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Tisztelt Polgárok!

Napfénytető a kollégiumon
Gödöllõ Város Képviselõ-testülete

Egyhónapos próbaüzeme alatt 810
kilowatt áramot termelt, és 665 kilogramm széndioxid kibocsátást takarított meg az ország legnagyobb, 10
kW teljesítményű naperőműve, melyet november 8-án adott át a Szent
István Egyetem kollégiumában Gombos András, a környezetvédelmi minisztérium politikai államtitkára és
Hatvani György, a gazdasági tárca
energetikai és ipari helyettes államtitkára.
A 150 négyzetméternyi területet beborító
modulrendszer szilícium alapanyagú félvezetõ rétegekbõl tevõdik össze, amelyek a
fény hatására villamos energiát termelnek,
közölte Farkas István professzor a Fizika és
Folyamatirányítási Tanszék vezetõje. Az így
nyert villamos energiát bevezetik a hagyományos villamosenergia-hálózatba. Az egyetem tannaperõmûve fõként oktatási, kutatási
és bemutatási célokat szolgál. Várhatóan 25
évig mûködik, a beruházás költsége 15 év
alatt térülhet meg.
A megnyitó ünnepségen – melynek szervezésében közremûködött a városi önkormányzat részvételével is életre hívott Pest
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a
központi régió innovációs ügynökségének
tagja – Molnár József rektor kiemelte, hogy

2005. november 24-én, csütörtökön
18 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart
Az ülés helye:
Városháza földszinti nagyterme
Napirend:
Tájékoztató a Gödöllõi Királyi Kastély
perspektíváiról
Elõterjesztõ: Révész T. Mihály ügyvezetõ igazgató

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek
képviselõit, hogy a témával kapcsolatos közérdekû kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel. A témát követõen mód
van más témához kapcsolódó közérdekû
kérdések és javaslatok felvetésére is.
Tisztelettel, dr. Gémesi György sk.

a naperõmû gazdaságilag is kimutatható módon termel elektromos áramot. Eképp az
egyetemen zajló kutatások újabb eredménye
hasznosul a gyakorlatban. Különösen fontos
ez a felsõoktatási intézmények élezõdõ versenyében és azért is, mert a SZIE január elsejétõl természeti erõforrásokra alapozott
környezetipari tudásközpont lesz.

Az eseményen elhangzott, olyan mértékben meglendült a megújuló energiaforrások
alkalmazása hazánkban, hogy már jövõre elérhetjük 2010-es európai uniós vállalásunkat, amely szerint az elektromos energia 3,6
százalékát ezekbõl az energiahordozókból
kell elõállítanunk.
(l.t.)
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Amíg az időjárás engedi, dolgoznak

„Óriási rombolást végeztek a lelkekben“

65 milliós beruházás az Alvégen Beszélgetés Stumpf Istvánnal
Befejeződött az aszfaltozás, és folyamatosan készülnek a gépkocsibehajtók
is az Alvégen. A közel 65 milliós beruházás eredményeként nem csak az
egyébként is tervbe vett munkákat végezték el, hanem azokat is, amelyek a
júliusi felhőszakadás következményeként jelentettek újabb, jelentős terheket Gödöllő önkormányzatának.
A legtöbb helyen már csak a gépkocsibehajtók
kialakítása van hátra, ezeken addig dolgoznak,
amíg azt az idõjárás engedi. Az esetlegesen elmaradóakat legkésõbb tavasszal befejezik. A
munkavégzésnek az is határt szab,
hogy az aszfaltgyártó üzemek nagy
része november közepén bezár.
Az elmúlt hetekben a körzetben folyamatos volt a munkavégzés. Új aszfaltszõnyeget kapott a Honvéd utca, a
Dessewffy, a Telep és a Gébics utca,
valamint a Magtár köz. Befejezõdött
az aszfaltterítés és a szegélykövezés a
Hajónczy utcában is, és az Ady sétány
szerívzútja is megújult. Igaz, itt még
vannak problémák a járdával és a behajtókkal, de ezek is elkészülnek a
használhatóság szintjéig. A végleges
rendezésre majd tavasszal kerül sor,
amikor a tervek szerint az egész járdaszakaszt felújítják.
Megújult az Ifjúság utca burkolata is, amely
a városban elsõként készült el önerõs támogatással. Az ottlakók a felújításnak több mint 40
százalékát saját pénzbõl fedezték, a többi 60
százalékot bizotsította az önkormányzat.
A szegélyezést, az apróbb javításokat folyamatosan végzik, de lapzártánkig ezek is elkészülnek. Az elmúlt héten megkezdték a Gébics
utca végén a pataknál az átereszek cseréjét. Az
eddigi helyett két U alakú áteresz beépítésével
biztosítják, hogy egy nagyobb esõzés alkalmával a patak vizének és a csapadéknak az elfolyása akadálymentes legyen.

Varga Árpád, a terület önkormányzati képviselõje a júliusi felhõszakadáskor is, és most is
folyamatosan járta az utcákat, akkor segítette,
most figyelemmel kísérte a munkálatokat.
– A felhõszakadás során ez a terület is jelentõs károkat szenvedett. Milyen plusz feladatot
jelentett ez a mostani rendezés szempontjából?
– A burkolat felújítására mindeképpen szükség volt, de a július 11-ei esõ után elkerülhetetlenné vált a Gébics utca végén az átereszek cseréje. Ennek oka, hogy ez a patakmeder egy
olyan gyûjtõ, amely a városra zúduló csapadéknak csaknem az egynegyedét vezeti le. Problémát okozott még, hogy a Magtár közben a víz-

elvezetõ ároknak nem volt lefolyása a patakmederbe ezt most víznyelõ rács behelyezésével
oldották meg, hogy az itt lezúduló víz ne okozzon problémát a Dessewffy utca alsó szakaszán.
– Sikerült megoldani minden problémát?
– A menet közben felmerült gondokat megoldottuk, ezek elsõsorban a telkek és az út
szintkülömségébõl adódó problémák voltak, és
volt néhány lakó, akik továbbra is aggódtak a
vízelvezetés miatt, de az õ gondjaikat is sikerült
orvosolni.
(u.)

A Petőfi Sándor Művelődési Központ
adott otthont annak a találkozónak,
amelyre dr. Gémesi György polgármester, országgyűlési képviselő invitálta az
érdeklődőket november 7-én. A rendezvény vendége volt Stumpf István
volt kancelláriaminiszter, a Századvég
Alapítvány elnöke, aki a találkozó során többször is utalt rá, hogy a 2006-os
választásokon ebben a választókerületben Gémesi György lehet a jobboldal közös jelöltje.
– Elõadása végén arra kérte a jelenlévõket,
hogy a tavaszi választások során támogassák
Gémesi Györgyöt, hogy õ is a kormányváltó politikusok táborát gyarapíthassa. Ezek szerint
nem lesz jobboldali ellenjelölje a választásokon?
– Gémesi György elkötelezett politikus, nem
látom sem szükségességét, sem valószínûségét
annak, hogy más jobboldali jelölt induljon ellene. Ebben a választókerületben nagyon szerencsés helyzetben van a jobboldal, hogy ilyen jelöltet állíthat.
– Elõadásában úgy fogalmazott, hogy az
MDF partnere lehetett volna a Fidesznek egy
jövõ évi kormányváltásban, de ezt az MDF oldalán megakadályozták. Véleménye szerint
nincs lehetõség a két párt együttmûködésére?
– Ebben a kérdésben úgy fogalmaznék, hogy
a remény hal meg utoljára… Az MDF mostani
vezetése konfrontatívabb a Fidesszel, mint az
MSZP-vel. A választásokig még van csaknem
fél év, ha ezen a viszonyon sikerülne változtatni, addigra egy termékeny kapcsolat lehetne belõle.
– A választásokkal kapcsolatban sok kérdés
elhangzott a közönség soraiból is. Többen is
már most aggályaiknak adtak hangot a választások tisztaságát illetõen. Mennyire tartja megalapozottnak ezeket a félelmeket?
– Nem szabad kételkedni a választások tisztaságában, de fel kell készülni minden helyzetre. A 2002-es tapasztalatok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy az ellenõrzés minden tör-

Stumpf István

vényes eszközével élni kell. Ilyen péládul, hogy
minden választási bizottságban legyen képviselõnk, ez alapvetõ feltétel!
– Elõadásában – és nemrég megjelent könyvében – az elmúlt négy év eseményeit értékelve
úgy fogalmazott, hogy a kormány valós program híján egy virtuális valóságot ad el az embereknek, ami rendkívül komoly veszélyeket rejt
magában…
– Az MSZP-SZDSZ kormány az elmúlt évek
alatt számtalan ígéretet tett, amelyek sorra nem
valósultak meg. Az a néhány ígéret pedig, amelyet végrehajtottak, s amely semmi mást nem
szolgált, mint hogy kifizessék a szavazóikat,
alapjaiban rengette meg a magyar gazdaságot.
Emellett óriási rombolást végeztek a lelkekben
is. Ilyen merényletet, mint december 5-én, még
egy miniszterelnök sem követett el a magyar
nemzet ellen… De térjünk vissza a gazdaság
helyzetére. A problémákat nem lehet a végletekig elkendõzni. Ma is sorra hoznak olyan gazdasági döntéseket, amelyek hátterérõl semmit
nem lehet tudni, amelyek teljesen improvizatív
módon születnek. Óriási államadósság felhalmozása mellett folyik az ország kiárusítása, elzálogosítása, a nemzeti érdekek teljes figyelmen kívül hagyásával.

Királyi Kastély Kht. – az üzleti tervről
Személyes ereklye 1933-ból, Gödöllőről

Gödöllőieknek féláron
A tervek szerint
már a jövõ évben
féláron válthatnak belépõt a gödöllõiek a Királyi
Kastélyba. Legalábbis ez az elképzelés is szerepel a kastély mûködtetõ közhasznú társaság vezetésének a jövõ évre szóló üzleti tervében. A
kht. november 10-én megtartott taggyûlésén a
tulajdonosi képviselõk jóváhagyólag tudomásul vették a 2006-os üzleti tervrõl elhangzott
elõterjesztést. Dr. Révész T. Mihály, a kht. ügy-

vezetõ igazgatója elmondta: jövõre más kedvezmények bevezetését is tervezik. Beszélt arról is, hogy elsõsorban a kulturális programok
nyári kínálatát kívánják bõvíteni. A taggyûlésen
döntöttek a közhasznúsági szerzõdés módosításáról, ennek köszönhetõen a kht. több mint 3
millió forintos többlettámogatáshoz juthat.
Szó esett még a társasági szerzõdés módosításáról is,de ebben a témában, csak a kht. következõ, decemberi taggyûléséln döntenek véglegesen.

Emlékezés Teleki Pálra
Az idei esztendőben is megemlékeztek
Teleki Pál születésének évfordulójáról
városunk lakói. A Teleki Pál Egyesület
szervezésében minden esztendőben
elhelyezik a tisztelet virágait az egykori
miniszterelnök szobránál.

(t.a.)

Honfoglalás kori sírt találtak Gödöllőn

Ritka lelet
Van egy jó, és egy rossz hír – szoktuk
mondani. Így vagyunk most azzal a honfoglalás kori sírral is, amelyre néhány
hete bukkantak Gödöllő belterületén. A
jó hír, hogy ezen a környéken nem túl
gyakoriak a hasonló leletek, a rossz az,
hogy ezen kívül sokkal többet nem lehetett megállapítani a sírról.
Régészeti szempontból városunk a váci Tragor
Ignác Múzeumhoz tartozik, azaz az ottani régészek vizsgálják a gödöllõi leleteket. (Akárcsak
2003-ban, amikor a Dózsa György út mentén
egy építkezésen egy szarmata telepre bukkantak.) Ezúttal a Lázár Vilmos utcában egy építkezés alkalmával kerültek elõ emberi marad-
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ványok. Sajnos, késve értesítették a régészeket, így
a csontokat és a tárgyakat
elmozdították a helyükrõl.
Megkérdeztük Kõvári
Klára váci régészt, mit lehetett megtudni a maradványokról? Elmondta, hogy a sírban talált
két, körte formájú vaskengyel egyértelmûen
igazolta, hogy honfoglalás kori férfisírról van
szó. A csontok viszonylag jó állapotban maradtak fent, de sem ruha, sem ékszer, sem egyéb
használati tárgy nem került elõ. Mivel az építkezésen csak egy sávban ásták ki az árkot, amelybõl elõkerültet a leletek, nem tudni, mit rejthet
ott még a föld mélye. Sajnos, szinte a teljes terület be van már építve, talán soha nem fogjuk
megtudni.
A régésznõ szerint az esetbõl az a tanulság,
hogy ha egy építkezésen emberi maradványokat
találnak, akkor nem csak a rendõrséget érdemes
értesíteni…
Tatár Attila

Az egykori fõcserkész emlékét sokan ápolják

ma is, itthon és
határainkon túl.
Bár már egyre
kevesebben vannak, de még élnek közöttünk
azok, akik számára feledhetetlen emlék, hogy
az 1933-as gödöllõi dzsemborin találkozhattak vele. Lapunk
egyik korábbi számában olvashattak egy rövid
visszaemlékezést Vajay Szabolcstól, aki cserkészként volt szereplõje a 72 évvel ezelõtti eseményeknek. Találkozásunkat követõen Svájcból juttatta el szerkesztõségünkbe azt az emléklapot, amelyet személyesen vehetett át Teleki
Páltól, a volt miniszterelnök aláírásával.

