
lakás kiadó. 52 eFt/hó + rezsi. Érd.: 30/9541-097
KIADÓ
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, a
Gábor Áron utcában, 100nm-es szuterén vállalkozás
céljára kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* 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.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is.
Tel: (20) 9455-583.

Gödöllői Szolgálat
* 150 nm műhelynek alkalmas fűtött épület kiadó hosszú
távra. Tel.: 20/567-9348.
* Gödöllőn, Lázár Vilmos u. 22-ben szuterén különböző
üzletekhez, üzlethelyiség kiadó. Ugyanitt boroshordók különböző méretben eladók. Érd.: 20/541-2382, egész nap
* Kiadó! Dózsa Gy. út 18. sz. alatt, a bírósággal szemben 27
nm iroda bútorozva kiadó! Érd.: 20/944-3366

* Szobafestés, mázolás, tapétázás és egyéb építőipari
munkák, pl. gipszkartonozás, burkolás, parkettázás. Szabó
Zsolt. Tel.: 30/360-9516
* Lakások takarítását vállalom. Tel.: 70/269-5431
* Nyugdíjasoknak gyógylábápolás a téli hónapokban, nagyon
kedvező áron. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a házaló kontároktól. Bárándi József.

SZOLGÁLTATÁS
* Masszázstanfolyam indul Gödöllőn november 12-től. A tanfolyamról tájékoztatást a 06 70/331-0958, és a 06
70/330-4694 telefonszámokon kérhet.
* Tetőjavítás, bádogozás rövid határidőn belül. Tel.: 20/9446365.
* 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.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta
készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is
vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil:
20/368-5888.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
* Őszi kerti munkát, fa- és szőlőtelepítést, díszfák ültetését,
kertrendezést vállal nyugdíjas kertész. Tel.: 70/7712-543
* 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.
* 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.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése,
felújítása. Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.:
20/9352-138.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Régiségek vétele és eladása! Régiségbolt! Gödöllő,
Városmajor u. 10. Nyitva: H-P: 10-17 óráig, SZ.: 10-12 óráig.
Tel.: 30/5099-170.
* Könyvelés, könyvvizsgálat! 14 éve működő könyvelő cég
vállalja kettős könyvvezetésű cégek könyvelését, könyvvizsgálatot, átalakulási vagyonmérleg készítését. Tel.: 28/430660.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását, felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel,
korrekt áron. Tel.: 20/925-8912.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés,
szivornyaépítés és minden ami a kertről szól. Tel.: 30/5287777, 30/2020-045.
* 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.
* Megbízható, leinformálható hölgy irodák, lakások
takarítását vállalja. Tel.: 20/537-6883.
* Baba-mama találkozó! Várunk minden kedves mamát és
babát (0-6 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.: 486-029, 70/384-8711.
* 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.
* Teniszoktatás Gödöllőn! Hazánk egyik legszebb
teniszsátrában kezdők, haladók, gyermekek és felnőttek
részére. Átlagos képességű kezdő az alapszintet 10 óra alatt
eléri! Tel.: 20/9417-628, 20/9377-428.

