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Meglepetés a beteg gyerekeknek

Ajándékok és énekszó
Sok vidám percet töltöttek együtt a
kistarcsai Flór Ferenc Kórház kis betegei a Mosolygó Kórház Alapítvány
támogatóival, amikor ajándékokat
adtak át a kórházban ápolt kis betegeknek. A Mosolygó Kórház Alapítvány a kuratórium holland elnöke,
Albert Royaards által Magyarországon megtett kerékpáros körútja során gyűjtött pénz, valamint a gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett
Dívák Estje gálaműsora bevételének
egy részéből életmentő berendezéseket adományoz a magyarországi
gyermekkórházak számára. A pénz
másik részéből pedig játékokat vásárolnak, hogy a kórházban ápolt
gyermekeknek kellemesebbé, elviselhetőbbé tegyék a gyógyulás körülményeit.
A játékokat három kórház, a Bethesda kórház, a kistarcsai Flór Ferenc kórház gyermekosztálya és a Tûzoltó utcai gyermekklinika kapja. A Bethesdában már szeptemberben örülhettek a gyermekek az ajándékoknak, a múlt hét csütörtökén pedig kistarcsára
látogatott el gróf Csáky Bornemissza Éva, az
alapítvány létrehozója, és dr. Gémesi
György, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökeként a kezdetektõl fogva

Alapítva 1992

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
A tervek szerint jövõ nyár végén megnyitja
kapuját Gödöllõ elsõ katolikus óvodája. A
Blahán épülõ egyházi alapítású intézmény
létrejöttét Máthé László adománya tette lehetõvé.
(3.oldal)
Új, értékes anyaggal gyarapodott a Gödöllõi
Városi Múzeum gyûjteménye. Az új pápua
gyûjteményt egy magyar származású angol
néprajzos hagyta a múzeumra.
(6. oldal)
A Királyi Kastély fejlesztésének terveit ismertette az érdeklõdõkkel dr. Révész T. Mihály, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. igazgatója a múlt heti közmeghallgatáson.
(6. oldal)

támogatja az alapítvány munkáját. Gémesi
György elmondta, külön öröm számára,
hogy az ajándékok abba a kórházba is eljuthattak, amelyben hosszú éveket dolgozott
orvosként.

A rendezvényen Pécsi Ildikó színmûvész,
Vincze Lilla elõadómûvész és Gaál Noémi, a
tv2 népszerû televíziós személyisége is segített
mosolyt csalni a beteg gyermekek és aggódó
(folytatás a 3. oldalon)
szüleik arcára.
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Képviselő-testületi ülés

Fejlesztések
Módosították az egyetem szabályozási tervét
Városi segítség a fejlesztésekhez
A polgármesteri hivatalhoz történt benyújtása
után igen hamar a képviselõ-testület elé került a
Szent István Egyetem (SZIE) szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát módosító elõterjesztés. A testület egyhangúlag elfogadta az
anyagot. Az egyetemet képviselõ Bujáki Gábor
kollégiumigazgató a SZIE köszönetét tolmácsolta a polgármesteri hivatal tisztségviselõinek
a döntés-elõkészítés és a szakhatósági egyeztetések gyors lebonyolításáért. Minderre azért is
szükség volt, hogy elkezdõdhessen az egyetem
várva-várt új diákotthonának építése.
Az új kollégium látványterve
Forrás: Profilterv Kft.

Az egyetem mintegy 180 hektáron helyezkedik el. A terület túlnyomó része a SZIE kezelésében áll, de vannak rajta magántulajdonú lakóépületek és ott találhatók a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, a Biotechnológiai Kutatóintézet
és a DMRV Rt. vízmû kútjainak telkei is.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma szeptemberben gyakorlatilag az egész területet mûemléki környezetté nyilvánította, egyes
épületei országos mûemléki védettséget is kaptak. Az elavult épületek és az egyetemi városrész szerkezete ugyanakkor már gátolja a kornak megfelelõ oktatási és kutatási rendszer mûködtetését.
A szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának elõkészítése során felülvizsgálták az egyetem belsõ közlekedési rendszerét
és a városi úthálózathoz csatlakozó pontjait. A
tervezõk a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges építési telkek kialakítási lehetõségét is megteremtették, többek között a jövõre elkészülõ 450 férõhelyes kollégium igényei szerint.