A Gödöllõi Piac Kft. (Gödöllõ, Szabadság út 3.) pályázatot
hirdet a városi piaccsarnok emeletén lévõ üzlet bérleti jogának
megszerzésére – 2006. január 1-jétõl. Apályázaton a városi piac
(269 hrsz.) csarnoképület emeletén lévõ 210 sz. (6. sz. butik) 4,08 m2 alapterületû üzlet 2006. december 31-ig
szóló, bérleti joga szerezhetõ meg, mely évente meghosszabbítható. Az üzletben iparcikk, textil, ruházat lábbeli, ajándék, papír-írószer, kozmetika-illatszer, elektronikai cikkek, sportáru, sporthorgászati, kempingcikkek, ügynöki tevékenység stb. folytatható. Bérleti díj: 25 100 Ft + áfa/hó/üzlet (rezsivel). Kaució: 2 havi bérleti
díj/üzlet. Abérlemény megtekinthetõ a piac nyitvatartási ideje alatt (7-18-ig, szombaton 7-13-ig) Gödöllõ Szabadság út 3. sz alatt. Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc a piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve a
30/503-0777 vagy a 28/422-019-es telefonon. Apályázat benyújtásának határideje: 2005. december 16. 10
óráig. Eredményhirdetés, szerzõdéskötés: 2005. december 19. 9 órakor. Gödöllõ Piac Kft.

Pályázati hirdetmény
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Beszélgetés Bokor Árpáddal

Megfelelni a elvárásoknak
Feszített tempóban folynak a munkák
a VÜSZI-nél. A közhasznú társaságnál a
feladatokból adódóan mindig sok a
munka, az elmúlt hónapokban azonban a szokásosnál is több feladat várt
az itt dolgozókra. A napi feladatok és
az útépítések mellett két, nemzetközi
szempontból is jelentős, projekt köti le
a szakembereket. Bokor Árpáddal, a
VÜSZI Kht. igazgatójával az elmúlt hetekben zajló eseményekről, valamint
azokról a tervekről beszélgettünk,
amelyek rövid időn belül gyökeres változásokat jelentenek, jelenthetnek a
gödöllőiek számára.

Bokor Árpád

1/A ütem, mely mint mondtam az elsõ lépés,
2007 végéig jelent megoldás. Szeretném hangsúlyozni, itt már nem hulladék elhelyezésrõl,
hanem hulladékkezelésrõl, gazdálkodásról van
szó. Az elmúlt hónapokban, a zöldhulladék szelektív gyûjtésének bevezetése már ennek az elsõ lépése volt.
A lakosság részérõl pozitív volt a fogadtatás. A mi részünkrõl azonban
szükség van néhány változtatásra a
szállítás, a gyûjtés területén. Nagy figyelmet kell fordítanunk a szezonális
sajátosságokra. Második lépésként
szeretnénk bevezetni a papírhulladék
szelekcióját is. Ezek a hulladékok
már nem a gyûjtõbe kerülnek, hanem
újrahasznosításra. Fontos tudni, hogy
a szelektíven gyûjtött hulladékot térítésmentesen szállítjuk el. Ez azért
fontos, mert jövõre átalakítjuk a
számlázási rendszerünket, és áttérünk a teljesítményarányos díjszámlázásra. Ez
azonban nem jelent áremelést, sõt esetenként
jelentõs csökkentést eredményezhet. A papír és
a biohulladék különválogatásával ugyanis csaknem 30 százalékkal csökkenthetõ a lerakóba
kerülõ hulladék mennyisége.
– A hulladéklerakó bõvítésével egy idõben
folyik egy másik projekt is, amelynek célja megtalálni és hasznosítani a megújuló energiaforrásokat, többek között a hulladék egy részét is.
Mit tudhatunk errõl, mit takar ez pontosan?
– Ez egy hároméves program, amelynek az a
célja, hogy feltérképezzük Gödöllõn és a térségben a megújuló energiaforrásokat, és feltérképezzük azokat a lehetõségeket, amelyek lehetõvé teszik ezek telepítését. A mi esetünkben
adott a szennyvíziszap és a kommunális hulladék szervesanyag komponensének ilyetén való
hasznosítása, és igyekszünk felmérni azokat a
területeket, amelyek alkalmasak lehetnek energiaerdõ telepítésére, valamint azt, hogy a térség
mezõgazdasági szempontból alkalmas-e olyan
növények termesztésére, amelyek pl. a biodízel
elõállításában nagy szerepet játszanak. Ebben a

– Az elmúlt hetekben leginkább az útépítések,
felújítások során vonták magukra a figyelmet.
Sikerül végezniük a hideg beállta elõtt?
– Nagy szerencsénk volt az idén, hiszen az
elmúlt két hónapban, a hajrában, az év két legszárazabb hónapja volt, ami nagyon sokat segített abban, hogy idõre elkészüljünk. Az aszfaltozással sikerült mindenütt végezni, lényegében
egy-két javítás van hátra, és az elkészült területeken a gépkocsi behajtók várnak befejezésre.
Ha továbbra is ilyen marad az idõ, akkor ezek is
elkészülnek még az idén, de ha beköszöntenek
a fagyok, vagy a havazás, akkor ezeket legkésõbb tavasszal pótoljuk.
– Az idõjárás nyáron nem volt olyan kegyes,
mint az elmúlt hetekben, és ez jelentõs többletmunkát is jelentett Önöknek, valamint jelentõs
plusz költséget. Lehet már tudni, mibe is került
nekünk a júliusi felhõszakadás?
– Többször is mondtuk, hogy több mint 50
millió forintra tehetõ az a kár, amelyet a júliusi
felhõszakadás okozott. Csupán az emiatt elvégzett munkákért körülbelül 20 millió forintot kellene kiszámláznunk. A feladatok nagyságát az-

zal tudnám érzékeltetni, hogy több mint egy hónapon át semmi mással nem foglalkoztunk, mint
a károk elhárításával. És bármennyire is hihetetlen, még most is vannak olyan helyek, mint
pl. a Tessedik utcában, ahová még nem jutottunk
el, mivel az egyéb feladatokat is el kellett végezni. Sajnálatos, hogy a város nem kapott kormányzati segítséget a károk enyhítésére.
– Hány ember dolgozott az elmúlt idõszakban az utak és a vízelvezetõ rendszer építésén,
rendbetételén?
– Közel 120 ember folyamatosan dolgozott
az utakon, az aszfaltozáson, a vízelvezetõ rendszer korszerûsítésén. Köszönetet szeretnék
mondani nekik azért a munkáért, amit végeztek.
– Mindeközben folyamatosan zajlott az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó bõvítése. Az elmúlt
hetekben többször is beszámoltunk az olvasóknak az 1/A ütem befejezésérõl. Mit jelent ez
pontosan?
– Röviden egy 20 évre szóló program elsõ lépéseinek a végét. Az ISPA-projekt ugyanis enynyi idõre oldja meg Gödöllõ városának hulladékgazdálkodási feladatait. A most elkészült

Szappanházi krónikák 2.

Nagy sikerű bemutató a Szusza Ferenc-stadionban

Régmúlt idők természetessége…

Az álmok valóra válnak
Ünnepélyes pillanatok helyszíne volt szombaton este az újpesti Szusza Ferenc-stadion jégcsarnoka. Nem csak azért, mert a magyar jégkorong-válogatott legyõzte japán legjobbjait,
hanem mert egy magyar, pontosabban egy gö-

– Folytatva októberben megkezdett sorozatunkat,
e hónapban melyik szappant választották?
– Novemberben a vadrózsa lett a hónap szappanja!
– Miért, hisz ez a ködös, hûvös idõ már nem éppen
a rózsáknak kedvez?
– Nem a virágoknak, de a belõlük készített szappannak igen, mert számos kellemes tulajdonsággal bír! Így harmonikus, üde tiszta illata belengi a
helyiséget, frissességet kölcsönöz a bõrnek, elûzi
a melankóliát. Kedvességre, türelemre han-gol,
ugyanakkor segíti az alvást. Száraz, repedezett
bõrre jótékony hatást gyakorol, C-vitamin dús és
antiallergén hatással rendelkezik!
És ne felejtsük el, hogy két jeles névnapot is
köszöntünk novemberben, kiválasztott szappanunk pedig már nevében is jelzi, hogy elsõsorban
nõk számára készül. Aki ezt adja az virágot és
egészséget is ad a megajándékozottnak! S, hogy
milyen formában azt most mindenki maga döntheti el: van szolid, hagyományos formájú,
elegáns díszcsomagolású, és tüzes, rózsadarabokat is tartalmazó szelet ill., tömb szappanunk!
– Újdonságként mit emelne ki?
– Kedves Hölgyek! Egyedülállóan a múltból
merítve már borotválkozó szappanunk is van,
mely remek ajándék lehet az urak számára akár
mindennapi használatra vagy csak fürdõszobai
dekorációként is!
– Végül engedje meg Teréz, hogy megkérdezzem,
mi ez a sok szép csomag?
– Már több cég és önkormányzat is rendelt tõlünk
igényes ajándékcsomagokat az ünnepekre s
ezeket állítjuk össze és szállítjuk ki folyamatosan,
mert elkészítésükhöz több idõre van szükségünk!
Címünk: Gödöllõ, Petõfi tér 15. a gimnázium
melletti udvarban a Bormester mellett!
(B.T.)

Rebecca Sol és
Marc Mahon

döllõi lány sikerének is örülhettünk. Ezen az estén csendült fel elõször az a dal, amelyet Rebecca Sol írt és énekel, s amely ezentúl a világ minden jégkorog mérkõzésén elhangzik majd, ahol
a japán válogatott pályára lép. A dal egyben a
csapat himnusza.

Közlemény
A „Fortélyos félelem által félrevezetetteknek“.
A Gödöllõi Református Egyházközség mély
belsõ válságot él meg lelkipásztora, Nagy Károly fegyelmi eljáráshoz vezetõ cselekedetei
nyomán. A fegyelmi eljárás jogerõs lezárásáig –
az érvényes általános és egyházi erkölcsi normáknak megfelelõen – nem kívánunk a városi
és országos sajtóban ügyünkrõl tájékoztatást
adni. 2005 õszén az egész Magyarországi Református Egyházban általános presbiteri tisztújítás (választás) történik. Gödöllõn is e folyamat részeként zajlott le a választás. Az errõl a

A bemutatót megelõzõ sajtótájékoztatón
Rebecca Sol elmondta, a csapat tagjai és közte
több közös vonás is van. Például, hogy mindannyian szeretnek álmodozni, s hogy mindent
megtesznek azért, hogy az álmaik valóra váljanak. Rebecca már kisgyermekként is a színpadról, az éneklésrõl és a sikerekrõl álmodott.
Hosszú, kemény munkával, megvalósította álmait. Itthon és és szerte a világon egyre többen
ismerik és szeretik dalait. Hittel, kitartással
dolgozott a sikerért, ugyanúgy, mint azok a
jégkorongozók, akik a japán válogatottban a
pályára léptek november 12-én este, s akik
kisgyermekként, amikor elsõket botladoztak a
korcsolyával, arra gondoltak, hogy egyszer
majd a világsiker felé száguldanak a japán jégkorongválogatott mezét viselve.
Marc Mahon a japán csapat kanadai edzõje,
megköszönte a dalt, s örömét fejezte ki, hogy
elõször Rebecca szülõhazájában hallhatja a
közönség. Marc Mahon és Tosijuki Szakai a
japán csapat kapitánya a bemutató alkalmából egy külön az énekesnõ számára készített
mezzel pecsételték meg az együttmûködést.
(b.)
Fotók: a szerző