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.: 13-029504
* Alapfokú angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, elsősorban szombaton. Tel.: 20/5159-864
* TOP-TAN tanfolyamok középiskolásoknak:angol haladó:
hétfő 15.00-16.30, nyelvvizsgára felkészítő: kedd: 15-16.30,
középszintű érettségire felkészítő: szerda:15-16.30. Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-224-7563 www.toptan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu
* Felnőtt úszásoktatás! Helye: Valkó, általános iskola tanuszodája. Jelentkezni lehet: 20/582-8397-es telefonszámon,
Hamar Judit úszásoktatónál.
* Beszédcentrikus angol órák. Délelőtti középhaladó, haladó
csoportok (max. 5 fő). Üzleti angol. Fordítás. Nyelvvizsgára
felkészítés alaptól felsőkokig. Tel.:414-297, 30/9909-346.
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági
és fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi
nélkül. Részletfizetési lehetőséggel. Tel.: 30/686-4107.
* Tanulási készségfejlesztés mozgásterápiával, valamint korrepetálás, iskolaelőkészítés, gyermekfelügyelet, tapasztalt
gyógypedagógusnál 12 éves korig. Tel.: 414-295, 30/3261915.
* Matematika, műszaki tantárgyak oktatását vállalom közép
és felső szinten. Hallmart1@freemail.hu
* Tanítónő alsó tagozatosoknak korrepetálást vállal. Tel.:
20/922-3791.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai,
egyetemi felvételire előkészítés emelt- és középszintű
érettségire felkészítés formájában. Tel.: 410-683; 30/3802608.
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* Gyermekfelügyeletet, magyar korrepetálást és
felvételire való felkészítést vállalok. Tel.: 30/327-0449
* Beszéd- és nyelvvizsgacentrikus német oktatás egyedi
tanrenddel és időbeosztásban, napközben is! Gönczi
Krisztina, szakfordító: 30/437-1589
* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/658-6284.
TÁRSKERESÉS
* Bizalmas, diszkrét társközvetítés azoknak, akik nem
szeretik a magányt és társra vágynak. "Én keresem,
Önök választanak!" Tel.: 70/546-2484.
* 71 éves özvegy férfi társat keres 58 és 64 éves, lehetőleg özvegy nő személyében. Érd.: 70/223-7154
ADÁS~VÉTEL
* 125 l-es gyári betonkeverő eladó 25eFt. Tel.: 20/3370552.
* 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 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110
típusú, 85 W-os fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért. Tel.:
(20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1
db palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új,
fekete női bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű
női bőrkosztüm S-méretben (20 ezer Ft), világosbarna,
női átmeneti bőrkabát S-es, 38-as méretben (15 ezer Ft),
mappabőr téli 3-es prémes női kabát 164/44-es méretben (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Kitűnő állapotban lévő, 170-200-as franciaágy, 2 db
éjjeliszekrénnyel eladó 40 ezer Ft-ért. Tel.: 70/3828422.
* Gyermekáldás előtt vagy után! Eladó baba holmik!
Pierre Cardin háromfunkciós nagykerekű babakocsi (thermo mózeskosárral), Preg Perego babyhordozó (autós
fogadóval), fürdőkád + állvány, baby-kenguru, sok-sok
babaruha, cipő, játék, stb. Tel.: 20/9255-977, 30/9221675.
* Sarokülő garnitúra fotellal, és 1 db tévéállvány eladó.
Érd.: 20/588-4883.
* Eladó 2 db fodrászpult székkel. Érd.: 70/280-2276.
* 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.: 20/3966066.
* 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.: 20/9255-977, 30/9221-675.
* Evezőlapáttal kombinált mechanikus futópad eladó.
Tel.: 30/962-8687.
* Eladó 1 db fémhajlított fotel új kárpittal, 1 db fenyő
konyhaasztal, 1 db Nasa által kifejlesztett bio, 8 funkciós
ágybetét új fenyőkerettel. Továbbá 1 db Hilti 400-as szögbelövő, apró szerszámok, palázáshoz való szerszámok és
még nagyon sok értékes apró szerszám. Jól jár ha megnézi az, akit érdekel a jó szerszám. Egyben is elvihető
120.000 Ft-ért. Érd.: 30/426-6170, 30/306-3301.
* Eladó 2 és fél raklap Tondach csárdás cserép 90 Ft/db,
és hozzá kúpcserép 400 Ft/db. Érd.: 20/5196-466
* 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 3,60as 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.
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* Neobarokk cseresznyefa hálószoba 7 db-os, áron alul,
250 eFt-ért eladó. Tel.: 20/587-4678
* Bontott tetőcserép eladó. Érd.: 16 óra után 28/412149
* Használt digitális mérleget vennék. Tel.: 20/361-3378
* Kiváló állapotban hálószobabútor elfogadható áron
eladó. Tel.: 418-339, délután
* Eladó autóhifi, egy 600 w-os mélyláda, és egy 2x220
w-os Magnat erősítő. Érd.: 30/499-2894, egész nap
* Pattogatott kukorica automaták eladók. Érd.:
30/9473-657
* 4 db 14-es alufelni 5 csillagos, újszerű állapotban 70
ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/616-4145
* Másfél éve vásárolt kétszemélyes, három pozícióba
állítható Ikeás fenyő futtonágy nyersszínű matraccal
helyszűke miatt eladó. Iár: 16 eFt. Érd.: 30/3688-109
* Eladó sürgősen, áron alul egy háromrészes, teljesen új,
modern vonalvezetésű ülőgarnitúra. Tel.: 20/921-8133
* Virághagymák, krókusz, jácint, hóvirág, tulipán, amaryllis, stb. Kovácsolt vas és lemezásók, lombseprűk, gereblyék, védőkesztyűk. Díszállateledelek, díszmadáreleségek: papagáj, pinty, kanári. Rágcsálóeleség: hörcsög,
múkus, tengerimalac, haleleség: akváriumi, tavi. Egér és
patkányirtószerek, egérfogók, elektromos egérriasztók,
naftalinos rágcsálóűző, egérragasztó. Várjuk üzletünkbe
vasárnap délelőtt is. Kószó János Mezőgazdasági Boltja.
Gödöllő, Szabadság út 28/b.
* Új kárpitozású ülőgarnitúra 3-as kanapé (2 sz. ággyá
alakítható) + 2-es kanapé + sarokelem kedvező áron
eladó. Tel.: 30/573-8309
ÁLLAT
* 10 hetes gyönyörű, fajtatiszta, fekete kan pulikölykök
15 eFt-ért eladók. Tel.: 418-853 (este)
* Gödöllőn, ideális körülmények között tartott BEAGLE
kiskutyák tricolor színben kaphatók. Tel.: 28/413-314,
20/553-7026.
* Szürke perzsa keverék cica ajándékba. Tel.: 415-260.
* Fiú és lány, arany és ezüst színű, kicsi és felnőtt,
törzskönyves, oltott, féregtelenített csincsilla-perzsa
cicák kedvező áron eladók. Érd.: 20/3684-850,
20/3639-812, 20/324-9602
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 Ft-ért 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) 2923580
* 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
* 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).
* 1989-es Babetta eladó. Iár: 50.000 Ft. Tel.: 70/9442377
* 40.000 km-t futott 2002-es Suzuki Sedan légkondival,
elektromos ablakemelővel, vonóhoroggal 1.290.000 Ftért eladó. Tel.: 20/340-4861.
* Eladó Lada combi 1500 köbcm, 1994 évjáratú, bordó.
Forgalmi 2006. 04. 21-ig érvényes, utánfutó érv.: 2006.
07. 23. Érd.: 415-544, 30/4659-658.
* Eladó 4 vadonat új Corsa vasfelni féláron, és 4 Fiestára
való téli gumi. Tel.: 416-826
* 91-es Jugo Skála megkímélt állapotban eladó. Friss
műszakival, alufelnivel. Tel.: 20/390-5387
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.
* 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.
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Vívás

