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Lokálpatrióta hetilap

Megemlékezés a gödöllői emlékműnél

Hősi halottaink emlékére

Fábri Mihály, a gróf Teleki Pál Egyesület elnöke
elevenítette fel azok emlékét, akik életüket adták
hazájukért: „Emlékmûvek õrzik a magyar hõsök
emlékét szerte a Kárpát-medencében, mindenhol,
ahol magyarok élnek. A kegyelet és az emlékezés
emlékmûveket emelt városunk fõterén is hõsi halottainknak, hogy felemelõ intõ jelül állandóan Gödöllõ lakói elõtt lebegjen haláluk, önfeláldozásuk,
hazaszeretetük példája. Az emlékmû 301 nevet tartalmaz … akik itt éltek városunkban, tervezték jövõjüket, hittek, szerettek, reméltek, gondoskodtak
szeretteikrõl. Épek, egészségesek voltak, elõttük
állt az élet. Háromszázegyen voltak, akik sok százezer honfitársunkkal együtt életüket vesztették a
háború borzalmai közepette. Itt maradtak utánuk
szomorú özvegyek, árvák, reményvesztett szülõk,
rokonok, barátok. Halálukkal családjukat és városunk minden akkori és mai lakóját pótolhatatlan
veszteség érte. Alkotó tehetségük nem bontakozhatott ki a közösség javára, munkájuk örökre félbeszakadt. Feláldozták életüket, mert hívta õket a
haza, fûtötte õket a hazaszeretet, tudták és érezték
kötelességüket, felelõsségüket …

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Városszerte folytatódnak az útépítések, felújítások. A kedvezõ idõjárás miatt a szakemberek úgy ütemezték át a munkálatokat, hogy

Fotó: Tatár Attila

Halottak napja előtt, hagyományainknak
megfelelően, az I. és a II. világháborúban
elesett gödöllőiek emlékművénél tartott
megemlékezést városunk önkormányzata. A prózai és verses-dalos összeállítást
követően megkoszorúzták a hősi halottaink nevét is őrző emlékművet.

Alapítva 1992

a hideg beállta elõtt minél több helyen elvégezhessék az aszfaltozást.

(2. oldal)

1956 októberében nem csak szülõ nõknek,
hanem a forradalom sérültjeinek is segítséget nyújtottak a gödöllõi városi kórházban.
dr. Klacsmann László és munkatársai a lõtt
sebeket és egyéb sebészeti eseteket is ellátták. Az intézmény egykori fõorvosával a 49
évvel ezelõtti eseményekrõl beszélgettünk.
(3. oldal)

Mindannyiukra emlékezzünk most kegyelettel!
A háborúról, a háború okairól, kimenetelérõl,
elhibázott és sikertelen lépéseirõl, igazságos és
igazságtalan mivoltáról szóló leírások, értékelések
könyvtárakat töltenek meg. Történelmi szükségszerûség volt-e belépni a két világháborúba, vagy történelmi kényszer? Magyar érdekeket szolgáltak-e

a háborús áldozatvállalások, vagy idegen célokért
folyt a kegyetlen küzdelem? – Mindezek megválaszolatlanul maradt kérdések. De itt, most … dolgunk és feladatunk õrizni és ápolni háborús halottaink emlékét. Mint ahogyan olvassuk az elõttünk
lévõ emlékmûvön: Mi nem felejtünk, nem felejthe(t.)
tünk!"
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Testületi ülés – Átmeneti elhelyezést kaptak a pártok helyi szervezetei

Teljesen kiürítik a volt községházát
Újabb akadályt bontott el a képviselőtestület többsége a volt községháza felújítása és hasznosítása elől: Gémesi
György polgármester javaslatára október 27-én 13-11 szavazati aránnyal elrendelte a Dózsa György út 2. szám
alatti épület teljes körű kiürítését és
rendelkezett az ott működő négy pártszervezet irodájának átmeneti elhelyezéséről más önkormányzati ingatlanokban.
A városházi hírek között az elmúlt években
gyakran szerepeltek olyan tudósítások, amelyek
arról szóltak, hogy az önkormányzat keresi a
volt községháza felújításának lehetõségét, aminek elengedhetetlen feltétele az épület kiürítése. Az idén a hasznosításról is határozott a képviselõ-testület. Többségi döntéssel – a Lokálpatrióta Klub, a Fidesz és a MIÉP képviselõinek
szavazatával – befektetõi ajánlatot fogadott el a
rekonstrukcióra és szálloda, kávéház, konferenciaközpont, üzletsor valamint mélygarázs kialakítására. A beruházás elõkészítése zajlik, az
épület veszélyes mûszaki állapota miatt viszont
az önkormányzat nem vállalja tovább annak a
kockázatát, hogy bárkit baleset vagy kár érjen,
aki bemegy az épületbe. Ezért terjesztette a
képviselõ-testület elé a teljes körû kiürítésre vonatkozó javaslatot a polgármester. Az intézkedéssel egy idõben az önkormányzat gondoskodott a volt községházán található pártszervezetek átmeneti elhelyezésérõl.
Az MDF a Kossuth Lajos utca 42., a KDNP a
Palotakert 16., a Fidesz és a MIÉP a Testvérvárosok útja 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban kapott átmeneti elhelyezést a
Dózsa György út 2. szám alatti épület lezárása
miatt. Az elõzményekhez tartozik, hogy a ház,
amelynek a felújítása már elodázhatatlan, az
1990-es évek elejéig állami tulajdonban állt. Az
MDF és a KDNP helyi szervezete akkor a törvény erejénél fogva ingyenes használati jogot
szerzett benne, de az irodák közüzemi költségei
õket terhelték. Az általuk használt terület állami
tulajdonban maradt akkor is, amikor a vagyonát-

adás során az épület meghatározó része önkormányzati tulajdonba került. A két pártszervezet
azután kaphat végleges elhelyezést, ha az önkormányzat meg tud állapodni a Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal arról, hogy az ingatlan állami
tulajdonrésze is az önkormányzathoz kerüljön.
A Fidesz és a MIÉP helyi szervezeteinek elhelyezését szerzõdéses keretek között – bérleti
díj és a közüzemi költségek fizetésével –, az esélyegyenlõség elve alapján biztosította a képviselõtestület a volt községháza épületében. Ezekkel a
pártszervezetekkel a mostani határozat szerint
2006. január 31-ig kell új helyiségbérleti szerzõdést kötnie a képviselõ-testületnek.
Az MDF és a KDNP az új irodákat – törvényi
elõírások szerint – továbbra is ingyenesen használja, de fizeti a közüzemi költségeket. A Fidesz és a MIÉP az eddigieknek megfelelõen
bérleti díjat is fizet az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok használatáért. Valamennyi szervezetnek gondoskodnia kell a vagyonvédelemrõl
is.

Szakács-(fr)akció
Elõzõ cikkünkben összefoglaltuk a képviselõ-testület döntését a volt községháza kiürítésérõl és a benne mûködõ négy helyi pártszervezet átmeneti elhelyezésérõl. Az SZDSZ-es
Szakács Gyula azonban kombinálni kezdett az
elõterjesztés tárgyalásakor, mondván, a pártszervezetek az önkormányzat pénzén felújított
ingatlanokban kapnak elhelyezést, holott azok
piaci áron történõ bérbeadásából (amit módosító indítványként elõterjesztett, de nem kapott
többséget) nagyobb bevétele keletkezne az önkormányzatnak. Az így elindított vita vezetett
oda, hogy – mivel a testület egy menetben szavazott a Dózsa György út 2. szám alatti épület
kiürítésérõl és a benne mûködõ pártok átmeneti
elhelyezésérõl – az MSZP-SZDSZ-GCF frakció a Szakács kezdeményezésére elrendelt név
szerinti szavazáson végeredményben a volt
községháza azonnali kiürítését is elutasította,
de kisebbségben maradt. (Érdekesség, hogy a
gazdasági bizottság a képviselõ-testület ülése

elõtt csupán egyetlen tartózkodás híján támogatta a polgármesteri elõterjesztést. Tanítani lehetne, mennyit javít Gödöllõn az ellenzéki frakció fegyelmi helyzetén egyetlen név szerinti
szavazás…)
A vitában Gémesi György rámutatott, hogy
az önkormányzatnak foglalkoznia kell a városban mûködõ közéleti szervezetek elhelyezésével. Az eddigiek során – akkor is, amikor Szakács még a kisgazdák szakértõje volt a Parlamentben – a képviselõ-testület mindig ebben a
szellemben járt el, nem is volt belõle probléma,
mint ahogyan azt is tudomásul vették a helyi
politikai erõk, hogy az MSZP-nek Gödöllõn saját tulajdonú székháza lett. Az MDF és a KDNP
törvényi elõírás szerint szerzett használati jogot
a volt községháza épületében, a Fidesz és a
MIÉP pedig a képviselõ-testület döntése alapján, az esélyegyenlõségre való tekintettel bérelt
ugyanott helyiségeket. Ilyen lehetõséget az
SZDSZ és a Kisgazdapárt is kapott, de errõl késõbb lemondtak. Ettõl kezdve, állapította meg a
polgármester, csak politikai támadás indítható
az ellenzék részérõl az elõterjesztéssel szemben. Hiszen, ha az egyik szervezetnek van irodája, akkor miért ne lehetne a másiknak, harmadiknak is! Az ingatlanok pedig, amelyekben átmeneti elhelyezést kaptak a Dózsa György utca
2. szám alól kiköltözõ pártok, a város tulajdonában maradnak. Javasolhatná, de nem teszi,
hogy az átmeneti idõre osszák meg a többi párttal az MSZP székházat, vagy építsen az önkormányzat civil házat, de ebben a helyzetben,
amikor a volt községháza kiürítése az elsõdleges cél, a képviselõ-testület elé terjesztett indítvány a megfelelõ és tisztességes megoldás.

„Kisgazda“ szívzűr – szocialista
hallgatás
Érzelmi megnyilvánulásoknak is részese lehetett a városházi ülés látogatója. Szakács Gyulát láthatóan zavarta, hogy összefüggésbe hozták a Kisgazdapárttal, amelynek parlamenti
munkáját segítette az elsõ választási ciklusban.
Ezért jegyezte meg Meizner Sándor, a német

kisebbségi önkormányzat elnöke, hogy nem
kell azt szégyellni. Mindenesetre feltûnt, hogy a
liberális városatya nem mutatkozott szolidárisnak a volt községházából kiköltöztetett pártok
elhelyezése iránt, holott nagyobb megértést
várnánk egy szabadelvû képviselõtõl.
A szocialista képviselõknél éppen az érzelemnélküliség tûnt fel, hiszen nem válaszoltak
arra a költõi kérdésként elhangzott megjegyzésre, hogy megoszthatnák székházukat a többi
pártszervezettel, arra az idõre, amíg nem találnak azok számára megfelelõ megoldást. Egy
szavuk sem volt a vitához.
Mindent összevetve, úgy látszik, mintha az
MSZP-SZDSZ-GCF frakciónak nem lenne érdeke, hogy minél elõbb újjászülessen a régi
községháza, városunk jellegadó épülete. Hiszen, ahogyan most megakadályozták volna az
épület kiürítését, úgy korábban az ingatlan idegenforgalmi hasznosítását célzó program elindítását sem támogatták.

Élet a megújult megállóban
Muki. Sokan élünk még Gödöllõn, akiknek
ez a név egy gõzmozdonyt és mögötte csattogó
kocsikat jelent. A vasútállomásról Veresegyházra indult hajdanában a vonat, s aki lekéste, futva
még utolérhette a Besnyõi megállóban. A síneket fölszedték, de a megállóhely épülete megmaradt és az önkormányzat védetté nyilvánította. Az évek múlásával azonban ennek a háznak
az állapota is leromlott, mint a régi községházáé. Vagy – maradjunk ezen a „vonalon“ – a királyi váróteremé. Nos, az elmúlt hónapokban a
Muki megállóját az önkormányzat – az elõírásoknak megfelelõ igényességgel – felújította.
(Jó lenne, ha példaként szolgálna a MÁV-nak.)
A képviselõ-testület októberi döntése szerint
a Fidesz és a MIÉP helyi szervezete nyert átmeneti elhelyezést az épületben, amelyért bérleti díjat fizetnek és a vagyonvédelemrõl is gondoskodnak. Bizonyára õk is olyan büszkék
lesznek a felújított épületre, mint ahogyan mi,
egykori utasok és vigyáznak rá, hogy szép maradjon. Azt pedig senki sem gondolhatja komolyan, hogy attól demokratikus egy társadalom,
ha olyan állapotú épületekben helyezi el közéleti szervezeteit, amelyek mellett senkinek
sincs kedve megállni, nemhogy bemenni…
-ks-

Útépítések, ahogy az időjárás engedi

Főként kis- és közepes vállalkozások érdeklődnek

Átütemezés – több új út

Hamarosan nyit az Ipari Park

Rövidesen átadják azokat az utcákat,
amelyekre az elmúlt hetekben került fel
az aszfaltburkolat. Az útépítéseknek és
felújításoknak az elmúlt hetekben kedvezett az időjárás, s ez egyben azt is jelentette, hogy a szakemberek bizonyos munkafázisokat átütemeztek annak érdekében, hogy minél több új út készülhessen
el.

