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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Gémesi György támogatására buzdította a
választókat a hétfõ esti fórumon Stumpf Ist-

Egyre-másra újulnak meg az utcák
városszerte. A napokban fejeződnek
be a munkálatok a Királytelepen. A
városrészben kiemelt jelentőségű a
most végrehajtott beruházás, mivel
ez volt az egyik terület, amely rendkívül nagy károkat szenvedett el júliusi felhőszakadás alkalmával.

ván volt kancelláriaminiszter.

Új burkolatot kapott a Csokonai, a Dembinszky és az Észak utca. Elkészült a terület
vízelvezetõ rendszere is, amelyet úgy alakítottak ki, hogy az a Kölcsey és az Eperjes utca csapadékvizét is tudja fogadni és elvezetni. Burkolt vízelvezetõ árok készül a Dárda
utcában, a Turul utcában pedig folyik a járdaépítés. Itt az útburkolat már elkészült. Napokon belül bejefejezõdnek a munkák a Mohács utcában, ahol már elkészült az útalap, és
a vízelvezetõ rendszer is felújításra került.
Itt, lényegében új árkokat kellett kialakítani,
mivel az eredetiek az elmúlt évek alatt több
helyen beszûkültek. A Szív utcában már jóval elõrébb tartanak, itt már csak a gépkocsibehajtók kialakítása van hátra. További munkák várhatók azonban a Csanak utcában,
ahová a Szív utcai vízbefogadó csatlakozik, ni. Mindent megteszünk annak érdekében,
mivel itt szükségessé vált a jelenlegi folyóka hogy ezek is az elvárt színvonalon és minõkorszerûsítése, bõvítése.
ségben készüljenek el.
Dolgoznak a Fiume utcában is
napokon belül elkészül az aszfaltburkolat, és a csapadékvíz elvezetését is megoldják. A munkálatok
közek 70 millió forintba kerültek.
A terület önkormányzati képviselõje, Kis Antal képviselõ végig figyelemmel kísérte az útépítéseket,
ha volt egy kevés ideje, azonnal
odasietett, ahol épp dolgoztak.
– Folyamatosan egyeztettünk, ha
valami észrevétel volt a lakosság
részérõl, arra azonnal kerestük a
megoldást, és a legtöbb esetben
azonnal orvosolni tudtuk a felmerült problémákat. A júliusi felhõszakadást követõen nagy erõkkel
Kis Antal képviselő és
Zdenkó Pál, a VÜSZI
kezdtünk hozzá a veszélyeztetett
részlegvezetője
területen azokhoz a munkákhoz,
amelyekkel megelõzhetjük egy
esetleges újabb katasztrófahelyzet kialakulá– Én itt nõttem fel ebben az utcában, minsát. A munka nagyrészén már túl vagyunk, dig rettenetes volt az út – mesélte Orbán Immár csak a gépkocsibehajtókat kell befejez- réné, aki családjával kíséri figyelemmel a

munkának a megbecsültsége.

(2. oldal)

A héten ünnepeljüka szociális munka napját.
Városunkban több intézményben is jelen vannak azok, akik ezena területen magas színvonalú szolgáltatást végeznek. A szakemberekkel arról beszélgettünk, milyen ma ennek a
(3. oldal)

Elkészült Wass Albert szobra. A bronz alkotást a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága
megbízásából készítette Varga Zoltán, Meszlényi András és Hernádi Zsolt.
(3. oldal)

Útépítés a Mohács utcában

munkálatokat Fiume utcában. – Nagyon örülünk, hogy végre elkészül. Itt mindig nagy
volt a forgalom az iskola miatt, amikor esett
az esõ, akkor beragadtunk a sárba. Most az
út is jó lesz, valamint a vizesárok és a szikkasztó is elkészül.

2 Gödöllői Szolgálat
Képviselő-testületi ülés

2005. november 10.
munkákkal együtt júliusban döntött az önkormányzat. A várhatóan
jövõ tavasszal induló
kivitelezés becsült értéke 132 millió forint. A Móricz Zsigmond utcában 145 méter hosszú szilárd burkolatot alakítanak ki 6 méter szélességben, nyílt csapadékvíz elvezetõ árokkal. A Kandó Kálmán utcában
604 méter hosszú szilárd burkolat épül 5,5 méter szélességben, a kiemelt szegélyek között,
kapubehajtók kialakításával, nyílt csapadékvíz
elvezetõ árokkal. A Király utcában 266 m hoszszú szilárd burkolatot terveztek 6 méter szélességben, süllyesztett szegéllyel, nyílt csapadékvíz elvezetõ árokkal.

Parlamenti tudósítás

Királyi cserépkályha

Kevesebb pénz...

Gödöllő város képviselő-testületén októberi ülésén a következő határozatokat hozta:

Az Országgyûlés november 2-ai üléshete keretében – harmincórás idõkeretben – tárgyalta a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló elõterjesztést, melynek során több száz
esetben kértek szót a képviselõk, s közel ezer
módosító indítvány került benyújtásra. A vitában az önkormányzatok részére nyújtandó állami támogatásokról dr. Gémesi György is ismertette véleményét, valamint módosító indítványokkal – melyekrõl késõbb szavaz majd a
Tisztelt Ház – tett kísérletet a költségvetési tervezet javítására.
A jövõ évi büdzsé egyik legnagyobb vesztese
az önkormányzati szféra lesz. Legalább is ez
derül ki az ülésen felszólalók által elmondottakból, valamint maga a költségvetés számai is
errõl tesznek tanúbizonyságot. Valószínûleg ezt
vette észre maga Kuncze Gábor is, aki mindezt
hozzászólásában elismerte, de a költségvetési
bizottság többségi véleményét ismertetõ kormánypárti Szabó Lajos is megfogalmazta, hogy
a jövõ évi költségvetés nyertesének nem mondható az önkormányzati szektor. Dr. Gémesi
György, Pest megye 4. számú választókerületének országgyûlési képviselõje is a települési
szféra állami támogatásának drasztikus csökkentésére hívta fel a Tisztelt Ház figyelmét. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy Gyurcsány Ferenc hónapok óta többször is megismételt ígéretével – miszerint a 2006. évben az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatás
nem fog csökkenni – ellentétben a javaslat jelentõs elvonást tartalmaz e területen. Ilyen elvonásokat láthatunk az oktatásban annak ellenére, hogy a jelenleg hatályos közoktatási törvény szerint a támogatás összegének el kellene
érnie az elõzõ évit. A legnagyobb mértékû megszorítás a mûvészeti iskolákat érinti, ezen belül
a zeneiskolákat. A kormány a tavalyi 105 000
forint helyett csupán 80 000 forinttal kívánja támogatni a zeneiskolába járó gyermekeket. „Akkor megint megkérdezem, érték-e a kormányzat
számára, vagy nem a gyermek, érték-e, vagy
nem a jövõ, érték-e az önkormányzati rendszer,
amely mûködteti az intézményeket, ellátja a fe-

KIRÁLYI CSERÉPKÁLYHA
Eredeti darabok felhasználásával újraépítik a
Ferenc József dolgozószobájában egykor szolgált cserépkályhát a királyi kastélyban. A mûemlék értékû kályha egyes töredékei a romos
gödöllõi kastélyból és az erdélyi válaszúti kastélyból kerültek elõ. A hiányzó elemekbõl a Gödöllõi Városi Múzeum raktárában is található
három, melyeket a képviselõ-testület engedélyével januárban beépítenek a kályhába.

NEVES RENDELET
A közterületek elnevezésérõl, azok jelölésérõl és a házszámozás rendjérõl fogadott el önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület. A
rendelet többek között szabályozza a közterületi névtáblák kihelyezésének rendjét, a településrészek földrajzi megosztását, a településrész
nevek közterületi névtáblán való feltüntetését, a
házszámozást, valamint a házszámtáblák kihelyezését.

ELSŐ OLVASATBAN
Elsõ olvasatban tárgyalta a képviselõ-testület
az önkormányzat vagyonával való gazdálkodásról szóló új önkormányzati rendelet tervezetét. Az anyag összeállításánál szem elõtt tartották, hogy az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdésköröket egy rendelet keretében szabályozzák. A II. félévre elfogadott munkaterv szerint a decemberi ülésen kerülhet sor a rendelettervezet véglegesített változatának megtárgyalására és az új vagyonrendelet megalkotására.

NÉVHASZNÁLAT
ESETI BIZOTTSÁG
Ad-hoc bizottság értékeli a Petõfi Sándor Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatokat. A bizottság elnöke Guba Lajos, tagjai dr. Pannonhalmi Kálmán, Körösfõi László,
Halász Levente és Dávid László képviselõk.

ÜZLETI CÉLÚ INGATLANOK
Viszonylag kevés számú, de nagy értékû üzleti céllal hasznosítható ingatlana van Gödöllõnek, állapította meg a képviselõ-testület számára készített tájékoztató. Az értékesítésre való
elõkészítésükhöz – az eddigiekben megszokottakhoz képest – több pénzre van szükség. Túlsúlyban vannak azok az ingatlanok, melyek értékesítésének elõkészítéséhez módosítani kell a
szabályozási tervet.

ÚTÉPÍTÉSEK KÖZBESZERZÉSE
Elindította a képviselõ-testület a Móricz
Zsigmond, a Kandó Kálmán és a Király utca
korszerûsítésének közbeszerzési eljárását. A
három utca szilárd burkolattal történõ kiépítésérõl a kapcsolódó csapadékvíz-elvezetési

Hozzájárult a képviselõ-testület ahhoz, hogy
a Gödöllõi Német Nemzetiségi Közhasznú
Egyesület székhely települések nevét használhassa. Az egyesület szeptember 10-én alakult
meg. A nyilvántartásába vételére elindított bírósági eljárásban a Pest Megyei Bíróság becsatolásra kérte az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

EGYEBEK
A polgármesteri hivatal megvizsgálja, hogyan célszerû szabályozni az avarégetést Gödöllõ területén, válaszolta Gémesi György Lajtai Lászlóné képviselõ felvetésére a képviselõtestület október 27-i ülésének végén, az egyebek napirendi pont keretében. Kis Antal képviselõ az útépítési munkák alkalmankénti rossz
minõségét, a hiányzó fedõlemezek pótlásának
balesethez is vezetõ elmaradását tette szóvá.
Gémesi György nyomatékosan kérte, hogy a
polgármesteri hivatal illetékesei mindenkor a
legrövidebb idõ alatt orvosolják a közlekedés
biztonságát veszélyeztetõ hibákat.
(l.t.)

Újabb fejlesztés városunkban

Üzembe helyezték az új lerakót

ladatokat, amelyekre, azt gondolom, nagyon
komoly szükség és igény van“ – kérdezte Gémesi György. Majd hozzátette, hogy az Állami
Számvevõszék jelentése alapján is évrõl-évre
kevesebb központi támogatásban részesülõ önkormányzati szféra – éppen a kormány megszorításai miatt – egyre több esetben lesz kénytelen
a lakosságra áthárítani az állam által már nem
finanszírozott költségek jelentõs részét. Ezzel
kapcsolatban a képviselõ felhívta arra is a figyelmet, hogy a nagy kormányzati propagandával beharangozott dupla összegû családi pótlék
kifizetéséhez szükséges forrás jelentõs részét
pont az önkormányzati szféra szociális támogatásainak drasztikus csökkentése útján éri el a
kormányzat. Ez azért jelent problémát, mert a
települések eddig tudták, kik szorulnak rá helyben a szociális juttatásokra, kik azok, akiket támogatni kell. S most az történik, hogy a kormány megszünteti a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, azt a lehetõséget, amivel a települések helyben tudják biztosítani a szociális
feladatok ellátásának egy részét. A rászorulók
pedig majd nem értik, miért nem tud az önkormányzat fizetni nekik.
Dr. Gémesi György elmondta továbbá, hogy
a Gyurcsány-kormány programjában megfogalmazott, utak burkolat-felújítása céljából
minden önkormányzati egy forinthoz adandó
állami egy forint ígéretét a kormány nem tudja
betartani. 2005-ben az erre a célra elkülönített
10 milliárd forint csak az igények töredékét
tudta kielégíteni. 2006-ban pedig országosan az
elõzõ évi felére, mindösszesen 5 milliárd forintra csökken ez az elõirányzat. A képviselõ arra
utalva, hogy a megszorítás miatt a kormányprogramban ígértek nem teljesülnek jövõre feltette
a kérdést: „Hol a másik forint, tisztelt képviselõtársaim?“ Felszólalása végén dr. Gémesi
György arra kérte a kormányt, hogy fontolja
meg az önkormányzati érdekszövetségek által
22 pontban megfogalmazott javaslatokat, hogy
ne legyen kevesebb 2006-ban a települések
pénze, mint 2005-ben.
(-e-)

Gémesi támogatására buzdít a volt miniszter

Cél: jobboldali kormány 2006-ra
Lapzártánk után ért véget az a fórum,
amelyen dr. Gémesi György országgyűlési képviselő számolt be a választóknak az
elmúlt hónapok eseményeiről. A rendezvény vendége volt Stumpf István volt kancelláriaminiszter.
Stumpf István beszédében értékelve az MSZPSZDSZ kormány 2002-tõl folytatott tevékenységét úgy fogalmazott, valós program híján a kormány csupán egy virtuális valóságot épít, s ezt próbálja meg eladni az embereknek. Elõadása végén
arra kérte a gödöllõieket, a választásokon támogassák Gémesi Györgyöt, hogy õ is a kormányváltó politikusok táborát gyarapítsa 2006-ban.
Gémesi György, miután tájékoztatta a fórum
részvevõit, hogy miért határolódott el pártjának, az
MDF-nek elnökétõl, Dávid Ibolyától, kijelentette:
politikailag abban elkötelezett, hogy 2006-ban
jobboldali kormánya legyen Magyarországnak.
Gödöllõ polgármestere a rendezvény végén bejelentette, beadványban fordult az Országgyûléshez,

Stumpf István

hogy december 5-ét nyilvánítsák a Nemzeti Együvé Tartozás Napjává. Ennek kapcsán december 4én, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában a nemzeti együvé tartozás szellemében
nagyszabású hangversenyt rendeznek, határontúli
magyar gyermekkórusok részvételével.
Lapunk jövõ heti számában olvashatják a
Stumpf Istvánnal készült interjút.
(ny.f.)

Vas diploma (65 éve végzett): Báthy
Tibor, Gergely Péter, Pál István tanító;
Gyémánt diploma (60): dr. Haffner Andrásné tanítónõ, Püsky Lajos tanító; Arany diploma (50): Molnár Józsefné, Jusztin Sándorné, Szanyi Józsefné, Kalmár Ákosné, Túsz Zsigmondné
tanítónõ, Onofer Mihály tanító, dr. Galicz Tiborné,
Halászné Várady Ildikó, Vass Károlyné, Pintér Ferencné tanárnõ, dr. Fábri Mihály tanár, Murányi
Józsefné óvónõ.