Tőrsikerek
Krefeldben rendezték a párbajtőrversenyeket, ahol a kadet női 3. helyezett
a GEAC-os Győri Petra lett, míg az
újonc korosztályban Tóth Fruzsina a 7.
helyet szerezte meg. Budapesten az
Allstar Kupa újonc női párbajtőrversenyén már aranyérmes lett a gödöllői
színeket képviselő Tóth Fruzsina, Szolnokon pedig a 2. helyen végzett. A lányok edzői: Fekete Gábor és Kurucz
Balázs.
A nemzetközi junior férfi tõr válogatóverseny
színhelye Keszthely volt, ahol a 45 indulóból a
kadet világbajnokságon döntõs Benke Balázs az
elsõ fordulót veretlenül zárta, majd a 32-es táblán az MTK-s Pásztort verte 15:6-ra. A nyolcba
jutásért az egyenes ágon kikapott a Törekvéses
Tóth Balázstól 15:11-re, de a vigaszágon megverte a kadet világbajnok szlovák vívót, Joniakot. A 8-as döntõben egyik nagy ellenfelére, az
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MTK-s Székire mért vereséget, az eredmény
15:10 lett, így bekerült a négyes döntõbe, ahol
kikapott az MTK-s Bírótól, így bronzérmes lett.
Edzõje: Fekete Gábor.
Somorján a nemzetközi serdülõ férfi tõrverseny gödöllõi legjobbja Zorkóczy Csaba lett,
aki az 5. helyen végzett. Teljesítménye azért is
dícséretes, mert a nála 1 évvel idõsebb korosztály versenyén érte el ezt a helyezést. A nyolcadik helyet klubtársa, Galambos Gábor szerezte
meg.
A nõi tõr 41 indulójából Varga Zsuzsanna 3.
lett (a nála 2 évvel idõsebbek között), 6. pedig
Rimán Dorottya. Edzõ: Fekete Gábor.
Grazban került sor a felnõtt nõi tõrverseny
nemzetközi versenyére, ahol a mieinknek olasz,
osztrák és magyar vívókkal kellett megküzdeniük. A Honvédtól átigazolt Jeszenszky Szilvia
elsõ megmérettetése Gödöllõ színeiben remekül sikerült, a 24 indulóból a dobogó 2. fokára
állhatott, Gémesi Tekla pedig 9. lett. A GEACos tõrözõk minden külföldi és hazai helyszínen,
mindenféle korosztályban nagyon szépen helyt
álltak az idény kezdetén. Reméljük, ilyen jól
szerepelnek az évadban, öregbítvén a gödöllõi
vívók hírnevét.
Z. Kárpáti Zsófia