A tervek szerint még az év vége előtt
megnyitja kapuit a Gödöllői Ipari Park.
A zöldmezős beruházás közútkapcsolata a 3-as főúttal már megvalósult, jelenleg a telekalakítási eljárás zajlik.
A kis- és közepes vállalkozások részérõl jelentõs érdeklõdés tapasztalható az ipari telkek
iránt, tizenhárman már elõszerzõdést is kötöttek az ingatlanok megvásárlására. Mint azt Pataki Sándor vezérigazgatótól megtudtuk, a kisebb méretû telkekre többszörös az érdeklõdés
és a jelenlegi adatok szerint nyitáskor akár a terület 20-25 százaléka is eladásra kerülhet. Az

Több olyan utcában, amelyben jelenleg is folynak
a munkálatok, jelezték a lakók, hogy az aszfaltszõnyeg terítése után levonultak az építõk, s a vízelevezetés, a szegélyezés elmaradt. Szó sincs azonban arról, hogy félmunkát végeztek volna. Mint
azt Bokor Árpádtól, a VÜSZI Kht. igazgatójától
Épül a Lázár utcai lépcső

Készül az Akácfa utca burkolata

megtudtuk, a kedvezõ idõjárást kihasználva arra
törekednek, hogy minél több útra terítsék fel az
aszfaltburkolatot. A hideg beálltával ugyanis nem
lehet már aszfaltozni, azonban ez nem lesz akadálya a folyókák, árkok építésének, a szegélyek lerakásának. Ezeket a munkákat késõbb végzik el. Az
eddig elkészült utakon jelenleg folynak az átvételt
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megelõzõ ellenõrzések, az esetleges hibák kijavítása. Ez utóbbi esetében a szakemberek számítanak a lakossági észrevételekre is, amelyeket a
VÜSZI-nek, vagy területi képviselõjüknek megtehetnek. A tervezett útprogram mellett folyamatosan végzik azokat a munkákat is, amelyek a júliusi
felhõszakadás következményei. A több mint 50
milliós kárral egyelõre úgy tûnik, egyedül kell
megküzdenie az önkormányzatnak, mivel a kormány vis major alapjából nem kapott támogatást
Gödöllõ városa. Ennek ellenére rövidesen elkészül
az esõzés által egyik legjobban sújtott Lázár Vilmos utcát a Kápolna közzel összekötõ lépcsõ,
amely egyben a veszélyeztetett domboldal egyik
részének támfalául is szolgál.
-bj-

érdeklõdõk között több, családi keretek között
mûködõ vállalkozás is van, többségük 2-5 fõt
foglalkoztat. Tevékenységi körük között a mûkõkészítés, fémforgácsolás, szerszámkészítés,
acéláru raktározás, valamint tésztagyártás egyaránt megtalálható. Ugyanakkor számos nagyobb méretû, a fõvárosból kiköltözni vágyó,
vagy csak új és korszerû telephelyet építeni
akaró cég is érdeklõdik az ingatlanok iránt; elsõsorban a terület kiemelkedõ logisztikai adottságai miatt. A Gödöllõi Ipari Parkban mintegy
36 hektárnyi területet értékesítenek majd, a néhány ezer m2-es méretû telektõl akár a 8-10
hektáros nagyságig.
-kj-
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Beszélgetés dr. Klacsmann Lászlóval 1956-ról

A szemtanú (II.)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején megváltozott feladatokkal kellett szembenézni a gödöllői városi kórházban dolgozóknak is.
Az egészségügyi intézményben ez
idő alatt nem csak a kismamákat és
csecsemőiket, hanem a hadi sérülteket, valamint azokat, akiket nem tudtak megfelelő kezelés végett a fővárosba vagy Hatvanba szállítani, itt
látták el, operálták meg, mentették
meg az életüket. Dr. Klacsmann
László főorvos és munkatársai megbirkóztak a feladattal. Az intézmény
egykori vezetőjével a 49 évvel ezelőtti eseményekről beszélgettünk.
– Fõorvos úr! Hány sérültet láttak el a forradalom napjaiban?
– Azoknak a száma, akiket itt ápoltunk 1520 körül volt. Addig voltak nálunk, amíg lehetõségünk nem lett rá, hogy a megfelelõ intézménybe szállítsuk õket. Õk súlyos sérültek voltak. Akiket nem kellett fektetni, azokat nem is vettük nyilvántartásba. Elláttuk
õket és hazaengedtük.
– Mennyire változtatta meg ez a kórház
dolgozóinak és a bent lévõ betegeknek az
életét?
– Nem gondoltunk arra, hogy ez kockázatot jelenthet. Az elsõdlegesnek azt tekintettük, hogy segítsünk. Természetesen azok a
betegek, akiket ezekben a napokban kellett
ellátnunk új feladatok elé állítottak valamennyiünket, de minden munkatársunk ellátta a plusz feladatokat. Ezekben a napokban sok civil esetünk is volt, több vakbélmûtétet is el kellett végeznünk, mivel a mentõk nem tudták a sürgõs eseteket bevinni

dr. Klacsmann László

Pestre, és Hatvanba sem tudtak mindig eljutni. Azok, akik lõtt sebbel kerültek hozzánk,
többségük fiatal, katona korú fiú volt, amint
lábra tudtak állni, igyekeztek a segítségünkre
lenni. Azokat a nõket, akik épp nálunk voltak, nem zavarta, hogy más betegek is vannak. Nem volt senkiben sem félelem.
– Milyen sérülésekkel hozták ez idõ alatt
Önökhöz a betegeket?
– Mint már mondtam, sok civil esetünk
volt, többségében sebészeti esetek, és volt
több lõtt sebbel kezelt betegünk is. Számomra emlékezetes egy rendõr, akit az ablakon
keresztül értek a lövések. Õ minden igyekezetünk ellenére meghalt. Az egyik legsúlyosabb esetünk az volt, amikor egy gépkocsi
utasait hozták be, akiket géppuskatûz alá

vettek. Õket késõbb továbbvitték Pestre.
– Amellett, hogy sorra látták el saját betegeik mellett a sérülteket, hogyan élték meg
a forradalmat?
– Itt békésebben teltek a napok,
mint Pesten, de itt is zajlottak az események. Mi, az egészségügyiek 27-én
tartottunk egy nagygyûlést, és választottunk Forradalmi Bizottságot. Ennek
az élére engem választottak meg titkos
szavazással. Amíg mûködtünk, hoztunk néhány határozatot, többek között leváltottuk a rendelõintézet akkori vezetõjét, aki szerintünk nem felelt
meg erre a posztra. Amikor a mentõk
ismét be tudtak menni Pestre, az egyik
beteget szállító kocsival én is bementem. Döbbenetes volt látni azt a tömeget… Persze a híreket minden nap
kaptuk. Volt egy fiatal kolleganõnk,
dr. Papp Katalinnak hívták. Õ Pestrõl
járt ki Gödöllõre, õ hozta a friss híreket.
– Meddig kezeltek a kórházban az ide
tartozó anyákon kívül másokat is?
– Kb. három hétig tartott ez az állapot, azután minden visszaállt az eredeti rend szerint.
– Elõzõ számunkban Béres Sándor elmondta, hogy az oroszok, miután bevonultak
Pestre, rendszeresen végigjárták a kórházakat, és faggatták az orvosokat, a betegeket,
keresték a sebesülteket. Önöket is zaklatták?
– Nálunk nem került sor semmi ilyen cselekményre. Szerencsére nem jöttek be az intézménybe. Biztosak voltunk a forradalom
gyõzelmében. Még amikor bejöttek az oroszok, akkor is bíztunk benne, hogy kapunk
nemzetközi segítséget, és kivonulásra fogják
õket kényszeríteni. De a nemzetközi politika
figyelme ekkor a Szuezi-csatorna felé fordult, mi pedig itt maradtunk prédának.

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

Segítségüket előre is köszönjük!

NOX-koncert
2005. november 19., 19 óra
SZIE-sportcsarnok
November 14-én 17 órától

dedikálás
a gödöllői TESCO-ban
Részletekért figyelje

K.J.
Fotó: a szerző

következő számainkat!

Gödöllői Királyi Kastély Kht.

Nem lép ki az MDF-ből

Gyermekrajz-pályázat
Fotó: Tatár Attila

Gémesi György vállalja a következményeket

Beérkezési határidő: 2005. november
28. Postacím: Gödöllői Királyi Kastély
Kht. 2100 Gödöllő, Pf. 406. A borítékra
írjátok rá: Gyermekrajz-pályázat 2005.

a Századvég Alapítvány elnöke, volt kancellária miniszter

Mindezeknek az egyik oka az, hogy – mint azt
többször hangsúlyozta – Gémesi György választókerületi és gödöllõi elfoglaltságaira kíván ezentúl összpontosítani, a másik pedig, hogy egyre erõteljesebben nyilvánult meg a jövõbeni lehetséges
koalíciós partner elleni, illetve a jelenlegi kormánypártokkal egyre több alkalommal lojalitást
biztosító MDF-es politika. Ez nem felelt meg az
általa is támogatott Országos Gyûlési határozatnak. Akkor jelezte ezzel kapcsolatos észrevételeit,
személy szerint az elnökasszonynak és több elnökségi tagnak is. Dr. Gémesi György a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy addig nem kíván együttmûködni Dávid Ibolyával, míg egyértelmûen el
nem határolódik az MSZP-vel és az SZDSZ-szel
való koalíció lehetõségétõl.
Elmondta: nem szándékozik elhagyni az MDFet és annak frakcióját, és nem lép át a Fideszbe, s
azt is jelezte, hogy a jelenlegi kormány leváltását
és egy jobboldali kormány megalakítását tartja a
legfontosabbnak. Hozzátette: egy-egy alkalommal
tárgyalt Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével, valamint a Fidesz regionális megbízottjával arról, hogy
választókörzetében hogyan lehetne a jobboldal
esélyeit növelni. Arra a kérdésre, számít-e kijelentései miatt kizárására, elmondta: mindent tudomásul vesz, ha az törvényes és szabályszerû.

dr. Gémesi György

(t.a.)

Meghívó

Az elmúlt héten a sajtóban megjelent a Magyar Demokrata Fórummal és személyemmel
kapcsolatos írások és nyilatkozatok miatt is
kötelességemnek érzem, hogy választókerületemben élõket tájékoztassam az elmúlt idõszakban végzett munkámról, jövõbeli elképzeléseimrõl, terveimrõl.
Ezért tisztelettel meghívok minden
érdeklõdõt
2005. november 7-én, hétfőn este a
gödöllői Petőfi Sándor Művelődési
Központ színházterembe 18 órára.
Az est folyamán vendégem:
Stumpf István,

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. idén is meghirdeti az adventi készülõdéshez kapcsolódó gyermekrajz-pályázatát, „Egy királykisasszony karácsonyai Gödöllõn“ címmel. A témához ihletet nyújtó szövegrészleteket honlapunkon teszszük közzé: www.kiralyikastely.hu címen, de
Mária Valéria gödöllõi karácsonyaira vonatkozó más források felkutatását és illusztrálást is
örömmel vesszük! A rajzokat, festményeket
vagy más technikával készült alkotásokat lezárt
borítékban, nevetek, lakcímetek és telefonszám
feltüntetésével a kastély titkárságára juttathatjátok el.

Besnyőn tomboltak

Eredményt a Mikulás hirdet december 6án 16 órakor a kastély dísztermében, ahová a
Sebaj Színház mûsorára nemcsak a pályázókat, hanem minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A nyertesek jutalomban részesülnek, és
a legjobb rajzokat az elmúlt évekhez hasonlóan, kiállításon mutatjuk be a kastély díszlépcsõházban, 2005. december 6.–2006. január 8-ig.