Színesdiplomások
November 3-án megkezdte működését az ökörtelek-völgyi városi hulladéklerakó újonnan elkészült, 1/A üteme. A kor követelményeinek mindenben megfelelő
létesítmény a VÜSZI Kht. saját beruházásában valósult meg; a huszonötezer tonna befogadására alkalmas tároló a kommunális hulladék elhelyezésére szolgál.
Képünk az első szállítmány fogadásakor készült.
Kép és szöveg: Radó Gábor
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Tizenheten vehettek át a színes diplomát az október 28-ai ünnepségen a Városházán. A 65, 60 és 50
évvel ezelõtt végzett pedagógusokat Gémesi
György polgármester köszöntötte. Az elismerésben részesülõk közül sokan ma is aktívan részt
vesznek a fiatalság nevelésében.
Színes diplomában részesült pedagógusok:
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Egy életen át tartó hivatás

A szociális munka napja
A héten ünnepeljük a szociális munka
napját. A Forrás Szociális Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat először az
elmúlt esztendőben kezelte kiemelt eseményként ezt a szakmai napot, s az idén
is megünneplik, egy kis bensőséges
rendezvény keretében.
Klopkóné Szabó Tündét, a Forrás vezetõjét kérdeztük, miért tartja fontosnak, hogy saját ünnepe legyen ennek a területnek.
– Ez egy teljesen alulról jövõ kezdeményezés
volt, amit rendkívül jónak tartunk. A mi munkánk nagyon sokrétû, ez egy olyan szakma,
amit nagyon magas színvonalon kell mûvelni
ahhoz, hogy jól tudjuk elvégezni, amibe bele
kell vinni a saját személyiségünket. Emberekkel foglalkozunk, s ez egy olyan alkalom, amikor magunk felé fordulunk, magunkra is szánunk egy kis figyelmet. Intézményünknél jelenleg tizenegy szociális munkát végzõ munkatárs
van, akikkel – bár külön-külön végzik a feladataikat – csapatban dolgozunk. Gyakran tartunk
megbeszéléseket, egyeztetéseket, amelyek segítenek az egyes feladatok megoldásában, a
problémák kezelésében. Ma még nagyon kevesen tudják, mit is takar a szociális munka fogalma. Sokan azt hiszik, ide az jön, aki szeret emberekkel foglalkozni, és segíteni. Ez azonban nem
ilyen egyszerû. Mi egyfajta szolgáltatást végzünk, valóban egyfajta segítést, de ezt magas
színvonalon, megfelelõ háttérrel és tudással,
amelyet a fõiskolai, vagy egyetemi képzés során szereztek. Emellett nem szabad elfelejteni
azt sem, hogy mi nem vagyunk hatóság. Mi
azoknak segítünk, akik hozzánk fordulnak, akik
ezt kérik. Kizárólag önkéntes alapon jönnek
hozzánk a klienseink.
– Mennyire ismerik el munkájukat a mindennapokban, eljutott oda ez a terület, hogy partnerként kezelik önöket?
– Mi itt Gödöllõn szerencsés helyzetben vagyunk, mert a város vezetése nagyon hamar felismerte, hogy melyek azok a feladatok, azok a
területek, amelyeken jelen tudunk lenni. A hajléktalan ellátás területén, a családsegítõi munkában, a népkonyha mûködtetésében stb. Nagyon fontos tisztázni, mi szolgáltatók vagyunk,
és nem hatóság.
A Forrásban folyó munkát a kezdetektõl fogva figyelemmel kíséri, sõt, magának az intézménynek a felállításában is részt vett dr. Szabó
Lajos, aki mind a mai napig pszichológusként

várja az intézményben azokat, akik segítséget
kérnek tõle.
– Mi a véleménye, mennyit változott a szociális munkát végzõk feladata az elmúlt években?
– A szociális munkás képzés 1973-ban kezdõdött meg hazánkban, a gyógypedagógiai fõiskolán,majd az évek folyamán nyolc helyen lehetett ilyen képesítést szerezni, kezdett a szakma professzionálódni. Azután a 90-es években
sok nem szociális diplomás került be a rendszerbe, majd az elmúlt években a pénzügyi megszorítások és nehézségek, amelyek ezen a területen
is érezhetõek, megnehezítették a szociális szférában dolgozók munkáját. Érdekes egyébként
az a szemlélet, amely ezen a téren megmutatkozik, hogy ha valaki önkéntes alapon karitatív
munkát végez, az glóriát kap, aki ezt profeszszionális szinten, a mindennapokban végzi, hivatásként, az a háttérbe szorul.
– Hogy látja, itt Gödöllõn milyen a helyzete,
elismertsége azoknak akik ezt a munkát hivatásszerûen végzik?
– A Forrás egy nem professzionális alapokon
mûködõ családsegítõ alapjaira épült fel. Amikor létrehoztuk, lecserélõdött a stáb, meghatároztuk a programját. A Six Edit vezette csapatnak nagyon meg kellett küzdenie azért, hogy elfogadtassa magát, de sikerült az elmúlt évek
alatt megtalálnia a helyét, és beépülnie a város
szociális ellátórendszerébe.
Merényi Judit nyolc éve dolgozik szociális
munkásként. Szakterülete szerint családsegítõ,
régebben gyerekekkel foglalkozott.
– Az ön munkája rendkívül tág területet ölel
fel. Milyen problémákkal keresik fel önöket?
– A mi munkánk teammunka, mivel itt általában több problémával küzdõ kliensekkel dolgozunk. Hozzánk bárki fordulhat, életvezetési,
mentalhigiénés tanácsadással, közösségi programok szervezésével segítjük a hozzánk érkezõket problémáik megoldásában, de ha kell, akkor a hivatalos ügyek intézésében is segítünk.
– Évente hány esettel foglalkozik?
– A törvény úgy szabályozza ezt a kérdést,
hogy egy szakember maximum 25 családdal
foglalkozhat, ez azonban évente hét-nyolcszáz,
olykor ezer esetet, találkozást jelent.
– Az eddigi beszélgetések során többen is kifejtették, hogy ez egy nehéz pálya…
– A szociális munka sok kudarcot magában
hordozó terület, erre fel kell készülni azoknak,
akik ezt választják hivatásul. De azért akadnak

Felállításra kész Wass Albert gödöllői mellszobra

Meggyötört bölcs és szelíd

A szociális munka egy másik igen fontos
területén, az idõsek gondozásával tölti mindennapjait Ledényi Katalin, a Fõvárosi Szociális
Otthon munkatársa.
– Feladataink közé tartozik, hogy segítsük az
otthonban élõ idõseket a kapcsolattartásban a
családdal, a különbözõ intézményekkel, egyházakkal, attól függ, kinek mire van szüksége.
Lényegében minden olyan dologgal foglalkozunk, ami nem orvosi és nem egészségügyi
probléma. Talán furcsa ha azt mondom, de van,
hogy egész nap beszélgetünk az idõsekkel. Ez
azonban rendkívül fontos az õ szempontjukból!
Van, hogy egy-egy probléma megoldása meg is
születik egy-egy beszélgetés alkalmával. A lényeg, hogy bizalmi kapcsolatot tudjunk kialakítani a partnerünkkel. Az idõsek nagyon igénylik
a munkánkat, mivel sokan az évek múlásával
elmagányosodnak, s számukra mi vagyunk a
kapcsolat a külvilággal.
– Mekkora az érdeklõdés ez iránt a pálya
iránt?
– Sokan gondolják úgy, hogy ezzel a területtel szeretnének foglalkozni, s ezért sokan választják a szociális munka tanulmányokat. De
sok a pályaelhagyó is. Enek okát abban látom,
hogy ez a munka amellett, hogy nagy pszichés
megterheléssel jár, megfelelõ élettapasztalatot
is igényel.
Six Edit, a Forrás elsõ vezetõjeként, majd alpolgármesterként is ezzel e területtel foglalkozott. Ma fõtanácsadóként is aktívan részt vesz
azokban a munkákban, amelyek a város szociális ellátásához kapcsolódnak.
– Mit tartana fontosnak a jövõben, hogyan
lehetne tovább emelni a színvonalát annak a
munkának,amelyet a városban dolgozó szociális területen dolgozók végeznek?
– Nagy öröm volt látni, ahogy az elmúlt
években egyre jobban képzett és egyre magasabb színvonalú munkát nyújtani tudó szakemberek kerültek be a rendszerbe. Azt hiszem,
most arra lenne szükség, hogy megtaláljuk a lehetõségét egy olyan együttmûködésnek, amely
összefogná a városban mûködõ szociális intézményeket és civil szervezeteket. Emellett szeretném, ha a szociális munka is megkapná azt
az elismerést, amelyet az oktatás és az egészségügy már megkapott, hogy az itt dolgozók
teljesítményét városi díjjal ismerjék el. Azok,
akik ezen a területen dolgoznak, nagyon kemény munkát végeznek. De nem is jó ez a kifejezés, hiszen ez nem csak munka, a szociális
munka egy egész életen át tartó hivatás.
-kj-

lóan olyan forgalmas helyen kívánják azt felállíttatni, ahol sokak számára közvetítheti Wass
Albert hitvallását:
„HONTALAN VAGYOK,
DE VALLOM RENDÜLETLENÜL,
HOGY Õ AZ ÚT S AZ ÉLET,
ÉS MARADOK EZ ÚTON,
AMÍG CSAK ÉLEK,
TÖRETLEN HITTEL,
EMBER ÉS MAGYAR!“

Wass Albert szobrának sikeres bronzba öntése után október végére megtörtént a nyers bronzszobor cizellálása
és patinázása is.
Meszlényi András és Varga Zoltán Zsolt közös
alkotása rekordidõ alatt készült el, hiszen a szobrászmûvészek ez év áprilisában kapták a megrendelést a Magyar Nemzeti Lobogó Társaságától. A mûvészek az ígért szeptember végi határidõre a Képzõ -és Iparmûvészeti Lektorátus
szakvéleményének is megfelelõen készítették
el a szobor 1:1 arányú agyag majd gipsz modelljét, és a bronzmunkákat is dicséretes gyorsasággal végezte el Hernádi Zsolt bronzöntõ
mester. Talán nem tévedünk, amikor úgy látjuk,
hogy mindhárom alkotó a Wass Albert iránt érzett tisztelet miatt is örömmel vállalta el ezt a
megbízatást.
A Magyar Nemzeti Lobogó Társaságának
kérésére a mûvészek a már idõskorú írót mintázták meg. A szobor elkészítéséhez az író öt fia
által kiadatott „Wass Albert igazsága“ címû
könyv, és a vele élete alkonyán Amerikában készített TV-riport fotóanyaga nyújtott nagy segítséget. A bronzszobor az élettõl kissé talán már
meggyötört, bölcs és szelíd embert ábrázol, aki
egy cseppnyi mosollyal és egy cseppnyi lemondással mégis keményen néz szembe velünk.
Egy becsületes, méltatlanul meghurcolt ember
arca ez, akitõl még azt a lehetõséget is megvonták, hogy élete végén szeretett hazája földjében

sikeres esetek is, péládul a jogi, vagy a pszichológiai tanácsadással megoldható problémák.

dr. Bucsy László

Varga Zoltán Zsolt és Meszlényi András

pihenhessen. Az író szobra immár felállításra
vár. A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága Gödöllõnek kívánja felajánlani a szobrot, megadva
ezzel a lehetõséget városunknak hogy méltó
elégtételt szolgáltasson Wass Albertnek, mint
napjaink egyik legolvasottabb magyar írójának
és mint hiteles magyar embernek egyaránt.
A szobor felállításának helyét illetõen több
lehetõség is adódik, azonban az eddigi folyamatos tájékozódás ellenére egyenlõre nem született
döntés. A közterületen való elhelyezés a képviselõ-testület határozata nélkül nem lehetséges,
Társaságunk ez ügyben, a jövõben szándékozik
lépéseket tenni. A Képzõ -és Iparmûvészeti
Lektorátus által javasolt magánterület megfelelõ lenne, de a fogadókészség itt jelenleg még
bizonytalan. A szobor elkészíttetését anyagi támogatásukkal segítõ adományozók nyilvánva-
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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!

ZENEISKOLA – RICHARD
WAGNER TÁRS ASÁG
Közel egy éves szünet után újra indulnak a
Fréderic Chopin Zeneiskolában a péntek esti,
18 órakor kezdõdõ zenei elõadások. 1998 óta,
mintegy 60 elõadás hangzott el a zenetörténet
különbözõ területérõl, amikor az elõadó, dr.
Farkas Iván más irányú elfoglaltsága és a
mérsékelt érdeklõdés miatt átmentileg felfüggesztette a havonta jelentkezõ elõadássorozatot. 2005. november 18-án, 18 órakor
ismét elkezdõdnek a zenei programok a zeneiskolában. „Hallgass a zenére“ (W. Shakespeare: Velencei kalmár) lesz a címe a soron
következõnek, melyben népszerû részletek
hangzanak el a legkiválóbb elõadók tolmácsolásában operákból, szimfonikus és kamarazenei mûvekbõl. Ugyanakkor folytatódik a
Gödöllõi Richard Wagner Társaság laserdisc
programja is, melyben a nagy német zeneszerzõ zenedrámáit láthatja a közönség. A vetítés
helye: A polgármesteri hivatal földszinti
nagyterme. November 20-án, 15 órakor lesz
a következõ elõadás, melyben dr. Langermann István ismerteti a Walkür III. felvonását
és a Siegfried I. felvonását. A felvétel a NewYorki Metropolitan Operában készült, a
karmester James Levine.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Útra kelve...
Napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója a brazil, mostanra Franciaországban letelepedett Paulo Coelho.
Legújabban megjelent és boltjainkba
került A zarándok című könyvét a kezemben tartva érdekes dolgot fedeztem fel az adatai közlésénél benne.
1993-ban fordították magyarra. Elsõ megjelenése dátuma itt nálunk mégis csak 2005 októbere. Tehát akár már tizenkét évvel ezelõtt is
megjelenhetett volna magyarul, a szöveg készen állt, de egyetlen kiadó sem „vállalta“ a
megjelentetését. Ahogyan a rendszerváltás utáni kiadási viszonyokat ismerem, korántsem elvi
okból, nem is a minõséggel szembeni fenntartásból történt az elzárkózás, hanem anyagi
megfontolásból. Feltételezték, hogy ráfizetnek
a könyv forgalomba hozatalára.
Ma már ilyesmitõl senki sem félhet. Coelho
könyvei vezetik a sikerlistákat, nagy példányszámban eladhatók. Sor kerülhetett a késõbbi
könyvei kelendõségét tapasztalva eme – talán –
legelsõ könyvének a nagyközönség elé bocsátására is.
Mi Coelho könyvei sikerének titka? A bennük
ábrázolt misztikum. Bebizonyosodott, hogy az
olvasóközönség széles tábora „éhezi és szomjúhozza“ a misztikumot. És kiváltképpen azt és
úgy, ahogyan Coelhótól megkaphatja. Az „átlagemberek“ által elnyerhetõ adományokról beszél. A zarándok címû könyvének központi témája „az út“, Szent Jakab útja, az, amelyre egyszer csak, 1986-ban indíttatást érzett, amelynek

során több száz kilométert
megtett gyalogosan – mint
megtesznek még sokan – DélFranciaországból a spanyolországi Santiago de Compostellába tartva. Útitársa, hétköznapi és szellemi értelemben vett vezetõje is
van, akit Petrusnak nevez. Az, hogy Petrus mindegyre hangsúlyozza, ez az út az átlagembereké, azzal, hogy végigjárja, nem emelkedik majd
a kiválasztottak közé, eleinte csalódással tölti
el. De el kell fogadnia, mindenki kiválasztott,
aki úgy dönt, azzal foglalkozik, ami, bármi legyen is, de lelkesedést támaszt benne. Minden
igazán lelkesen végzett tevékenységben benne
van a Paradicsom kapuja, a megváltó szeretet,
amely elvezet Istenhez.
Annak ellenére, hogy tudatára jut, az élet maga csoda, nem szükségesek az üdvözüléshez
beavató szertartások, számos „gyakorlatot“ tanul meg az út során. A kegyetlenség gyakorlata,
A hírnök szertartása, A víz gyakorlata, A kék
gömb szertartása, Az élve eltemettetés gyakorlata – ezek és még mások mibenlétét sajátítja el,
s ismerteti, írja le a könyvben.
Vezérlõ elve a RAM. Ezt kétféle értelemben
használja: Rigor – szigor; Amor – szeretet; Misericordia – irgalom. A másik: Regnum – királyság; Agnus – bárány; Mundi – világ.
Nem kevésszer idéz könyvében Coelho az
Újszövetségbõl, elsõsorban Pál apostol leveleibõl. Talán az a zarándoklat, melyet a könyv olvasásával megtesznek az olvasók, egyszer majd
megérvén, elvezeti õket a forráshoz is. Vagy
nem. Mindenesetre, mint szól a regény utolsó
mondata: „Az ember mindig pontosan akkor érkezik a megfelelõ helyre, ahol és amikor várják“. (Paulo Coelho: A zarándoklat – Egy má- nád gus naplója)

Gödöllői zeneiskolások rádiófelvétele

Bartók-darabok a chopinesektől
Gödöllői Királyi Kastély Kht.