Gödöllõi Hírek címû újság legutóbbi számában megjelent híradást hiteltelennek, torzítónak, a Gödöllõi gyülekezet tagjait sértõnek,
egész Egyházunkat lejáratónak jelentjük ki. A
cikk célja – minden bizonnyal – nem az informálás, hanem a talán politikai célú lejáratás
volt.
Kérünk mindenkit, hogy kellõ önmérséklettel és távolságtartással, városunk legrégebbi
közössége iránti féltõ szeretettel és felelõsséggel várja meg az ügy lezárását. Ígérjük, hogy
ezt követõen, hiteles tájékoztatással állunk a
város közvéleménye elé.
Csákai Gyula főgondnok,
Csuka Tamás helyettes lelkész
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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!
munkában az FM Mûszaki Intézete a partnerünk.
– Ez csupán a felmérésre korlátozódik?
– Jelen pillanatban igen, de nem szabad azt
hinni, hogy nincs gyakorlati haszna. Az uniós
támogatással végzett felmérés három évig tart,
majd következhet a hasznosítás. Erre is van már
példa. A Bécs melletti Tulln városában ennek
eredményeként már oda eljutottak, hogy a településnek már nincs szüksége hulladéklerakóra.
Most Gödöllõ és Tulln közösen adott be egy európai uniós pályázatot, hogy nálunk is be lehessen vezeti ezt a rendszert. A pályázat eredményeirõl, és a jelenleg folyamatban lévõ projektekrõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot
a jövõben is.
K.J.
Fotó: a szerző

4 Gödöllői Szolgálat

2005. november 17.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Illem és szenvedély...
A Brontë nővérek hárman voltak, Charlotte, Emily és Anne. Egy vidéki pap lányai Angliában, a XIX. században, a puritán, szigorú viktoriánus korban. Eseménytelen életükben egyszer csak elhatározták: egy-egy regényt írnak mind
a hárman. Charlotte-nak és Emilynek
ez olyannyira sikerült, hogy ma is a világirodalom legjobbjai között tarthatjuk
számon előbbinek a Jane Eyre, utóbbiak az Üvöltő szelek című művét.
A három nõvér közül Charlotte Brontë az, aki
leginkább „belevetette magát az életbe“. Több
helyen dolgozott mint nevelõnõ, és még férjhez
is ment. Õ az elõkelõ társaság körében is forgolódott annyit, hogy romantikus, szenvedélyes,
nyilván a ki nem élt vágyak következtében létrejött fõmûvén kívül néhány a korabeli társasági életet ábrázoló regényt is írhatott.
Most a Julia és a Caroline Vernon címû kisregényeit tartalmazó kötetet vehetjük kézbe.
Nem véletlen, hogy a két alkotás egymás mellé

került: az egyik folytatása a másiknak. Elõkelõ
környezetbe jutunk az elsõ történetet olvasva,
Zamorna hercegné környezetébe. Itt tûnik fel
Julia, egy tábornok felesége gyönyörûen és elegánsan, szerepe alig több annál, mint hogy a
még kislányként megjelenõ Caroline Vernon
rácsodálkozzon, eszményképének tekintse.
Caroline nem mindennapi gyermek, egy gróf
és egy operaénekesnõ házasságon kívüli kapcsolatából született. Felemás helyzete a szélsõségektõl sem mentes érzelmek útjára sodorja. Zamorra herceg irányába táplál reményeket, aki
nagyon is fogékony az ifjú lány bájai iránt. Mi
történjék, mi történhet kettõjükkel? A herceg
elõtt két lehetõség áll: elrabolja, mások elõtt ismeretlen helyre viszi, titkos szeretõjeként tartja
Caroline-t, vagy – elbúcsúzik tõle.
Hogy hogyan dönt, milyen hatások játszanak
közre ebben, döntése mit vált ki a szerelmes
lányból? A regényt záró párbeszédüket mindenesetre a szerelem soha ki nem hunyó parazsa izzítja át. (Charlotte Brontë: Julia, Caroline Vernon)
-nád-

Színek, formák, fények varázsa

Bada Márta kiállítás nyílt
„A festészet azt fogalmazza meg,
amit az ember látni szeretne,
vagy látnia kellene,
nem pedig azt, amit úgyis lát.“ (Goethe)
Színek, formák, foltok örvénylése, varázslatos
szemek, kezek, szájak, elbûvölõ felhõk, lombok titokzatos árnyak, elragadó fények. A képek önálló életet élõ elemei az egészben lényegülnek össze. A lét mélységeibõl a mennyei magasságokba hatoló bonyolult, ám letisztult festõi
képlet. Csend, béke, vágyakozás, reményteljes
félelem, a természet csodálata, a Teremtõ magasztalása. Bada Márta (Balázs János-díjas festõmûvész) kiállítása errõl beszél. Képei a futó tekintet számára értelmezhetetlenek, csak a csendes
szemlélõdés ismerheti meg a lényeget. Bada
Márta festményei méltók az elmélyült elemzésre, tartalmi és formai okok miatt egyaránt. „Mûvészek jelmezben“ – mondta az egyik kép címe. Vajon az alkotó milyen jelmezben létezik
elõttük? Jelmeze ellenére munkái mindig mûvésznek látják õt. Aki régóta ismeri, folyamatában figyelhette meg irányultságát, vele együtt
járhatta az erdõket, élhette meg a bonyolult emberi viszonylatokat, lehetett részese a mesének,
találkozhatott angyalokkal és démonokkal.
Adottságai egyedülálló értéket jelentenek,
melyhez elhivatottsága és küldetéstudata is

ERZSÉBET-NAPI
KOSZORÚZÁS
Az Erzsébet-naphoz legközelebbi vasánapon, november 20-án, 13.15-kor
kezdõdik a tisztelgõ megemlékezés az Erzsébet-parkban.
A szobornál ezúttal dr. Walleshausen Gyula,
történész, ny. fõigazgató beszél a királyné
személyérõl, a Gödöllõn töltött boldog évekrõl. Mint ismeretes, annak idején, ha Gödöllõn
tartózkodott, „fáklyászenét“ adtak tiszteletére és
kivilágították a házakat. Az Erzsébet-napi koszorúzást évekkel ezelõtt a Sisi Baráti Kör kezdte szorgalmazni, az Erzsébet Királyné Alapítvánnyal egyetértésben. Az immáron hagyományos megemlékezésen is az idén is elhelyezi a
kegyelet és a hála virágait Gödöllõ Város Önkormányzata, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht.,
az Erzsébet Királyné Alapítvány és a Sisi Baráti
Kör.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Kedves
Olvasóink!

Bada Márta, Kerékgyártó István, Daróczi József

hozzáadódik. Színei kifejezõek, célratörõen egyéniek. Áhítat, szomorúság és ujjongás egyaránt áthatja képeit. Az egyszerûsített formavilág-motívumkincs, és a teljesült be. Megbecsülésünkkel,
befogadásunkkal, szeretõ figyelmünkkel a gödöllõi kultúra szerves részévé válhat. Megköszönve,
hogy eddig mûveivel megajándékozott minket,
és szellemi mozgásterünket növelte, bizakodunk
mûvészete töretlen növekedésében. Általa leszünk mi is többek. Isten áldja Bada Mártát!
A kiállítás az Országos Cigány Önkormányzat
Galériájában (Bp., Dohány út 76.) nyílt meg.
Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy Bada Márta mûveibõl a Tessedik Galériában (Berente I.
u. 13-15.) nyílt kiállítás, amely november 30-ig
Lőrinc Ferenc
tekinthetõ meg.

AZ ERDÉLYI VÁNDOR SZÉKELYEK KÖRE nagy szeretettel meghívja Önt a 2005. NOV. 26-ÁN, 19 ÓRAKOR KEZDÕDÕ ERZSÉBET ÉS
KATALIN BÁLBA, melyet Gödöllõn,
a Tessedik S. u. 4. szám alatt rendezünk meg (az FVM Mûszaki Intézet éttermében).
PROGRAM: 19 órától kulturális program, táncol a Székely Kör tánccsoportja, énekel: Vásárhelyi Prodán Miklós és
Kapi Gábor; Batyus bál;Tánc-tombolabüfé áll a résztvevõk rendelkezésére.
Zenél: a Harmónia együttes, Farkas
József vezetésével.
BELÉPÕJEGYEK: felnõtteknek 1500
Ft, 14 éven aluliaknak ingyenes, nyugdíjasoknak és 14 éven felüli gyermekeknek 20% kedvezmény. Aki saját
népviseletében érkezik, 20% kedvezményt kap. INFORMÁCIÓ: Kasza
Ilona: 20/310-2372, fax: 28/411-931,
kasza.ilonka@freemail.hu

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
PROGRAMJAI

Adventi kastélynapok
NOVEMBER 18., PÉNTEK, 9.30:
Megyei Mélyvonós Fesztivál
NOVEMBER 18., PÉNTEK, 18 ÓRA:
Dr. Farkas Iván elõadása
NOVEMBER 23., SZERDA, 18 ÓRA:
A zongora tanszak hangversenye
NOVEMBER 26., SZOMBAT, 10 ÓRA:
Horváth Judit növendékeinek hangversenye
(zongora)
NOVEMBER 27., VASÁRNAP, 17 ÓRA:
HÁZIMUZSIKA
Közremûködnek:
Láng Gabriella – zongora
Juniki Spartakus – hegedû
Neczné Alapi Katalin – brácsa
Simonova Jaroszlava – cselló
(Bach, Mozart mûvek)
NOVEMBER 29., KEDD, 18 ÓRA:
Buka Enikõ növendékeinek hangversenye
(furulya, oboa)
NOVEMBER 30., SZERDA, 17 ÓRA:
Vargáné Korchma Fruzsina növendékeinek
hangversenye (fuvola)
A GÖDÖLLÕI FÚVÓSZENEKAR és a
mûködését elõsegítõ AD LIBITUM ALAPÍTVÁNY ezúton köszöni minden pártolójának segítségét, aki a 2004. évi személyi
jövedelemadójának 1 százalékát, összesen
189.630 Ft-ot közhasznú alapítványunknak ajánlották fel. Az összeget hangszervásárlásra fordítottuk. Reméljük támogatásukra a jövõben is számíthatunk.
ADÓSZÁM: 18695711-1-13
SZÁMLASZÁM: 11600006-04942450

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
kialakított, ingyenesen
látogatható korcsolyapálya.
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Tel.: 410-124
A GÖDÖLLÕI KIRÁLYI KASTÉLY
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát társaságunknak ajánlotta fel. A befolyt összeget,
128.130,- Ft-ot múzeumi kiállítási tárgyak
restaurálására fordítja a társaság. Várjuk
továbbra is adományaikat és felajánlásaikat a társaság Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-00286954-00000017 számú bankszámlájára.
Dr. Révész T. Mihály ügyvezetõ igazgató
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FÓRUM
Egy idõs hölgy azzal a kéréssel fordult hozzánk,
legyünk segítségére levelének leközlésében.
„Tisztelt Szerkesztõség!
Régóta foglalkoztat a kérdés, hogy mi lehet az
oka annak, hogy nemzeti ünnepeink alkalmával
magánházaknál alig-alig, elvétve árválkodik a
nemzeti lobogó. (Pedig de szép, amikor lengedezik a szélben!) Évek óta hiányolom, és õszintén mondom, fáj. Miért van ez így? Nem jut rá
pénz? Hol vásároljanak zászlót? Házaikat, otthonaikat nem akarják díszíteni? Dehogyis nem!
Az adventi készülõdés, pompába öltöztetés ezt
cáfolja… Zászlóvásárlási lehetõség itt Gödöllõn
nincs, ha akarna se tudna venni. Utánjárásra
nincs idõ. Hol, merre keresse az, akit érdekelne
esetleg ez a nemzeti szimbólum? Ilyen gondolatok késztettek arra, hogy egy zászlókészítõ kisipari szövetkezetnek írtam. Röviden vázoltam a
fenti gondjaimat, s arra kértem, küldjön árajánlatot. Íme a zászlók árai: 60 x 90 cm-es címeres:
2500 Ft, címer nélküli: 1875 Ft, 60 x 120 cm-es
címeres: 3125 Ft, címer nélküli: 2500 Ft. Cím:
Raly Hímzõ Zászlókészítõ, 1023 Budapest,
Török u. 2. II/12. Telefon: (1) 316-8567. Több
zászló vásárlása esetén 15% engedményt adnak.
Egy szép zászló karácsonyra, családi ajándéknak is jó lenne. Ajánlom azoknak, akiknek még
nincs zászlójuk!
Egy öreg tanító néni“
(név és cím a szerkesztõségben)
Azonosulva e gondolattal, s azt továbbfûzve itt
kell megemlítenünk a Magyar Nemzeti Lobogó
Társasága nevét, amelyet dr. Bucsy László elnök
azért hozott létre, hogy nemzeti ünnepeinken
minél több házon lengjen a magyar trikolór. Úgy
gondoljuk, hogy mind Bucsy László, mind a
megadott cím is segít abban, hogy a tanító néni
álma valóra válhasson, s egyre több házon láthasson zászlót nemzeti ünnepeink alkalmával.
„Tisztelettel kérjük a Gödöllõi Agrártudományi
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Egyetem dolgozói, valamint a lakótelep lakosai
nevében, hogy a felüljáró hidat megjavítani szíveskedjenek, név szerint a lépcsõzetet, valamint
a lerakott deszkákat és a rendszerint kiégett villanyizzókat, hogy ne kelljen összetörni magunkat! A híd télen-nyáron balesetveszélyes, csúszós! A gödöllõi MÁV állomáson hiába jelentjük
nem is reagálnak a panaszainkra. Továbbá több
szemétgyûjtõ tartályt is kérünk kihelyezni. Szeretnénk, ha az illetékes szervek a lakóteleprõl
buszjáratot indítanának be a városcentrumba,
mert igen nehéz megrakott csomagokkal közlekedni az idõs embereknek az említett balesetveszélyes híd miatt. Tisztelettel az egyetemi lakók
nevében: Pálinkás Benõné“
Tisztelt Levélírónk!
Mindenekelõtt köszönjük, hogy bizalmát. Sajnos a munkákat elvégeztetni nem tudjuk, mert
erre nekünk nincs lehetõségünk. Sajnáljuk, hogy
kéréseik a MÁV-állomáson nem találtak meghallgatásra. Engedje meg, hogy ezúton segítséget nyújtsunk, kihez kell fordulni, megoldást találni a problémákra.
A vasúti felüljáró karbantartása valóban a MÁV
feladata, hiszen az õ tulajdona. Érdemes a MÁV
központba címezni a nekünk írt levelet, hiszen
ezekrõl a munkálatokról valószínûleg ott döntenek. Mind helyi, mind központi szinten javasoljuk, írásban kérjék az illetékeseket, hiszen tudja,
a szó elszáll…
Amennyiben a MÁV területén szeretne több
szemétgyûjtõ tartályt látni, ezen kérését is
érdemes belevenni a levélbe. Ha lakó-helyén,
akkor pedig vegye fel a kapcsolatot a VÜSZI
Kht-val, hiszen a szemétszállítást ez a cég végzi
városunkban.
Megértve az idõs emberek problémáját, a buszjárat tekintetében igen költséges kérést fogalmaz
meg az illetékes szerv irányába, amely nem más,
mint a Volánbusz. Járataikat õk határozzák meg
az igények, lehetõségek és költséghatékonyság
szempontjából.
Bízunk abban, hogy válaszunkkal segíteni tudtunk, mely problémákkal, kihez kell fordulni, s
abban is, igyekezete sikerrel jár.