TISZTELT50-70 ÉVESEK!

Rongálások
Fotó: Tatár Attila

A Magyar Nemzet című napilap október
26-ai számában azt írta, hogy dr. Gémesi
György polgármester, országgyűlési képviselő a KDNP-ben folytathatja politikai
pályafutását. Természetesen elkezdődtek a találgatások, mi ennek az igazságtartalma. Gémesi György ezért múlt hét
szerdai budapesti sajtótájékoztatóján
adott magyarázatot arra, hogy miért nem
vesz részt már fél éve a Magyar Demokrata Fórum politikájának irányításában.
Kijelentette, egyelőre nem kíván kilépni
az MDF-ből és annak parlamenti frakciójából, a ciklust az MDF képviselő-csoportjában tervezi kitölteni, de közölte,
hogy Dávid Ibolya elnökkel megszakította az együttműködést.
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Sajnos újabb szomorú eseményre lettünk figyelmesek városunkban. Ezúttal a máriabesnyői vasúti megálló váróterme esett áldozatul az értelmetlen rongálásnak.

MOST egészségvizsgálat nélkül
köthetnek életbiztosítást!
Tel.: 20/584-7774
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Így éltünk Egyiptomban
Hogy milyen rendkívül bonyolult a mohamedán világ, arról egy egyiptomi
származású írónő A Kairo ház című
most megjelent könyvéből is képet alkothatunk. Úgy tűnik, önéletrajzot ír,
bár szerzőként más név szerepel a
könyv címe fölött, mint amit aztán
egyes szám első személyben a történet
folyamán használ.
Nevezetes, tekintélyes, gazdag családba született Egyiptomban. Csapásként éri õket, amikor,
1952-ben Nasszer elnök kerül hatalomra. Megfosztatnak vagyonuktól, mindenfajta rendeleteket hoznak ellenük. Megmarad azonban a
család otthona, a Kairo ház, amelyben állandóan ugyan csak a Pasa, a család legidõsebb férfitagja lakik, de ami mégis jelképezi mindannyiuk létét, ahol összejöveteleik, ünnepeik lezajlanak.
Noha õrzik a hagyományokat is, felvilágosult emberek. Mûveltek, több nyelven beszélõk, európai ruhában járók. A házasságokat még
az idõsebb nõrokonok hozzák össze, de ez alól
akadhat kibúvó. A nõ kezdeményezheti házassága felbontását is, bár nagy árat kell fizetnie
érte: lemondani a gyermekérõl.
Így jár a Giginek nevezett elbeszélõ hõsnõ,
mint már járt korábban egy unokanõvére is. Párizsba távozik, de kisfiát nem viheti magával,

miután kimondják a válást, s újra férjhez menve
egy francia férfihoz, az Egyesült Államokba települnek, oda sem. A gyerek felnõve már dönthetne úgy, hogy az anyjához költözik, de annyira elidegenedett tõle az évek során, hogy nem
megy. Gigi megérti ezt. S Egyiptomban járva,
talán utoljára, megérinti a kultúrák közti különbség hatalma. Meseszép volt Kairóban és
környékén az élet, ahogyan fiatalon megélte, de
magának is meglepetésére, már vágyódik viszsza újabb otthonába New Hampshirebe.
Riasztóak számára, mint általában a hozzá
hasonlók számára az iszlám fundamentalisták,
szomorúan látja, hogy terrorcselekményeikkel
elriasztották csodálatos szülõhazájától a turistákat. Idegenkedve nézi azokat a nõket, akik
újabban önként kendõt kötnek a fejükre a szigorúbb fajta iszlám törvényeknek megfelelõn.
Jobb lesz innét már végleg távoznia, véli, bár
amerikai ismerõsét, amint „felsõbbrendû faj“
tagjaként viselkedik az egyszerû egyiptomi emberekkel, persze ellenszenvesnek találja.
A számkivetettséget hordja a szívében. Mivel a letûnt világ, ami igazán az övé volt, nem
térhet már vissza, inkább megbékél azzal, ami
teljesen más, teljesen új a számára: a várossal,
ahol havat lapátolhat a háza környékén.A hó
tiszta, szokatlan ragyogásától remél kötést sebeire.
(Samia Serageldin: A Kairo ház)
-nád-

Átadták a Körösfői-Kriesch Aladár díjakat

A véget ért művészettörténet
Az idén kilencedszer adták át október
27-én, Körösfői-Kriesch Aladár születésnapján a róla elnevezett díjat, mely emlékplakettben, díszoklevélben és pénzjutalomban ölt testet.
Nagyszabású ünnepség zajlott le az alkalmat keretezve a királyi kastély dísztermében. Debussy
és Bartók mûveket hallhattunk Láng Gabriella
zongoramûvész, Szimonova Jaroszlava gordonkamûvész és Balogh Ferenc fuvolamûvész tolmácsolásában.
Körösfõi László, a Körösfõi-Kriesch Aladár
Mûvészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy mint más években, most is egy tehetséges fiatal mûvésznövendéknek, valamint
egy, a fiatalokat magas színvonalon oktató mûvésztanárnak ítélték a díjat. Beszámolt arról,
hogy évközbeni anyagi támogatást is rendszeresen nyújtanak az arra érdemeseknek. Gaálné dr.
Merva Mária, a Gödöllõi Városi Múzeum igazgatója Egy barátság története címmel tartott elõadást Körösfõi-Kriesch Aladárról és Nagy Sándorról, a XX. század eleji gödöllõi mûvésztelep
vezetõirõl. Göttinger Pál, a Színmûvészeti Egyetem hallgatója – Körösfõi-Kriesch Aladár ükunokája –, valamint Madarászi László középiskolai
tanár családi levelekbõl, visszaemlékezésekbõl

olvasott. S végül megtudhattuk, kik a díjazottak:
Hidasi Zsófia, az Iparmûvészeti Egyetem harmadéves hallgatója, akinek érdemeit Remsey Flóra
kárpitmûvész méltatta, valamint Kiss Éva tanárnõ, akinek munkásságáról Õriné Nagy Cecília
mûvészettörténész beszélt. A jelenlevõk egyik
szeme nevethetett, a másik sírhatott. Szûnni nem
akaró tapssal ünnepelték Kiss Éva tanárnõ díját,
azt hiszem, õt a teremben helyet foglalók közül
senkinek sem kellett bemutatni, nem kellett bizonygatni, hogy kiemelkedõen értékes oktató, ismeretterjesztõ munkát végzett és végez. Azonban
akadhattak, akik most értesültek róla, hogy már
nem kötelezõ tantárgy a középiskolákban a mûvészettörténet, melyet más szakjai mellett Kiss
Éva tanított, melyért ezt a mostani kitüntetést elnyerte.
„A legnagyobb melléfogás volt, hogy kiiktatták a mûvészettörténetet a kötelezõ tantárgyak
közül“ - mondta a tanárnõ is a díjat megköszönõ
beszédében. Hadd tegyem döbbenten hozzá: hiszen vakokat nevelnek így. Egy épületnél megállva nem tudni, hogy barokk palota vagy gótikus
katedrális magasodik-e ott, egyenlõ a vaksággal.
S hogy ne ismerjék, ne értsék többé a képeket,
szobrokat – ez több, mint szomorú. Mit hoz még
a jövõ? De egyelõre gratulálunk a kitüntetetteknek.
N. A.

A Gödöllői Históriák első kötete

Az ótemetőből indulva...
Mélykúti Csaba nyugalmazott gépészmérnököt, helytörténet-kutatót, idegenvezetőt, a Magyar Kultúra Lovagja cím
tulajdonosát sokan ismerhetjük. Tudhatjuk, milyen odaadással búvárkodik a
város történetében, mennyi adatot,
tényt, érdekességet feltárt már abból.
Hogy hatalmas ismeretanyagát megossza a nagyközönséggel, Gödöllõi Históriák címmel készül
sorozatot kiadni. Az elsõ kötetet, A gödöllõi izraelita hitközség és ótemetõ története 1852-1945
címû könyvet a múlt héten mutatták be a Gödöllõi Honismereti Kör összejövetelén a Városi
Könyvtár rendezvénytermében. A könyv alcíme:
Egy hitközség születése, élete és elmúlása. A kiinduló pontot, az ihletet talán a mûemlékként õr-

Adventi kastélynapok

Gödöllői építészek kiállítása

december 10-11., 17-18.

Más(odszor)!

„…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

Más! – ezzel a címmel mutatkozik be
immár második alkalommal a Gödöllői
Építészek Fóruma a Városmajor utcai
Profilházban. Városunk építészeinek
szakmai-közéleti műhelye az építészek hónapja alkalmából állított ki terveket, fotókat, rajzokat, grafikákat.
A bemutatott anyag azonban nem szakad el teljesen hétköznapi munkájuktól, hiszen láthatjuk
az új egyetemi kollégium építészeti terveit és
egy diplomatervet a volt Testõrlaktanyának a

Kedves
Olvasóink!

kastély és a mûvelõdési
központ környezetébe
illeszkedõ felújításáról.
A kiállítást köszöntõ dr.
Gémesi György polgármester üdvözölte a helyi építésztársadalom közös bemutatkozásban is megnyilvánuló összefogását, egyben szólt arról, hogy továbbra is izgalmas feladatok várnak rájuk a városban, ahol
mûemléki és lakótelepi örökségbõl kell kialakítani egy szép, élhetõ települést.
Megemlítette, hogy hamarosan elkezdõdik a
volt járási hivatal felújítása. Katona Szabó Erzsébet textilmûvész a telekszomszéd Gödöllõi
Új Mûvészet Közalapítvány elnöke köszöntõjében felvetette egy közös kiállítás formálódó
gondolatát is.
-it-

zött Fürdõ utcai zsidótemetõ ódon sírkövei adták.
Kik voltak azok az emberek, akik ama sírkövek
alatt nyugosznak, hogyan éltek hajdan Gödöllõn,
miért van, hogy hozzájuk nem járnak, mint más
temetõkbe, kivételes esetektõl eltekintve, az emlékezõ leszármazottak? A jobb megértés érdekében 1688-tól ismerteti a szerzõ a zsidókra vonatkozó törvényeket. Majd a gödöllõi hitközség történetérõl szól fejezet, ezt követi, amely – részletesen, név szerint – a hitközség tagjainak itteni tevékenységével foglalkozik. Fejezetet olvashatunk az ótemetõrõl, végül arról, hogyan emlékezik az utókor a gödöllõi zsidóságra, valamint a holocaustra. Dokumentumok, képanyag egészítik ki
a kötetet. Láthatunk térképeket, anyakönyvi kivonatok, hirdetések, számlák fotókópiáit, már nem
N. A.
létezõ vagy ma is álló mûemlékek fotóit.