Újabb fejlesztés a városközpontban
Tűztorony: a Huniber ajánlata nyert
A Huniber Tûztorony Ingatlanfejlesztõ Kft.
(képviselõje Csaba Antal ügyvezetõ igazgató)
132 millió forintos vételárajánlatát fogadta el a
képviselõ-testület a Dózsa György út és Kossuth Lajos utca sarkán fekvõ, úgynevezett Tûztorony ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
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kiírt pályázaton. Az ingatlanon a kft kereskedelmi, vendéglátó és más lakossági
szolgáltató funkciójú épületet létesít, az emeleten és a
tetõtérben néhány kis alapterületû lakással, a
pincében mélygarázzsal és megtartja a helyi védettségû tûztornyot. A létesítmény tervezett befejezése 2006. november 30. A Hunibert három
érvényes ajánlat közül, a gazdasági bizottság
határozati javaslatát elfogadva választotta ki a
képviselõ-testület.

Lakásfelújítások
Mindenki pályázhasson
Gödöllõ jövõ évi költségvetésében Gémesi
György 20 millió forint elkülönítését fogja javasolni lakások felújítására a lakásalapból. Ebbõl
a keretbõl, mondta, szociális rászorultság alapján bárki igényelhet támogatást. A polgármester
ezt akkor jelentette be, amikor a képviselõ-testület az idén másodszor tárgyalta Pápai Éva és
Fedor Gábor képviselõknek a legalább hatlakásos társasházak felújításának támogatására vonatkozó indítványát. Élénk vita alakult ki ugyanis arról, hogy az elõterjesztõk csupán a gödöllõiek egy részének teremtettek volna lehetõséget kamatmentes önkormányzati támogatásra,
míg a családi házban, vagy a hatlakásosnál kisebb társasházban élõk ebbõl kimaradnának.
Többen vitatták még, hogy az indítvány alapján
a társasházak támogatásából olyanok is részesülhetnének, akik nem laknak ott, mert például
kiadták a lakást. A képviselõi indítvány ezért 11
igen, 5 nem és 8 tartózkodó szavazat mellett
másodszor is elbukott. A két képviselõ azt javasolta, hogy a testület az önkormányzat jövõ évi
költségvetésében 15 millió forintot biztosítson
a legalább hat lakást magába foglaló társasházak és szövetkezeti lakóházak részleges felújítására, javítására és állagmegóvására. Az elõterjesztés szerint a pályázó társasházak egyenként
legfeljebb egymillió forintos támogatást kaphattak volna.
A képviselõk indítványát a képviselõ-testület
jogi, pénzügyi és gazdasági bizottsága sem támogatta. Fábián Zsolt alpolgármester az elõterjesztés vitájában arra hívta fel a figyelmet, hogy
a panellakások felújítása nem önkormányzati
feladat, ugyanakkor a lakóközösségek állami és
pénzintézeti támogatásokat vehetnek igénybe.
Szakács Gyula (SZDSZ) azt vetette a többséget
alkotó képviselõk szemére, hogy miért tartózkodtak, miért nem mondtak határozott véleményt az ügyrõl az indítvány elsõ, februári tárgyalásának név szerinti szavazásakor. Halász
Levente (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub) azonnal
lecsapta a magas labdát. Emlékeztetett rá, hogy
ketten – köztük õ is – nemmel szavaztak. Többek között azért, mert visszásnak tartotta és tartja
most is, hogy a város családi házas lakásaiban
élõket Pápai Éva és Fedor Gábor indítványa kizárná a támogatásból.
Gödöllõ önkormányzati rendelet alapján, szakmai ellenõrzés mellett évrõl-évre százmilliókat