„Tisztelt Gödöllõi Szolgálat!

Rendőrségi hírek

Nem találok szavakat, nem tudom hogyan kifejezni a hálámat. Évtizedek óta lakom a Csokonai
utcában, és nagyon rég vártam már, hogy végre
leaszfaltozzák a környék utcáit. Roppant mód
örülök, hogy végre nem kell zötykölõdve, télen
pedig hóban-sárban gyalogolni és autózni. Jómagam gyalog szoktam közlekedni, de a gyerekeim és unokáim a kocsival sokszor bajlódtak.
Nem tudom, hogy kinek kell megköszönni, úgyhogy ezúton leginkább a Polgármester Úrnak
szeretném üzenni, hogy ilyen sokat fáradozik
azon, hogy kis városunk ilyen szépen fejlõdjön.
Azért döntöttem eme néhány sor papírra vetése
mellett, mert úgy érzem, ennyivel tartozunk a
szépen megcsinált utcáért.“
Név és cím a szerkesztõségben

Megvan a rém

„Nyílt levél Gödöllõ Város Önkormányzatának
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi
Regionális Egyesülete–Vác köszönetet mond Gödöllõ önkormányzatának, hogy a törvényben
meghatározott akadálymentesítési elõírásokat végrehajtotta. Szívén viselte a súlyos mozgáskorlátozott emberek középületekbe való akadálymentes
bejutását, ügyeik intézését, életük könnyebbé
tételét. dr. Chikán Csaba, az Egyesület Elnöke“

Rendőrkézen a „kirakatrém“
Októberben több Gödöllõi üzlettulajdonos számára bosszúsággal indult a nap, ugyanis az éjszaka folyamán valaki betörte üzletük kirakatüvegét és onnan a vásárlásra csábító tárgyakat,
mûszaki cikkeket elvitte.
November 2-án éjszaka ismét akcióba lépett
a kirakatbetörõ, amikor a Kossuth utcában lévõ
barkácsbolt üvegét két héten belül már másodszor betörte, majd onnan olajemelõt, villáskulcs készletet, és lukfúrót lopott el. A kiérkezõ rendõrjárõrök a helyszínen végzett adatgyûjtés, tanúmeghallgatások után pár órával a
lakásáról elõállították a bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 19 éves
K. Dánielt. Kihallgatása során nemcsak ezt, de
a városban történt a többi ilyen jellegû bûncselekmény elkövetését is beismerte. A történet itt
még nem ért véget, mivel a fiatalembernél tartott házkutatás során elõkerült egy hatvani lakos nevére szóló, és ismeretlen körülmények
között 2004-ben eltûnt rendõrigazolvány, szolgálati jelvény és bankkártya, így okirattal való
visszaélés vétsége miatt is felelnie kell.

Elfogások, körözések
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság területén lévõ rendõrkapitányságok több körözési akciót rendeltek el – igénybe véve a REBISZ, a Polgárõrség,
a Határõrség és a Vám- és Pénzügyõrség beosztottjainak segítségét – hogy a szökésben lévõ bûnözõket elfogják. Elkészítették a körözött személyek helyi fényképes TOP 10-es listáját, melyeket
járõrautókban, az ügyeleteken és a rendõrõrsökön
helyeztek el, valamint folyamatos és visszatérõ
lakcím-ellenõrzéseket hajtottak és hajtanak végre
a körözött személyek elfogása érdekében.
2005. január–szeptember között a rendõrkapitányságaink 906 fõt fogtak el.
A 2005. szeptember 20 – október 20. között elrendelt körözési akcióknak és a visszatérõ, folyamatos ellenõrzéseknek köszönhetõen 168 fõt fogtak
el.
grfk
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5. A vezetõ tisztségviselõk 2004. évben juttatásban nem részesültek.

Értesítés a kötelező kéményseprőipari feladatok ellátásának
időpontjáról

SZIVÁRVÁNY–GÖDÖLLÕI V. SZ. ÓVODA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
Engedély szám:12.Pk. 60.231/2003/2. szám
Adószám:18700372-1-13

6. Beszámoló a közhasznú tevékenységrõl

1.Számviteli beszámoló

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományaikkal, tárgyi felajánlásaikkal, segítségükkel és támogatásukkal hozzájárultak a 2004. évi sikeres mûködésünkhöz.
Az alapítványi cél megvalósítása érdekében
2005. évben folytatja az alapítvány az adományok gyûjtését.

Értesítem Gödöllõ város lakosságát, hogy a
Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. tájékoztatása szerint a 27/1996.
(X.30.) BM. Rendelet 3-7. §-a értelmében
elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a település
közigazgatási határain belül
2005. november 15-tõl – 2005. december
10-ig arcképes igazolvánnyal rendelkezõ
dolgozóikkal látják el, valamint díjat szednek.

Az alapítvány kuratóriuma

Lakosságszolgálati Iroda

(adatok e Ft - ban)

ESZKÖZÖK 85 FORRÁSOK 85
A. Befektetett eszközök 0 C. Saját tõke -65
B. Forgóeszközök 85 D. Tartalék 0
E. Céltartalék 0
F. Kötelezettségek 150

Az alapítvány közhasznú minõsítést kapott a
Pest Megyei Bíróságtól 2003. június 11-én.

1. Az alapítvány költségvetési támogatást
nem kapott
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Nov. 14-21-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243. Nov. 21-28-ig: Máriabesnyõi,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.PAX Temetkezési Iroda, 2100 Gödöllõ,
Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/6343723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 19-20.: dr. Mohai Imre. Veresegyház, Bánóczi u. 2. Tel.: 06/30-953-1242.

Értesítem kedves vásárlóimat,

2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tõke ( 2003.06.11.)250 e Ft
Tárgyévi eredmény -311 e Ft

hogy totó-lottó, Fornetti bol-

Recept

tom a Szilhát u. 51. szám alól a

Spenóttal töltött csirkemell

3. Az alapítvány 2004. évben a közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott pénzbeli
juttatásokat.

47. szám alá (egy helyiséggel odébb) költözött. Megújult, tágasabb

4. Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi települési
önkormányzattól, önkormányzati társulástól
és mindezektõl támogatást nem kapott.

megszokott szolgáltatások-

környezetben, kibõvült áruválasztékkal, nagy játékvásárral és a

kal várunk minden kedves
régi és új vásárlónkat! Farkas Endre

A GÖDÖLLŐI POLGÁRI SZERVEZŐDÉS

Szeretettel meghívjuk a régió civil
szervezeteit 2005. november 23-án

szeretettel meghívja Önt a
következő, filmvetítéssel
egybekötött rendezvényére

Törkenczy Tibor által vezetett
1% kampány tréningre.

„MAGYAROK SZOVJET FOGSÁGBAN – AVAGY
EMLÉKEZZÜNK A MALENKIJ ROBOTRA
ELHURCOLTAKRÓL“
Előadó: DR. STARK TAMÁS történész
Időpont: 2005., november 28., hétfő, este 6 óra
Helyszín: a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ rendezvényterme

HELYSZÍN: PETÕFI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
IDÕPONT: 9-16.30
Szervezõk: Euconsult Alapítvány,Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,NIOK (Nonprofit
Információs és Oktató Központ Alapítvány)
A részvétel a Gödöllõi Regionális Civil Háló
tagszervezeteinek 1000 Ft/fõ, a Hálón kívüli
szervezetek képviselõinek 2000 Ft/fõ.

Hozzávalók: 2 db csirkemell, 25 dkg (mirelit)
spenót, só, bors, 2 dl paradicsomlé.
Elkészítés: A csirkemelleket filézzük, a filéket
sóval bedörzsöljük. Az aljukról az apróbb részeket levágjuk, majd a filéket középen minél
mélyebben behasítjuk, hogy kis zsákocskákat
kapjunk. A spenótot kiolvasztjuk, kevés sóval,
és borssal ízesítjük és 4-5 percig fõzzük. Közben az apróbb húsokat apróra vágjuk és a spenóthoz keverjük. Tovább fõzzük újabb 5-6 percig. Ha már nem forró, a spenótos töltelékkel
megtöljük a húsokat, és tûzállóû tálban egymás
mellé fektetjük õket. Kevés olajat öntünk alá, és
leöntjük a paradicsomlével. Kb. 45 percig 200
fokon lefedve sütjük, majd levesszük a fedelét
és a levével locsolgatva kb. 10 percig pirítjuk.
Burgonyapürével tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– HIRADÓ, BENNE: NAGY ÜTEMBEN FOLYIK
AZ ÚTPROGRAM

Jelentkezni az anna@euconsult.hu vagy a
06/30-685-1820-as telefonszámon lehet.

– BESZÉLGETÉS PLACID ATYÁVAL A GULÁGON TÖLTÖTT IDÕRÕL

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy
2005. NOVEMBER 10-TŐL DECEMBER 10-IG
kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján,
a KAZINCZY UTCA – KAZINCZY KÖRÚT ÉS
KÖRNYÉKE
területére készülő Szabályozási Terv.
A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen írásban
jelezhetik.

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!

Őszi ültetés
Az ősz az ültetések ideje. A legtöbb fásszárú növény számára ez a legkedvezőbb időszak, mert a gyökerek már túl
vannak a fejlődés, a növekedés, a szárazság okozta stresszen és kevésbé
sínylik meg az ültetést, mint tavasszal.

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.

1 éves husky
keverék
szuka

6 hetes
keverékek

A lombhullató fák esetében az átültetés ideje a
levélhullással jön el. Az átültetés általában földlabdával optimális, de kisebb bokrokat, és 3
cm-nél vékonyabb törzsátmérõjû fákat gyökérlabda nélkül is ültethetünk. Ültetés elõtt a talajt
jól fel kell lazítani, az ültetõgödröt kell készíteni amit szerves trágyával, komposzttal kell
bélelni. Az ültetõgödör mérete a gyökérlabda
méretének legalább két-háromszorosa legyen.