Atlétika

Rúdugró sikerek: négyből 3
Az országos ügyességi csapatbajnokságon a fiatal gödöllői rúdugrók a
megszerezhető négy bajnokságból
hármat megnyertek és a negyedikben
is második helyet értek el, ezzel ebben az évben kiérdemelték az ország
legjobb utánpótlás „rúdugró műhelye“ címet.
Ezt igazolja az év folyamán megszerzett 8 országos bajnoki cím és az a tény is, hogy hárman voltak tagjai a korosztályos válogatott viadalnak. A versenyen szerepeltek közül ki kell
emelni Palánkai Beát, aki 310 cm-rel nagy
egyéni csúcsot ugrott. Ez az eddigi legjobb 13
éves magyar eredmény. Kitûnõen szerepelt
Székely Nóra, aki súlyos bokasérülésbõl éppen felgyógyult és egyéni csúcs közelbe ugorva az utolsó döntõ ugrásával segítette a junior
csapatot a bajnokság megnyeréséhez. Gajdócsi
András is igazolta jó formáját, hiszen 360 cm-t
ugorva kiemelkedett a serdülõ mezõnybõl.
Eredmények: bajnokságot nyertek, serdülõ
lány csapat: Palánkai Bea, Jilly Kriszti, Tóth
Viola, Földi Alexandra, Csillag Zsófi. Junior

Női röplabda Extraliga

Jászberény, 300 nézõ, vezette: Csikós, Szabó.
Jászberény: TÍMÁR 4, Puskás 17, NÉMETH
22, Szívós 11, Fekete 17, Sándor 8, csere:
SELMECZI (liberó). Edzõ: Botos Ferenc.
Gödöllõ: KOVÁCS 16, Gombai 7, Gudmann
5, MESTER 22, KURUCZ 19, Vargáné 11,
csere: KÖTÉL D. (liberó), Kránitz, Nagy Sz.
Edzõ: Hollósy László.
A Gödöllõi RC Jászberényben folytatta jó sorozatát. A csapat ezúttal a rutinos játékosokkal megerõsített jászságiaknál nyert. A mérkõzés nagy
küzdelmet hozott. Hollósy László tanítványai csak
az utolsó pillanatban, óriási izgalmak között tudták
legyõzni ellenfelüket. A gödöllõi csapat edzõje szerint az elsõ szettet kivéve végig jó esélyük volt a játszmák megnyerésére. A hazai vezetés után sikerült
egyenlíteni és a folytatásban is a GRC-nek állt a
zászló. A harmadik szettben a gödöllõi együttes
22:20-ra vezetett, de a berényiek nem adták fel. A
26:24-re elveszített szett után alaposan összekapta

Cső-dálatos
Gödöllõi Futsal Klub – Csõ Montage
2:0 (0:0)