Nagy sikerrel vettek részt a Fréderic Chopin Zeneiskola tanítványai október 2-án a
Varró Margit Alapítvány által szervezett
Bartók Béla Emlékhangversenyen.
A koncertet a Magyar Rádió 6-os stúdiójában tartották meg. Rehorovszky Anna, Juniki Mária, Turóczi Anett és Ravasz Melinda, Hoffhard Bálint,
Bényi Anna, Nagy Beáta Nagy Polina, Sivadó Mónika, Sivadó Balázs, Nagy Kinga, Szörényi Tamás,
Szántó Dániel, Juniki Ádám, Farkas Péter, Szentes
Anna, Sándor Krisztina, Gosler Judit, Orova Katalin, Szalai Gergõ bemutathatták, mennyire felkészültek Bartók zenéibõl. A növendékeket elkísérték tanáraik, és természetesen szüleik, hozzátartozóik is. A koncert anyagának az elõzetes tervek
szerint a Bartók Rádió mûsorában hallhatja majd a

Gyermekrajz-pályázat

Láng Gabriella és Rehorovszky Anna

nagyközönség. A növendékeket Barta Katalin, dr.
Czitrovszky Ilona, Ferenczi Anna, Kósáné Szabó
Beáta, Láng Gabriella, Novák Gyuláné, T. Pataki
Anikó, Philippné Legeza Judit, Sári Erika és Törpényi Sándor készítették fel a hangversenyre. -z-

Brahms requiemje az aulában

A Nyolc boldogság egyike
Mostanra társadalmi eseményekké váltak városunkban a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar hangversenyei, olyanokká, melyekre magától értetődően megyünk el jó
néhányan. Akkor jössz este? – kérdezik –
állítják egymásnak az ismerősök, ha találkoznak napközben, s már nem is kell hozzátenni a kérdő állításhoz, hogy hová, hiszen: este hangverseny lesz.
Legutóbb a Mindenszentekhez, Halottak napjához
legközelebb esõ vasárnapon Brahms Német Requiemjét hallgathattuk meg a Szent István Egyetem aulájában. A Német Requiem más szerzõk
tisztán zenekari requiemjeitõl eltérõen oratórium.
Az ének is helyet kap, mi több, fõszerepet nyer
benne. A szöveg a Szentírásra épül, „Boldogok,
akik sírnak, mert õk megvigasztaltatnak“, hangzik
fel a kórus, a vendégszereplõ Nemzeti Énekkar

Kedves
Olvasóink!

elõadásában, megegyezõn a Hegyi beszédben felsorolt nyolc boldogság egyikével. A folytatás az
egyik Zsoltárból való: „Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd…“
A kórus éneke a mû harmadik, ötödik és hatodik
tételében szoprán, valamint baritonszólóval váltakozik. Örömünkre szolgált, hogy ismét városi eseményen találkozhattunk Herczenik Annával, aki
Gödöllõrõl indulva már évek óta a Magyar Állami
Operaház tagja. A baritonszólót Busa Tamás énekelte, a karmester pedig ezúttal Csurgó Tamás
volt. Noha tudjuk, tapasztalhattuk, mennyire felemelõ, ha a halál gyötrelmeit, a megtisztító szenvedés különbözõ stációit ábrázolja a zene, s ennek
hatására mintegy magunktól, magunkban találhatjuk meg a vigaszt, gyönyörûséggel vehettük, hogy
most olyan mûvet hallhattunk, melyben szóról
szóra kimondatik: „Boldogok a halottak, akik az
Úrban halnak meg…“
N. A.

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

Adventi kastélynapok

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

kialakított, ingyenesen
látogatható korcsolyapálya.

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

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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Cigány kisebbségi önkormányzat

Ki mit tud – és ki mit tesz
Jeles eseményre készül városunk cigány kisebbségi önkormányzata: november 19-én 10 órától a művelődési
központban negyedszer rendezi meg a
kistérségi roma ifjúsági Ki mit tud döntőjét. Ez adott alkalmat arra, hogy beszélgessünk Balogh Gyulával, az önkormányzat elnökével és Kubatov Jánossal, a testület tagjával.
A Ki mit tud meghívója sem csak arról tájékoztat, hogy milyen mûvészeti ágakban mutatkoznak be a versenyzõk, hanem azt is elmondja az
olvasónak, hogy kik támogatják a kezdeményezést. Gödöllõ és Tura után vállalkozások és
intézmények, sõt egy civil szervezet neve is feltûnik a listán, alátámasztva az önkormányzati
elnök szavait: városunk segíti a cigányság felemelkedéséért folytatott erõfeszítéseit. Számos
példát sorolhatunk fel erre, az oktatás, a szakképzés és a mûvelõdés területérõl.
Balogh Gyula 1998 óta tölti be választott
tisztségét. A cigány kisebbségi önkormányzat

eredményei az õ munkáját is fémjelzik, de az
elismerést inkább másokra hárítja, név szerint
például Halász Levente kisebbségi tanácsnokra,
Lengyel Jánosra, a Pest Megyei Munkaügyi
Központ igazgatójára, a gödöllõi kirendeltséget
vezetõ Széplaki Istvánnéra, Bada Márta festõmûvészre vagy éppen Kubatov Jánosra, aki gyermekeknek is vezet foglalkozásokat, s hallani már,
hogy a közelgõ Mikuláskor is lesz dolga.
Érthetõ, hogy rosszul esett Balogh Gyulának
az egyik lapban megjelent cikk, amely miközben azt próbálta bemutatni, hogy miként változott 15 év alatt a cigányság helyzete Gödöllõn,
õt mindössze egy 1991-ben írt levelének részletével idézték, amelyben szóvá tette, hogy a
gödöllõi cigányságnak nincs lehetõsége kulturális tevékenységre. Hogy, hogy nem, éppen a
Balogh Gyula nevével fémjelzett idõszakban
alakultak ki a gödöllõi cigányság mûvelõdésének új keretei. Kubatov Jánossal együtt mondja,
hogy például minden évben megrendezték a cigánybált, amely jelentõségében és látogatottságában túlnõ a város határain. Legutóbb is vol-

tak vendégeik a környezõ településekrõl, de
Hollandiából és Franciaországból úgyszintén.
Megtisztelték rendezvényüket fõorvosok és
ápolók a hatvani és a kistarcsai kórházból. S
megérkezett körükbe dr. Gémesi György polgármester is.
Csak azért említettük elsõként a bált, mert
azzal kezdõdik az év. Legalább ilyen fontos az
iskolai tanulmányok szorgalmazása egész addig, amíg szakmát kapnak a kezükbe a cigány
fiatalok és felnõttek. A kisebbségi önkormányzat támogatást nyújtott a Damjanich, a Petõfi, a
Montágh iskoláknak, a Chopin Zeneiskolának,
a Tisza utcai és a János utcai óvodának, a Forrás
Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnak
és a Tessedik Sámuel Anyaotthonnak. A Damjanich iskolában tíz olyan számítógép áll gyerekek és felnõttek rendelkezésére, amelyet a kisebbségi önkormányzat részvételével nyertek
pályázaton. A közismereti tárgyak tanulása,
szakmák elsajátítása mellett a mûvészeti tevékenységre is lehetõséget teremtett a kisebbségi
önkormányzat. Folyamatosan mûködik a Bada
Márta vezette festõszakkör, amelynek alkotásaiból rendszeresen kiállítást rendeznek a mûvelõdési központban. Mellettük létezik egy 15
tagú cigányzenekar, a rajkózenekar és a Holdfény zenekar. Népszerû a Berki Tünde vezetésével

zajló gyógytorna is, amelyen bárkit szívesen látnak. Jelenleg az új városi kapitány kezdeményezésére együttmûködési megállapodást készítenek elõ a rendõrséggel. Balogh Gyula reméli,
ennek eredményeképpen is többen jelentkeznek
majd a cigány fiatalok közül rendõri pályára. A
tervek között szerepel egy gödöllõi kisebbségi
alapítvány, valamint egy roma táncszínház létrehozása, amely, ha megalakul, biztosan fellép
majd az Alsóparkban hagyományos május elsejei
kistérségi cigány fesztiválon. Ezeknek az ünnepségeknek a majálisok forgatagában 3-4 ezer látogatója is akad, alátámasztva azt a vélekedést,
hogy Gödöllõn békében élnek a többséget és a
kisebbséget alkotó emberek.
Összegezve munkájuk eredményét Balogh
Gyula elmondta, közremûködésükkel 70-en tanultak parkgondozó, abc-eladó, hideg-meleg burkoló vagy szakács szakmát, 30 fõ pedig befejezte a
nyolcadik osztályt. Hatéves korától hat gyerek tanult zenélni a kisebbségi önkormányzat irodájában, õk már felvételt nyertek zenemûvészeti iskolákba. Körülbelül 80-100 fiatal szerzett számítógépkezelõi alapismereket. Az önkormányzat a jövõben is várja a segítõ kezeket, számít a polgármesteri hivatal, a városi iskolák és minden olyan
intézmény támogatására, amely szívügyének tekinti a kisebbség felzárkózását.
-pj-

Rendőrségi hírek

Ideiglenes távhővezeték csere

Akciók és nyeremények...

Gödöllői Távhő Kft.

Két nagyszabású rendőrségi akció
egy napon

A közelmúltban fejezték be a Gödöllõi Távhõ
Kft. munkatársai annak a távhõvezetéknek az áthelyezését és cseréjét, amely a régi községháza
épülete alatt húzodik. Mint köztudomású, a
„Húszas“ épülete alatt, a pincerendszerben egy
hõközpont mûködik, amely a város több intézményét is ellátja energiával, így többek között a
Református Líceumot is. A régi községháza jelenleg is folyó felújítása miatt a szóban forgó oktatási intézmény távhõvezetéke zavarta a felújítási munkálatokat, így a Gödöllõi Távhõ Kht.
megfeszített tempóban, egy hét leforgása alatt át-

A korábbiakhoz hasonlóan október 28-án ismét
rendõrségi akciók lebonyolítására került sor a
Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi területén. Nappal – 9 és 18 óra között – a Mátrix
Police Polgárõr Egyesülettel közösen gépjármûbûnözés elleni akcióra került sor, ahol hét
darab rendszámfelismerõvel felszerelt autó és
két darab kézi készülék segítségével kerültek
szûrésre az utakon közlekedõ, illetve a parkolókban álló jármûvek. Összesen 23105 jármû
került ellenõrizésre, melyek közül 3 darab körözésben szereplõ autó volt. Az akció ideje alatt
316 esetben került sor rendõri intézkedésre, 36
esetben szabálysértési feljelentésre, 84 fõ esetében pedig helyszíni bírság kiszabására, továbbá 11 fõt állítottak elõ, és egy férfit fogtak el
egyedi azonosítójel meghamisítás bûncselekmény elkövetése miatt . A sikeres nappali akciót éjszaka egy kábítószer bûnözés elleni akció
követte. Ekkor már a társszervek (Vám és
Pénzügyõrség, Határõrség, Munkaügyi Felügyelõség) munkatársi is segítették a rendõröket,
akik egy gödöllõi, fiatalok által látogatott szórakozóhelyet vontak ellenõrzés alá. Innen, a
helyszínen lévõ orvosok elõzetes véleménye
alapján 65 fõ került elõállításra vizeletminta vétel céljából.