Az ültetõgödröt jól be kell öntözni, hogy a talaj
átnedvesedjen. E nélkül az ültetés után a nedves
gyökérlabdából a talaj szárazabb részeibe vándorol a víz.
Ne ültessünk a szükségesnél mélyebbre!
Mindig olyan mélyre ültessük a növényt, amilyen mélyen az a faiskolában volt. A konténeres
növényeket ugyanolyan mélyen tegyük a gödörbe, mint amilyen mélyen a konténerben voltak. Ültetést követõen be kell öntözni a csemetéket, ugyanis a gyökerek õsszel tovább növekednek, amihez az optimális talajszerkezetet, a
megfelelõ tápanyagfelvételt öntözéssel kell
biztosítani. Célszerû 5-8 cm vastag mulcsréteggel takarni a csemeték tövét, ami megtartja a
nedvességet, óv a gyomosodástól és az erõs
fagyhatástól is.
Ha olyan helyre ültetünk, ahol az állatok
megrághatják a csemeték törzsét, ott védõrácsot kell a törzsre helyezni.
Besnyői Gazdaáruház

6 hetes
keverékek

Árverési hirdetmény

8 hónapos
keverék
szuka

6 hetes keverékek

Állati dolgok

– még napjainkban is – kiváló cirkuszi kutyák. Régebben a mutatványosok a nagyobb
testû egyedeket nemcsak a porondon, hanem
a mindennapi életben is használták, például
kocsit húzattak velük. De használtak uszkárokat a háborúban is, vagy békeidõben nyájak
mellett segédkeztek vagy vakokat is vezettek.
Mindezek a tulajdonságok még mindig ott rejlenek az uszkárban, a hagyományos kutyás sportok
és az agility mellett kiváló
mentõ- és vakvezetõ kutya is válhat belõle, hiszen intelligens, gyors
felfogóképességû, könynyen képezhetõ kutya. Az
elõítéletekkel ellentétben
a vadászó uszkárok száma egyre növekszik.
Játékos, különleges beleérzõ képessége és alkalmazkodó készsége egyedülálló, emberek ideális
társává teszi, de családtagnak is nagyszerû, hiszen türelmes, hûséges,
gyerekszeretõ. Bármilyen lakásban jól érzi magát,
csak legyen része sétában és foglakoztatásban.
Következik: pekingi palotakutya

Az óriás uszkár
Az uszkár az egyik legrégibb kutyafajta, de eredetét máig nem sikerült pontosan tisztázni. Korábban
rokonságba hozták vízi kutyákkal, hiszen az uszkár szõrzete feltûnõen hasonló. Uszkárszerû kutyák, oroszlános formára
nyírva, már Augustus római császár korából származó ábrázolásokon is
szerepelnek. Angliában
hasonlókat tartottak elsõrangú vadászösztöneik
miatt. A cári Oroszország
vízi vadászként ismerte el
a fajtát. Németországban,
több mint 100 évvel ezelõtt kezdõdött a szabályozott uszkártenyésztés.
Magas, karcsú, de izmos és elegáns. Nyaka feszes, enyhén ívelt, közepesen hosszú, jó arányokkal, oválisnak tûnik. Fejét
magasan és büszkén hordja. Széles koponyacsontja kontrasztos keskeny arcorri részével. Fülei
hosszúak és lógóak. Szemei sötétbarna gombszemek. Háta rövid, harmonikus vonalvezetésû. Az
ágyék feszes és jól izmolt. A mellkas mélysége a
könyökig tart. A farok elég magasan, az ágyék táján tûzött. A mellsõ lábak egyenesek és párhuzamosak. Hátsó végtagok hátulról nézve párhuzamosak, jól fejlett izomzattal. Színváltozatai: fekete, fehér, ezüstszürke, barna. Mozgásban a farkát magasan és ferdén hordja. Marmagasság: 4560 cm. Súlya: 25-30 kg.
Igen intelligens, könnyen kezelhetõ, ragaszkodó fajta. Sokoldalú és nagyon jól idomítható. Elsõ
számú artista kutya. Köztudott, hogy az uszkárok

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Gödöllõ város önkormányzata árverést hirdet
az alábbi lakótelek tulajdonjogának megszerzésére:
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.

2005. november 17.
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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
* Szakácsot felveszünk gödöllői étterembe. Tel.: 70/33978-94.
* Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács és pizzafutár jelentkezését várjuk.Tel.: 30/9509-396.
* Hírlap értékesítő munkatársat keresünk újságos pavilonba. Számítógép ismeret előny. Tel.: 20-9381-382
* 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: 06-20-220-9114.
Kulcsár Imre biztonságszervező. , Akkreditációs szám: 010059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Gödöllő területén idős hölgy gondozását vállalom. Tel.:
20/485-1707
* Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező manikűröst, műkörmöst, pedikűröst keresek gödöllői szépségszalonba. Tel.:
30/268-2084.
* 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

www.lipcsey-ingatlan.hu

* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői
irodájába. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését
várjuk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919.
* Takarítást, vasalást, esetleg főzést vállalok heti rendszerességgel. Megbízható, rendszerető hölgy. Tel.: 20/3930350
* Gödöllő központjában lévő szalonba fodrász, kozmetikus,
manikűrös, pedikűrös, masszőr bérlőket keresünk.Tel.:
20/345-1603
* Szeretne hitelközvetítőként, tőkepiaci tanácsadóként
dolgozni, de nem rendelkezik ehhez megfelelő
képzettséggel? Nálunk ingyenes képzés mellett középfokú
végzettséggel azonnal elkezdheti. Tel.: 70/363-9047
* Könyvelőirodába keresünk fiatal, gyakorlott, regisztrált
mérlegképes könyvelőt gödöllői mukahelyre. Érdeklődni
lehet a 06-30-2222-686 telefonszámon.
* Gyakorlattal rendelkező pultos lányt keresünk gödöllői
sörözőbe. Tel.: 20/2288-260
* Szalagfűrészkezelőt gyakorlattal és fa kérgezésre
munkavállalót keresek Gödöllőre. Tel.: 30/638-0653
* Gyermek és bébifelügyeletet vállalnék, vagy takarítást
Gödöllőn. Tel.: 20/482-5185
* Árufeltöntőt - áruátvevőt felveszünk, kereskedelemben
gyakorlattal rendelkezők előnyben, és pénztárost szakképzettet gyakorlattal felveszünk. Tel.: 30/7485-874
* Hitelbrókeri és pénzügyi tanácsadói munkavégzéshez
keres budapesti központú cég Gödöllőn és környékén élő,
legalább középfokú végzettségű munkatársakat. Tel.:
70/363-9047
* Gödöllői munkahelyre állandó munkára, változó munkabeosztásba férfi munkaerőt keresünk. Tel.: 20/9779-821
* Jövedelemkiegészítés! Keressen pénzt Oriflame
kozmetikumokkal! Ingyenes tagság, értékes ajándékok,
akár 1600 Ft/óra. 30% jutalék a legkisebb vásárlásnál is.
Tel.: 20/445-3500, 70/3696-778
* 50 éves gépésztechnikus A, B, C, E jogosítvánnyal
munkát keres. Minden megoldás érdekel. Tel.: 20/9862768
* RÉSZMUNKAIDŐS állásra keresünk NYUGDÍJAS dolgozót
raktárvezetőnek napi 2-5 órára. Alapvető jártasság
számítógép használatban fontos. Érdeklődni munkaidőben
a következő számon lehet: 28/510-985
* Kereskedői és könyvelői végzettséggel folyamatos
munkát keresek. Tel.: 30/418-6602
* Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott, lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett
személyt keresünk 10-18 óráig, részmunkaidőben, eseti
munkára is, jogosítvánnyal. Tel.: 30/9461-807.

* AUTÓBÉRLÉS- ÉS FLOTTA értékesítési vezetőt keres
felvételre gödöllői Chevrolet márkaképviselet. Feltétel: szakmai gyakorlat, idegen nyelv ismeret, számítógép felhasználói szintű tudás, B kategóriás jogosítvány, önálló,
kreatív munkavégzés. Kereskedelem és üzletkötés
területén szerzett szakmai gyakorlat előnyt jelent. Érd.:
30/221-0687
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.
* 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 eladó vagy ugyanitt értékkülönbözettel
kisebb házra cserélnémAntalhegy alatti, 4 szoba
összkomfortos, kétszintes (garázs+pince), 97 nm-es
házamat 760 nm-es telekkel. A ház 25 éves és
gépészetileg most lett teljesen felújítva. Elől díszkert
fenyőkkel, hátul veteménykerttel, plusz nyári garázzsal. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309
* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két
szobás ház, 1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és
20nm-es pincével, tömegközlekedés és bolt a közelben.
Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 70-335-48-35
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30)
9-525-385
* Kazinczy krt-on 57 m2-es, erkélyes, nagykonyhás, konvektoros, két szobás, világos, ízlésesen felújított 4. emeleti
kedves lakás önálló tárolóval eladó. Irányár: 11,7 M Ft.
30/2858-938
* 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,
www.ingatlan.com/magyartolgy
* 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,
* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 80-110-nm
lakóterületű, új építésű, igényes sorházi lakások garázzsal
220 ezer FT/nm áron eladók. 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,
www.ingatlan.com/magyartolgy
* 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, www.ingatlan.com/magyartolgy
* GÖDÖLLŐN a központban 130 nm-es, téglaépítésű,
felújított családi ház, 480 nm-es parkosított telken
eladó. Gödöllői lakás beszámítható. Irányár: 26,8 mFt
, www.ingatlan.com/magyartolgy 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,
www.ingatlan.com/magyartolgy
* 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 , www.ingatlan.com/magyartolgy

Tel: 28-514-990

-Új építésû 65 m2-es lakás kulcsrakészen
cirkófûtéssel minõségi burkolatokkal 16,2MFt.
-56 m2-es nappali +2 szobás új építésû ingatlan
minõségi burkolatokkak kulcsrakészen 14,2MFt.
-Kertvárosban 711 m2 telken 105 m2-es, 3
szobás családi ház garázzsal 26 MFt.
-Kertvárosban 350m2 telken 135 m2
lakóterületû új építésû családi ház garázzsal
23,5 MFt. burkolatok nélkül
- Fenyvesben 516 nöl. 4 lakásos társasház
építésére alkalmas belterületi telek 25MFt.
- Fenyvesben õsfás 300 nöl. telken 120m2-es nappali +3 szobás családi ház garázzsal 29,8MFt.
- Valkón központi részen 464 m2 telken 5
szobás családi ház 12,7MFt.
- Szõlõ u-ban 59 m2-es, erkélyes, konvektoros,
felújított, panorámás lakás 13 MFt.
-Szadán 550 m2 telken hangulatos 3 szoba +
étkezõs családi ház, garázzsal 18,8 MFt.
-Mogyoródon 820 m2 telken 70 m2
összközmûves családi ház 15 MFt.
-Veresegyházon tó közelében 457 m2 telken, új
építésû 105 m2-es, nappali + 3 szobás családi
ház 25,5 MFt.

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

* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával áron alul, sürgősen eladó.
Irányár: 8,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333, www.ingatlan.com/magyartolgy
* 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,
www.ingatlan.com/magyartolgy
* 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, www.ingatlan.com/magyartolgy
* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61
nm-es, gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó.
Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* BUDAPESTEN, a X. ker.-ben másfélszobás, igényesen
felújított egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás, azonnali
beköltözéssel eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető.
Irányár: 9,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GALGAMÁCSÁN 62 nm-es második emeleti teljesen felújított, egyedi fűtéses, panorámás lakás
csendes környezetben eladó vagy gödöllői lakásra
cserélhető. Irányár: 13,8 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* ÁRPÁDFÖLDÖN a HÉV- hez közel 710 nm-es telken 74
nm-es családi ház (műhely, boros pince, fúrt kút) eladó.
Irányár: 34 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* 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
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Rohan az idő.
Rohan az idő!
Rohan az idő?
Mielõtt elrohanna, kanyarodjunk vissza
október 7-ére. Fizetésnap, este nagy bevásárlás a közeli centerben, természetesen
gyerekekkel együtt. Akkurátusan kanyargunk a sorok között, pipáljuk a cetlit és
persze más is kerül a szekérbe / u.m.
bevásárlókocsi, a szerzõ/, mint ami fel van
írva. Az egyik ka-nyar után észreveszem,
hogy csemetéim lemaradtak. A közeli sorban
egy tömött polcra merednek mindketten.
Közelebb érve már, én is látom mi a
megrökönyödés tárgya –csoki mikulások……..
-Anya ez mi? Hát még csak most kezdõdött
a suli! Még csak most hullanak a levelek!
Most már tél van? De a Mikulás csak december 6-án jön?
Hirtelen nem is tudom mit feleljek, aztán
gyanakodva veszek le egy figurát a polcról.
Ezek már idei gyártmányok, nem a tavalyi
maradék, stimmel a szavatosság.. Mindenesetre megegyezünk, hogy még valóban õsz
van és Szent Miklós ünnepe, valóban decemberben van.

2005. november 17.