Sikerült! Elõre lelövöm a poént, de hát ez a lényeg! A Csõ-Montage elleni (az idei bajnokság
negyedik) rangadóját 2:0 arányban megnyertük, bizonyítva hogy a Kanárik elleni gödörbõl
van kiút. Nincs az a gödör egy Bikának. Tulajdonképpen ez is volna a lényeg, nyertünk, mehetünk haza. No de volt az a hétfõi meccs, nem
is akármilyen!
Pedig a rossz elõjelek megint tornyosultak:
Tóth Szabi és Berkes Laci sérülés miatt hiányzott, és Baranyai Pali sem volt teljesen fitt. (Hiányzók voltak persze a túloldalon is.)
S pikáns volt a találkozó azon okból kifolyólag is, hogy a tavalyi szezonban Tóth Szabiék pont a Csõbõl igazoltak hozzánk. Szóval
bizonyítási vágy, meg ilyenek…
Nos, igazi rangadóhoz méltó kezdés, és gólnélküli elsõ félidõ. Inkább csak a küzdelem jellemezte a meccset. És volt két kapufánk.
A második félidõ feléig másolták a csapatok
az elsõt (két kapufánk megint volt) aztán Vígh
Feri kérdéses elesésére a spori büntetõt fújt.
Madi állt a labdához, s a Csõ szurkolók már
kárörvendtek elõre, sajnos igazuk lett, Madi a
bal kapufát lõtte telibe.
De ettõl valahogyan felpörögtünk. Tóth Gyuszi
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magát a gödöllõi csapat, simán nyerték a
negyedik játszmát és így ismét
egyenlõ lett az állás. A döntõ ötödik szettben felváltva vezettek a csapatok (3:6, 8:6, 11:13). A végén 16:15-ös gödöllõi vezetésnél következett a
Jászberény utolsó esélye egy nagy leütés, ám
Gombai és Mester kettõs sánca jól mûködött, így a
csapat örülhetett az újabb sikernek. A jászberényi
mérkõzés presztizs csatát hozott, ahol hullámzó
teljesítményt nyújtott a két együttes. Hollósy László szerint végre igazi csapatként viselkedtek és játszottak a lányok. A csapat nagy szívvel játszott,
ami döntõ volt a kiélezett küzdelmet hozó találkozón. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtott Kurucz
Ágnes és Kötél Dóra. Ismét sok pontot szerzett
Kovács Barbara és Mester Orsolya. Ezen a bajnoki mérkõzésen Kránitz Lívia elõször lépett pályára
gödöllõi színekben. Szülés után újra játszott Nagy
Krisztina, aki nyitásfogadásaival segítette a csapatot. Az egész csapat dicséretet érdemel az idegenben megszerzett gyõzelemért.
További hír, hogy Magyar Krisztina ebben az
idényben kölcsön játékosként Jászberényben szerepel. Az extraliga elsõ körében a TFSE (okt. 28.,
Bp.) és a Vasas (okt. 30., 16 óra, SZIE csarnok) elleni mérkõzés következik.
-esztí-

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

Játék, meglepetésekkel!

laljuk el, úgy hogy mi már lejátszottuk minden
rangadónkat.
Végül kiemelendõ a csapat tartása, Madarász Jani feltámadása a kihagyott büntetõ után,
és leginkább Tóth Gyuszi, teljesítménye, aki remekül védett (megint), s mindkét gól az õ kidobásából származott.
Összességében: Szép volt fiúk! Hajrá Gödöllõ!
Hajrá Bikák!
-pd-

Heti sport

Nem megy…
lány csapat: Székely Nóra, Dús Jetta, Gönczi
Kriszti, Kutrik Hajni, Balbós Csilla. Serdülõ
fiú csapat: Gajdócsi András, Kisgergely Balázs, Ollári Bálint, Pintér Tamás. II. helyezés
Junior fiú csapat: Szekeres Zsolt, Várszegi Tamás, Szibilla László, Varga János.

remek kidobása Madit találta meg a bal szélen, õ
futtából átlõtte a bõrt a hosszúra, ahol Vígh Feri
bevetõdve érkezett! 1:0! S egy percen belül lemásoltuk ezen akciót, annyi különbséggel,
hogy a befejezõ ezúttel Lódi Tomi volt.
A végén a Csõ még lehozta a kapust, de a
helyzet nem változott, így 2:0-ra gyõzedelmeskedtünk és a tabella harmadik helyét fog-

GFK: Tóth Gy. – Lódi, Madarász, Simonyi, Szente, – Baranyai, Fehér,
Vigh, Weisz, Ács.
Edzõ: Nahóczki Attila. G.: Vígh, Lódi

Labdarúgás – NB III.