Előzetesben a lakásbetörők – sértettek jelentkezését várjuk
A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat jelentõs értékre elkövetett lopás
bûntett megalapozott gyanúja miatt – elõzetes
letartóztatásuk mellett – a fényképen látható két
budapesti lakhelyû személy ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2005. augusztus elejétõl a Gödöllõi Rendõrkapitányság
területén több (eddig 16 esetet ismertek be) betöréses lopás bûncselekményt követtek el. Nevezettek a helyszínekre a nappali órákban (10
óra és 15 óra közötti idõben) egy fekete színû,
BMW 328 I típusú személygépkocsival érkeztek, a találomra kinézett, régi típusú családi házakba becsöngettek, majd amikor onnan senki
sem jött ki, az ingatlanokba ablakbetörés, ajtóbetörés, ajtókifeszítés, mûanyagháló (szúnyogháló) kivágás és hengerzár törés módszerével
jutottak be, ahonnan jellemzõen nagyrészt
aranyékszereket, készpénzt és mûszaki cikkeket tulajdonítottak el. Az eljárás során a gyanúsított kihallgatások alkalmával megállapítást
nyert, hogy a Gödöllõi Rendõrkapitányság területén kívül más településeken is (Vértesszõlõs, Bicske, Budapest XVI. kerület, Budapest
XVII. kerület) követtek el betöréses lopás bûncselekményeket. Nem minden esetben a fent
említett BMW típusú személygépkocsival közlekedtek, felmerült egy arany vagy barna színû
Honda HR-V 1.6 I típusú személygépkocsi is,

továbbá feltehetõ, hogy 2005. augusztus elõtt
az elkövetõk egy kék színû, Seat Ibiza 1.4 típusú személygépkocsit is használtak. Az eddig
rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhetõ, hogy a két személy az ország területén több,
hasonló módszerrel elkövetett betöréses lopás
bûncselekményt követett el. (Volt, hogy az elkövetõk arcát nem látták, ezért közöljük a személyleírásukat is. Az egyik kb. 180-185 cm
magas, 20-25 év körüli, vékony, de izmos testalkatú, barna szemû, rövid, fekete hajú, barna

helyezte azt és egy ideiglene vezetékrendszert helyezett üzembe,
hogy az iskola távhõszolgáltatása
zavartalanul mûködhessen. A
munka annyira jól sikerült, hogy
az érintettek semmit sem vettek észre az egészbõl – tájékoztatta lapunkat Tóth István, a Gödöllõi Távhõ Kft. vezetõje.
A zavartalan távhõszolgáltatást célzó munkák
mellett a Gödöllõi Távhõ Kft. a fûtési idõszak közeledtére is figyelt. Olyan felkészülési ütemtervet
készített, amelynek végrehajtásával még a próbafûtés elõtt ellenõrizték a fûtõmûvi kazánházakat,
az összes fogyasztói hõközpontot. Kiemelten figyelték a tömítetlenségeket, a szerelvények mûködésvizsgálatát, a hõmennyiségmérõk mûködését
és ellenõrizték azok hitelességét is.

Tanácsadó szolgálat a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv támogatási lehetőségeinek, pályázatainak
megismertetésére
bõrû férfi a másik is szintén kb. 180-185 cm
magas, kb. 20-26 év körüli, erõs, nagydarab,
„kigyúrt“ testalkatú, barna szemû, kopasz, barna bõrû férfi.)
Kérjük, hogy akik sérelmére a fenti személyek, vagy a leírtak alapján bûncselekményt
követtek el, illetve bármilyen információval
rendelkezik az üggyel kapcsolatosan, jelentkezzen a Gödöllõi Rendõrkapitányságon személyesen vagy a 06/28-514-645, 06/28-514655, illetve a 06/20-444-12-74, az ingyenesen
hívható 107 vagy 112 segélyhívó, vagy a 06/80555-111 telefontanú telefonszámokon.

Indul a táblavadászat – a nyeremény
egy házimozi-rendszer
Azok, akik részt vesznek a közúti közlekedésben és nap, mint nap ugyanazon az útvonalon közlekednek egy idõ elteltével elkezdenek
rutinból, megszokásából vezetni. Már nem figyelik az út melletti közlekedési táblákat, sem
az útburkolati jeleket. Ebbõl aztán problémák,
rosszabb esetben közlekedési balesetek, szabálysértési feljelentések, bírságok adódhatnak,
ha forgalmirend változásra kerül sor, vagy új
korlátozó táblák kerülnek kihelyezésre. Azt,
hogy Ön is ezen rutinból vezetõk közé tartozike most könnyen lemérheti, mivel a Gödöllõi
Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya „táblavadászatot“ hirdet meg.
Gödöllõ város közútjain 10 db olyan tábla
került kihelyezésre, amik a KRESZ szerint nem
léteznek. Amennyiben Ön figyelmesen vezet,
akkor nagyon könnyen megtalálja ezeket a táblákat, és ha játszani is szeretne, akkor levélben
írja le, hogy hol fedezte fel ezeket, a borítékot
(névvel, címmel, vagy telefonszámmal) pedig
juttassa el a Rendõrkapitányság címére (2101
Gödöllõ, Pf. 52), vagy dobja be a Gödöllõi
Rendõrkapitányság épületében (Gödöllõ, Petõfi S. u. 6-10.) lévõ gyûjtõdobozba.A vadászat
december 15-ig tart, és az addig beérkezett
szelvények beküldõi között egy házimozi rendszert sorsolnak ki.
grk

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) intézkedéseinek, pályázati lehetõségeinek széles körû megismertetése, és a pályázóknak való operatív segítségnyújtás megoldása céljából NVT tanácsadói
hálózat felállítását határozta el. Az erre kiírt pályázat keretében elfogadta a Dunántúli Mezõgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége és az FVM
Képzési és Szaktanácsadási Intézet közös pályázatát, amelynek keretében folyó év szeptemberétõl kiépítésre került a Gödöllõ székhellyel is egy
körzeti tanácsadási szolgáltató hely. Az ingyenes
(államilag finanszírozott) szolgáltatást a konzorcium NVT tanácsadóként a térségben Mészáros
György agrár mûszaki és környezetvédelmi szakértõ látja el. A város vezetése a szolgálat mûködtetését örömmel üdvözölte, mert ezzel a gazdálkodók naprakész információkkal segítséghez juthatnak. A szakmai kacsolódások miatt a gödöllõi
félfogadás helyszínét az FVM szakmai szaktanácsadási központjaként is mûködõ Mezõgazdasági Gépesítési Intézetben volt célszerû kialakítani. Az NVT több újszerû, a gazdálkodók körében alig ismert támogatási lehetõséget tartalmaz,
amelyek között egyszerûsített adminisztrációjú,
járandóság jellegû támogatások is vannak. Ezek
idõben való megismertetése jelentõsen segíti a
meghirdetésre kerülõ pályázati kiírások igénybe
vételét, és a rendelkezésre álló összegek felhasználását. Más esetekben, például a környezetgazdálkodási támogatásoknál már nagy számban
vannak elnyert támogatások, amelyek szerzõdésben kikötött feltételei teljesítéséhez, a nyilvántartások szakszerû vezetéséhez rendszerint segítségre van szükség.
A FÕBB TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK:
– Agrár-környezetgazdálkodási támogatás,
– Kedvezõtlen adottságú területek támogatása,
– Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti
és állathigiéniai elõírásainak való megfeleléséhez
nyújtott támogatás,
– Mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott
támogatás,
– Félig önellátó mezõgazdasági üzemek szerke-

zetének átalakításához nyújtott támogatás,
– Termelõi csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás.
November közepétõl a tanácsadás igénybe vételének lehetõsége kiterjesztésre kerül az egész
térségre, és Gödöllõ mellett Vácszentlászló és
Dány községekben is már rendszeresen, hetenként lesz kihelyezett félfogadás az alábbi beosztásban:
– Gödöllõn az FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet (Tessedik u. 4.) Szaktanácsadási irodájában (Fsz. 13). Hétfõn 8-13.30-ig, kedden 813.30-ig, szerdán 9-17-ig.
– Vácszentlászlón a Mûvelõdési Házban minden hétfõn 14-17 óra között
– Dányban a Mûvelõdési Házban kedden 1417 óra között.
Elõzetes bejelentkezés a témakör megjelölésével elõnyös, tartós akadályoztatás, vagy helyszíni szemlét igénylõ feladat esetén idõpont
egyeztetésre szükséges.
Mészáros György, 06/30-996-8838
körzeti NVT tanácsadó
e-mail: gymeszaros@mail.pipenet.hu

FELHÍVÁS
Gödöllõ Város Önkormányzatának 12. sz.
rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjérõl – értelmében 2006.
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.

2005. november 10.

Gödöllői Szolgálat

Idén is Zöld Forgatag

Civil sarok
A Szent István Egyetem földszinti rektori dísztermében november 14. és 17.
között immár negyedik alkalommal
rendezi meg a Zöld Forgatag környezet- és természetvédelmi programsorozatot a Szent István Egyetem Kulturális Missziója, a Tölgy Természetvédelmi Egyesület, a GATE Zöld Klub
Egyesület és a Göncöl Szövetség.
Délelõttönként iskolásokat, délutántól minden
érdeklõdõt várunk, aki bõvebben szeretne hallani a mindennapi „zöldségekrõl“. A belépés
díjtalan. A látogatókat Szilaj Béla, az óriási magyar szürke szarvasmarha fogadja. Belépve a
Bakony sudár bükkerdõit és vadregényes szurdokait idézõ természetfotók, ásványok és hulladékkompozíciók kiállítása tekinthetõ meg. Beljebb civil szervezetek standjai következnek,

majd útba ejthetjük a zöld boltot, ahol újrapapír
füzeteket, szakkönyveket és gyógynövényes
kozmetikumokat is találhatunk. A kiállításokat
nosztalgikus betétes üvegek, napelemmel mûködõ szerkezetek, õsi gabona és zöldség tájfajták fogják színesíteni.
November 14-én 17 órakor, Kiszel Vilmos, az
Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke nyitja meg a Forgatagot, elénk tárva az európai civilizáció válságának jeleit és megoldási lehetõségeit. Ezt követõen, 15-én, 15.30-kor Breuer
László a környezeti nevelés terepi módszereivel
ismerteti meg az érdeklõdõket, 17 órakor Egely
György Tiltott találmányok, elfelejtett lehetõségek címû elõadása következik, majd 19 órakor Máté Bencének, az Év Ifjú Természetfotósa
cím többszörös birtokosának vetítése zárja a
napot. 16-án, 15.30-kor Kropkó Péter adja elõ
„Inkább legyen tízmillió egészséges emberünk,
mint tíz olimpikonunk“ c. mûvét, õt követi 17
órakor dr. Standovár Tibor természetvédelmi
biológus, Biológiai megfontolások az erdei életközösségek hatékony védelméhez témával, 19
órától pedig a Misztrál együttes koncertezik. A

Rada Csenge
Szõke Cintia
Pervai László,
Katona Barbara
Villás Vivien
Bartha Mátyás
Maresch Ádám
Kovács Vanessza
Tóth Franciska Flóra
Kristenses Laura
Balogh Rikárdó
Békési Borbála
Borsos Szabina
Szabó Nikoletta
Bögi Viktória Gyöngyvér
Varga Panna
Papcsák Luca Laura
Fekete Csanád József
Lipák Nikolett Zoé
Márton Balázs
Leskó Emma
Békés Norbert Krisztián
Pap Ádám
Szõke Tímea
Tóth Sarolta Vera
Hegedûs Áron Nándor
Zámbó Kata Bíbor
Serbán Márió
Bodó Botond
Tóth Gábor
Gyuris Márton

Kompatscher Dávid
Horváth Virág
Dugantsi Levente
Dugantsi Máté
Ponyi Kinga
Márton Kitti Anna
Fejes Ada Virág
Kacsuk Dániel Gábor
Sándor Lili
Lipták Júlia
Mihály Elza Sára
Tóth-Hodján Flóra
Szucsák Hedvig
Pálszabó Dóra Lilla
Rezsabek Janka
Varga Júlia

Elhunytak
Kardos Tibor (Lovarda utca)
Pap István (Dessewffy A. utca)
Polyák Pál (Batthyány L. utca)
Könnyû Józsefné Bódi Ilona
(Palotakert)
Chugyík István (Klapka Gy. u.)
Winkler Nándor (Palotakert)
Fóris Mihályné Török Anna
Terézia (Batthyány L. utca)
Fehérvári Mihályné Erdélyi
Katalin (Dózsa Gy. Út)
Nagy Gáborné Juhász Julianna
(Munkácsy M. utca)

Változások a kötelező
védőoltásokban!
Korszerűbb oltóanyagokat, egyszerűbb oltási eljárást ígérnek a szakemberek az új oltási rend bevezetésével. Mint arról már korábban beszámoltunk, az 33/2005. EüM rendelet több ponton módosította az ide
vonatkozó jogi szabályozást.
A legfőbb változásnak talán az tekinthető, hogy a háromnál több betegség ellen egyidejűleg végzett immunizáció, kizárólag kombinált oltóanyaggal végezhető. valamint, hogy
az eddig szájon át adott – járványos
gyermekbénulás elleni – oltóanyag
helyett korszerűbbet vezetnek be.
A rendelet szabályozza a kötelező
védőoltásokbeadásának időpontját
is. Ezekről a házi gyermekorvosok
valamennyi érintett szülőt tájékoztatják.

A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

Dr. Berkesi Miklós (Városmajor
utca)
Sebián Istvánné Telek Gizella
(Szent János utca)
Kobzi Sándor (Surin I. utca)
Jakus László (Tusza utca)
Pajtili József (Balháné utca)
Marsalkó Istvánné Czira Gizella
Mária (Bocskai I. utca)
Hrubecz József (Iskola utca)
Pásztor Istvánné Parsler Margit
Magdolna (Bajcsy-Zs. Utca)
Márta János (Kõrösi Csoma S.
utca)
Sárkány Mihályné Grof Ibolya
(Alkotmány utca)
Bodnár Szabolcs (Köztársaság
út)
Dr. Simándi József László (Erdõszél utca)
Kovácsics Istvánné Hamza Julianna (Dózsa Gy. út)
Mészáros Imre (Vasvári P. utca)
Maurer Jánosné Tóth Mária
Puster Ernõné Kausek Sarolta
(Egyetem tér )
Szabadi Lászlóné Gudricza Éva
(Bethlen G. utca)
Csikás Józsefné Gódor Éva
(Liszt Ferenc utca)
Szücs Ferenc (Báthor utca)
Zséli Lászlóné Puszti Ilona
(Hunyadi J. utca)
Laukó István (Palotakert)
Tóth László (Szabadka utca)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek

17-ei záró napon 14 órától hagyományos kenyérsütésbe kapcsolódhatnak be az érdeklõdõk,
15.30-kor az Európai Önkéntes Szolgálatban
részt vettek számolnak be spanyol- és finnországi tapasztalataikról, 17 órától Czippán
Katalin Tanulás és tanítás a fenntarthatóságért
címû elõadása következik, végül dr. Centeri Csaba diavetítése zárja a programsorozatot, melynek
témája: Õserdõk, vízesések és grizzlyk között –
az USA és Kanada nemzeti parkjai.
Iskolai csoportokat napközben is örömmel
fogadunk. Diavetítéses elõadásokat vállalunk
kedden és csütörtökön 9-13 óra között a következõ témákban: 1. Természetközeli erdõgazdálkodás és európai õserdõk; 2. Felhõk, idõjárási jelenségek, éghajlatváltozás; 3. Madarak
(6-8 éveseknek). Szerdán 10-13 óra között:
Akik a sötétben is látnak: Reményik László író
és vakvezetõ kutyája. Elõzetes egyeztetést kérünk a 06-20-381-6204 telefonszámon.

1 százalék
A Gödöllõi Mûvésztelep Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1 SZÁZALÉKÁT
az alapítványnak ajánlották fel.
A befolyt pénzösszeget az alapítvány a
Nagy Sándor hagyatékában fennmaradt
és a gödöllõi szövõmûhelyben készült
szõnyegek tisztítására, restaurálására
fordítja. Várjuk további támogatásukat a
Budapest Bank: 10103836-1070953900000006 számú számlájára.
Adószámunk: 19179148-1-13.
***

Az Euconsult Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik adójuk 1
SZÁZALÉKÁT az alapítványnak ajánlották fel. Az összeget a Gödöllõi Regi-onális Civil Háló mûködtetésére, képzések
és tanácsadások bonyolítására, szervezésére használtuk fel. Ezúton is köszönjük szépen a felajánlásokat.