kialakított, ingyenesen
látogatható korcsolyapálya.
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
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Fórum
A temetõbe történõ gépkocsi behajtással
kapcsolatban kereste meg szerkesztõségünket Szlovák Istvánné kedves olvasónk, aki
nehezményezte, hogy a hét végén csak gyalogosan lehet megközelíteni a sírokat. Idézünk
levelébõl:
„…Sajnos már 6 éve le vagyok százalékolva,
és csak 40-50 métert tudok megtenni, nehezemre esik a járás. Így, akár vásárolni, vagy
bárhová megyek, gépkocsival kell, hogy vigyenek, még a temetõbe is. …Most október
23-án zárt ajtót találtunk, miivel oldalt is vannak gyalogosbejárók, ott mentünk be. Ez jó
hosszú távot jelentett, az agyagos úton elestem, még jó, hogy nem lett nagyobb bajom.
…Megoldás lenne a kapus, aki a mozgássérülteket beengedhetné. és ha más is behajtana,
fizessen érte. Máshol (Pesten) így van…“
Megkerestük Bokor Árpádot, a VÜSZI igazgatóját, aki kérdésünkre elmondta, a VÜSZI
igyekszik megoldani a problémát.
Már több alkalommal is kaptunk ilyen jelzéseket. – mondta az igazgató. Átmeneti megoldásként, hogy segítségükre legyünk azoknak,
akik kizárólag gépkocsi segítségével tudnak
közlekedni, elhelyeztünk egy kulcsot a temetõ
Dózsa György úti oldalában lévõ virágüzletben. Ha valaki kéri, és az indokolt, kinyitják a
kaput, s így bejuthat az is, akinek ez gyalogo-
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san problémát jelent. Ez nyár óta mûködik,
sajnálom, hogy a panaszos nem tudott róla. Mi
is szeretnénk a közeljövõben bevezetni a kapuszolgálatot, de ennek egyelõre nincs meg a
megfelelõ pénzügyi háttere. Erre mindenképpen szükség lesz, ha a temetõ bõvítésére sor
kerül. Addig azonban, a temetõ biztonsága érdekében, szükség van a gépkocsi forgalom
korlátozására. Amíg ezt nem vezettük be, napirenden voltak a sírrongállások, volt, hogy
sírkövek is eltüntek. Ma már „csak“ a viráglopásokkal kell megküzdenünk. Ez különösen
így halottak napja körül nagyon sok feladatot
ad.
Az Alsópark egyik útjának problémáját
vetette fel levelében Tamássy József.
„…Kérjük, hogy a zeneiskola mellõl a mûvelõdési központ irányába menõ utat tegyék
rendbe, járdalapokkal kövezzék le, hogy ne
kelljen bokáig a sárban közlekedni. Nem tudom, hogy kihez tartozik ez a terület, de az illetõ valószínû nem jár arra. Azért indokolt az
út megépítése, mert az alvégi lakosság ezen az
úton közelíti meg az orvosi rendelõket, a piacot, a polgármesteri hivatalt, a mûvelõdési
központot. Ezzel kikerülhetõ a lámpás keresztezõdés, aminek a zöld jelzése annyi idõt sem
ad, hogy valaki kilépve átérjen a túlsó oldalra.“
Ezzel a levéllel is Bokor Árpádhoz fordul-

tunk, aki arról számolt be, hogy a VÜSZI ütemezésében szerepel az említett út rendbetétele. Mint mondotta, egyelõre ideiglenes murvás megoldással oldják meg, hogy ne legyen
sár az említett szakaszon. Az Alsópark úthálózatának rendbetételéhez azonban képviselõtestületi döntés szükséges. Mint azt az igazgató elmondta, az sem kizárt, hogy mire lapunk
megjelenik, már a rendbetett úton közlekedhetnek az alvégi lakók.
Az alábbi köszönõ sorok és fotó közlésére
kapott felkérést szerkesztõségünk:

„Ezúttal is szeretném megköszönni az utca lakóinak nevében a VÜSZI-nek, hogy vastagon
megterítette az eddig balesetveszélyes utcarészt, kb. 200 m hosszban. Az elmúlt két hónapban lakossági összefogással az utca további 150 m-es részét köveztettük saját erõbõl, ezzel mi is hozzá tudtunk járulni környezetünk fejlesztéséhez.
Üdvözlettel: Balogh Sándor (Kökény utca)“

MEGHÍV Ó
Szeretettel meghívjuk
Teleki Pál születésének 126. évfordulójával kapcsolatos redezvényeinkre.
– November 9-én, 11 órakor koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartunk szobránál, a gr. Teleki Pál téren. (A mûv. közp.tól 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, 17 órai kezdettel
a Premontrei Gimnázium „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 dokumentumait bemutató „Fehér könyv“(ára: 1000 Ft.)
A könyvek november 8-ig az 514-995-ös
telefonon rendelhetõk meg, munkaidõben.

Sás Ildikó dalára vonulnak a jégkorongozók

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

Szívükön viselik a japánok

Razziák mindenfelé

Sás Ildikó, akit Rebecca Solként a nemzetközi sikerek után itthon is egyre jobban megismer a közönség, nem csak a
zenei, hanem a sporttörténelembe is
beírta nevét. A Németországban élő,
gödöllői születésű művésznőt kérte fel
ugyanis a Japán Jégkorongszövetség
és a japán nemzeti jégkorong-válogatott, hogy komponálja meg a csapat
himnuszát. A dal először Budapesten
csendül majd fel november 12-én, a
magyar és a japán jégkorong-válogatott mérkőzésén.

Egyik állandó témánk a különböző drogokról való elmélkedés, információ
adás, helyzetjelentés. Sokféleképpen,
sok oldalról közelítettük már meg ezt a
témát kedves írótársammal, de azt hiszem, kimeríthetetlenek a tartalékaink
erről, hiszen az élet mindig hoz valami
újat. Ezen a héten például a razziákat.

– Hogyan került kapcsolatba a japán csapattal? – kérdeztük Rebecca Solt.
– Németországi fellépéseim alkalmával hallottak énekelni a szövetség tagjai és a csapat edzõje. A honlapomon keresztül gratuláltak, majd
néhány levélváltás után megkerestek, hogy
komponáljam meg a csapat himnuszát, amelyet
minden alkalommal, a japán jégkorong-válogatott mérkõzésein eljátszanak majd. Erre vonulnak majd be a játékosok. Ezt nem csak énekelem, az én munkám a zene és a szöveg is.
– Japánul énekel majd?
– Nem, erre azért nem volt szükség, mivel ez
a dal nemzetközi mérkõzéseken csendül majd
fel, angolul énekelem.
– Önnek szóló gesztus, hogy a dalt éppen Budapesten mutatják be?
– Ez a véletlen, de szerencsés és örömteli véletlen mûve. A dal most lett kész, most fejezõdtek be a felvételek, mellesleg épp itt egy budapesti stúdióban. Nagyon örülök neki, hogy
itt, a magyarországi mérkõzésen mutatják be.
Japánban elõször februárban hallhatják mérkõ-

FELHÍVÁS
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.

zésen, amikor is Naganoban élõben fogom énekelni. Egyébként menet közben nagyon jó kapcsolat alakult ki a japán jégkorongozókkal, úgy
fogalmaztak, a szívükön viselnek. Ez ebben az
esetben szó szerint megvalósult, mivel a csapat
mezén, fent a baloldalon lesz fent az én emblémám.
– Ezek szerint Gödöllõ az ön személyében
egy újabb szállal kapcsolódik Japánhoz…
– Igen. Nemrég olvastam, hogy a japán
nagykövet itt járt Gödöllõn, és, hogy tervezik
japán testvérvárosi kapcsolat kialakítását. Ki
tudja, lehet, hogy a már meglévõ szálakat ez is
tovább erõsítheti… Hiszen a zene és a sport is
olyan hidak, amelyek segítenek leküzdeni a ha-kjtárokat, hidat építeni a nemzetek között.

Van a város szélén egy helytörténeti ritkaság,
majdhogynem múzeum. Valószínûleg csak
azért nem avanzsált eddig azzá, mert a hely egy
mûködõ kocsma (presszó, italbolt, kinek hogy
tetszik). A helyi törzsvendégek szerint az elmúlt
tizenkilenc évben semmit sem változott. Valószínûleg akkor sem volt és most sincs Leninszobor a pult fölött, hiszen a hely tulajdonosa
sosem hivalkodott tudatosan a „retro“ életérzéssel, egyszerûen csak a mûbõr, vasvázas székek nem koptak még el. Ilyen helyeken gondolja az olvasó, hatalmas bulik szoktak lenni, ez
így is van, ezért adott a tulajdonos hangulatos
nevet vendéglátó egységének. A választék természetesen igen széles, de mint ahogy az ilyen
helyeken lenni szokott, kicsit egyoldalú. Az
árak viszont mindent vernek. Egy ködös õszi
péntek estén úgy döntöttem, meglátogatom régi
barátaimat törzshelyükön. A hely elé érve azonban furcsamód minden csendes volt, az ajtó lelakatolva, ablakok rács mögött.
Késõbb derült ki, hogy a rend éles szemû
õrei aznap éjjel több kisbusznyi embert bevittek
az õrsre. Ennek pedig az az oka, hogy a kikap-

csolódni vágyó középiskolás korosztály pénteken megtalálta ezt a
helyet és különbözõ aljas praktikák folytán
alkoholhoz jutván az utca csendjét fölverte.
Természetesen ez sok öreg néninek és a presszó
konkurenciájának nem tetszett. A rendõrség pedig most is éber volt, végigjárta a fiatalok által
kedvelt helyeket és – mint ahogy szemtanúk állítják – megpisiltették a társaságot.
Folyamatos probléma, hogy a tizennyolc
éven aluliak gyakorlatilag majdnem olyan könynyen jutnak alkoholhoz, mint azok, akik már elmúltak. Magyarországnak állítólag – egyes pártok szerint – igen vaskalapos, szigorú törvényei
vannak a drogokkal kapcsolatban. Ehhez képest Angliában tizennyolc éves koráig az ember
este tíz után ki se teheti a lábát. Németországban a fiatalok, ha éjfél után kint vannak az utcán, feljelentik magukat a rendõrségnél és
azoknak kötelezõ hazaszállítani õket. Hogy az
USA-ról ne is beszéljek, mert ott huszonegy év
alatt szinte lehetetlen alkoholhoz jutni. Egy ismerõsöm 21 év alattiként alkoholt próbált kérni
egy boltban, erre majdnem felhívták a rendõrséget. Egyes nyugati, amerikai fiatalok többek
között ezért is szeretnek ide jönni, mert itt olcsón és szabadon bárhol bármennyit ihatsz.
Hogy ennek mi a hatása, illetve hogy van-e
egyáltalán, a tiltás vagy az elnézõ magatartás
lenne helyes, arra itt most nem válaszolunk. Erre szakmai választ egy szakértõ fog adni a következõ cikkünkben.
dzsolya&divizs
magaspont@vnet.hu
(a tárgyhoz írjátok oda: ecce iuventus)
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KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT
Jónéhány hét eltelt azóta, hogy közzétettük
Török István felhívását, amelyben fia, Török
Péter külföldi gyógykezeléséhez kért segítséget. A daganatos beteg kisfiú másfél éve úgy
tûnt, leküzdötte a kórt, ám 2004-ben kiderült,
további kezelésekre van szükség. Mivel a család tartalékai kimerültek, az édesapa szûkebb
pátriája lakóihoz, a gödöllõiekhez fordult segítségért.
– Hogy van most Péter? – kérdeztük Török
Istvántól.
– Fizikailag erõsödnie kellene, mert a kezelések nagyon igénybe veszik a szervezetét. Lelkileg azonban rendkívül erõs, nem hagyja el
magát. Nagyon sokat jelentett neki is az az
összefogás, amely a felhívásunkat követte.

Gödöllői Szolgálat
– Sokan megmozdultak a levelet olvasva?
– Igen, szeretnénk egyúttal köszönetet mondani mindazoknak, akik a bajban mellénk állva
segítettek nekünk a betegség körülményeit elviselhetõbbé, jobbá tenni. Köszönjük a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal dolgozóinak támogatását, továbbá a Petõfi Sándor Általános
Iskola tanárainak, diákjainak adományait.
A Lumniczer Sándor Alapítvány valamint a
Gyermekek a Gyermekek Egészségéért Alapítvány támogatását, akik már több alkalommal segítettek nekünk. Köszönjük továbbá ismerõsök, magánszemélyek és cégek adományát akik segítségünkre siettek. Bízunk abban,
hogy jó eredményekrõl számolhatunk majd be
mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy
mellénk álljanak.
– Miért volt arra szükség, hogy Péter kezelését Bécsben végezzék?

– Ezen a bécsi klinikán, ahová járunk olyan
kezelést kap a kisfiam, amelyet a magyarországi kórházakban még nem alkalmaznak.
Most legközelebb november 2-án kell ismét
kiutaznunk.
– Ilyenkor Pétert ki kíséri el?
– Vele van az édesanyja, és egy tolmács. Ezen
a téren is sokaknak kell köszönetet mondanunk, mert nagyon sokan segítenek. Van,
hogy itthonról jön velünk aki segít fordítani,
vagy kint élõ egyetemisták a szabadidejüket
áldozzák fel erre. Az õ segítségüket külön köszönjük.
– Szükség van még további segítségre?
– Mivel a kezelések, az utazás és kinttartózkodás nagyon sok pénzt emészt fel, minden
segítséget elfogadunk, és megköszönünk.
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-15181518
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Nov. 7-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor u.1/a.
Tel.: 416-551. Nov. 7-14-ig: Kígyó, Gábor
Áron u. 3. Tel.: 430-069.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.
PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 5-6.: dr. Kurucz Marianna. Erdõkertes, Csillag u. 5/a. Tel.: 06/20-3416-655.