Aztán az idõ mégiscsak rohan és kifogy a
hónap elején beszerzett készlet. A megoldás
és a csapatmunka nem kétséges. A fent
vázolt esemény megismétlõdése azonban
már egy a sokhoz.
De mégis! Mert az idõ rohan! Újabb lefagyás
a polcsor elõtt, de most a változatosság kedvéért
nem
édesség-hegyek,
hanem
fenyõdíszek!
Mindez október végén! Hogy rohan ez az
idõ! Tulajdonképpen miért is kell rohannia?
Hát nem eléggé pörög-forog körülöttünk
minden? Miért is kell nekem már õsszel
mikulás-csomagokat, fenyõgömböket és szaloncukrot vásárolnom? Persze végül is nem
KELL, de akkor miért van az orrom elõtt?
Miért veszik el tõlem az ünnep várásának
élményét, amelybe már októberben
belekényszerítenek és mire valóban
megérkezik már belefásulunk az egészbe.
Mintha nem ez lenne a Karácsony üzenete.
Azt hiszem, mivel fogyasztói társadalomban
élünk, egyik bevásárló központnak sem kell
attól tartania, hogy nem tudja majd eladni az
ünnepi készletét. Mindenki meg fog
ajándékozni valakit és mindenki fog kapni
ajándékot, ha annak elérkezik az ideje. Mi
lenne, ha ezt az idõt a várakozással tölthetnénk s nem rohanna annyira az az Idõ!
Ujvári Mária

* 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
* Gödöllő legszebb részén Boncsok dűlőben zárt kert eladó
családi okok miatt. 240 nm, villany, víz van, 40 nm kisház.
Tel.: 20/936-0999
* 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.
* 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 a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59
nm-es lakás eladó 12,2 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFtig érdekel. Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341425, 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.
* 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 Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás eladó. Érd.: 70/573-5173.
* Gödöllőn az Akácfa u. 11. sz. alatti 2400 nm nagyságú
építési telek eladó. Az utca jelenleg aszfaltozás alatt áll.
Tel.: 30/8569-444
* Erdőszél út 27 sz. alatt eladó 774 nm belterületi,
összközműves építési telek alápincézett faházzal, termő
gyümölcsössel. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369
* Hatvanban csendes helyen 2 és 3 szoba + nappalis
kertes családi házak eladók! Tel.: 37/349-627 vagy
20/424-4221
* 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
* 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 nm-es,
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, garázzsal együtt. Iár: 8,8 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
* 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
* 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
* 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, Kossuth L. utcában 65 nm-es felújított (erkély,
redőny, kábeltv, telefon) lakás eladó. Ár: 13 mFt. Tel.:
70/568-5120
* 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.
* 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 Gödöllőn, városközpontban bútorozott, felújított
44 nm-es, 1. emeleti, 1 és félszobás lakás, jó közlekedési
lehetőséggel, tehermentesen. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 30/3300735
* 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! Tel.: 20/958-9434. Uriel Log Homes
* Afrofonás, hajfelvarrás Aszódon a Wella Szalonban. Tel.:
30/3322-767
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában,
23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10
mFt. Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllő Erdőszél utcában 480 nm víkendtelek - villany,
víz, gáz, telefonnal, tulajdonostól eladó. Tel.: 20/352-6845
* 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.
* Diófa utcában 1200 nöl-es telek eladó. Tel.: 418-241
* Gödöllőn a Palotakerten 1. emeleti, 62 nm-es felújított
lakás eladó. Iár: 14 mFt. Tel.: 70/524-9881
* Eladó vagy kisebbre cserélendő Gödöllőn a Kossuth L.
utcában új, 82 nm-es, beépített konyhás, erkélyes,
riasztós, egyedi fűtéses, kábeltévés, modern lakás. Iár: 22
mFt. Tel.: 20/958-4377
* Eladó Gödöllőn, Perczel Mór utcában panorámás, 200
nöl-es telek téliesíthető, 1,5 szobás, teraszos, összkomfortos faházzal. Lakóház udvarral minősítésű, 15 %-os beépíthetőség, hitel felvehető rá. Iár: 9,9 mFt. Tel.: 70/3650397
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* Gödöllőn, a Diófa utcában 3000 nm-es sarki telek
sürgősen eladó. Iár: 4,5 mFt. Tel.: 20/9114-980, 20/9516685
* 9,95 millió Ft-ért Gödöllőn eladó egy 43 nm-es felújított,
kábeltévés, gázkonvektoros lakás pincével, francia erkéllyel. Tel.: 20/938-8424.
* Gödöllőn a János utcában 1 + félszobás, 4. emeleti lakás
eladó. Iár: 10,5 mFt. Tel.: 30/633-8571
* Királytelepen 2005-ben felújított, szigetelt családi ház
rendezett udvaron áron alul eladó. Iár: 21,5 mFt. Tel.:
30/440-6738
* LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,4 mFt-ért GÖDÖLLŐN, a Béri
Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban
(tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/4749098.
* Tisza tónál Tiszanána-Dinnyésháton 807 nm-es telken 3
szobás nyaraló, garázs csónaktárolóval eladó. Iár: 6,3 mFt.
Ugyanitt egy 1256 nm-es bekerítetlen telek, iár: 1,6 mFt.
Tel.: 30/496-1997
* Jászfényszarun 1300 nm telken hétvégi ház - tanya tulajdonostól eladó. Iár: 2 mFt. Tel.: 20/9666-921
* Eladó családi ház Gödöllőn! Alvégben, felújított, 94 nmes kockaház 1490 nm gondozott telken, 4 állásos garázs,
nagy fedett terasz, csatorna, kábelnet. Iár: 28 mFt. Tel.:
20/435-9622
* Gödöllő központjában 40 nm-es egyszobás, 1. emeleti
lakás eladó. Felújítva, járólap, thermoablakok, redőny, parketta, új bojler, kábeltévé. Ár: 9,5 mFt. Tel.: 418-257,
30/465-9921
* Gödöllő-Fenyvesi részen eladó 4 szobás, 2 fürdőszobás
részben alápincézett, 120 m2-es tetőtér beépítéses tégla
családi ház. Kút, pince, ipari áram 1000 m2 gondozott kert.
Irányár: 22,8 mFt. Érdeklődni: 20-224-9660.
* Eladó Palotakerten egy 57 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes, redőnyös, teljesen felújított 3. emeleti lakás. Vízóra,
telefon, kábel, internet van. Iár: 12,2 mFt. Tel.: 70/5187369
* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn Szent István téren IV
emeleti, 2 szobás, 58m2-es, vízórás alacsony közös költségű lakás. Azonnal beköltözhető. Irányár: 10,4 mFt.
Tel:20-346-4718.
* Eladó Gödöllőn Erdőszél u. 27. alatt 774 nm
összközműves belterületi üdülőtelek alápincézett faházzal,
termő gyümölcsössel. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369
* Eladó Galgamácsán 60 nm-es 1+2 félszobás társasházi
lakás 25 nm-es garázzsal, vagy hosszú távra kiadó. Tel.:
28/388-661, 30/2322-212
* GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali
+ 1 szobás lakás, előkerttel, 28 nm-es terasszal, dryvit
szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás lakást beszámítok.
Iá.: 19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.
* Gödöllő központjában 2. emeleti 54 nm-es felújított lakás
eladó. Egyéni vízmérő, beépített konyha, egyedi fa ajtók.
Ár: 13,3 mFt. Tel.: 30/280-9938
* Eladó Aszódon egy 18 m utcafrontú belterületi építési
telek. Teljes közmű a kapu előtt. Iár: 3,6 mFt. Tel.: 20/5921799
* Belvárosi tégla épületben lévő 54 nm-es, 2 szobás, déli
fekvésű csendes, 2. emeleti öröklakás eladó. Iár: 12,3 mFt.
Tel.: 20/9461-040
* Aszódon városközpontban 1100 nm-es céges, vállalkozás
célú üzemi telek, lakások, üzletek, üzemépítés lehetőséggel
eladó. Tel.: 30/9461-807.
* Gödöllőn a Kastélypark mellett sorházban, garázzsal,
parkolókkal, szuterénnal, terasszal, kerttel, jó adottságokkal, értékes 120 nm-es ház eladó. Tel.: 30/9461-807.
* 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 0620/9194-870
* Gödöllő központjában az Erzsébet-park közelében 130
nm alapterületű, 3 szobás családi ház, 610 nm-es rendezett telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű
5 szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 24,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a 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 0620/9194-870
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* Gödöllőn a Kervárosban 99 nm alapterületű, részben
alápincézett 3 szobás családi ház beépíthető tetőtérrel,
melléképülettel, 150 nöl-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben 2 lakásos ikerházban, 122 nm
hasznos lakóterű, nappali + 4 szobás lakások garázzsal,
550 nm-es déli fekvésű, panorámás telekrésszel nyári
beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 80 nm alapterületű 4
szobás , tetőteres, félig alápincézett családi ház 320 nöl-es
telekkel. Iá: 31 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 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 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 160 nm
összterületű, nappali + 3 szobás, 3 éve teljesen felújított
tetőteres családi ház garázzsal, 300 nöl-es parkosított
telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet királyné krt-on 64 nm-es, 1 + 2 x
fél szobás felújított erkélyes lakás. Iá: 11 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a 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: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában földszinti 54 nm-es, 2
szobás felújított lakás. Iá: 12,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Szadán 2003-ban épült 70 nm alapterületű, nappali + 2
szobás kétszintes rönkfából készült családi ház (klíma,
beépített gépesített konyhabútor, szauna) 750 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 22,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 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 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es,
1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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
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* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ!
Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél
szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár:
12,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó
állapotú, 74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó.
Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2
garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely,
ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár:
25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es,
1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz,
18nm garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés:
28/411-322
Információ:
www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában,
igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs,
tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés:
28/411-322
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 70/4562100, 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 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses,
64nm-es, 1nappali+2szobás, gázfűtéses ház, kis
kertrésszel eladó. Ár: 15MFT INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Szent János utcában, földszinti, fiatalosan felújított, 42nm-es, 2szobás, egyedi fűtésű lakás +
tároló + garázs! eladó. Ár: 10MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn
a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS - ÁRON ALUL - Kistarcsa, Kórház mellett 62
nm-es , 2 szobás, nagy erkélyes, felújított azonnal
beköltözhető lakás eladó. Ár: 10,9 MFT INGATLANBANK
Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- Gödöllő, Ambrus közben 55 nm-es 2 szobás
lakás eladó. Ár: 11,9 MFt .INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel: 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* TELEK - Csanak 420 m2 zártsorú lakóház építésére
alkalmas telek eladó . Ár: 8,7 MFt INGATLANBANK Pintér
Mariann Tel:06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu

* TELEK - Gödöllő, Blahán 1653 nm ősfás építési telek
Ár: 18 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70456-2101 www.ingatlanbank.hu
* TELEK- Gödöllő, Királytelep legszebb részén panorámás
720 nm-es összközműves telek kedvező áron eladó. Ár: 13
MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* 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: 06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS - Gödöllő, Kazinczy krt.-on 60 nm-es , 2 szobás,
felújított , erkélyes, konvektoros fűtésű lakás eladó.Ár:
12,3MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-4562101 www.ingatlanbank.hu
* HÁZ - Gödöllő, Blahán 627 nm-es telken, nappali+3 szoba,
kandalló, galéria, rendezett telken 106 nm-es hangulatos
családi ház eladó.Ár: 32,5 MFt INGATLANBANK Pintér
Mariann Tel:06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- Gödöllő, Fácán soron 2000-ben épült igényes
kivitelezésű sorházi lakás, melyben nappali+ 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, gardrób, garázs, 3 terasz,
légkondicionáló, osztatlan közös tulajdonú kertrésszel
eladó.Ár. 31 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:0670-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* Ház - Gödöllő, Ketvárosban két generációs családi ház,
700 nm-es telek, igényes belső kivitelezés,148 nm, nappali+ 4 szoba, fürdő, konyha+étkező , és külön lakrészben
1+1/2szoba, konyha , fürdő, 2 garázs, riasztó, rendezett
telek Ár. 32 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:0670-456-2101 www.ingatlanbank.hu
ALBÉRLET
* 4. emeleti Szőlő utcai két szobás, gázfűtéses, felújított
lakás december 1-től hosszú távra bérbeadó. 60.000
Ft+rezsi. Érdeklődni: 20-911-59-92
* 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
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Érd.:
20/347-5512
* Különálló garzon egy férfi részére hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/354-9688
* Gödöllő Blahán családi házban 2 és félszobás, összkomfortos lakás dec. 1-től kiadó. Kocsibeállás lehetséges. Tel.:
20/436-3802
* Gödöllőn, Máriabesnyőn 2 szobás, bútorozott családi ház
kiadó. 70 eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel.: 20/4964864
* Kiadó 1,5 szobás bútorozott lakás a Remsey krt-on. Tel.:
30/229-8972
* Gödöllő belvárosában lévő, igényesen felújított, magasföldszinti, 65 nm-es lakás hosszú távra irodának vagy
albérletnek kiadó. Érd.: 70/380-6272
* Gödöllő kertvárosában családi ház földszintjén 100 nmes lakás bútorozatlanul, dec.-től kiadó. Érd.: 30/546-2633
* Gödöllőn HÉV megálló közelében 29 nm-es lakás hosszú
távra kiadó. Tel.: 30/252-4674
* Kiadó! Kétszobás külön bejáratú, összkomfortos családi
házrész (80 nm) a Szabadság tértől 10 percre internet hozzáféréssel. Tel.: 20/9727-606
* Panorámás telken új építésű, télen-nyáron lakható faház
kiadó. Autóval rendelkező fiatal párnak ideális. Ár: 60
eFt/hó. Tel.: 30/2100-048
* Kiadó 46 nm-es, egyszobás, összkomfortos, palotakerti
bútorozott lakás. Havi 45 eFt + rezsi + kaució. Azonnal
beköltözhető. Tel.: 20/545-9429
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* Kétszobás kisház felszerelt konyhával, külön
mérőórákkal, 3-4 fő részére kiadó. Szg.kocsi, motor,
kerékpár tárolása megoldható. Tel.: 20/388-4126. Nagyon
közel az egyetemhez!
* Városközpontban bútorozott albérlet kiadó! Tel.:
30/2977-040
* Gödöllő központjában igényesen felújított, részben
bútorozott, erkélyes, kombi cirkógázfűtéses, 4 szobás, 85
nm-es lakás hosszú távra kiadó. Irodának is alkalmas.
Azonnal beköltözhető. Tel.: 30/950-4779
* Kiadó palotakerti 2 szobás távfűtéses lakás. Érd.:
70/516-5849, 30/321-3965
* Gödöllőn a Tavaszmező utcában 100 nm-es, 2 szobás
családi ház 300 nöl-es telekkel kiadó. Érd: 20/9194-870
* Központban 2 szobás gázfűtéses, felújított lakás bebútorozva igényesnek kiadó. 50 eFt + rezsi + 2 havi kaució.
Tel.: 30/9406-709
* Szent István téri 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes, berendezett öröklakás január 1-től kiadó. 60 eFt+rezsi. Tel.:
20/9461-040
KIADÓ
* Kiadó garázst keresek hosszútávra. Tel.: 70/452-72-67.
* 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
* 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
* Kiadó Gödöllő központjában 55 nm-es összkomfortos, két
helyiségből + wc-ből álló üzlethelyiség. Tel.: 20/345-1603
* Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J.
krt-on, 80 nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha.
Tel.: 430-209
SZOLGÁLTATÁS