Nagy László (Szõlõ utca)
Snellenperger Józsefné Breznyik Julianna (Palotakert)
Lakatos József Antal (Zrinyi M
utca)
Habán József (Munkácsy M.
utca)
Magyar Pál (Szent János utca)
Kollár Endre (Szilhát utca)
Bencze András (Ádám utca)

Házasságot kötött
Horváth Attila és Kertai Dóra
Adonics Attila és Pintér Anna
Aradi György Miklós és Doma
Csilla
Hegyi Attila és Kiss Helga
Hajdu Balázs és Molnár Edit
Gólya Gergely és Bankó Ildikó
Pálházy István és Török Lívia
Barna Miklós és Gergely Anita
Tellér Zsolt Gábor és Gyóni
Anett
Domokos Attila és Ujszászi Bernadett Teréz
Kárpáti Zsolt és Gáspár Anita
Gaskó Olivér György és Koncz
Zsuzsa
Takács József és Pintér Emese
Farkas Antal Ferenc és Rusvai
Anikó
Kósa Ferenc és Hujacz Elvira
Orosz Csaba és Szabó Zsuzsanna

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik JANCSEK JÁNOS, szerető férjem és két gyermekem édesapja temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Nov. 7-14-ig: Kígyó, Gábor Áron u. 3. Tel.:
430-069. Nov. 14-21-ig: Egyetemi, Egyetem
tér 1. Tel.: 420-243.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ,
Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/6343723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 12-13.: dr. Bucsy László. Gödöllõ, Blaháné út 55. Tel.: 06/30-234-6116

Recept
Gesztenyés káposztaleves
Hozzávalók: 1 kis fej káposzta, 20 dkg császárszalonna, 2 evõkanál vaj, 25 dkg gesztenye,
fél evõkanál szójaszósz, 5 dl zöldségleves (11db sárfarépa, fehérrépa, zeller és karalábé),
õrölt bors, só.
Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk és apróra vágjuk. Kevés sóval ízesített vízben puhára
fõzzük. A gesztenyéket behasítjuk, forró sós
vízben 20 percig héjastól fõzzük, majd leszûrjük, és hagyjuk száradni. Amikor kihûlt, meghámozzuk. A szalonnát kockákra vágjuk, és kivajazott serpenyõben megpirítjuk. Beletesszük a
darabokra vágott káposztát, sózzuk, borsozzuk,
ráöntjük a húslevest meg a szójaszószt, és belerakjuk a gesztenyét. Kislángon, néha megkeverve 15 percig fõzzük.

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

A FORRÁS S ZOCIÁLIS S EGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI S ZOLGÁLAT
PROGRAMJAI

TINI KLUB
november 17.: Ékszerkészítés,
november 24.: Közös ajándékkészítõ délután
a szociális otthon lakóival.
JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT
november 21-én 15 órától
PSZICHOLÓGUSI TANÁCSADÁS
november 16-án 14 órától
november 30-án 14 órától
Minden kedden 8-10 óra között használt ruhák
ingyen elvihetők.

ZUZI CSEMEGE
Gödöllõ Szt. János u. 36
Nagy érdeklődésükre 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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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

A tápanyagutánpótlás (2.)
A növények tápanyagfelvételében fontos szerepet játszanak az ún. mezoelemek is.

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

6 hetes
keverék
kan

1 éves husky
keverék
szuka

A kalcium (Ca) a sejtfal felépítéséhez szükséges. Hiánya esetén leáll a gyökérfejlõdés, majd
a levélvégeken és a csúcshajtásokon elhalás jelentkezik. A növény növekedése gátolt, a legfiatalabb levelek általában kisebbek, deformáltak, kanalasan felkunkorodnak. Hirtelen fellépõ
kalciumhiány esetén szárpuhulás, szártörés léphet fel.
Túlsúlya kedvezõtlenül hat a mikroelemek
felvételére és káliumellátottsági zavarok léphetnek fel. Súlyos klorózist okozhat a fellépõ
vashiány miatt, mivel gátolja a vas felvételét.

A magnézium (Mg) a nélkülözhetetlen a fotoszintézisben. Szerepet játszik a növény szénhidrátforgalom szabályozásában, növeli az ellenállóképességet és szabályozza a vízháztartást. Hiánya esetén szintén klorózis léphet fel.
A levelek hajtásvégeken rozettaszerûen állnak.
Túlsúlya a kalcium-magnézium arány felbomlásához vezet.
A kén (S) a fehérjék és egyes vitaminok alkotóeleme. Hiánya esetén a legfiatalabb leveleken sárgulás lép fel az erek mentén, amely átterjed az egész levéllemezre. A növény gátolt
növekedésûvé válik.
Túlsúlya elsõsorban ún. savas esõk formájában károsítja a növényállományt.
Besnyői Gazdaáruház

6 hetes
keverékek
9 hónapos
németjuhász
keverék szuka

Árverési hirdetmény

Gödöllõ város önkormányzata árverést hirdet
az alábbi lakótelek tulajdonjogának megszerzésére:

6 hetes keverékek

Állati dolgok

képzõdött durva szakáll és a bozontos szemöldök, mely beárnyékolja a szemeket. Marmagasság
kanoknál: 65-70 cm, szukáknál:
60-65 cm. Testsúlya: 35-50 kg.
Merészsége nyugalommal és megbízhatósággal
párosul. Jóindulatú, gazdájához nagyon hûséges, a
gyerekeket szereti. Összességében dacos, harcra
kész és tiszteletre méltó kinézetû kutya. Nem jellemzõ rá a csaholás és jól tartható akár lakásban,
akár kennelben. Mindkét
esetben azonban figyelembe
kell venni, mérhetetlen mozgásigényét és ennek megfelelõen foglalkozni kell vele.
Az idõjárás viszontagságaival és a betegségekkel szembeni ellenálló képességének
köszönhetõen kiválóan alkalmas arra, hogy kemény és
szívós szolgálati munkakutyává váljon. Rendkívüli szeretetéhsége következetes családi kapcsolatot igényel: Az óriás schnauzer nem egygazdás kutya, de
az kétségtelen, hogy kiképzés alatt, nem veszi szívesen a vezetõcserét.
Következik: óriás uszkár

Az óriás schnauzer
A schnauzer három különbözõ méretben fordul
elõ: óriás, közép és törpe. A többi fajtától jellegzetes, dús bajusza különbözteti meg. Származásuk
szerint õsi német fajtákról beszélhetünk, amely
már a XVI. századtól megtalálhatóak egyes feljegyzésekben. A bajor tehenészek Stuttgartban járva
akadtak rá a közép schnauzerre, amely azonnal megtetszett nekik. A juhászok tudták használni ezt a méretet,
de a szarvasmarha hajtásához nagyobb termetû kutyára
volt szükség. Az elsõ kísérlet
nagytestû hajtókutya kitenyésztésére a drótszõrû közép schnauzer és valamilyen
puha szõrû, hajtókutya keresztezésébol származott. A drótszõr jól védett az idõjárás viszontagságai ellen, így késõbb ismét durva szõrû juhászutyákkal, majd jóval késõbb a nagy testforma megtartásának érdekében fekete doggal keresztezték.
Nagy termetû, inkább zömök, mint karcsú kutya. Feje erõteljes, nyújtott formájú, erõsen kiálló
tarkócsont nélkül, a szemtõl az orrhegyig fokozatosan keskenyedõ. Fülei kurtítottak, magasan tûzöttek, egyenes tartásúak és egyformára vágottak.
Szemei sötétek, oválisak, és elöl ülõk. A nyak erõs,
nem rövid vagy kövér. A hát rövid, gyengén lejt. A
mancsok rövidek, kerekek és erõsen zártak. A farok magasan helyezkedik el. Szõrzete szálkás drótszõrzet, kemény és sûrû tömött aljszõrrel. Színe fekete, szürke. A fedõszõr szálkás, nem bozontos és
nem hullámos és semmiképpen sem lehet rövid.
Tipikus jegyei az óriás schnauzernek, a száj körül

Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.) II. emelet, 229. számú helyiség.
Az árverés ideje: 2005. december 13., kedd 14 óra
A lakótelek ismertetése: A 4619/4 helyrajzi számú, 906 m2 területû, családi ház építésére alkalmas ingatlan Gödöllõn, a Juhar utcában található. Az ingatlan közmûvel ellátatlan. A Fenyvesi
nagyúton víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közmûvek találhatóak.
Kikiáltási ár: bruttó 12 500 Ft/m2, bruttó (11 325 000 Ft)
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a megszerezni kívánt lakótelek kikiáltási
ára 20 %-ának megfelelõ összeg, azaz 2 265 000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által
biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Jelentkezni lehet: 2005. december 12-én 16 óráig a Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 227. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529253, telefax: 28/529-251), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást ad, illetve a telek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Sokan talán meglepődve tapasztalták, hogy a Török Ignác Gimnázium sportpályájának végében napokig ezzel a géppel, természetesen az éjszakákat kivéve,
folyamatosan fúrtak. Megtudtuk, hogy a szakemberek katódos korrózióvédelmet végeztek el a földben húzódó gázvezetéken. A TIGÁZ és a gimnázium engedélyének a birtokában fúrtak le 40 m mélyre, hogy a talajban elhelyezzék kb. 30
évre a katódokat.
Kép és szöveg: Tatár Attila
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.

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
* Szakképzett hentest felveszünk! Bolti eladónőt
keresünk, szakképzettség nem feltétel! Azonnali kezdéssel! Árpád Hentesbolt, Gödöllő, Kossuth L. u. 44-48.
* 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: 06-20-2209114. Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs
szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.

www.lipcsey-ingatlan.hu

* Sziszi Szalon fodrászt, kozmetikust keres vendégkör
mellé. Tel.: 432-512, 30/984-5640
* Gödöllő területén idős hölgy gondozását vállalom. Tel.:
20/485-1707
* Megbízható, fiatalos, nyugdíjas hölgy heti 1-2 alkalommal takarítást vállal Kerepes és Gödöllő
vonzáskörzetében. Tel.: 20/438-2815
* Gödöllői díszüveg műhely jó kézügyességgel rendelkező
munkatársat keres. Tel.: 30/950-5876
* Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és
környékén téged vár változatos munkákkal a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet! Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel.:
28/516-520, 70/313-8477 (Honlapunkon is jelentkezhetsz munkáinkra: www.furgediak.hu)
* Bútorlapszabászatba asztalost, ill. betanított munkást
keresünk. Gödöllő, Körösi Cs. S. u. 33. Tel.: 432-868
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői
irodájába. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését
várjuk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919
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.
* 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.
* 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. 30-2858938
* Gödöllői építési telek, 1200nm, 20m széles,
összközműves (csatorna is) a belső Kertvárosban, a
Csalogány utcában eladó. Ár: 18MFt. Tel.: 30/343-7634,
az esti órákban.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft.
Tel.: (30) 9-525-385
* 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
* DÁNYBAN csendes, tiszta levegőjű környezetben,
építési telkek eladók (860 nm és 1070 nm között) teljes
közművel. Irányár: 4000Ft/nm. 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

* DÁNYBAN kellemes természeti környezetben eladó egy
30 hektáros, a belterület és erdők által határolt
földterület, amely lakópark, ökopark, vadászterület vagy
egyéb célra is hasznosítható. Irányár: 800 Ft/nm.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* DÁNYTÓL 2 km-re lévő gondozott horgásztó partján
1000 nm-es üdülőtelkek eladók. Irányár: 2mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* DÁNYBAN szilárd burkolatú utcában 1000 nm-es
összközműves építési telek 130 nm-es betonalappal,
érvényes építési tervvel eladó. Irányár: 5,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központban 130 nm-es, téglaépítésű,
felújított családi ház, 480 nm-es parkosított telken eladó.
Gödöllői lakás beszámítható. Irányár: 26,8 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Királytelepen 919 nm-es parkosított
telken 86 nm -es felújított családi ház (garázs, pince,
ásott kút) eladó. Irányár: 25 mFt Magyartölgy Mérnöki
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 Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával áron alul, sürgősen eladó.
Irányár: 8,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Blahán, 850 nm-es összközműves telken,
60 nm-es két szobás, gázkonvektoros lakóház garázzsal
eladó, vagy lakásra, kistelkes családi házra cserélhető.
Irányár: 17,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON, a Margaréta utcában újonnan épült
zöld övezeti sorházban 120 nm-es padlófűtéses lakás (
azonnal beköltözhető) eladó. Szoc. pol. felvehető. Irányár:
25 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN az Isaszegi út elején, 1200 nm-es telken
régi építésű 100 nm-es, vállalkozásra is alkalmas téglaház
eladó garázzsal, műhellyel, melléképületekkel. Irányár:
27,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* BUDAPESTEN a Népszínház utcában, régi, téglaépítésű
társasházban 78 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 13, 6 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 33-63 nm-es lakások jól megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók.
Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSÁN kellemes környezetben, jó közlekedéssel
85, 115 és 124 nm-es új építésű ikerházi lakások eladók
19,5 -22,5 mFt áron. Díjtalan hitelügyintézés.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Lelesz utcában, Családi
ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2,
víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, 13.200.000 Ft-ért
eladó! HÍVJON: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201940
* CSALÁDI HÁZ BLAHÁN! 70m2-es, két szobás önálló
családi Ház 1600m2-es telekkel. utcában víz, gáz, villany,
csatorna. Irányár: 13.500.000 Ft HÍVJON: 0630-3379000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201102
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! A Kastély közelében 2002ben felújított, 96m2-es, önálló, Nappali + 3 hálószobás
téglaház 1000m2-es, gyönyörű, parkosított telken eladó!
Irányár: 25.900.000 Ft. HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA A POSTÁVAL
SZEMBEN! 5201947
* GÖDÖLLŐ BLAHÁN JÓ VÉTEL! Családi ház aszfaltutas
Hegy utcában 150 m2-es újszerű ház 800 m2-es telken,
elvehetetlen panorámával, luxusvillák környezetében, 200
méterre a busztól, 31.000.000 Ft-os irányáron eladó!
HÍVJ: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483

Tel: 28-514-990

-Szõlõ u-ban 59 m2-es, erkélyes, konvektoros,
felújított, panorámás lakás 13 MFt.
-Fenyvesi részen 1198 m2-es belterületi, építési
telek 15,5 MFt.
-Lomb u-ban 2240 m2-es, örök panorámás telek 115
m2 alapterületû ház építési engedélyével 15 MFt.
-Királytelepen 525 m2 telken 160 m2-es, nappali +
4 szobás, szépen rendben tartott családi ház, 26
m2-es mûhellyel 26 MFt.
-Nagyfenyvesben 821 m2 telken 132 m2-es, 3
szobás családi ház 23 MFt.
-Kertvárosban 711 m2 telken 105 m2-es, 3 szobás
családi ház garázzsal 26 MFt.
-Harasztban 120 m2-es sorházi ingatlan garázzsal,
kis telekkel 25 MFt.
-Szilasligeten 359 m2 telken 108 m2-es, nappali + 3
szobás ikerház, garázzsal 22 MFt.
-Valkón 2500 m2 telken 2000-ben épült, 100 m2es, nappali + 3 szobás, igényes családi ház, dupla
garázzsal 20,9 MFt.
-Budapest, Sashalmon 52 m2-es, 2 szobás, nagy
konyhás, erkélyes lakás 11,4 MFt.
-Szadán 550 m2 telken hangulatos 3 szoba +
étkezõs családi ház, garázzsal 18,8 MFt.
-Veresegyházon strand közelében 650 m2 telken,
80 m2-es, 2 szobás parasztház 15 MFt.