Recept
Tájékoztatás
az okmányirodai ügyfélfogadásról
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Gödöllõ Városi
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Okmányirodáján a várakozási idõ csökkentése
érdekében elõzetes idõpontegyeztetéssel várjuk
Önöket, melyhez ügyfélhívó (munkairányító és
beléptetõ) rendszer került bevezetésre. Így ügyintézés céljából a megadott idõpont elõtt pár perccel érdemes az Okmányirodát felkeresni.
Megváltozott az ügyfélfogadási idõ, 2005. október 17-tõl az alábbi idõpontokban állunk az
ügyfelek rendelkezésére:
HÉTFÕN 8 - 18 ÓRÁIG
KEDDEN 8 - 16.30 ÓRÁIG
SZERDÁN 8 - 16.30 ÓRÁIG
CSÜTÖRTÖKÖN 8 - 16.30 ÓRÁIG
PÉNTEKEN NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Az új ügyfélhívó rendszer használata során minden ügyintézésre bejelentkezõ polgár sorszámot
kap. A sorszám kérésére két módon van
lehetõség:
AZ EGYIK LEHETÕSÉG: amikor az ügyfél a hivatalban megjelenik és az ügyintézésre idõpontot
kér. Ebben az esetben a hivatal épületében két
helyen – a városháza fõbejáratánál és az okmányirodán – elhelyezett érintõs képernyõrõl
(„Totem készülék“) lehet a sorszámot megkérni
az ügyintézés pontos idejének megjelölésével. A
készüléken kiválasztható az intézni kívánt okmánytípus (személyazonosító igazolvány, útlevél, lakcímigazolvány, vezetõi engedély, egyéni
vállalkozói igazolvány, forgalmi engedély, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa). Az
egyes okmánytípuson belül kiválasztható, hogy
miért van szükség okmánycserére (pl. elveszett,
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lejárt csere, címváltozás, okmánykiadás, tulajdonosváltozás stb.) Az ügyintézésre idõpontot
kínál fel a számítógép, mely idõpont mindig a
soron következõ szabad idõpont. Amennyiben
az idõpont nem megfelelõ, más idõpont választására is van lehetõség. Ha megtörtént az ügyintézési idõpont kiválasztása, akkor a számítógép
kinyomtatja az ügyintézési idõpontot, sorszámot, az ügyintézésre kijelölt ablakot, az okmánytípust és az ügyintézéshez szükséges iratokról szóló tájékoztatót tartalmazó értesítést.
Az ügyfélhívó rendszer használata során a képernyõt határozott mozdulattal kell megérinteni, a
gép csak ez esetben mûködik. Az okmányügyintézéshez az ügyintézõnek jelzi a számítógép,
hogy milyen idõpontokban, hány ügyfél várakozik ügyintézésre.
Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
az ügyintézésre idõpontot nem csak az okmányirodán, hanem a városháza fõbejáratánál elhelyezett ügyfélhívó rendszertõl lehet
kérni hétfõtõl péntekig.
A MÁSIK LEHETÕSÉG: amikor az ügyfél telefonon kér idõpontot az okmányügyintézésre. Ebben az esetben az ügyintézõvel telefonon történik az idõpont egyeztetés, az okmányügyintézéshez szükséges tájékoztatás az ügyintézési
idõpont és sorszám megadására. Ilyen esetben az
ügyintézésre kijelölt idõpontban kell a hivatalt
felkeresni.
Ügyintézésre idõpontot a (28) 529-200 telefonszámon lehet kérni.
Okmányirodánkhoz tartozó települések közül
Csömör, Dány, Kerepes, Nagytarcsa, Mogyoród,
Szada helységek polgármesteri hivatalaiban is
kérhetõ okmányirodai ügyintézéshez idõpont.
Az ügyfelek fogadása az ügyfélhívó rendszer ál-

Meghívjuk a Gödöllői Regionális
Civil Háló

R emse y kr t. 15. (Plus mögö tt)
Téli szöv
szöv e t ek , s t eppelt any
any agok ,
t ermók
ermók , pamutok
pamutok , bélés selyselymek , lakás t e xtilek , kar
kar ácsonyi
ácsonyi
any
any agok .

Új: díszpárnák nagy választékban
MÁR MOST GONDOLJON A FARSANGRA!
Sokféle minõségû darab anyagok:
400/db áron!
áron!

Sz olgált atásaink:
cipzár cser e, sz egések (füg gön y) le v ágások , szűkítések ,
béléscser ék és egyéb
javítások .

Tel.: 06-20/371-1399; 06-20/467-2754
SZERETETTEL VÁRJUK!

Az okmányiroda a hivatalban két helyen mûködik, ezért tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket az okmányügyintézés elhelyezésérõl is.
Személyazonosító igazolvány: okmányiroda (piac felõli bejárat) 7-es, 6-os ablak
Útlevél: okmányiroda (piac felõli bejárat) 8-as
ablak
Lakcímigazolvány (kizárólag gödöllõi lakcím
létesítésére): ügyféltér 14-es ablak (a Városháza
fõbejárata)
Vezetõi engedély: (városháza fõbejárata) 13. sz.
iroda 9-es, 10-es ablak
Egyéni vállalkozói igazolvány: okmányiroda
(piac felõli bejárat) 1-es ablak
Gépjármû okmány: okmányiroda (piac felõli bejárat) 2-es, 3-as 4-es ablak
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
(városháza fõbejárata) 5.sz. iroda, 11-es ablak
Telefonon az alábbi telefonszámokon lehet
okmányügyintézésben tájékoztatást kérni:
személyazonosító igazolvány: (28) 529-124,
529-221
útlevél: (28) 529-221, 529-183
lakcímigazolvány: (28) 529-215
vezetõi engedély: (28) 529-218, 529-219
egyéni vállalkozói igazolvány: (28) 529-106
gépjármû okmány: (28) 529-174, 529-185, 529220, 529-104
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
(28) 529-103
Homa Ibolya irodavezető

A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Mézes csók
Hozzávalók: 20 dkg méz, 25 dkg cukor, 1 kg
liszt, 3 tojás, 1 csomag sütopor, 3 dkg vaj, 2 dl
tej, 2 dkg szalalkáli, fahéj, citromhéj; a bevonathoz: 1 tojásfehérje, 25 dkg porcukor, pár
csepp citromlé.
Elkészítés: A mézet a cukorral és 1 dl vízzel felforraljuk. A tûzrõl levéve többször megkevergetjük, ha kihûlt hozzáadjuk a liszthez, és elmorzsoljuk vele. Aztán hozzáadjuk a vajat, a 3
tojássárgáját, a sütõport, a fahéjat és a citromhéjat, végül a 2 dl langyos tejben megáztatott szalakálit. Alaposan kidolgozzuk. 1 éjszakát lefedve pihentetjük. Meglisztezett deszkán kb. fél
centi vastagságúra kinyújtjuk, kisméretû pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Kivajazott, kilisztezett tepsiben, elõmelegített forró sütõben
megsütjük (Vigyázat, könnyen megég az alja).
Ha kihûlt, cukormázzal bevonjuk. Cukormáz:
Felverjük a tojásfehérjét kemény habbá, hozzáadjuk a porcukrot és pár csepp citromlevet.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
–HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
– SZÍNESDIPLOMÁS PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE A VÁROSHÁZÁN

Az ARANY VIRÁGCSERÉP
Kézműv es Bolt
NYÍLT N APO T TAR T

2005. NO VEMBER 5- ÉN
ING YENES KÉZMŰVES
F OGLALKO ZÁSOKKAL
EG YBEKÖ T VE

10-18
0-18 ÓRA K ÖZÖ TT.

PROGRAMJAI

2005. november 9-én tartandó
Civil Fórumára
TÉMA: AZ ÖNKÉNTESSÉG
IDÕTARTAM: 9–13.30 óra között
HELYSZÍN: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, 12-es terem
A civil szervezetek aktív véleményformálására számítanak a szervezõk:
az Euconsult Alapítvány, a Regina
Alapítvány, Gödöllõ Város Önkormányzata,
és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

A RÉSZVÉTEL INGYENES.
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKUKAT LEGYENEK

NYITVA:
NYITVA: H-P: 9.30-17.30, SZ.: 9-12

tal adott sorszám alapján történik. A sorszám kérésére az ügyintézéshez szükség van. Az ügyfélhívó rendszer mellett az irodán kijelzõtábla mûködik, melyen fel van tüntetve a hívott ügyfél
sorszáma és az ügyintézésre kijelölt ablak. Az
ügyintézésre történõ behívást hangjelzés jelzi.

SZÍVESEK JELEZZÉK A KÖVETKEZÕ
TELEFONSZÁMON VAGY E-MAIL CÍMEN:

06-30/685-182, anna@euconsult.hu

Cím: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 15.
Tini klub
november 3.: Gipszfestés
november 17.: Ékszerkészítés,
november 24.: Közös ajándékkészítõ délután
a szociális otthon lakóival.
Életmód klub:
november 7:. Szemtréning, ea: Árpás Gézáné
Jogsegély szolgálat:
november 7-én 15 órától
november 21-én 15 órától
Pszichológusi tanácsadás:
november 16-án 14 órától
november 30-án 14 órától
Szeretetkonyha:
november 2., 10 órától
A Kékkereszt Egyesület vezetõjének, Tibold
Gyõzõnek az elõadása.
Minden kedden 8-10 óra között használt ruhák
ingyen elvihetők.

Tel.: 06-20/9389-490

F ODRÁSZAT
TERMÉSZET G YÓG YÁSZAT
MASSZÁZS
EG YÉB SZ OL GÁLTATÁSOK
2100 Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 2.
Tel.: 06-70/225-6262; 06-30/413-8027

FOLYAMATOS AKCIÓK!
A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 1
INGYENES MASSZÁZST VAGY
BESZÁRÍTÁST VÁLASZTHAT!

8 Gödöllői Szolgálat
HEROSZ, VÜSZI
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Gazdaszemmel

5 éves
német
dog kan

A következõ lépésben helyezzen el
egy kupacban vagy a komposztládában
körülbelül egyforma mennyiségû „barna“ és „zöld“ anyagot. Az ételmaradékokat mindig valamelyik másik alapanyaggal fedje le.
Ezt követõen lépésben a komposzthalmot jól
locsolja be vízzel, úgy hogy egyforma nedves
legyen mindenhol (körülbelül annyira, mint
egy kicsavart szivacs). A halmot fedje be egy
régi szõnyeggel, hullámpapírral, vagy mûanyaggal, hogy tartsa a nedvességet, s az esõ se
tegye túl nedvessé.
A komposztálási folyamat meggyorsítható
ha a komposztálandó anyagokat összevágja és
megnedvesíti, majd a „zöld“ és „barna“ anyagokból 7-15 cm-es rétegeket rak egymásra és a
halmot összekeveri. Gondoskodni kell róla,
hogy a halom mindig nedves legyen.

A komposztálás

Vigyél haza!

A komposztáláshoz a következő anyagokat használhatjuk fel:

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 70/
212-1815.
11 hetes keverékek: 30/
544-4524.
Ajándék kiskutyák: 20/
556-5837.

„Barna anyagok“ mint például a gallyak, száraz
levelek vagy más hasonló száraz növényi részek „zöld anyagokat“ friss, lágy, és nedvdús
anyagok, mint például a frissen vágott fû, vagy
az ételmaradékok (a húsmaradékokat, zsírokat
illetve zsiradékokat jobb nem felhasználni, mert
ezeket a patkányok és a legyek is kedvelik).
Elõször a komposzthalom elkezdéséhez öszsze kell gyûjteni annyi „barna“ és „zöld“ anyagot, amennyit csak tud. Minél nagyobb a halom, annál jobban tartja a nedvességet, és annál
gyorsabban bomlik le a tartalma.

Besnyői Gazdaáruház

2 hónapos
keverék
szuka

1 éves keverék szuka

2 hónapos
keverék
szuka

Hirdetmény
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala
munkatársakat keres
Beruházási, Építéshatósági, Gyámügyi igazgatás, és Költségvetésigazdálkodási területekre

8 hónapos
keverék
szuka

Állati dolgok

rendszerint megkurtítják. Szõrszíne vörös, szalmasárga, fekete-rozsdabarna és szürke különbözõ árnyalatai. Szõrzetét minimum hetente gondozni kell.
Vakmerõen bátor, vidám természetû, eleven.
Szeret játszani, ravasz, szemtelen, és makacs.
Fajtársaikkal és gyerekekkel is jól kijön. Idegenekkel szemben jóindulatú, és barátságos.
Megfelelõ szocializáció esetén, jól
megfér a macskákkal
és egyéb háziállatokkal. Értelmes kutya,
könnyen és gyorsan
tanul, bár akaratos
terrier vérét soha
nem vetkõzheti le.
Szeret a kertben ásni,
ezt vegye figyelembe, akinek szép kertje van otthon. Családban tartva, rengeteg örömet szerez
gazdájának.