Árverési hirdetmény
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.
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fordít szociális támogatásra, mondta Gémesi
György. A források azonban végesek. Az elmúlt
évek egyik tanulsága volt, hogy a fiatal házasok
támogatására elkülönített pénzzel érdemben nem
tudott segíteni az önkormányzat a jelentkezõknek, mert a lakásárakhoz képest igencsak szerény
volt az odaítélhetõ forrás. A panellakás állomány
tényleges felújításához sok százmilliárd forintra
lenne szüksége Magyarországnak, ehhez azonban feltehetõen csak európai uniós programok segítségével juthat hazánk. Az elõterjesztés vitájában megfogalmazottakból kiindulva Gémesi
György bejelentette: a szavazáskor tartózkodik,
de kezdeményezni fogja, hogy jövõre, a társadalmi igazságosság alapján különítsenek el a lakásalapból 20 millió forintot gödöllõi lakások
felújítására, úgy, hogy a szociális körülményeket figyelembe vevõ támogatásra mindenki pályázhasson, bárhol lakik.

Energiatakarékossági pályázatok
Új pályázatra készül a Gödöllõi Távhõ Kft,
miután az idén is számos üzemzavaros helyzetet kellett kezelnie. Ezek az üzemzavarok fõként a 7-8 km hosszú, különbözõ mûszaki állapotú távhõvezeték korróziója folytán fellépõ
csõlyukadások miatt következnek be. A társaság a vezetékek egy részének cseréjével kíván
pályázni a Környezetvédelem és Infrastruktúra
Operatív Program vissza nem térítendõ támogatására. Elsõként a Kossuth Lajos utcai fûtõmûhöz tartozó szakaszok egy részét váltanák ki 150
millió forint összegû beruházással. A képviselõtestület ebbõl 90 millió forint önrészt vállalt.
*
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ átvilágításának befejezése után a Török Ignác Gimnázium energetikai veszteségfeltáró vizsgálata
támogatására nyújt be pályázatot az önkormányzat az Energia Központ Kht-hoz. A tanulmányokat úgy kell kidolgoztatni, hogy azok a
beruházás megvalósítását támogató további pályázatok alapját képezzék. A kért támogatás 3
millió forint.

Nem változnak a tulajdoni és
szavazati arányok
Jegyzett tőkeemelés a kastélyban
A képviselõ-testület egyetértésével az önkormányzat 89 ezer forint jegyzett tõkeemelést hajt
végre a Gödöllõi Királyi Kastély Kht-ban. A
döntés a kastély mûemléki helyreállítása érdekében 2002-ben kötött hitelszerzõdés törlesztésével függ össze.
Az 1,3 milliárd forint összegû hitel két
egyenlõ részletben a múlt évben és idén került
volna visszafizetésre. A hitel elsõ részletének
esedékességekor a készfizetõ kezességet vállaló kormány a hitel átütemezésérõl döntött. A hitel törlesztésének új futamideje 2005., 2006.,
2007. és 2008. évekre szól.
Az idei évre vonatkozó kamat- és tõketörlesztés határideje december 30. Összege 400
millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Örök-

Határon túli magyaroknak

Könyvgyűjtés
A két évvel ezelõtti sikeres akció folytatásaként a
gödöllõi Fidelitas ismét könyvgyûjtõ akciót szervez a határon túli magyar diákok, iskolák és
könyvtárak számára, mely november 1. és decem-

ség Minisztériumánál rendelkezésre áll. Az év
elejétõl folyamatosan vizsgálták, hogy ezt az
összeget milyen formában lehet a tulajdonosok
és a közhasznú társaság számára legelõnyösebb
megoldással folyósítani.
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. november
10-i taggyûlése – az önkormányzatot képviselõ
Gémesi György polgármester támogató szavazatával is – úgy döntött, hogy a minisztérium
egymillió forint jegyzett tõkeemelést hajt végre és 399 millió forint tõketartalékot képez, míg
Gödöllõ önkormányzata 89 ezer forint jegyzett
tõkeemelést végez. Ezt követõen a tulajdoni és
a szavazati arányok is változatlanul maradnak.