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

* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában
66 m2-es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel,
1080m2-es telken garázzsal, melléképülettel eladó.
20.500.000 Ft. HÍVJ! 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
* GÖDÖLLŐ, FÁCÁNOS, ÚJ CSALÁDI HÁZ! Új épülő
környezetben 80 m2-es, 2 szobás, most épülő téglaház
24.500.000 Ft-ért eladó. Igény esetén plusz 3 szobával
(plusz 60 m2) beépített tetőtérrel plusz 4.500.000 Ft-ból
kibővíthető! Telefonáljon: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5200891
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! 115 m2-es, 4 hálószobás
családi ház. 1275m2-es telken, kertvárosi környezetben
eladó. Irányár: 22.000.000 Ft. HÍVJON! 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu 5201080
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Központban 92 m2-es, 3
szobás, igényesen felújított kockaház 1000 m2-es telken
eladó! Új burkolatok, automata kapu, riasztó, nagy terasz,
különáló garázs. Külön nyári lak. Központhoz közel.
Irányár: 32.000.000 Ft. HÍVJON! 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu 5200985
* SZADA, ÉPÍTÉSI TELEK A BLAHAI DOMBON! 23 méter
széles, panoramas, lapos gyönyörű telek MINDÖSSZE
8.000.000 Ft-ért eladó! 180 m2-es ház építető, akár kétlakásos is! Villany a telken, víz,gáz, csatorna utcában! NE
VÁRJ, HÍVJ: 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201349
* VÁCSZENTLÁSZLÓ, CSALÁDI HÁZ! 84 m2-es, 3 szobás,
cirkó fűtéses, 2004-ben felújított családi ház széles, 937
m2-es telken eladó! Magaslatban van, jól megközelíthető,
jó elosztású ház! Irányár: 11.300.000 Ft HÍVJON! 0630337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
www.telekvadasz.hu 5201961
* PALOTAKERTI LAKÁS! 62 m2-es, 2 + félszobás, jól karbantartott, tizedik emeleti lakás eladó! Azonnal
költözhető! Erkély, kitűnő panoráma. Irányár: 10.500.000
Ft. Telefon: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁBAL SZEMBEN! 5200312
* JÁNOS UTCÁBAN* egyszobás, 40 nm-es, azonnal
beköltözhető -FELÚJÍTANDÓ- magasföldszinti, ERKÉLYES
öröklakás TÁROLÓVAL 8,-MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043; 06 (20) 263-4383
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 62 nm-es 1+2 félszobás, III. emeleti
NAGY ERKÉLYES, távfűtéses öröklakás 11,5 Mft-ért. FeMaKoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043; 06 (20) 263-4383
* *PALOTA-KERTI* 2 szobás, 55 nm-es NAGYON SZÉP
lakás NÉGYEMELETES HÁZBAN a IV. emeleten 10,4 MFtért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(20) 263-4383;
06 (30) 619-9043
* *LÁZÁR VILMOS* környéki 300 nöl PANORÁMÁS
TELKEN 65 nm-es CSALÁDI HÁZ 14,9 MFt-ért ELADÓ,
EGYSZOBÁS LAKÁSRA CSERÉLHETŐ értékegyeztetéssel.
06 (20) 263-4383; 06 (30) 619-9043
* *KERESÜNK* öröklakásokat 10,-MFt-ig, családi házakat 17,-MFt-ig ügyfeleinknek, akár közvetítői díj nélkül,
HITELÜGYINTÉZÉSSEL, teljeskörű lebonyolítással. FeMaKoNT Ingatlaniroda: 06 (30)635-0342; 06 (20) 2634383
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* Eladó a Szent János utcában 3. emeleti, átalakított,
felújított lakás. Iár: 11,8 mFt. Tel.: 20/3289-666
* Veresegyházán a középső tónál panorámás 2 szobás,
összkomfortos ház 150 nm gondozott kerttel, sok extrával eladó. I.ár: 26,8 mFt. Tel.: 30/496-1997.
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás,
3. emeleti lakás. I.ár: 14 mFt. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 mFt. Tel.:
30/562-3475.
* 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.
* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás eladó. Érd.: 70/573-5173.
*ladó Gödöllőn Szt. János utca elején, 1. em., 2 szobás,
62 m2-es, erkélyes, gázkonvektoros lakás. Irányár: 13,9
millió Ft. Tel: 06-20-823-1724
* 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.
* Gödöllőn az Akácfa u. 11. sz. alatti 2400 nm nagyságú
építési telek eladó. Az utca jelenleg aszfaltozás alatt áll.
Tel.: 30/8569-444
* LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,6 mFt-ért GÖDÖLLŐN, a Béri
Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban
(tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/4749098.
* 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.
* 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 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.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (170 nm)
nappali, 4 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra,
háztartási helyiség, gardrób, garázs eladó.
Támogatott hitel, szocpol, illetékkedvezmény. Ár:
29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali,
4 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási helyiség, pince, garázs eladó. Támogatott hitel,
szocpol, illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/9995104.

* Eladó Gödöllőn 52 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, egyedi
fűtésű, vízórás, telefonos, loggiás lakás. I.ár: 12,5 mFt.
Érd.: 20/312-0665.
* 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.: 30/9486151.
* Gödöllő központjában egyszobás, parkettás, vízórás,
magasföldszinti, 36 nm-es lakás eladó. I.ár: 9,5 mFt. Érd.:
30/250-6144
* Erdőszél út 27 sz. alatt eladó 774 nm belterületi,
összközműves építési telek alápincézett faházzal, termő
gyümölcsössel. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369
* Gödöllő belvárosában, téglaépületben 1. emeleti, udvari
30 nm-es összkomfortos, cirkófűtéses, felújított, azonnal
beköltözhető lakás 9,0 mFt-ért eladó. Tel.: 06-1-3560315, 30-485-2141
* Eladó Gödöllőn 4 szobás, nagy étkezős, 2 fürdőszobás,
akár kétgenerációnak is alkalmas családi ház. Iár: 27,5
mFt. Érd.: 30/525-1471
* Gödöllőn, a Lázár Vilmos utcában 1850 nm-es, 25 m
utcafrontos telek eladó. Iár: 25 mFt. Hévízgyörkön 270
nm-es családi ház sok extrával eladó! Iár: 27,8 mFt.
2000-es építésű, 70 nm nappali + 4 szoba, dryvit, klíma,
összközmű. Tel.: 30/445-8740
* 23,5 m utcafrontú, ikerház építésére alkalmas 1300
nm, fákkal szegélyezett telek a Jászóvár utcában eladó.
Iár: 15,5 mFt. Tel.: 30/655-1527
* 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
* 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.: 20/9882333
* Eladó! Bp-től 20 km-re Péterin (Monor mellett) 230 nöles 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
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában, csendes helyen 55 nmes, kétszobás, magasföldszinti, felújított, távfűtéses lakás
eladó. Iár: 12,5 mFt. Tel.: 30/377-6364
* 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
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u.
11/2 szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat + 45 nm-es
tetőterem, különálló lakásnak beépíthető. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs,
kis udvar. Eladnám vagy kisebbre cserélném. Második
emeletig 40 nm-től 60 nm-ig másfél szobásra. I.ár: 19
mFt. Érd.: 416-599, 20/238-1393.
* Gödöllő Remsey krt-i újépítésű, 66 nm-es amerikai
konyhás nappali, 2 szoba, 2 erkély, hosszú távra
igényesnek októberi költözéssel kiadó. 80 eFt/hó + rezsi
+ kaució. Tel.: 30/9617-621
* Eladó a Kossuth L. utcában teljesen felújított, 54 nmes, 2 szobás lakás. Egyedi vízórás, kábeltévés, magasföldszinti. Iár: 12,8 mFt. Érd.: 30/254-3732
* Üzemelő 100 FT-OS BOLT betegség miatt eladó
Gödöllőn. Tel.: 30/2023-650
* Hatvanban 59 nm-es, 4. emeleti, világos, jó elosztású
lakás saját víz- és gázórával, egyedi fűtéssel tulajdonostól
eladó. Iár: 7,8 mFt. Tel.: 30/936-4858
* Kossuth L. utcában eladó 55 nm-es 2. emeleti, 2
szobás, teljesen felújított lakás. Iár: 13,4 mFt. Tel.:
20/475-2700
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* Szent István téren 2. emeleti, parkra néző 54 nm-es
lakás eladó. Tel.: 20/9323-575
* Horgászok figyelem! Eladó 1 hold szántó, pár sor szőlő,
pár db gyümölcsfa horgásztóhoz kb 3 km-re. Rajta honvédségi lakókocsi, amelynek mérete: h.:4 m, sz.: 2,5 m,
magassága: 1,9 m. Fűthető, dupla falú, ventillátorokkal.
Ára: 550 eFt. Megtekinthető bármikor. Cím: Tápiószecső Kispernyész. Tel.: 70/515-3573
* Jó állapotban lévő GARÁZS eladó a Kazinczy körúti
garázssoron. Szerelőakna van. Érd.: 30/470-5913
* Vácszentlászlón berendezett ÜZLET eladó. Tel.:
30/9406-009
* FÁCÁN SORON 2 szobás, parkettás, gázfűtéses, felújított lakás eladó. Kertkapcsolat, zöld övezet, pincerész,
vízóra, csend, jó levegő. Érd.: 20/912-1979
* Gödöllőn, Palotakerten 2. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával, tulajdonostól eladó. Iár: 8,9
mFt. Tel.: 70/466-3334
* Gödöllőn főútvonalon (egyetemi bejáróhoz közel) eladó
egy 120 nm-es, 3+1 félszobás, parkettás, pincézett családi ház 1260 nm megosztható saroktelken. Érd.: 410-997,
20/9412-516.
* Szilasligeten, HÉV megállótól 5 percre gyalog, szép,
ligetes környezetben, új, vörös pilléres házban 56 nm-es
társasházi öröklakás eladó. Nappali, háló, konyha, fürdőszoba, wc, 13 nm-es terasz, felszíni parkoló, tároló. Iár:
15,5 mFt. Tel.: 480-364, este 8 óra után
* János utcában, nagyon jó közlekedéssel eladó egy világos, jó állapotú 51 nm-es, 1 és félszobás lakás. Gázfűtés,
vízóra, tégla építésű. Iár: 10,8 mFt. Érd.: 30/400-9775
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 65 nm-es felújított (erkély, redőny, kábeltv, telefon) lakás eladó. Ár: 13 mFt. Tel.:
70/568-5120
* Gödöllőn a Fenyvesi nagyúton 1310 nm ősfás telken 50
nm-es komfortos, gázfűtéses, felújítandó ház
beköltözhetően, készpénzért eladó. Érd. délelőtt és este:
20/220-4094
* Gödöllői ipartelepen 400 nm-es épület irodának, raktárnak alkalmas helyiségek 2000 nm területen eladó. Tel.:
420-285, 20/9390-841
* Kismaroson, festői környezetben bejáratott 44 férőhelyes gyermeküdülő eladó. Tel.: 420-285, 20/9390-841
* Gödöllő központjában földszinten, 4 szoba összkomfortos lakás eladó, vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 420-285,
20/9390-841
* Gödöllő központjában 1 és félszobás, 3. emeleti lakás
külön tárolókkal eladó. Tel.: 20/939-4931, 20/542-1505
* Eladó Szadán M3-as felhajtóhoz közel belterületi
építési telek. Víz, gáz, szennyvíz telken. Villany tavaszra.
Kétlakásos ház építhető rá. Iár: 9 mFt. Tel.: 20/592-1799
* Eladó Gödöllőn, városközpontban bútorozott, felújított
44 nm-es, 1. emeleti, 1 és félszobás lakás, jó közlekedési
lehetőséggel, tehermentesen. Iár: 10,5 mFt. Érd.:
30/330-0735
* Eladó Gödöllőn 601 nm-es telek panorámás kilátással,
víz, villany, gáz beépítve, 14 nm-es faházzal. Beépíthető
15%-kal. Iár: 6,1 mFt. Tel.: 20/5565-912
* Gödöllő nagyon szép, csendes részén felújításra, átalakításra szoruló családi ház (víz, villany, gáz bevezetve)
930 nm-es telken, jó közlekedéssel, beköltözhető állapotban, készpénzért eladó. Iár: 25 mFt. Minden megoldás
érdekel! Érd. hétvégén és az esti órákban: 20/434-0706,
30/215-8539
* Eladó Szent János utcában 4. emeleti, 59 nm-es,
nagykonyhás, konvektoros lakás. Gödöllői nagyobb lakás
ill. ház csere is érdekel. Tel.: 30/639-5774.
* Eladó azonnal beköltözhető négyszoba összkomfortos,
emeletes családi ház kétgenerációnak is, a kertváros
központjában, 200 nöl telken, jó közlekedési és parkolási
lehetőség. Tel.: 30/360-3935
* Skandináv stílusú rönkház 4 hónap alatt kulcsrakészen,
tervezéssel együtt, idei megrendelés esetén 110.000 Ft +
áfa áron! Uriel Log Homes
* Gödöllő Palotakerten 9. emeleti, 61 nm-es felújított
lakás 12,5 millióért eladó. Tel.: 20/933-5056
* Gödöllőn a Fenyvesben eladó kiváló adottságú
panorámás telek 333 nöl ikerház építésére is alkalmas.
Tel.: 20/986-2770, 70/382-1747
* Gödöllő Erdőszél utcában 480 nm víkendtelek - villany,
víz, gáz, telefonnal, tulajdonostól eladó. Tel.: 20/3526845
* Gödöllőn kertes családi ház a Lovarda utcában, gondozott kerttel, összkomfortos, összközművesített, csendes
helyen eladó. Tel.: 70/6377-006
* Lakást vásárolnék Gödöllőn saját részre! Három lakóhelyiséges vagy több, kizárólag egyedi fűtésű, 1. emeleti, ill.
magasföldszinti érdekel. Előny, ha kertkapcsolatú, és
garázs is tartozik hozzá. Ajánlatokat a 06/30-582-6732es telefonomra várom.
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* Egyéni fűtésmérővel ellátott 55 nm-es kábeltv-s,
redőnyös, jó állapotú, azonnal beköltözhető lakás eladó
Gödöllőn. Iár: 11,9 mFt. Érd.: 30/448-8606, 411-919
* Pár év múlva Gödöllőn szeretne építkezni? Vegyen most
telket olcsón a Nagyfenyvesben, Irtványosnál vagy a
Dögkútnál! Érd.: 20/459-8334
* Jászapátin buszpályaudvarnál fürdőszobás kis
parasztház jó környezetben, felújítva 2,95 m Ft-ért eladó.
Gázbekötés folyamatban. Tel.: 20/999-6453
* Eladó Aszódon egy 18 m utcafrontú belterületi építési
telek. Teljes közmű a kapu előtt. Iár: 3,6 mFt. Tel.:
20/592-1799
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős, 51 nmes, 2. emeleti konvektoros lakás + garázs eladó. I.ár
együtt: 12,3 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657
nm telekkel eladó. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, az egyetemi erdőmellett 5 szobás családi ház
460 nm telekkel eladó. I.ár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn 2 szobás, összközműves családi ház 913 nmes telekkel eladó. I.ár: 16,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn háromszobás családi ház 1200 nm-es
megosztható, panorámás telken eladó. Iár: 31,5mFt. Tel.:
30/224-1627
* Gödöllőn a Királytelepen 51 nm alapterületű, nappali +
3 x fél szobás felújított tetőteres családi ház 537 m2-es
telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllőn a Királytelepen 2004-ben épült 136 nm
hasznos területű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres családi ház, 35 nm-es garázzsal, 55 nm-es
üzlethelyiséggel, 730 nm-es saroktelken. Iá: 21,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában az Erzsébet-park közelében 130
nm alapterületű, 3 szobás családi ház, 610 nm-es rendezett telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* 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 0620/9194870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali +
4 szobás, 2 fürdőszobás, teljesen felújított társasházi
öröklakás 60 nm-es szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es
telekrésszel. Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* 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: 28/411086 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 nöles telekkel. Iá: 31 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 100 nm lakóterű, nappali +
3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, 2 szoba összkomfortos beépített szuterénnel, garázzsal, 1200 nm-es
telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* 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 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: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél szobás, teljesen felújított lakás klímával, risztóval, megegyezés
szerint beépített bútorokkal. Iá: 11,8 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában földszinti 54 nm-es,
2 szobás felújított lakás. Iá: 12,8 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár:
10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent
Imre utcában, 65-90m2 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 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti,
69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2es, 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: 59,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz,
úszómedence, duplagarázs, 936m2-es parkosított telek.
Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2
terasz, átrium, mosókonyha, gardrób, tároló, garázs,
400m2-es telek. Ára emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe
vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ!
Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél
szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár:
12,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó
állapotú, 74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó.
Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2
garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában,
igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs,
tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu

* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes
kialakítású, 115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es
padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló,
20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes
kivitelezésű, jó elosztású, panorámás, 108nm-es, 1nappali+2szobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi fűtés, terasz,
garázs. Ár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, 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: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* 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
* 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
* LAKÁS- Gödöllő, Ambrus közben 55 nm-es 2 szobás
lakás eladó.Ár: 11,9 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel: 06-70-456-2101
* TELEK - Csanak 420 m2 zártsorú lakóház építésére
alkalmas telek eladó . Ár: 8,7 MFt
INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
* Telek- Gödöllő, Blahán 1653 nm ősfás építési telek Ár: 18
MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
* HÁZ - Gödöllő, Kertvárosban 720 nm-es telken 2 +1/2
szobás , 100 nm-es felújítandó családi ház eladó. Ár:
18,8 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70456-2101
ALBÉRLET
* Családi házban külön bejárattal szoba, konyha,
zuhanyzó hosszú távra kiadó októbertől bútorozva vagy
anélkül. Fűtés: konvektor Érd.: 416-130 vagy 70/5750846.
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes
kialakítású, 133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2
fürdőszobás családi ház, garázzsal igényesnek kiadó.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* JANUÁR 1-TŐL hosszú távraKIADÓ- Gödöllőn a Remsey
krt-on egy másfél szobás, 1. emeleti, új lakás. Érdeklődni
lehet a 20/4710-363-as telefonon.
* Lakás kiadó a Kazinzcy körúton. 3 szoba, 70
nm+garázs, 5 nm-es erkély. Bútorozatlan, egyedi ház,
saját vízóra, kábeltévé, Internet. Tel.: 30/510-5814.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 90 nm 2 szoba
összkomfortos házrész kocsibeállóval, 2-3 főnek, 47.000
Ft + rezsiért kiadó nov. 1-től. Csak hosszú távra! 2 havi
kauciót kérünk. Tel.: 20/430-0348, 28/441-038.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára
is. Tel: (20) 9455-583.
* 1,5 szobás lakás kiadó a Kazinczy körúton hosszú távra.
Paraméterek megegyezés szerint. Érd.: 20/458-5901
* 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.: 20/9570-749
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* 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.: 20/392-0279
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Érd.:
20/347-5512
* Különálló garzon egy férfi részére hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/354-9688
* Keresek 2 szobás albérletet Gödöllő központjában vagy
Egyetemvárosban hosszú távra, bútorozatlanul. Tel.:
30/242-3183
* Gödöllő Blahán családi házban 2 és félszobás, összkomfortos lakás dec. 1-től kiadó. Kocsibeállás lehetséges. Tel.:
20/436-3802
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában kétszobás, 1. emeleti,
távfűtéses lakás kiadó. Tel.: 30/520-2253
* Gödöllő központjában másfél szobás lakás hosszú távra
kiadó nemdohányzó pár részére. Tel.: 20/419-2291
* Gödöllőn, Máriabesnyőn 2 szobás, bútorozott családi
ház kiadó. 70 eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel.:
20/496-4864
* Gödöllő és környékén kiadó családi házat keresek (min.
3 szoba + összkomfortosat). Tel.: 30/415-3950
* Gödöllő kertvárosában (Komáromi u.) gázkonvektoros
külön lakrész nemdohányzó férfi részére 27 ezer Ft (+
rezsi) kiadó. Tel.: 20/414-2133
KIADÓ
* Kiadó garázst keresek hosszútávra. Tel.: 70/452-7267.
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, a
Gábor Áron utcában, 100nm-es szuterén vállalkozás
céljára kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* 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
* Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint +
50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra
kiadó. Tel.: 30/9617-621
* Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J.
krt-on, 80 nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha.
Tel.: 430-209
* Garázs kiadó a Kazinczy lakótelepi garázssoron. Érd.:
30/9406-009
* Üzlethelyiség bérbeadó Gödöllőn, a Remsey krt-on. 57
nm, raktárral, teakonyhával, wc-vel. Érd.: 30/9515-654
* Gödöllő központjában, Petőfi udvarban 55 nm üzlethelyiség 2006. január 1-től kiadó. Érd.: 70/535-4474
* Gödöllőn a Tavaszmező utcában 100 nm-es, 2 szobás
családi ház 300 nöl-es telekkel kiadó. Érd: 20/9194-870
SZOLGÁLTATÁS
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Profi gipszkarton szerelés. Korrekt áron, rövid határidővel! Gyors,
pontos munka. Tel.: 30/419-6132
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű
kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Gondoljon már most a tavaszi munkák megszervezésére
is! Hívjon bizalommal! Tel:20/560-4643
* Tetőjavítás, bádogozás rövid határidőn belül. Tel.:
20/944-6365.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József
Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: 20/368-5888.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és
nemzetközi) meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203,
vagy 30/924-3216.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű
felújítása (kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás,
homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás). Korrekt
ár, rövid határidő. Tel.: 20/230-5240.
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* 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.
* 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
* Régiségek vétele és eladása! Régiségbolt! Gödöllő,
Városmajor u. 10. Nyitva: H-P: 10-17 óráig, SZ.: 10-12
óráig. Tel.: 30/5099-170.
* 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.: 486-029, 70/384-8711.
* Teniszoktatás Gödöllőn! Hazánk egyik legszebb
teniszsátrában kezdők, haladók, gyermekek és felnőttek
részére. Átlagos képességű kezdő az alapszintet 10 óra
alatt eléri! Tel.: 20/9417-628, 20/9377-428.
* Nyugdíjasoknak gyógylábápolás a téli hónapokban,
nagyon kedvező áron. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a
házaló kontároktól. Bárándi József.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Gödöllő,
Knézich u. 10. Tel: 20/355-9709.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés, szivornyaépítés és minden ami a kertről szól.
Tel.: 30/528-7777, 30/2020-045.
* 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
* Kézimunka előnyomás, 2 soros gép cakkozás. Tel.: 412119
* FÜLBELÖVÉS! Beauty kozmetika, Gödöllő Szőlő u. 16.
Tel.: 20/986-5884
* Kőműves munkát vállalok! Burkolást, tető bádogos
munkát, udvari tereprendezést, ablaktisztítást, tél előtti
munkát is. Tel.: 20/450-1418
* Szabaduljon meg felesleges kilóitól és ne hagyja, hogy
ismét felszedje azokat! Nem csak nőknek! Tel.: 70/3872376
* Testreszabott masszázskezelések! Igény szerint frissítő, relaxáló vagy gyógymasszázs. Gödöllőn, a VirÁgi
virágbolt fölött. Kérésre házhoz megyek. Tel.: 70/2842596
* LAKATOS munka: automatizált kapuk, tolókapuk,
kerítések, korlátok készítése, egyéb fémszerkezeti
munka. Tel.: 20/355-9709.
* Afrofonás, hajfelvarrás Aszódon a Wella Szalonban. Tel.:
30/3322-767
ADÁS~VÉTEL
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új,
fekete női bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű
női bőrkosztüm S-méretben (20 ezer Ft), világosbarna, női
átmeneti bőrkabát S-es, 38-as méretben (15 ezer Ft),
mappabőr téli S-es prémes női kabát 164/44-es méretben (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110
típusú, 85 W-os fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért. Tel.:
(20) 358-5309
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1
db palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Bontott cserép és tetősíkba építhető ablakok eladók.
Tel.: 20/924-1257
* Eladók: egyszer használt, barna bolyhos, 5 nm-es
szőnyegpadló (3 ezer Ft), 175 x 300 cm-es, 2 db tölgy
hokedlitető 40 x 40 x 2,5 cm-es (1 ezer Ft), új,
rokkantjáróka (3 ezer Ft), 39-es cipős görkorcsolya
(2500 Ft), 13 db új kerítés díszléc 90 x 7 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
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* 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 3,60-as 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, üzemképes, egy
szőnyegszövőszék, festett csővázas, 2 db éjjeli szekrény,
2 db hárombúrás csillár. Tel.: 70/239-5674, 28/414-709
* Gödöllőn 50 db új beton kerítésoszlop és 2 db új fenyőágy kókuszmatraccal áron alul eladó. Tel.: 20/932-3575
* Eladó 2 hűtőszekrény, 3 fiókos mélyhűtő, egy 60 l-es
kishűtő, fehér zománcos kályha és fehér-barna samotos
kályha. Tel.: 70/239-5674, 28/414-709
* Eladó egy összecsukható sötétkék utazóágy, egy bébihordozó, egy könnyű babakocsi és egy etetőszék. Érd.:
20/9412-516
* Építkezésből visszamaradt, eredeti csomagolású
minőségi termékek eladók: Vaillant állókazán, 120 literes
melegvíztárolóval és külső hőmérséklet-érzékelővel, 2 db
Paris acryl sarokkád (160x105), 2 db Geberit kombifix
Samba lappal, Teka inox külön beépíthető tűzhely
(kerámia, gázégős lappal). Érd. 18-21 óráig: 20/5504458
* Téli madáreleségek: vegyes téli madáreleség, kendermag, cinkegombóc, sárga és vörös köles, mohar,
napraforgó, stb. Madáretetők. Díszállateledelek.
Díszmadáreledelek:
papagáj,
pinty,
kanári.
Rágcsálóeleség: hörcsög, mókus, tengerimalac. Haleleség:
akváriumi, tavi. Egér és patkányirtószerek, egérfogók,
elektromos egérriasztók, naftalinos rágcsálóűző, egérriasztó. Várjuk üzletünkben vasárnap délelőtt is. Kószó
János Mezőgazdasági Boltja. Gödöllő, Szabadság út 28/b.
Tel.: 419-051
* Neobarokk ülőgarnitúra (2 szék, 2 fotel, 1 asztal) eladó!
Érd.: 20/459-8334
* Jó állapotban lévő használt, 12 terítékes Siemens
mosogatógép eladó. Érd. 18-21 óráig: 20/550-4458
OKTATÁS
* TOP-TAN angol: már van nyelvvizsgád? Vagy most
szeretnél? De beszélni is jó lenne? Beszédkészségfejlesztő tanfolyam középfokon: szerda: 18.00-20.15-ig 5
fős csoportban. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28423-744, Mobil: 30-908-41-30
* Alapfokú angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, elsősorban szombaton. Tel.: 20/5159-864
* Felnőtt úszásoktatás! Helye: Valkó, általános iskola
tanuszodája. Jelentkezni lehet: 20/582-8397-es telefonszámon, Hamar Judit úszásoktatónál.
* Tanulási készségfejlesztés mozgásterápiával, valamint
korrepetálás, iskolaelőkészítés, gyermekfelügyelet,
tapasztalt gyógypedagógusnál 12 éves korig. Tel.: 414295, 30/326-1915.
* 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
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* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást, fordítást vállal. Tel.: 30/658-6284
* Egyéni angol órák anyanyelvi tanártól. Tel.: 412-967
TÁRSKERESÉS
* Független, csinos 47 éves nő Pest környékén korban
hozzáillő barátot keres tartós kapcsolatra. Tel.: 30/3569615
* Várom szeretettel azoknak a jelentkezését, akik társra,
párkapcsolatra vágynak. Legyen önbizalma minden
korosztálynak. A bizalom és diszkréció nálam nagyon
fontos. Kérésére felkeresem Önt. Tel.: 70/546-2484
* Komoly, szeretetteljes kapcsolatra vágyom.
Megismerkednék hasonló gondolkodású 24-28 év közötti
lánnyal. Tel.: 20/967-4009
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full
+ bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* *TOYOTA CARINA-E* 1,6-os, 1995-ös évjáratú, 2007ig vizsgával, SZERVIZELVE, TÉLI GUMIKKAL, megkímélten, SOK EXTRÁVAL 1.150.000 Ft TULAJDONOSTÓL
ELADÓ/CSERÉLHETŐ! 06 (20) 513-5191
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125
cm3-es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 2923580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó
metál színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner
friss műszakival, téli gumikkal, tetőcsomagtartóval.
Extrák: metálfény, elektromos ablakemelő és tükör,
vonóhorog, plüsskárpit. Iá.: 1,190,000 Ft. Tel.: (30) 3939006
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1
ezer Ft), Trabant gk.emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as
Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* 1989-es Babetta eladó. Iár: 50.000 Ft. Tel.: 70/9442377
* 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
* Skoda Felicia 1.9 diesel, 1997-es évjáratú, piros színű,
központi zárral, téli gumi garnitúrával + rádiós magnóval
megkímélt állapotban eladó. Iár: 1,1 mFt. Érd.: 20/4561430
* Eladó Audi 80 diesel, 1.6, fekete-metál, 1986-os, 174
ezer km, vonóhorog, téli gumi felnivel, tetőcsomagtartó,
5-5,6 l fogyasztással, törésmentesen. Iár: 330 eFt. Tel.:
30/626-9199
EGYÉB
* Biztosítóváltás novemberben! GFB akció, több biztosítótól. INNOTEM Biztosítási Alkusz Kft. Gödöllő,
Honvéd u. 28. Tel.: 30/743-9263, online kötés:
www.gfbakció.hu
* 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.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Tehéntej 100 Ft/l, naponta 8-8.30-ig kapható.
Eladó egy tejhasznú fajtájú 30 hónapos, most vemhesített tehén, országosan legjobb vérvonalból 350
eFt-ért. 25 LE traktorhoz rendszámos pótkocsi,
utánfutó beszámítható. Cím: Szeles Imre, Gödöllő,
Radnóti M. út 17. Tel.: 20/456-0481

:

*@*:

Hirdessen Ön is a Gödöllői Sz olgálatban

:

*@*:

2005. november 10.