* Videófilmjeit megvágta már, amit gyermekeiről és
nyaralásáról készített? Még nem? Hívjon, segítek! Családi
videófilm készítés, -vágás, DVD-, CD-ROM, VHS átírás. 0620-582-0806
* GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfelhasználású hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak is
jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 06-30/3214-112
* 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
* Társasházak, üzletek érintés-, tűz-, villámvédelmi
felülvizsgálata. Tel.: 407-367, 70/311-0063.
* Régiségek vétele és eladása! Régiségbolt! Gödöllő,
Városmajor u. 10. Nyitva: H-P: 10-17 óráig, SZ.: 10-12
óráig. Tel.: 30/5099-170.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Gödöllő,
Knézich u. 10. Tel: 20/355-9709.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel:
421-134; (30) 9593-804.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta
készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét
is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542,
mobil: 20/368-5888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók
komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/450-6198 vagy 20/208-2925.
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* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-,
és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje,
szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS
MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések,
biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/997-4004.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és
nemzetközi) meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy
30/924-3216.
* LAKATOS munka: automatizált kapuk, tolókapuk,
kerítések, korlátok készítése, egyéb fémszerkezeti
munka. Tel.: 20/355-9709
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45, 30/528-7777
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* 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.
* 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.
* Nyugdíjasoknak gyógylábápolás a téli hónapokban,
nagyon kedvező áron. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a
házaló kontároktól. Bárándi József.
* 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
* 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
* Hitelügyintézés! Lakossági szabadfelhasználású
hitelek, hitelkiváltás. Jövedelem vizsgálat nélkül is. BARos ügyfél nem kizáró ok. Vállalkozói hitelek, lízing, faktorálás, tőkejuttatás. Tel.: 70/3639-047
* Afrofonás, hajfelvarrás Aszódon a Wella Szalonban.
Tel.: 30/3322-767
* Cirkók, kazánok, konvektorok, bojlerek, gáztűzhelyek
cseréje árajánlattal, garanciális beüzemeléssel. Tel.:
70/2660-198, Nagypál Zoltán
* Minden gondjára van megoldás! Jelzáloghitel, ügyintézés mindenkinek, 5 éves tapasztalattal. Végrehajtás,
BAR lista nem akadály. Érd.: 30/440-6738
* Talpbetét készítés egyedileg számítógépes lábvizsgálattal, valamint kényelmi papucsok nagy választékban.
Gödöllő, Szabadság út 13. (buszpályaudvarral szemben).
Nyitva: H-P: 9-17-ig, Sz.: 9-12-ig. Tel.: 20/380-7404.
www.papucsbolt.try.hu
* Margó! Manikűr, pedikűr, műkörömépítés! Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. I/3. Kérésre idősekhez házhoz megyek.
Tel.: 20/3168-524
* Teniszoktatás! Tel.: 70/227-2951
* Kiss Textil függöny márkaüzlet! Gödöllő, Kossuth L. u.
9. Tel.: 415-241. Rolófüggöny, szimpla, dupla, tépőzáras,
extragyöngyös roló- és szalagfüggöny megrendelhető,
felszerelését is vállaljuk! Merevdrapéria készítését vállaljuk! Téli takarók megérkeztek! Szatén ágyneműhuzatok 6100 Ft/db. Függöny, sötétítő, karnis. Ingyenes
felmérés.
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TÁRSKERESÉS
* Komoly, szeretetteljes kapcsolatra vágyom.
Megismerkednék hasonló gondolkodású 24-28 év közötti lánnyal. Tel.: 20/967-4009
* 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
* Személyiségközpontú társkeresés minden korosztálynak Zsuzsánál! Közösen megtaláljuk az "igazit", már ma
randevúzhat! Non-stop: 20/490-2052
* Kedves 50-es, 60-as urak! A magányosságukat segítik
oldani azok a hölgyek, akik nálam már jelentkeztek és
várják a társratalálást. Most kedvezményes regisztráció!
Tel.: 20/967-4009
ADÁS~VÉTEL
* 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 cmig (1 ezer Ft) 22-30 cm-ig (1500 Ft). Tel.: (20) 3585309
* 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
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110
típusú, 85 W-os fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért. Tel.:
(20) 358-5309
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új,
fekete női bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű női bőrkosztüm S-méretben (20 ezer Ft), világosbarna, női átmeneti bőrkabát S-es, 38-as méretben
(15 ezer Ft), mappabőr téli S-es prémes női kabát
164/44-es méretben (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Gödöllőn 50 db új beton kerítésoszlop és 2 db új
fenyőágy kókuszmatraccal áron alul eladó. Tel.: 20/9323575
* Zanussi 120 l-es hűtő, 1,5 éves, iár: 23 eFt. Delton
kerámialapos villanytűzhely, 1,5 éves, iár: 55 eFt. Tel.:
20/532-7279
* 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, 28/414709
* 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
* Bontott gázkonvektorok eladók. Tel.: 20/9332-081
* Akác kéreg tüzelésre ingyenesen elvihető. Tel.:
30/638-0653
* Lehel 120 hűtő és Lehel 3 fiókos fagyasztó eladó. Iár:
15 eFt/db. Tel.: 70/508-0430
* Összecsukható fa vázas fotel bordó huzattal eladó. 6
eFt. Tel.: 30/460-5343 (8-20-ig)
* Eladó 4 részes barna szekrénysor 40 eFt-ért, illetve
Ikea étkező garnitúra fehér 6 székkel, kihúzható 12
személyesre, 45 eFt-ért. Érd.: 70/384-7694
* Eladó Hauck etetőszék (originál csomagban) 10 eFtért! Tel.: 20/396-6066
* Eladó áron alul! Zanussi kombinált hűtőszekrény, a
hűtő nettó térfogata 192 l, fagyasztó nettó térfogata 80
l, automatikus leolvasztás, méret: 179x60x60 cm,
garanciális, 1 hónapot használt. Ára: 60.000 Ft. Tel.:
20/396-6066.
* Eladó 3 db bicikli, egy bőrfotel, elektromos tűzhely,
gáztűzhely, nappali szekrénysor, márványasztal, csecsemőruha, 2 db légzésfigyelő bébiőr, digitális mérleg,
kismama nadrág, mell leszívó, gyerekülések. Tel.:
70/272-2125
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* Nagyméretű sarokülőbútor jelképes összegért elvihető. Tel.: 30/274-6913
* Műanyag és cserép cserepek nagy választékban
kapható! Virágföldek minden méretben, tőzeg, agyaggolyó, natúr és festett kaspók! Karácsonyi
ajándékötletünk: láncfűrészek, barkácsgépek, szaktanácsadással, szervízháttérrel. Esőkabátok: vékony,
vastag, egyrészes, kétrészes, különböző színekben.
Gumicsizmák, bélelt. Vasárnap is 13 óráig várjuk kedves
vásárlóinkat. Kószó János Mezőgazdasági Boltja.
Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 28/419-051
OKTATÁS
* Alapfokú angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, elsősorban szombaton. Tel.: 20/5159-864
* Tanulási nehézségek megelőzése és kezelése, 4-12
éves korig tapasztalt gyógypedagógussal. Tel.: 30/3261915, 414-295.
* Angol tanítást, korrepetálást vállalok, valamint
diplomához angol szakszövegek fordítását, főleg
mezőgazdasági, biológiai témában. Tel.: 30/3245750
* Angoltanár érettségire, nyelvvizsgára való
felkészítést vállal. Tel.: 411-081, 20/539-2030
* Egyetemista fiú matematika, fizika korrepetálást
vállal középiskolások részére. Tel.: 20/314-6361
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás,
főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és
középszintű érettségire felkészítés formájában. Tel.:
410-683; 30/380-2608.
* Tanítónő alsós gyerekek korrepetálását, felügyeletét vállalja. Tel.: 70/450-6569
JÁRMŰ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál,
full + bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125
cm3-es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30)
292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő,
bordó metál színű 1400 cm3-es, 5 személyes
Peugeot Partner friss műszakival, téli gumikkal,
tetőcsomagtartóval. Extrák: metálfény, elektromos
ablakemelő és tükör, vonóhorog, plüsskárpit. Iá.:
1,190,000 Ft. Tel.: (30) 3939-006
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft),
Lada Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft), Trabant gk.emelő (1 ezer Ft),
145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.:
(20/358-5309).
* 1989-es Babetta eladó. Iár: 50.000 Ft. Tel.:
70/944-2377
* Eladó 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
* 1997-es évjáratú Mitsubishi Galant 2.0 GLSI. Iár:
1.190.000 Ft. Érd.: 30/268-5631
* Opel Kadett Sedan 1.4, 90-es évjáratú, jó állapotban eladó. Tel.: 30/600-3644
ÁLLAT
* 3 és 4 éves törzskönyves, oltott, féregtelenített
csincsilla-perzsa cicák arany és ezüst színben kedvező áron eladók. Tel.: 20/324-9602, 20/368-4850
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
* Sorselemzés Tündér-kártyával: 1 kérdés 1500 Ft,
teljes elemzés 3500 Ft. Bejelentkezés (8-20-ig):
30/460-5343, Rita
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Góliát és öregfiúk

ják meg az autogrammjukat a német
kiválóságtól. De ez alaptalan félelem volt, hisz Matthäus türelemmel
és nyugalommal osztotta az aláírásokat.

még hatékonyabban teljesítsenek. A gyerekek
egyébként nemrégiben egy 35 csapatos tornát
nyertek meg. Amikor ezt Lothar Matthäus meghallotta, elismerését fejezte ki. Azt hiszem, ennél több
nem is kell a fiataloknak.

– Kihatott ez a találkozás a játékukra?
– Nem is kicsit! Azóta is beszédtéma ez az esemény. Szemmel láthatólag máshogy állnak hozzá
a játékhoz a fiúk. Érzõdik rajtuk, hogy még jobban,

Rab Tibor, a gödöllõi öregfiúk labdarúgó csapatának kapitánya is elismerõ szavakkal illette a hajdani német világbajnokot.
– Hihetetlen nagy élmény volt Matthäusszal egy
csapatban játszani. Ez nem mindenkinek adatik
meg, nekünk szerencsére sikerült. A mérkõzés elején kicsit akadozott a játékunk, de késõbb már olajozottan ment minden.
– A német játékost figyelve elmondható: az
erõnlét már kissé megkopott, de a technikai tudás
egyáltalán nem.
– Valóban. Matthäus zseniális labdarúgó volt.
Ez átsugárzott a hajdani tévés közvetítésekkor, és
most a pályán is. Labdáinak szeme volt. Kitûnõen
helyezkedett, profi módon irányította a csapatot.
Vele könnyû volt gyõzni.