Repülőtér
Szélsebes pályázatkiírás
Pályázatot hirdet a közeljövõben a gödöllõi
repülõtér fejlesztésére a képviselõ-testület. A
pályázati feltételeket tartalmazó kiírást már a
december 15-i ülésre elõkészítik, hogy felgyorsítsák a város egyik nevezetességének fejlesztését, lehetõvé téve befektetõk bevonását.
A döntés elõzménye az, hogy a korábban a
létesítmény üzemeltetésére meghirdetett pályázatot november 24-én eredménytelennek nyilvánította, mivel a pályázat nem érte el eredeti
célját.
Arról is határoztak, hogy a repülõtér üzemeltetését a jelenlegi feltételekkel meg kell
hosszabbítani; a jelenlegi üzemeltetõvel, a Rair
Aero Club Hungary közhasznú szervezettel
2006. május 31-i határidõvel lejáró határozott
idõtartamú szerzõdést kell kötni.
Körösfõi László és Papp Zoltán szocialista
képviselõk túl rövidnek tartották a fejlesztésre
szóló pályázati kiírás elkészítésének határidejét, Gémesi György azonban figyelmeztetett:
hatalmas vagyont kapott a város, megfelelõ
hasznosításával nem lehet késlekedni. Egyetértett ugyanakkor Bükkfalvy Beatrix (MIÉP)
azon véleményével, hogy idõben meg kell határozni, mekkora zajterhelés érheti a repülõtér
fejlesztése esetén a várost.

Intézményvezetői pályázatok
Az 2005/2006-os tanévben és nevelési évben – a vezetõi megbízások ötéves idõtartamának lejárta miatt – a város pedagógiai szakszolgálatai és közoktatási intézményei közül a Nevelési Tanácsadóban, a Damjanich János Általános Iskolában, a Hajós Alfréd Általános Iskolában, valamint a Tisza utcai és Szabadság úti
Óvodában kerül sor az intézményvezetõi állás
pályázati úton történõ betöltésére.
A képviselõ-testület határozott az intézményvezetõi állások meghirdetésérõl az Oktatási Közlönyben.
Ugyancsak döntött a képviselõ-testület arról,
hogy pályázat nélkül meghosszabbítja 2006.
augusztus 1-jétõl 2007. július 31-ig a Frédéric
Chopin Zeneiskola igazgatójának, Ferenczi
Annának az ötéves vezetõi megbízását.
-it-

A Logisztika Oktatásért és Kutatásért Alapítvány (2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1., adószám: 18678338-1-13) köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával az alapítványt támogatták. A felajánlott 81.000 Ft összeget a
2004/2005 tanévben diplomatervezõ hallgatók
díjazására, illetve támogatására fordítottuk.

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

Mint akik diófát ültetnek
Sokan azt hitték egy nagyobb családi
ház épül Máthé László telkének végében a kápolna mögött. Azután örömmel adták tovább a hírt: óvoda lesz.
Óvoda Blahán. Abban a szellemben,
amelyben a Máthé család közel száz
esztendővel ezelőtt kápolnát épített,
most óvodát épít. Már állnak a falak,
fenn a tető, és a tervek szerint jövő nyár
végén megnyitja kapuit a gyermekek
előtt Gödöllő első katolikus óvodája,
amelyet szép tágas kert övez majd.

– Az Ön családja, nem elsõ ízben tesz jelentõs
adományt az egyháznak, s mivel az óvoda itt a
városban mûködik majd, Gödöllõ közösségének.
– Nagy öröm számunkra, amiért megadatott
a lehetõség, hogy ezt az óvodát mi adhatjuk az
egyházközségnek. Jó érzés, hogy valami maradandót alkothatunk, mint édesanyám nagybátyjáék, akik a 1927-ben a blahai kápolnát építették.
Szecsődi Péter

– Régóta szükségét éreztük már annak, hogy legyen egy olyan óvoda a városban, amely már a
legkisebbeknek is biztosítja az egyház szellemében való nevelést – mondja Máthé László. –
Nagyon sokat beszélgettünk pedagógusokkal
is, akik szintén ezen a véleményen vannak. Hiszen az általános iskolától már meg van a lehetõség az építkezésre, onnan van hová tovább
menni azoknak, akik fontosnak tartják, hogy
gyermeküket az oktatási intézmények falai között is hitüknek megfelelõ szellemiségben neveljék.