Gödöllői Szolgálat

15

Vívás: junior Európa-bajnokság Tapolcán

Aranygyűrűs

XVI. Bécs-Budapest

Gödöllőiek a junior Eb-n

Elismerés

Rollerrel

Gémesi Csanád 8. helyezést ért el a tapolcai junior vívó Európa-bajnokság kard
egyéni versenyében. Benkó Réka 4. lett a
női kardcsapat tagjaként.

A székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére október 22-én rendezett labdarúgó-mérkőzések után Gémesi György
polgármester, érdemei elismeréseként,
aranygyűrűvel jutalmazta meg Imre Józsefet, a Gödöllői Öregfiúk labdarúgócsapatának korábbi vezetőjét.

A maratoni távot lefutni nem kis dolog. A 352
kilométeres szupermaratont pedig még nehezebb
vállalkozás. Itt az emberek egy része két lábon,
mások két keréken, egyesek pedig görkorcsolyán
hagyják maguk mögött a mérföldeket. A „Margita
344,2“ Turisztikai és Sportegyesület elnöke,
Pálffy Tibor más jármûvet választott: egy rollert...
– Sok maratonnal a háta mögött miért döntött
úgy, hogy rollerrel teljesíti a 352 kilométer?
– Egyéb elfoglaltságaim miatt nem maradt elég
idõm arra, hogy megfelelõen felkészüljek. Kerékpárral ez a táv nem lett volna kihívás, így jött a rolleres ötlet. Könnyebb, mintha futottam volna, de
nehezebb, mintha kerékpáron megyek.
– Feltünést kellett?
– Nem is kicsit. Majdnem annyiszor interjúvoltak meg, mint a gyõztest. Ezen kívül több meghívást is kaptam, hogy szeretnék, ha a jövõben különbözõ versenyeken is rollerrel versenyezzek.
– A többi margitás hogyan szerepelt?
– Az idén az egyesület csak nõi csapatot indított. Kedves, lelkes, amatõr fiatal lányokról van
szó, akik azt a célt tûzték ki maguk elé, hogy a
távot teljesítsék, semmi többet nem akartak. Végül
a 16. helyen végeztek, ami remek eredmény.
– Egyéni indulója is volt az egyesületnek...
– Igen, Kerékgyártó Péter. Péternek szintén az
volt az elsõdleges célja, hogy sikerrel végigfussa a
352 kilométert. Én voltam a rolleres kísérõje. Õ
19 évesen minden idõk legfiatalabb versenyzõje,
aki végigfutotta ezt a nagyon hosszú távot. (r.k.)

A GEAC vívószakosztálya, immáron 5 éve folyamatosan szerepeltet versenyzõket a junior és kadet
világversenyeken. Idén két versenyzõ jutott ki Gödöllõrõl: Benkó Réka és Gémesi Csanád. Kettejük
közül Gémesi Csanád bizonyult eredményesebbnek, ami nem is csoda, hiszen Csanád a 19. életévét betöltve utolsó éves, míg Réka 16 évesen csupán kadet korú az idõsebb juniorok között.
Edzõjük egyaránt Subert László. Mellesleg Subert
Lászlónak, a kitartó munkájának köszönhetõen,
nagy szerepe van abban, hogy 2000 óta minden
évben indulnak gödöllõi vívók az ifjúsági világversenyeken. Legelõször Kerecsényi Fodor Georgina és Bokor Gergely szerepelt kadet vb-én.
A férfi kard versenyében részt vevõ nemzetek
maximum 4 fõt nevezhettek. Csanád 5 gyõzelemmel és 1 vereséggel kezdett. Így a 11. helyet sze-

Női röplabda Extraliga

Nagy győzelem
Gödöllõi RC–NRK Nyíregyháza 3:1
(24, -19, 13, 23)
Gödöllõ, 250 nézõ, vezette: Adler, Hóbor.
GÖDÖLLÕ: GUDMANN 1, MESTER 28,
Gombai 6, VARGÁNÉ 9, Kovács 14, KURUCZ
11, csere: Kötél D. (liberó), Kránitz, Nagy K.
Edzõ: Hollósy László
NYÍREGYHÁZA: Szabó 2, Kapuvári 9, ERDÕSNÉ 11, Botos 7, Krajna 7, Kovács E. 15,
csere: Fésüs (liberó), Merkószki 3, Bodnár 1,
Kovács B. 2, kinyik. Edzõ: Ludvig Zsolt
Október utolsó napjaiban két mérkõzést játszott a
Gödöllõi RC együttese. Elõször idegenben léptek

rezte meg a fõtáblán, amellyel kiemelt volt, tehát
nem kellett vívnia a 32-be jutásért. A 16-ba jutásért
a német Ziegert verte gond nélkül, majd a 8-ba való bekerülésért a csapattársát, Hamar Balázst, akivel szemben 15-12-re gyõzött. A4 közé nem került
be, a román Marcea állította meg, így maradt a 8.
helyezés. Reméljük, a legközelebbi világversenyen, a junior vb-n sikerül elérnie a célját. A csapatversenyen közepes eredményt értek el a magyar kardozó fiúk, 5. helyezettek lettek. A 8-ba kerülésért a törököket verték fölényesen, utána pedig
az ukránoktól kaptak ki. A helyosztókon elõször a
németeket, majd a franciákat verték szoros küzdelemben.
Benkó Réka a nõi kard egyéni versenyén, sajnos, nem jeleskedett. A csapatversenyben társaival
együtt a 4. helyen végzett. Rékának még van ideje
javítani ebben a korosztályban, akár háromszor is
indulhat még junior Eb-én.
A magyar csapat végül két érmet hozott a vívó
junior EB-rõl: a férfi párbajtõr csapat ezüstöt, míg
nõi kardban Varga Dóra bronzot.

pályára a Nirvana TFSE ellen. A csapat ugyan
simán megnyerte ezt a mérkõzést (3:1), de „adott“
egy szettet a hazai együttesnek. A második találkozón megszakadt a Gödöllõ jó sorozata, mivel a
Vasas legyõzte a gödöllõi együttest (1:3). Így az
elsõ körben lejátszott hét mérkõzés után öt gyõzelemmel és két vereséggel állt a GRC együttese a
tabellán. Vasárnap az a Nyíregyháza látogatott Gödöllõre, amelyik az elsõ fordulóban óriási meglepetésre hazai pályán vereséget szenvedett a gödöllõi csapattól. Az 1. szettben vezetést szerzett a Gödöllõ. A 2. játszmát megnyerte a vendégcsapat,
egyszerûen minden sikerült nekik. A 3. és a 4.
szettben azonban a gödöllõi játékosok felszabadultan röplabdáztak, aminek az lett az eredménye,
hogy lejátszották a pályáról a többszörös bajnok és
kupagyõztest.
Következõ mérkõzés: november 12., szombat
16 óra Gödöllõ–BSE.
-esztí-

Imre József 51 éve kapcsolódott be Gödöllõ
sportéletébe. Kezdetben az asztalitenisz töltötte
ki az életét; elõször játékosként szerepelt, késõbb pedig szakmai tudását továbbadva edzõként tevékenykedett. E mellett a város labdarúgását is szívén viselte. Volt elnökségi tag, 23
évvel ezelõtt pedig a Gödöllõi Öregfiúk labdarúgó-csapatának (alig pár évvel a team megalakulása után) vezetõi tisztségét töltötte be. Szakmai munkájával nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a szeniorok számos dobogós és bajnoki
címet gyûjtöttek be. „Olyan évaddal is büszkélkedhetünk, amikor a csapat veretlenül, pontveszteség nélkül utasított mindenkit maga mögé“ – mondta el a díjazott.
Egy évvel ezelõtt úgy döntött, hogy átadja a
helyét egy frissebb erõnek, hogy folytassák és
vigyék tovább azt a hagyományt, ami az öregfiúkhoz kötõdik. „Természetesen továbbra is az
egyesület tagja vagyok, nagyon fontos számomra, hogy a fiúk jól szerepeljenek. Amiben
tudok, abban továbbra is segítek nekik“ –
mondta el lapunknak Imre József.
(r.k.)

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

Játék, meglepetésekkel!
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Egymásra találnak az elszakadtak

Ratkó József: Novemberi szonett
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Gödöllői székely találkozó
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– A programot úgy állítottuk össze, hogy az idelátogatóknak ne csak a jóízû beszélgetésre legyen lehetõségük, hanem arra, is, hogy Gödöllõ
nevezetességeivel is megismerkedhessenek.
Csodálatos volt a besnyõi templomban megtartott ökumenikus szentmisén résztvenni, és nagyon jó érzés volt az esti mulatságon feleleveníteni táncainkat, hagyományainkat – foglalta össze az eseményeket Kasza Ilona fõszervezõ.
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Negyedik alkalommal rendezte meg az
Erdélyi Vándor Székelyek Köre a Székelyek találkozóját. A már hagyományosnak tekinthető egésznapos rendezvényen több mint hetvenen vettek
részt.

NEHÉZSÉGI

– Hogyan jött létre a találkozó gondolata?
– Azt hiszem, mindenki számára fontos,
hogy megõrizze hagyományait, ne szakdjon el
a gyökereitõl. Különösen így van ez a székelyek esetében, akik sokan messze a szülõföldjüktõl élnek. Nem csak az a feladtunk, hogy

megõrizzük viseletünket, táncainkat, hanem az
is, hogy ezeket továbbadjuk a gyermekeinknek.
Ezen kívül lehetõség az egymásra találásra is.
Velem is megtörtént, hogy itt, sok-sok éve nem
látott ismerõsökkel találkoztam. Az ilyen találkozók ebben segítenek és erõt is adnak, amire
nagy szükségünk volt december 5-ét követõen.
– Úgy tujduk, jövõre egy nagyobb szabású
rendezvényre készülnek?
– Nagyon sok székely csoporttal, egyesülettel, és magánszemélyekkel tartunk fenn kapcsolatot. A beszélgetések során felmerült, milyen jó lenne egy olyan találkozó, ahol a hazánkban élõ székelyek valamennyi szervezet
képviseltetné magát, ahol megmutathatnánk a
viseleteinket, egy a jelenlegi találkozónál sokkal átfogóbb, nagyobb rendezvény keretében.
Ezért jövõre szeretnénk egy székely fesztivált
megrendezni. Bízom abban, hogy akik eddig
támogattak, azokra továbbra is számíthatok. A
segítséget, a szeretetet sokfelõl érezzük. Ilyen
például, hogy a székely találkozón fellépõ valamennyi mûvész tiszteletdíj nélkül lépett fel, s
még az utazás költségeit sem kellett megtérítenünk. Köszönet nekik érte.

NOX-koncert

Meghívó
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Beküldési határidõ: 2005. november 17.
A 38. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Mindent beföd az õszi köd / Felhõkkel terhes
az ég / Bús ének száll / Száz gyertyaszál mit
jelez / Emlékezést“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Szente Ferencné,

RÓMAI 50

FÜL
BETÛI

Batthyány L. út 3., Varga Viktorné, Hunyadi J.
u. 42.; A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft értékû
vásárlási utalványát nyerték: Özv. Csuka
Gusztávné, Dessewffy A. u. 52., Vas Ákos, Perczel M. u. 73; a NOX-koncertre 2 fõ részére
belépõt nyert: Bolyán Imre, Dózsa Gy. út 5-7.;
a MAG Könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási
utalványát nyerte: Kamhal Jánosné, Szent János u. 9.

2005. november 19., 19 óra
SZIE-sportcsarnok
Jegyek kaphatók: SZIE-sportcsarnok,
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,
Gödöllõi Városi Könyvtár, Dimenzió
Könyvesbolt és a régió mûvelõdési házai.

Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
A Kistérségi Roma Ijúsági Ki-Mit-Tud döntõjére
2005. november 19-én 10 órára a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ színháztermébe. A rendezvény fõvédnöke: Gémesi György polgármester,
országgyûlési képviselõ. Védnökök: Six Edit önkormányzati fõtanácsadó, Lengyel János
PMMK igazgatója.

Határon túli magyaroknak
Gödöllõn dedikál a NOX!
November 14-én, hétfõn 17 órától a
TESCO-ban dedikál a NOX együttes! Jegyek a november 19-ei koncertre a dedikálás ideje alatt a helyszínen kaphatók.

Könyvgyűjtés
A két évvel ezelőtti sikeres akció folytatásaként a gödöllői Fidelitas ismét
könyvgyűjtő akciót szervez a határon
túli magyar diákok, iskolák és könyvtárak számára.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
minden hajdani és jelenlegi Martinovics utcai
óvodás szüleit a
fergeteges, batyus Mikulás-bálunkra !

Helye: az óvodánk
(Gödöllõ, Martinovics utca 16).
tel.: 28/420-786
Idõpontja: 2005. december 3., 19 óra
Tánc, tombola, meglepetések!
Belépõk a helyszínen,
1000 forint/fõ áron válthatók.
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.

Az óvoda dolgozói és a Szülők Közössége

A gyűjtés 2005. november 1. és december 15. között tart. Amennyiben olyan szépirodalmi, tan-, nyelv-, gyerek- és egyéb könyvvel
rendelkezik, amely Önnek már feleslegessé vált,
de jó állapota alkalmassá teszi arra, hogy Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, vagy Kárpátalján
élõ magyar diákok abból tanuljanak, úgy kérjük,
hogy adja le az(oka)t a következõ helyszínen:
Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ (H-K, Cs-P: 9-19, Szo: 9-15), 2100 Gödöllõ,
Dózsa Gy. út 8. Egyéb információk: konyvgyujtes@godollo.fidelitas.hu vagy 20/947-9433. A
könyvet felajánlók között éves UFI-elõfizetéseket
sorsolunk ki!
Köszönettel: A Fidelitas gödöllői csoportja