A norwich terrier
Anglia a terrierek paradicsoma, így Norwich
környékén is akadtak kicsi, ügyes, vörösesbarna kutyák, akik vadásztak a rágcsálókra, s e
munkakörükben nagy
hírnévre tettek szert. A
hétköznapi kártevõirtás mellett a terrierek
másik szakterülete az
igazi vadászat, elsõsorban kotorékban. A norwich terrier õsei kezdetben nem grófok
vagy hercegek falkavadászatainak fõszereplõi voltak, hanem különbözõ vándorló népcsoportokat segítettek
hozzá mindennapi betevõjük megszerzéséhez. A norwich terrier
napjainkban is õrzi orvvadász õsei örökségét:
bár igazi temperamentumos terrier, egyáltalán
nem hangoskodó kutya, hiszen csendessége korábban a lebukástól mentette meg.
Kistermetû, alacsony, tömör, de erõs, jó testalkatú és csontozatú kutya. Fejformája kissé rókaszerû, stopja kifejezett. Szeme barna, élénk
tekintetû, füle hegyes, feláll. Nyaka rövid, törzse tömör, háta egyenes, mellkasa széles, erõs,
végtagjai rövidek, izmosak. Farkát felére kurtítják. Szõrzete durva, kemény, egyenes, a testéhez simul; a nyakán és a mar tájékán hosszabb,
szinte sörényszerû, az arcorri részen, a fülön, a
végtagok alsó részén rövidebb. Ideális marmagassága 25 cm; testtömege 4-6 kg. A farkukat

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.
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.
dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány tisztelettel megköszöni,
hogy számára az elmúlt évben 2 137 486 forintot ajánlottak fel támogatói a személyi jövedelemadójukból. Ezt az összeget az alapítvány a
diákok kulturált szabadidõs programjainak (táncház, diákklub, szabadegyetem,
sportnap) támogatására, valamint az iskola fennállásának 50. évfordulójának megünneplésére használta fel. Az elmúlt tanévrõl szóló évkönyvhöz, valamint a jubileumi tanulmánykötethez az iskola könyvtárában lehet hozzájutni. Várjuk további támogatásukat a Budapest Bank 10103836-15255939-00000009 számú számlájára. Adószámunk: 18668308-1-13.

1%

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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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
* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* Exkluzív szépségszalon egészségügyi végzettségű munkatársat
vagy kozmetikust keres. Jó kereseti lehetőség. Tel.: 20/4237672.
* Szakképzett hentest felveszünk! Bolti eladónőt keresünk, szakképzettség nem feltétel! Azonnali kezdéssel! Árpád Hentesbolt,
Gödöllő, Kossuth L. u. 44-48.

Gödöllői Szolgálat
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői
iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat
keres. Diploma előny. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
* 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.: 30/942-7959
* 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
* Sziszi Szalon fodrászt, kozmetikust keres vendégkör mellé. Tel.:
432-512, 30/984-5640
* Munkatársakat keresünk gödöllői Pannon GSM üzletünkbe,
értékesítő és hostess munkakörbe. Feltételek: érettségi, erkölcsi
bizonyítvány. Előny: kereskedelmi végzettség, gyakorlat.
Pályázatát önéletrajz és fénykép kíséretével a 1078 Budapest
Hernád u. 43. MOBIL-FORCE Kft. címére kérjük.
* Gödöllőre és Dunakeszire gyakorlott, jó megjelenésű takarítókat
keresünk. Tel.:20/468-3262
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon nov. 12-én és Gödöllőn
nov. 19-én, szombaton és vasárnap. Most még érettségi nélkül,
OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000 Ft. Részletfizetési
kedvezmény! Személyi jövedelemadóból 30% visszaigényelhető!
Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-130 eFt/hó. További
képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés: 06-20220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs szám:
01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Gyermekszerető, fiatal pszichológus vagyok. Egészséges és
sérült gyerekek megőrzését vállalom. Tel.: 30/598-6051
* Vendégkörrel rendelkező kozmetikust felveszünk. Haj és
Gyógyászat Varázsa, Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel.: 70/225-6262,
30/413-8027
* Takarítást, vasalást, esetleg főzést vállalok heti rendszerességgel. Megbízható, rendszerető hölgy. Tel.: 20/393-0350
INGATLAN
* 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.
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
www.lipcsey-ingatlan.hu
* ELADÓ Gödöllőn a Szent János utcában földszinti, loggiás egy szoba
összkomfortos lakás (40 nm-es), kis tárolóval. Irányár: 8.1 M. Érdeklődni 06-30/575-92-56.
* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt értékkülönbözettel kisebb házra
cserélnémAntalhegy alatti, 4 szoba összkomfortos, kétszintes
(garázs+pince), 97 nm-es házamat 760 nm-es telekkel. A ház 25 éves és
gépészetileg most lett teljesen felújítva. Elől díszkert fenyőkkel, hátul
veteménykerttel, plusz nyári garázzsal. 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
* 11,3 M Ft-ért eladó egy 57 m2-es, két szobás, konvektoros, parkettás, műszakilag és esztétikailag teljesen felújított déli fekvés,
redőnyös, erkélyes 4. emeleti lakás a Kazinczy körúton rendezett
lépcsőházban. 30-2858-938
* 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
* 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 nmes 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

Tel: 28-514-990

-Fácán soron 276 nöl telken 4 szobás családi ház garázzsal 32 MFt.
-Fácán soron nappali + 4 szobás lakóház 392 m2
telekkel 27,5 MFt.
-Hegy-u-ban kétszer nappali + 3 szobás, két utcára
nyíló exkluzív lakóház dupla garázzsal, parkosított
150 nöl kerttel együttköltözõknek 50 MFt.
-Új építésû nappali + 3 szobás lakóházak leköthetõk
idei, illetve 2006. tavaszi átadással a város keresett
részein 25,5 - 26,5 MFt.
-Kertvárosban 250 nöl telken 85-ben épült, 4 szobás
családi ház 23 MFt.
-Egyetemi részen 229 nöl telken 3 szobás, 65-ben épült
ház 23 MFt.
-Erzsébet krt-on 1. emeleti 2 szobás felújított lakás 12,5 MFt.
-János u-ban 3 szobás 3. emeleti parkettás konvektoros
lakás 14,5 MFt.
-Szt. István téren 1. emeleti igényes 54 m2-es, 2 szobás
lakás 12 MFt.
-Remsey krt-on 3 és fél szobás erkélyes parkettás lakás
19,8 MFt.
-Veresegyház csendes parkosított új családi házas
részén, 2002-ben épült nappali + 3 szobás modern
stílusú lakóház garázzsal 23,5 MFt.
-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.
-Keresünk ügyfelünk részére tégla konvektoros 2
szobás eladó lakást.

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

* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás parkra néző
panorámával áron alul, sürgősen eladó. Irányár: 8,9 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a 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. 28/421-002, 20/531-4333
* 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, 20/531-4333
* Eladó a Szent János utcában 3. emeleti, átalakított, felújított lakás.
Iár: 11,8 mFt. Tel.: 20/3289-666
* Palotakertnél 2 szobás földszinti lakás eladó. 9,5 mFt. Tel.:
70/531-3166
* Gödöllőn az Akácfa u. 11. sz. alatti 2400 nm nagyságú építési telek
eladó. Az utca jelenleg aszfaltozás alatt áll. Tel.: 30/8569-444
* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
Érd.: 70/573-5173
* 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
* 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
* LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,6 mFt-ért GÖDÖLLŐN, a Béri Balogh Ádám
u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban (tetőtéri kialakítású) 38
nm-es lakás eladó. Érd.: 30/474-9098
*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
* 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
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* SÜRGŐSEN ELADÓ a Kazinczy körúton egy kétszobás, 62 nm-es, 3.
emeleti lakás. I.ár: 12,3 mFt. Érd.: 20/226-4045
* 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 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
* Gödöllőn, a repólőtér közelében, zöld környezetben 3,3 hektár eladó.
Farmnak, lovardának stb kiválóan megfelelő. Tel.: 30/491-8406
* 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
* 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:20-346-4718
* 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
* 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
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali, 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási helyiség, pince,
garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol, illetékkedvezmény. Ár: 29,9
MFt. Tel.: 20/999-5104
* Eladó Gödöllőn 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.: 20/8233412
* 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.
* Gödöllőn 3 szobás, felújított ház eladó rendezett kerttel, kúttal, 200
nöl telekkel. I.ár: 23 mFt. Tel.: 30/948-6151.
* Gödöllő központjában egyszobás, parkettás, vízórás, magasföldszinti, 36 nm-es lakás eladó. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 30/250-6144
* Eladó Gödöllőn a János utcában egyszobás, földszinti lakás. Tel.:
20/2288-460
* 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.: 411-678, 70/7059-980

* Gödöllő belvárosában, téglaépületben 1. emeleti, udvari 30 nm-es
összkomfortos, cirkófűtéses, felújított, azonnal beköltözhető lakás 9,0
mFt-ért eladó. Tel.: 06-1-356-0315, 30-485-2141
* 1170 nm-es építési telek eladó. Összközműves, utcafront 20 m
széles. Cím: Gödöllő, Mohács u. 31. Tel.: 20/9463-112
* Szent János utcában 3. emeleti, 2 szobás, gázkonvektoros, teljesen
felújított lakás sürgősen eladó. Érd.: 20/9179-703
* Gödöllő belvárosában, téglaépületben 1. emeleti, udvari 30 nm-es
összkomfortos, cirkófűtéses, felújított, azonnal beköltözhető lakás 9,0
mFt-ért eladó. Tel.: 06-1-356-0315, 30-485-2141
* 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
* Még tél előtt beköltözhet abba a kertvárosban eladó 4 szoba
összkomfortos, emeletes családi házba, amely 200 nöl telken fekszik.
Alkalmas üzletnek, kétgenerációnak, nagycsaládnak. Tel.: 30/3603935
* 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
* 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.
* ALKALMI ÁRON eladó Szadán 3 éve épült, 3 külön lakrésszel rendelkező, 205 nm lakóterű, 3 szintes családi ház 320 nöl-es
panorámás telekkel. Iá: 22 mFt. Tel.: 0620/9194-870
* 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
* Veresegyház központjában csendes helyen, kétgenerációs, félkomfortos tégla építésű családi ház eladó vagy gödöllői panelra cserélhető
értékegyeztetéssel. Iár: 16,5 mFt. Érd.: 70/503-5223
* 23,5 m utcafrontú, ikerház építésére alkalmas 1300 nm, fákkal
szegélyezett telek a Jászóvár utcában eladó. Iár: 15,5 mFt. Tel.:
30/655-1527
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2. emeleti, 2 és félszobás, igényesen
felújított lakás eladó (lapradiátorok, vezetékek elrejtve, redőny,
beépített konyhabútor, kerámia lapos tűzhellyel). Tel.: 20/3538-639,
422-627