Jászberény is fejet hajtott
Jászberényi RK - Gödöllõi RC 2:3
(21, -22, 24, -16, -15)

Teremlabdarúgás
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A labdarúgó NB III. Mátra-csoportjában szereplõ
Pelikán FC Gödöllõ továbbra is a 16 csapatos
tabella utolsó helyén tartózkodik.
Az elmúlt fordulókban, így a legutóbbi 11-ikben sem sikerült pontot szerenie a csapatnak.
Ezúttal az utolsó elõtti helyen található Nagykáta vendégeskedett nálunk, s vitte el a három
pontot, a mérkõzés vége ugyanis 2-3 lett…
Az élcsoport: 1. Magyargéc 26 pont, 2.
Jászberény 24 (29-13), 3. Veresegyház
24 (25-9), …16. Gödöllő 4 (11-33)
(t.)

OKTÓBER 28.
Röplabda: nõi Extraliga: Nirvana TFSEGödöllõi RC, 18 óra
Kosárlabda: Pest megyei bajnokság, férfi B:
Fulcourt-GEAC III., 20.30
OKTÓBER 29.
Labdarúgás: NB III: Mezõkövesd-Gödöllõ,
14.30, ifi 12.30
Kézilabda: nõi felnõtt: Dunakeszi-GKC, 16 óra
Férfi felnõtt: Diósdi TC-GKC, 17 óra
OKTÓBER 30.
Kézilabda: férfi felnõtt: Ceglédi VSE-GEAC,
13 óra, ifi 11 óra
Kosárlabda férfi B: GEAC III.-Monor Old,
20 óra, SZIE

Férfi megyei kézilabda

Kettős idegenbeli siker
Dunakeszi KK - Gödöllõi KC
23 – 32 (6 –17)
GKC: Horváth Zs., Rácz S. 5, Bartos G.,
Bõdy I. 5, Kalmár A. 4, Farkas K. 2,Fejes L.
1, Bátori Cs. 4, Hajdu Z. 1, NOVÁK Z. 10.

A megyei férfi kézilabda bajnokság kilencedik
fordulójában Dunakeszin lépett pályára a Gödöllõi KC, és az idény eddigi legszorosabb
mérkõzéséngyûjtötte be a két pontot a helyi
csapattal szemben.
A mérkõzés elején egy gyors indításból vezetést szerzett a GKC, majd a kihagyott ziccereknek köszönhetõen egy kis gól szünet következett. A negyedik perctõl ismét gödöllõi gólok
következtek, míg a dunakesziek csak elvétve
találtak be a vendég kapuba. A szünetre 11 gólos megnyugtató elõnnyel vonulhatott az öltözõbe Bartos Gábor játékos edzõ csapata.
A második félidõre megrázta magát a hazai
csapat, mind védekezésben mind támadásban
átlagon felülit nyújtottak az elsõ félidei játékukhoz képest. A gödöllõi gárda nem tudta növelni az elsõ játékrészben megszerzett elõnyét,
a lelkes Dunakeszi a félidõ derekán támadó emberfogásra jött ki, alaposan megzavarva ezzel a
fáradtnak tûnõ és helyenként ötlettelenül támadó GKC-t. A mérkõzés hajrájára kilenc gól volt
a különbség a két csapat között, ami a hazaiakra

nézve dicséretes teljesítmény annak tükrében
hogy Ráczék eddig átlagban 15-20 gólos gyõzelmeket arattak. A vége 32- 23 a GKC javára,
a gyõzelem magabiztos, ám a mutatott játék kevésnek tûnik a távlati NB-s terveket figyelembevéve.