A német egy zseni
A székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére október 22-én megrendezett labdarúgó-mérkõzések
felvezetõjeként a legifjabb focipalánták is bemutatták tudásukat a GEAC-pálya zöld gyepén. A
Gödöllõi Góliát DSE csapatai tudásuk legjavát
nyújtva próbálták meggyõzni a közönséget és az
idõközben megérkezett Lothar Matthäust arról,
hogy a magyar utánpótlásban rejlenek még tartalékok. Kaiser Lászlót, a góliátosok edzõjét kérdeztük az eseményrõl.
– Izgultak a srácok, hogy egy ilyen kiemelkedõ
tudású játékos, mint a jelenlegi szövetségi kapitány
áll a pálya szélén és figyelni õket?
– Inkább egy egészséges drukk dolgozott bennük, ami szerintem inspirálólag hatott a teljesítményükre. Az idegesség csak késõbb jelentkezett náluk, de az is csak azért, mert féltek, hogy nem kap-

Női röplabda Extraliga

Jobb volt a BSE
Gödöllõi RC–BSE-FCSM 0:3
(-21, -21, -13)
Gödöllõ, 200 nézõ, vezette: Bodrogi, Csizmarik.
GÖDÖLLÕ: Gudmann, Mester 12, Gombai 4,
Vargáné 8, Kovács 6, csere: Kötél D. (liberó),
Nagy K.1, Kránitz 2, Kötél Zs., Széles 4. Edzõ:
Hollósy László
BSE: MÁTRAI V. 11, PAPIZSANSZKAJA 5,
Czakó 5, KISS 12, Mátrai B. 5, Danada 6, csere:
Tóth (liberó). Edzõ: Kasziba István
A múlt héten a Nyíregyháza ellen bravúros gyõzelmet aratott a gödöllõi csapat. Hollósy László
edzõ szerint sikerült alaposan felkészülniük a
Nyíregyháza játékából. A lányok betartották a taktikai utasításokat és kellõ hittel röplabdáztak. Gudmann Csilla nagyszerûen irányított, Mester Or-

solya (28 pont) pedig szenzációsan játszott. Az
egész csapat dicséretet érdemel, mivel nagyon fegyelmezetten és jól röplabdáztak.
A BSE ellen pont a hit és a fegyelmezettség hiányzott. A listavezetõ ellen az elsõ két játszma még
szorosan alakult, volt esély a szett gyõzelemre. A
fõvárosi együttes egyértelmûen felülmúlta a hazai
csapatot és megérdemelten nyerte meg a mérkõzést. A bajnokságban továbbra is a negyedik helyen áll a Gödöllõ három ponttal megelõzve az
ötödik Jászberényt. November 26-án, szombaton
16 órakor a Kecskemét látogat a SZIE-csarnokba,
ahol remélhetõleg újabb gyõzelemnek örülhetnek
majd a szurkolók.
A Magyar Kupa elsõ mérkõzését 3:1-re nyerte a
Gödöllõ a Jászberény otthonában. A visszavágón
kettõ nullás vezetés után Hollósy László edzõ sort
cserélt és lehetõséget adott a fiataloknak. A következõ három szettben szoros játszmákban maradt
alul a gödöllõi juniorcsapat az elsõ sorát szerepeltetõ Jászberénnyel szemben. A mérkõzést a vendégegyüttes nyerte 3:2-re, de a Gödöllõ jutott tovább a következõ fordulóba.
(t.)
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– Hogyan áll az öregfiúk csapata a bajnokságban?
– Jelen pillanatban az elsõ helyen állunk, és
remélhetõleg az õszi szezont is a dobogó tetején
zárjuk. Erre minden esélyünk meg is van. Ha a csapatnak kijön a lépés, akkor a tavaszi fordulókban is
sikerrel vesszük majd az akadályokat és ismét bajnokok lehetünk.
(r.k.)
Fotók: Tatár Attila

Sakkcsapat NB II., Erkel-csoport

Újszász–Gödöllõi
SBE 6,5:5,5
Gyõzött: Bándy,
Sillye, Bajnóczi, Takács;
döntetlen:
Nagyajtai, Ruttkay, Kõszegi; vereség: Veréb,
Kovács, Tóth, Botka, Kozma.
Gödöllõi SBE–BEAC II. 3,5:8,5
Döntetlen: Veréb G., Ruttkay, Sillye, Tóth,
Botka, dr. Tallós, Kozma; vereség: Kõszegi,
Kovács, Bajnóczi, dr. Farkas J., Reznák.

Ötödik helyen a GSBE
A sakkcsapatok NB II. Erkel-csoportjának 2. és 3. fordulójában egyformán vereséget szenvedett a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete. Ennek ellenére az
ötödik helyen áll a csapat.
Eredmények:

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

Játék, meglepetésekkel!

Vívás

Jól szerepeltek a GEAC-osok
Arany, ezüst, bronz és a többi döntős
hely – minden sikerült a gödöllői tőrözőknek. Zalaegerszegen gyermek
női tőrben Varga Zsuzsanna veretlenül nyerte a versenyt, így övé lett az
egyik aranyérem, a serdülőknél pedig Rimán Dorottya szerezte meg az
1. helyet, Zsuzsi bronzéremmel térhetett haza.

Dániel, 4. Zorkóczy Zoltán, 5. Kovács Márk,
6. Zorkóczy Csaba (az egyetlen újonc a nála
egy évvel idõsebbek között), 7. Galambos
Gábor, 8. Liszkai Márton. A lányoknál Rimán Dorottya ezüstérmet kapott, Varga Zsuzsanna a 4. helyen végzett. Edzõjük, Fekete
Gábor, méltán büszke tanítványaira.
Z. Kárpáti Zsófia

Sárvári kard versenyek
A nyolc között Varga Zsuzsi a kadet ranglista
3. helyezettjét, Budavári Bettinát verte
15:13-ra, míg Dóri egy svéd kislányt 15:4re. Az elõdöntõben egymással vívtak, ahol
Dóri került ki gyõztesen, így az aranyéremért az UTE versenyzõjét, Gólya Fruzsinát
kellett megvernie, ami sikerült is.
A serdülõ férfi tõr 38 indulójából 4 gödöllõi került a legjobb nyolc közé. Ezért –
mondhatni – házi rangadó zajlott, így a négyes döntõbe már csak két fiunk került. Az
elõdöntõben Zorkóczy Zoltán a hazai pályán
versenyzõ Hári Márktól kapott ki 15:8-ra,
míg Kovács Márk a csepeli Szûcs Ákostól
egy találattal, így megosztott 3. helyet szereztek a GEAC-os vívók. Azért a bronzéremnek is örült a tõrözõk edzõje, Fekete Gábor.
A gyerekversenyen Rimán Balázs a nála egy
évvel idõsebb korosztályúaknál bejutott a
legjobb nyolcba és a dicséretes 7. helyen
zárt.
Budapesten az ALLSTAR-kupa újonc nõi
párbajtõrversenyén 1. helyen végzett Tóth
Fruzsina, így újabb aranyérem került a
GEAC birtokába. Edzõk: Kurucz Balázs és
Fekete Gábor.
Százhalombattán rendezték az újonc és
serdülõ férfi- és nõi tõrversenyeket. A fiúknál az újoncok ezüstérmese Zorkóczy Csaba
lett, míg a 7. helyre Ardai Szabolcs került. A
lányoknál Rimán Dorottya 4. lett. A serdülõ
korosztályban szinte az összes helyezést a
GEAC-os fiúk szerezték meg: 3. Steiner

Jól szerepeltek Sárváron a GEAC vívószakosztály kardozói a hosszú
hétvégén megrendezett gyermek,
újonc és serdülő versenyeken.
Október 29-30-án Sárváron a legkisebb
korosztályok számára kard versenyeket rendeztek a fiúk és a lányok számára egyaránt.
A gödöllõi kardozók minden számban elindultak. A gyermek leány versenyen De Luca
Julia (edzõ: Subert László) a 3. helye-zést
érte el. Szép eredmény! Az újonc fiú kardozóknál 3. lett Valkai Ferenc (edzõ: Kurucz
Balázs) és 6. helyen pedig Seregi And-rás
(edzõ: Subert László) végzett. A 4-be jutásért egymás ellen vívtak, ahol Feri nyert,
utána a késõbbi gyõztestõl kapott ki, és így
bronzérmet szerzett. A serdülõ lány kard versenyen ketten Varga Eszter és Gémesi Boglárka meggyõzõ vívással jutottak a 4, illetve
a 8 közé. Eszter végül bronzéremmel zárt,
míg Bogi az ötödik helyen végzett. Edzõjük
egyaránt Kurucz Balázs. A serdülõ fiú kardozóknál ismét Valkai Ferenc bizonyult a legeredményesebbnek a gödöllõiek közül.
Egész hétvégén stabil teljesítményt nyújtott,
aminek köszönhetõen az idõsebb korosztályban is derekasan helyt állt, a 6. helyet szerezte meg. A versenyeken 30-40 közötti induló létszám volt a jellemzõ.
(zs.)

A tanulásban akadályozott tanulók Pest megyei kosárlabda-versenyét a Szent
István Egyetem csarnokában rendezték meg. A Montágh Imre Általános Iskola
és Speciális Szakiskola kosárlabda csapata megvédte bajnoki címét. A bajnokság végeredménye: 1. Gödöllő, 2. Szentendre, 3. Fót, 4. Gyál, 5. Abony, 6. Vác. A
győztes csapat, (állnak): Nyerlucz József, Pók Márk, Csenteri Csaba, Hajdú Istvánné, (guggolnak): Budai Henrik (a torna legjobb játékosa), Horinka Pál, Kanalas Gábor, Bangó József.

Kézilabda

Puha Dió(sd)
Diósdi Döfi–Gödöllői KC 22-37 (11-15)
Horváth Zs., Balázs G., Rácz S. 6,Bartos G. 3,
Kalmár A. 4,Fejes L. 2, Mezei Z. 10, Bátori Cs.,
Hajdu Z. 2, Kecskeméti L. 10
Sorozatban 3. idegenbeli mérkõzésén lépett pályára a GKC csapata,és a papírformának megfelelõen
begyûjtötte a két pontot. Az érdi csarnokban látta
vendégül a Diósd a Gödöllõ csapatát a megyei férfi kézilabda bajnokság 10. fordulójában.

GKC–Budakalász TK 38-14 (19-8)
Balázs G., Rácz S. 1, Bartos G. 1, Kalmár A. 4,
Fejes L. 4, Czétényi A. 5, Kiss K., Mezei Z. 4,
Bátori Cs.4, Hajdu Z. 2, Kecskeméti L. 2, Novák Z. 9, Bõdy I. 2
A sima GKC gyõzelemmel végzõdött mérkõzésen két új játékos is pályára lépett a hazai
csapatban, a visszatérõ már a kilencvenes években is a Gödöllõt erõsítõ Kiss Kálmán, és az NB
I-es múltal is rendelkezõ rutinos Czétényi
Attila. Mind két játékos az eddigi hiányposzton
beállósként játszik.
Hajdu Balázs
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Kalmár Rózsa: Őszi vázlatok
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Beküldési határidõ: 2005. november 24.
A 39. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Kegyes hazugságok fanyar füstölõjét / Lóbálják fölöttünk kopaszok és kajlák / Rettentõ
nagy üstben jobb jövõnk kavarják“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Magura Györgyné, Hõs

még arra sem maradt ideje
Szilvinek és Tominak, hogy
kortyoljanak egyet az ásványvizükbõl.
– Feltûnõ, hogy milyen
sok tíz év körüli rajongójuk van…
– Valóban, noha a zenénket 1-99 éves korig
ajánljuk. Megpróbálunk mindent úgy csinálni,
hogy végig egy interaktív kapcsolat maradjon fenn
a közönséggel. Olyan ez, mintha a fiatalokat és kevésbé fiatalokat egy az egyben bevennénk a mûsorba, virtuálisan a színpadra hozzuk õket.
– Miben más ez a koncert, mint a többi?
– A Ragyogás címû turné ezen állomásán sem
szûkölködünk majd a pirotechnikai eszközökben.
Ez valójában nem is egy szokványos könnyûzenei
koncert, hanem egy látványshow.
– Lehet tudni valami bõvebbet ezekrõl az elemekrõl?
– Nagyszerû látvány a színpad önmagában is,
hiszen programozott fényberendezés, saját díszlet
és koreográfia teszi színesebbé a mûsort. Az egy és
háromnegyed órás programon egyszerre tizennégyen mozognak a színpadon. Igazi családi program vár azokra, akik kilátogatnak a koncertre,
ezért várunk mindenkit szeretettel!

u. 8., Ónodi Mónika, Petõfi tér 14.; A Besnyõi
Gazdabolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Tóth B. László, Aulich Lajos u.
12/A., Kelemen Andrásné, Szilágyi Erzsébet u.
37.; a NOX-koncertre 2 fõ részére belépõt
nyert: Illés Ferenc, Csipke u. 12.; a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadására 2 fõ részére belépõt nyert: Szabó Attila, Erzsébet királyné krt. 28.

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.

Még kaphatók jegyek elõvételben a november 19én, szombaton, 19 órakor kezdõdõ NOX-koncertre. Természetesen korlátozott számban a helyszínen, az egyetemi sportcsarnokban is lesz lehetõség belépõ vásárlására. A koncertet is népszerûsítendõ, hétfõn a gödöllõi TESCO-ban dedikált a
kéttagú zenekar, s az egy órán keresztül bizony