2005. november 4.
* Eladó 1. emeleti, 61 nm-es lakás Gödöllő központjában a Kör
utcában. Pince, nagy erkély, egyéni gázóra, felújított állapotban. Érd.:
20/2044-367, 20/222-0456
* Hatvanban csendes helyen 2 és 3 szoba + nappalis kertes családi
házak eladók! Tel.: 37/349-627 vagy 20/424-4221
* 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
* Gödöllő központjában fsz-i, 3 szobás, 95 nm-es, gázfűtéses,
összkomfortos, nem panel lakás eladó. Tároló helyiség, saját kert. Iár:
195.000 Ft/nm. Tel.: 20/988-2333
* Eladó! Bp-től 20 km-re Péterin (Monor mellett) 230 nöl-es telken 2
szoba összkomfortos, gázfűtéses családi ház! Iár: 18 mFt. Érd.:
20/536-8191, du 3 órától
* Eladó lakás! Gödöllő Palotakerten 4 emeletes társasház 2. emeletén
58 nm-es, 2 szobás, felújított, azonnal beköltözhető, szép lakás kastélyparkra néző ablakokkal, mélyen ár alatt sürgősen eladó! Ár:
10.500.000 Ft. Érd.: 30/972-9073
* Ingatlanom mondd meg nékem, hogy adlak el ebben az évben?
Tulajdonosom megmondom: hívd Magdolnát, hogy minket gyors, korrekt módon elválasszon. Tel.: 70/596-5054, 70/575-8154
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában, csendes helyen 55 nm-es, kétszobás, magasföldszinti, felújított, távfűtéses lakás eladó. Iár: 12,5
mFt. Tel.: 30/377-6364
* Erzsébet parknál, Kossuthon 62 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes,
igényesen felújított (új nyílászárók, fűtés, vezetékek, burkolatok) lakás
eladó. I.ár: 13,9 mFt. Tel.: 30/685-2922.
* Kossuth-Remsey mélygarázsban automata kapus GÉPKOCSI
BEÁLLÓ eladó. Iár: 2 mFt. Érdeklődni lehet: 420-172 telefonszámon
* Gödöllőn a központban 76 nm 2,5 szobás lakás olcsón eladó. Két
loggia, parkettás, kövezett, redőnyök, panorámás, vízóra, kábel tv,
saját parabola, beépített szekrények, stb. Bútorozottan, komplett
elektr. berendezésekkel is lehetséges. Ár: 13,3 mFt. Tel.: 415-322
* Gödöllőn, Szent István téren tégla építésű, 57 nm 2 szobás, szépen
felújított lakás eladó. Ár: 12,8 mFt. Tel.: 30/9246-975, 20/264-6377
* Eladó a Kazinczy krt-on egy 2. emeleti, egyedi fűtéses, 54 nm-es
lakás. Új a konyha és a fürdőszoba. Iár: 11,4 mFt. Tel.: 30/6895-803
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN új, 82 nm-es, 3 szobás, nagy konyhás,
erkélyes, gardróbos lakás eladó. Iár: 22,7 mFt. Tel.: 20/958-4377
vagy 20/325-2484
* 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
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* Gödöllő központjában az Erzsébet-park közelében 130 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, 610 nm-es rendezett telekkel. Iá:
22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5 szobás, 2
fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos garázzsal, 900 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 24,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 960 nm-es ikerház építésére is alkalmas
saroktelken, 100 nm alapterületű, 2 és fél szobás bővíthető családi
ház, garázzsal, melléképülettel, fúrt kúttal. Iá: 25 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kervárosban 99 nm alapterületű, részben alápincézett 3
szobás családi ház beépíthető tetőtérrel, melléképülettel, 150 nöl-es
telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 2 lakásos ikerházban, 122 nm hasznos
lakóterű, nappali + 4 szobás lakások garázzsal, 550 nm-es déli
fekvésű, panorámás telekrésszel nyári beköltözéssel leköthetők. Hitel,
szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 26 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 80 nm alapterületű 4 szobás ,
tetőteres, félig alápincézett családi ház 320 nöl-es telekkel. Iá: 31
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 160 nm összterületű, nappali
+ 3 szobás, 3 éve teljesen felújított tetőteres családi ház garázzsal,
300 nöl-es parkosított telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, összesen 140 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás családi ház 2 vizesblokkal, terasszal, 220
nöl-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 33 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 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
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* 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 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. Ár: 21MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások,
10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs,
háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű,
48m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes
házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2 terasz, átrium,
mosókonyha, gardrób, tároló, garázs, 400m2-es telek. Ára emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol
igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan
felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12,8MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú, 74m2es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2
panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3 szobás
családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram,
791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás családi
ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút, 979nm-es telek,
azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2

félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs, 360nmes parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház eladó.
30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm
telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású, 115nmes, 1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi lakás. Amerikai
konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló,
parkosított telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes kivitelezésű, jó
elosztású, panorámás, 68nm-es, 1nappali+2szobás, II. emeleti lakás
eladó. Egyedi fűtés, terasz, garázs. Ár: 20MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses, 64nm-es,
1nappali+2szobás, gázfűtéses ház, kis kertrésszel eladó. Ár: 15MFT
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a Remsey
krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még megvásárolhatók!
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* Lakás- Gödöllő, legkeresettebb részén, az Egyetem téren , 2 szobás,
59 nm-es földszinti lakás, gázkonvektoros fűtés, francia erkély,
parkosított környezetben áron alul eladó.Ár:10,8 MFt INGATLANBANK, Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
* Lakás- Gödöllő központban,58 nm-es, 2 szobás 3. emeleti felújítandó, erkélyes lakás eladó. Ár:10,5 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann Tel:06-70-456-2101
* Ház- Gödöllő, 2005-ben épített 95 nm-es nappali + 2 hálószoba,
konyha+ kamra , fürdőszoba, garázs rendezett, panorámás 720 nmes telken eladó. Ár: 25 MFt. INGATLANBANAK Pintér Mariann Tel:0670-456-2101
* Lakás - Ár alatt -Kistarcsa, Kórház mellett 62 nm-es , 2 szobás,
nagy erkélyes, felújított azonnal beköltözhető lakás eladó. Ár: 11 MFt
INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
* HÁZ - Gödöllő, Csanaki részén új építésű ikerház nappali+3 szoba,
fürdőszoba, garázs 2 terasz 90%-os készültségi fokban /burkolatok,
szaniterek hiányoznak/ eladó. Szocpol. felvehető Ár: 24 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
* HÁZ - Gödöllő, Csanaki részén 2004-ben épített 120 nm-es családi
ház nappali+2 szoba, terasz, garázs,mosókonyha, rendezett kert.
Tetőtér beépíthető . Ár: 24 Mft INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel:06-70-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő, Remsey krt-on 55 nm-es 2 szobás lakás eladó. Ár:
11,9 MFt Tel: 06-70-456-2101
* TELEK - Csanak 420 m2 zártsorú lakóház építésére alkalmas telek
eladó . Ár: 8,7 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-4562101
* TELEK- Gödöllő, Blaha területén 2363 m2 /24m -es utcafront/,
összközműves, csendes, frekventált utcában., ikerház építésére is
alkalmas Irányár: 21,5 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:0670-456-2101
* Telek- Gödöllő, Blahán 1653 nm ősfás építési telek Ár: 18 MFt
INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
* TELEK- Zsámbok központjában 200 nöl telek . Ár: 3,6 MFt. Tel:
06-70-456-2101
* HÁZ - Szada, Margitán felújítandó ház (vegyes építésű) természeti
környezetben , közműves 1500 nm telken eladó. ÁR: 11 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
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* HÁZ -Veresegyház, két generációnak is alkalmas családi ház 90nm,
nappali+2 szoba, konyha étkező, fürdőszoba , melléképületben 4
szoba, fürdő , parkosított kert, medence. Ár: 23 MFt INGATLANBANK
Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
ALBÉRLET
* Családi házban külön bejárattal szoba, konyha, zuhanyzó hosszú
távra kiadó októbertől bútorozva vagy anélkül. Fűtés: konvektor Érd.:
416-130 vagy 70/575-0846.
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású, 133nmes, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi ház, garázzsal
igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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.
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 90 nm 2 szoba összkomfortos
házrész kocsibeállóval, 2-3 főnek, 47.000 Ft + rezsiért kiadó nov. 1től. Csak hosszú távra! 2 havi kauciót kérünk. Tel.: 20/430-0348,
28/441-038.
* 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.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583.
* Kiadó Gödöllőn, Erzsébet körúton, 2. emeleten 2 szobás lakás. Tel.:
30/441-6742
* 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
* 1,5 szobás lakás kiadó a Kazinczy körúton hosszú távra.
Paraméterek megegyezés szerint. Érd.: 20/458-5901
* Gödöllőn 35 nm-es különálló albérlet kiadó. Ugyanitt többféle
cserép ingyen elvihető. Tel.:70/613-8241
* Kiadó Palotakerti 2 szobás, távfűtéses, bútorozott lakás. Ára: 45
eFt + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Érd.: 30/678-3910
* Gödöllőn az Ambrus közben 64 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes lakás
hosszú távra kiadó. 70 eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 20/9570749
* Gödöllőn, Erzsébet park közelében 2,5 szobás, egyedi fűtésű és
vízórás, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó dec. 1-től. Tel.:
30/9890-509, 30/9753-597
* Kiadó 1,5 szobás konvektoros lakás a János utcában. Tel.: 20/3920279
KIADÓ
* Kiadó garázst keresek hosszútávra. Tel.: 70/452-72-67.
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, a Gábor Áron
utcában, 100nm-es szuterén vállalkozás céljára kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583.
* Kiadó! Dózsa Gy. út 18. sz. alatt, a bírósággal szemben 27 nm iroda
bútorozva kiadó! Érd.: 20/944-3366
* Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J. krt-on, 80
nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha. Tel.: 430-209
SZOLGÁLTATÁS

* GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfelhasználású
hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak is jövedelemigazolás nélkül.
Érd.: 06-30/3214-112
* 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.: 20/944-6365.
* Társasházak, üzletek érintés-, tűz-, villámvédelmi felülvizsgálata.
Tel.: 407-367, 70/311-0063.
* 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.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése.
KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198 vagy
20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és
javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok,
kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/997-4004.

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203,
vagy 30/924-3216.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* 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.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés,
szivornyaépítés és minden ami a kertről szól. Tel.: 30/528-7777,
30/2020-045.
* 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.: 28/430-660.
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít hatósági és
fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft. még érettségi nélkül.
Részletfizetési lehetőséggel. Tel.: 30/686-4107.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását,
felújítását, garanciával, felelős műszaki vezetéssel, korrekt áron. Tel.:
20/925-8912.
* Gyógylábápolás, körömbenövés, bőrkeményedés, tyúkszem,
szemölcs, vastag gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása. Pedikűr
után talpmasszázs. Szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13. sz. alatt.
Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a házaló kontároktól. Bárándi József.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040.
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 486029, 70/384-8711.
* Elektromos háztartási gépek javítása: hűtők, mosógépek, mosogatógépek, mikrók, porszívók, takarítógép. Tel.: 423-289.
munkaidőben 8-fél 5-ig.
* 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, 20/9377428.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás és egyéb építőipari munkák, pl.
gipszkartonozás, burkolás, parkettázás. Szabó Zsolt. Tel.: 30/3609516
* Nyugdíjasoknak gyógylábápolás a téli hónapokban, nagyon kedvező
áron. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a házaló kontároktól. Bárándi
József.
* 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
* Könyvelés felsőfokon! Teljes körű számviteli szolgáltatás, TB ügyintézés, cégalapítás, adótanácsadás, könyvvizsgálás, visszamenőleges
könyvelés. A-ZS Számadó Kft. Tel.: 30/20-200-43, 06-1-413-0328
* Természetgyógyászat, fájdalomcsillapítás, izomlazítás, masszázs,
súlycsökkentés géppel is. Hívásra házhoz is megyek. Tel.: 30/4138027
* Kézimunka előnyomás, 2 soros gép cakkozás. Tel.: 412-119
ADÁS~VÉTEL
* 125 l-es gyári betonkeverő eladó 25eFt. Tel.: 20/337-0552.
* 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 cmes (1 ezer Ft), új, rokkantjáróka (3 ezer Ft), 39-es cipős görkorcsolya
(2500 Ft), 13 db új kerítés díszléc 90 x 7 x 2 cm-es (4 ezer Ft), Sigma
típusú asztali elektromos számológép (3 ezer Ft), fényképnagyítógép
(4 ezer Ft), fülre zajvédők (1 ezer Ft), kézi fafűrész (500 Ft), katonai
látcső 8 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 új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 2923580
* Bontott cserép és tetősíkba építhető ablakok eladók. Tel.:
20/924-1257
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110 típusú, 85 Wos fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1 db palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, fekete női
bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű női bőrkosztüm Sméretben (20 ezer Ft), világosbarna, női átmeneti bőrkabát S-es,
38-as méretben (15 ezer Ft), mappabőr téli S-es prémes női kabát
164/44-es méretben (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Sarokülő garnitúra fotellal, és 1 db tévéállvány eladó. Érd.:
20/588-4883.
* Gyermekáldás előtt vagy után! Eladó baba holmik! Pierre Cardin
háromfunkciós nagykerekű babakocsi (thermo mózeskosárral), Preg
Perego babyhordozó (autós fogadóval), fürdőkád + állvány, babykenguru, sok-sok babaruha, cipő, játék, stb. Tel.: 20/9255-977,
30/9221-675.
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* Evezőlapáttal kombinált mechanikus futópad eladó. Tel.: 30/9628687.
* Üzlet bezárásából alig használt 2 aknás pizza kemence, gázos rost
sütő és chafingek eladók. Tel.: 20/9437-474.
* Neobarokk cseresznyefa hálószoba 7 db-os, áron alul, 250 eFt-ért
eladó. Tel.: 20/587-4678
* Rendkívülien olcsón eladók bőr ülőgarnitúrák és szelrénysorok.
Munkaidőben 8-fél 5-ig. Tel.: 423-289
* Használt digitális mérleget vennék. Tel.: 20/361-3378
* Kiváló állapotban hálószobabútor elfogadható áron eladó. Tel.:
418-339, délután
* Eladó sürgősen, áron alul egy háromrészes, teljesen új, modern
vonalvezetésű ülőgarnitúra. Tel.: 20/921-8133
* Figyelem! 42-es, kétrészes hosszú ruha, 2,50x1,50-es barna
drapp hagyományos mintával középszőnyeg eladó. Tel.: 412-599
* Eladó 3 cm-es lépésálló kőzetgyapot, kb 47 nm, ár: 500 Ft/nm.
Építkezésnél használt, fából készült udvari wc. Tel.: 30/448-6742
* Eladó! 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 szétnyitható asztal, 1 db 10-es húsdaráló. Érd.: 418-757.
* Eladó bútorok keményfából. Pillangó heverők 3 db, ruhásszekrény
4 db, 2 akasztós, 2 polcos, kárpitozott székek 4 db, fotel, 2 db
faasztal 2 db, egy széthúzható. 2 varrógép: egy Csepel, egy Zvinger,
üzemképtelen, egy szőnyegszövőszék, festett csővázas, 2 db éjjeli
szekrény, 2 db hárombúrás csillár. 1500 Ft-tól minden szőnyeg,
még gyári. Tel.: 70/239-5674, 28/414-709
ÁLLAT
* 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
OKTATÁS
* TOP-TAN magán tanulószoba 5-10 osztályosoknak: folyamatos
ellenőrzés, helyes tanulási szokások kialakítása, korrepetálás minden nap 15.00-17.00. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28-423744, Mobil: 30-908-41-30
* Alapfokú angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, elsősorban
szombaton. Tel.: 20/5159-864
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire felkészítés
formájában. Tel.: 410-683; 30/380-2608.
* Tanulási nehézségek megelőzése és kezelése, 4-12 éves
korig tapasztalt gyógypedagógussal. Tel.: 30/326-1915,
414-295.