Vecsési SK - Gödöllõi KC 20 – 39
(13 – 19)
GKC : BÁTORI CS. 10, KALMÁR A. 10,
Rácz S. 5, Fejes L. 5, Hajdu Z., Bartos G.
1, Novák Z. 4, MEZEI Z. 4

A Vecsés elleni mérkõzésen pályára lépett a
Gödöllõi KC legfrissebb igazolása, a 23 éves
Mezei Zoltán. A fiatal irányító elsõ bemutatkozása remekül sikerült, jó játékával és négy góljával csapata egyik legjobbjának bizonyult.
Következõ hazai mérkõzés :Gödöllõi KC – Budakalászi TK, november 6., 14 óra, Egyetemi
sportcsarnok.
Hajdu Balázs

7-8. osztályosok figyelem!
Futsal szakkör indul ősztől a
Hajós iskolában!
Érd.: Tóth László, 30/555-8026
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Farkas Eleonóra: Mindenszentek
TÉLI SPORT
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A szokásosnál is méltóságteljesebb körülmények között avatták fel a legújabb máltai lovagokat a Gödöllõi Királyi Kastélyban. Október
22-én a díszteremben tette le az esküt a Jeruzsálemi Szent
János Szuverén
Máltai Lovagrend Autonóm
Perjelségei Szövetségének
nagymestere.
Dom Lorenzo
két esztendeje
régensként irányította az egész
világot átfogó lovagrendet.
Michael Stuart,
a skót királyi
család feje terjesztette elõ a dámák és lovagok azon kérését,
hogy ezentúl nagymesterként végezze tevékenységét. Dom Lorenzo, aki egyébként New

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT,
HOGY OKTÓBER 20-TŐL NOVEMBER 19-IG
KIFÜGGESZTÉSRE KERÜL A POLGÁRMESTERI
HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODÁJÁN,
A SZENT ISTVÁN EGYETEM TERÜLETRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS.

REGULA

NÁTRIUM
MEGLÉPÉS

A november 4-én
megjelenő

ORIGÓ
L . Õ. E .

Gödöllői Szolgálatba

KEVERT TEJ!

SVÉD

RÓMAI 50
FOLYADÉK

PRINCIPIUM

AZONOS
BETÛK

ZEKÉBEN

PARKOLÓ

!

ELPOTTYANTJA FORDÍTVA!

Beküldési határidõ: 2005. november 4.
A 37. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Ó, ez a vakszeszélyes földi élet / Adott-e
kincset, mely ma is enyém? / vagy ha mit bús
szemem vizsgálva nézett / Nem halt el róla
szomorún a fény“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Sas István, Nyárfa u. 3.,

Sebõ Györgyné, Semmelweis u. 2.
A Petõfi Sándor Mûv. Közp. elõadására 2
fõ részére belépõt nyert: Tóth Gáborné, József A. u. 30., Veres Tibor, Szent J. u. 9.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási
utalványát nyerték: Turkovich György, Munkácsy u. 7., Schváb Istvánné, Dalmady Gy. u.
12.

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.

*

OKTÓBER
28-ÁN,
PÉNTEK
13.30-IG

VAN!

ASZTÁCIUM

MUTATÓSZÓ

FEJFEDÕMET

-sz-

ARZÉN

HIDROGÉN

AUTÓJEL

Yorkban metropolita, az ünnepélyes eskü letétele után beszélt a lovagrend elõtt álló feladatokról, és új tisztségviselõket nevezett ki. A
magyar lovagokat az a megtiszteltetés érte,
hogy közülük
ketten – Kovács József és
Oszter Sándor
– miniszteri
rangban, ezentúl
államtitkárként dolgozhat.
A Szent János
Szuverén Máltai Lovagrend
Autonóm Perjeségeinek
Szövetsége
Fotó: Czapári
ezután a hagyományos avatási ceremónia keretében, tizenkét új
magyar dámát és lovagot fogadott soraiba.

A KIFÜGGESZTÉS IDEJE ALATT A TERVVEL
KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEIKET A HELYSZÍNEN
MEGTEHETIK.

OROSZ
ERÕSZAKOS

Nagymesteri eskütétel

GYASZTÓVAL

DÍSZED

TONNA

Máltai lovagokat avattak a királyi kastélyban

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

!

ADHATNAK FEL
HIRDETÉST!
(a 4 napos hétvége miatt)