* Beszéd- és nyelvvizsgacentrikus német oktatás egyedi tanrenddel és időbeosztásban, napközben is! Gönczi Krisztina,
szakfordító: 30/437-1589
* Egyetemista fiú matematika, fizika korrepetálást vállal
középiskolások részére. Tel.: 20/314-6361
* Angol tanítást, korrepetálást vállalok, valamint diplomához
angol szakszövegek fordítását, főleg mezőgazdasági, biológiai
témában. Tel.: 30/324-5750
* Magántanoda! Nehezen megy a tanulás gyermekének?
Szeretné ha a szakember segítene a felkészülésben? Gödöllő
belvárosában tapasztalt pedagógus házaspár vállalja gyermekek napi felkészítését, korrepetálását, egyénre szabott
fejlesztését! Érdeklődjön! 30/616-3527, 30/487-6539
* Tanfolyamok! Angyal kommunikáció I. 2005. 11. 06. 10 óra,
Aura védelmi technikák 11.19. 10 óra, Angyal kommunikáció
II. 11. 20. 10 óra, Arolo I. 12. 03. 10 óra. MEDITÁCIÓ 2005.
11. 09. 18 órai kezdéssel minden 2. szerdán. Gödöllő, BajcsyZs. u. 2. Haj és Gyógyászat Varázsa. Tel.: 30/413-8027,
70/225-6262
TÁRSKERESÉS
* Független, csinos 47 éves nő Pest környékén korban hozzáillő barátot keres tartós kapcsolatra. Tel.: 30/356-9615
JÁRMŰ
* 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) 292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó metál
színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner friss
műszakival, téli gumikkal, tetőcsomagtartóval. Extrák:
metálfény, elektromos ablakemelő és tükör, vonóhorog,
plüsskárpit. Iá.: 1,190,000 Ft. Tel.: (30) 3939-006
* 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.: 70/944-2377
* Eladó Suzuki DR 650 enduro motor Dakar változat, 30.000
km, új gumik, új akumulátor. Forgalomba nincs helyezve,
kizárólag terepre. Ára: 290.000 Ft. Tel.: 30/525-5725
* Eladó 1986-os Zastava. Műszaki: 2006. 01. 13. Iár: 100
eFt. Tel.: 422-435
EGYÉB
* 2005. október 26-án szerdán a könyvtár épülete előtt egy
KULCSCSOMÓT TALÁLTAM, mely átvehető a Polgármesteri
Hivatal titkárságán.
* 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.
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Koracell-kupa és Ötvös Károly-emlékverseny

A test és szellem harmóniája

Csapatarany és 6. helyezés

A gödöllői AIKIDO Klub

A gödöllőiek október 22-én, Európa
egyedülállóan népes kadett kardversenyén, Nagy Ákos 6. helyezésének,
23-án pedig Gáll Csaba csapataranyának örülhettek.

Az AIKIDO a test és a szellem harmóniáján alapuló japán harcművészeti stílus. Megalkotója és elméletének megteremtője Uesiba Morihei „O-Sensei“
(1883-1969), aki már kora ifjúságától
lelkes gyakorlójává vált a hagyományos szamuráj harci művészeteknek. Később ezekből érlelte ki az AIKIDO technikákat.

Nagyszabású kadett kardverseny zajlott le az
egyetemi sportcsarnokban, valamint a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tornatermében október 22-23-án. Ezt misem bizonyítja jobban,
mint az, hogy 19 páston összesen 305 ver-senyzõ vívott a két nap alatt. Ilyen népes tábort felsorakoztató kadett kardversenyt Magyarországon csak Gödöllõn rendeznek, ez még külföldön is ritkaságszámba megy.
Szombaton a fiúk egyéni versenyén, 179 indulóból az ukrán Pundyk nyert. A legjobb magyar 3. helyezéssel Noseda Tamás (Szigetszentmiklós) lett, továbbá 6. helyezést ért el Nagy
Ákos (GEAC; edzõ: Subert László), 8-at Iliász
Nikolász (VASAS). Nem jutott döntõbe, és így
9. lett Szilágyi Áron (VASAS), 16. pedig Gáll
Csaba (GEAC; edzõ: Navarrete József). Ákos
jól vívott az elsõ körben, amelynek köszönhetõen jó sorsolást is kapott, és így sorra fogyasztotta a többnyire németekbõl álló ellenfeleit
egészen a négybe jutásig, ahol a jó napot kifogott Noseda állította meg õt.
A lányok szintén szombaton csapatban indultak a versenyen, már ha indultak volna, legalábbis ami a magyarokat illeti. 10 nemzet összesen
29 csapatot tudott rajthoz állítani, amelybõl
csupán a még jó formán kezdõkbõl álló UTE és
a GEAC fiatalabb lányaiból álló csapat indult.
A többi magyar taktikai megfontolásból nem
lépett pástra szombaton, hogy a vasárnap zajló
egyéni versenyen pihentebbek legyenek. Vasárnap azonban a 126 fõs mezõnyben induló 32
magyar közül csupán 1 lány került a legjobb 16
közé, Mikulik Júlia (Szigetszentmiklós). Itt szintén egy ukrán vívó nyert: Kravchuk. A gödöllõiektõl Nagy Petra (edzõ: Kurucz Balázs) jutott a
legtovább, amikor az igen kiélezett csatában

Benkó Rékát (edzõ: Subert
László) legyõzte a 32-be jutásért. Sajnos a következõ ukrán ellenfelén már nem tudta
átverekedni magát. A 64-ben
esett ki még Valkai Zs., Berczel N. és Meggyes O. is (edzõ: Kurucz B.). Utólag el-

mondhatjuk errõl a taktikáról, hogy nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, vagy csak
rossz napjuk volt a lányoknak? Nem tudni, de
sebaj lányok, fel a fejjel, legközelebb jobb lesz.
A GEAC csapata egyébként a 13. helyet szerezte meg, ami nem olyan rossz eredmény.
Vasárnap rendezték meg a fiúk csapatversenyét. 40 csapat nevezett 12 ország képviseletében. Pástra léptek a klubok és a nemzeti válogatottak csapatai is egyaránt. A versenyt a magyarok 1-es csapata nyerte. A többi magyar csapat
nem jutott a legjobb 8 közé. Az 1-es csapatban
vívtak: Gáll Csaba, Noseda Tamás és Szilágyi
Áron. Mind a hárman nagyon megbízhatóan és
eredményesen vívtak, ami meghozta számukra
a gyõzelmet, maguk mögött hagyva többek között az orosz, az ukrán, az amerikai és a német
válogatottakat. Csaba már tavaly is a magyar
válogatott csapatban versenyzett, reméljük,
hogy ebben az idényben is megtartja helyét a
legjobbak között. A fiúk tehát október 23-át
csapatarannyal ünnepelhették meg.
Zsőzső

A technikák – Morihei szerint – azok az eszközök, amelyek arra valók, hogy kifejezzék az
AIKIDO szellemi alapelveit. Ezek nem rögzített formák, mivel „az AIKIDO esszenciája a
változás és az alkalmazkodóképesség“. Így lehet legfõbb jellemzõje, hogy a támadó fél energiáját felhasználva hajtják végre a technikákat,
és hogy a pusztakezes harcmûvészetek között
leginkább az AIKIDO õrizte meg filozófikus
töltetét. Öltözéke fehér karateruha, magasabb
övfokozatnál e fölött fekete hakamát is hordanak.
Az AIKIDO kifejezés három elkülöníthetõ
fogalomból tevõdik össze, ezek az ai: harmónia, szeretet, a ki: mentális erõ, energia és a do:
(szellemi) út, ösvény. Leginkább ismert fordítása: az energiák egyesítésének vagy egyesülésének útja. Az AIKIDO ezért nem csupán önvédelem, több annál, technikájában a filozófia, a
pszichológia, a mechanika és a dinamika ele-
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mei is megtalálhatók. A harci mûvészetek legtöbbször, mint önvédelmi technikák kerülnek
bemutatásra. Az AIKIDO esetében ez nem
igaz. Önvédelem esetén van egy támadó és egy
megtámadott, az AIKIDO gyakorlata és szellemisége viszont alapjaiban kizárja ezt a fajta
szembeállítást. Az AIKIDO célja definíciójából
eredõen az egyesülés, nem pedig a szétválasztás. Ráadásul az önvédelem fogalma a megtámadott passzív, illetve késleltetett reakcióját
feltételezi a támadóhoz képest. Technikailag
ennek pontosan az ellenkezõjét kell tenni, azaz
ellenõrzés alá vonni a támadót, mielõtt az bármit is kezdeményezne.
Az AIKIDO-ban nem rendeznek versenyeket, mert a verseny csak önzéshez vezet. Az
AIKIDO a béke harcmûvészete, nem a küzdelemé. Uesiba szerint, aki mindig másokon akar
gyõzedelmeskedni, az végül veszíteni fog.
Egyik lényeges tanítása „Az igazi gyõzelem a
magunk fölött aratott gyõzelem“.
Ha érdekel a keleti kultúra, szeretnél harmóniába kerülni önmagaddal és a világgal,
látogass el 2005. november 7-én, 18 órakor a
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium tornacsarnokában rendezendõ nyílt edzésünkre,
ahol közelebbrõl is találkozhatsz az
AIKIDO-val. További információ: 06/20/328
6022;e-mail:info@aite.hu.

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

Játék, meglepetésekkel!
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Gömöri György: Válasz a kesergőknek
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Beküldési határidõ: 2005. november 10.
A 38. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Mondják, a Himnuszt énekelték / Úgy indultak a puskatûznek / S a könnygáz meg a tûzzel
telt ég / Nem riasztotta vissza õket“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Mihálylovicné Bódis
Tímea, Szent I. u. 12/D., Kerekes Balázs, Palo-

takert. 15.; A Petõfi Sándor Mûv. Központ
elõadására 2 fõ részére belépõt nyert: Kalász Sándor, Hétház u. 1.; A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát
nyerték: Medveczky Józsefné, Podmaniczky u.
47., Csordás Tünde, Szabadka u. 4/a. A magyar-japán válogatott jégkorong-mérkõzésre
(november 12.) 2 fõ részére belépõt nyert: Pete Zsolt, Vadász u. 8.

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.