Máthé László

– Amikor Máthé László megkeresett és elmondta az elképzelését, azonnal megkerestük
Beer Miklós püspök urat, aki azonnal befogadta
a felajánlást, és a kezdeményezés mögé állt –
tájékoztat Szecsõdi Péter plébános. – Már régóta kerestük a lehetõséget egy katolikus óvoda
megnyitására, mivel mi is tapasztaltuk, különösen a Szent Imre iskola megnyitása óta, hogy
lenne erre igény. Sajnos nem találtuk olyan épületet, ahol ezt megvalósítattuk volna. Ezzel a
felajánlással azonban megoldódott a gondunk.
– Nem gondolja, hogy problémát jelenthet,
hogy ez az óvoda, a város külsõ részén lesz?

„Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Ház!
Alig egy esztendeje, 2004. december 5-én szavazott
az ország arról, hogy a határon túli magyarok kettõs
állampolgárságát érintõ kérdéssel foglalkozzon e az
Országgyûlés. Sokunkat hidegzuhanyként ért az a
tény, hogy bár valamivel többen válaszoltak igennel,
mégis a népszavazáson való részvétel nem érte el
még a törvényes minimumot sem, így az érvénytelennek minõsült. A szavazás napját hangos, sokszor
méltatlan politikai kampány elõzte meg, ami elõre
vetítette árnyékát az eredménytelenségnek. Nem arról szólt a kampány, hogy a kérdés kapcsán hogyan
találhatnánk meg a közös pontokat, hanem arról,
hogy melyik politikai erõ tudja legyûrni a másikat.
Ma már józan fejjel végiggondolva az eseményeket,
megállapítható, hogy nagyot hibáztunk és ebben
mindenkinek meg van a felelõssége, olyan mértékben, amilyen politikai erõvel bír. A népszavazás után
eltelt egy esztendõ viszont lehetõséget ad arra, hogy
ennek távlatából újra gondoljuk a történteket. Higgadt fejjel, a napi pártpolitikán felülemelkedve és a
magyarságnak, mint nemzetnek a jövõje iránti felelõsséggel. Azzal a felelõsséggel, amivel a trianoni
békediktátum után megfogalmazhatjuk kötelezettségeinket a határon túli magyarok felé. Azok felé, akik
nem kevésbé magyarok mint mi, és akikkel egyaránt
összeköt a közös múlt, kultúránk, nyelvünk, hagyományaink. Számukra december 5. egy újabb fájdalmas felismerése annak, hogy az anyaország magukra hagyta õket. Tisztelt képviselõtársaim, én biztos vagyok abban, hogy ez nem így van, mert aki közülünk, akár Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban,
vagy Erdélyben megfordult és akár csak egy kis idõt
is eltöltött ott, nem tudja kitörölni lelkébõl azokat az
érzéseket és élményeket, amelyeket egy-egy ilyen
alkalommal magába szívhatott. Talán sokan jártak
Önök közül is Csíksomlyón, ahol pünkösdkor évrõlévre a Kárpát-medencébõl és a világ minden tájáról
érkezõ félmillió magyar a felemelõ együttlét során
lélekben kapaszkodik egymásba és imádkozik aggódva, féltve a magyarság jövõjét. Sokaknak ez az
együttlét ad erõt és hitet ahhoz, hogy elviseljék a ki-

– Képviselõ Úr! Öntõl nem áll távol a karitatív tevékenység, de azért egy ingatlan felajánlása egyházi célkora ennél sokkal több.
– Ez nem csak az én döntésem volt, a családommal közösen hoztuk meg, és valamennyiünk számára nagy öröm. Ez egy kicsi olyan,
mint amikor valaki diófát ültet. A diófa gyümölcsét nem õ maga fogja élvezni, hanem majd az
unokái. Mi is így vagyunk ezzel. Bár jó dolog
lesz látni, amikor benépesül a gyerekekkel, de a
munkánk valódi eredményét akkor tapasztalhatjuk meg, amikor az itt cseperedõ gyermekek
felnõnek, és azt a szellemiséget, azokat az értékeket adják majd tovább, amelyeket itt plántáltunk beléjük.
– Mi az eddigi tapasztalat, akik megtudták,
hogy itt óvoda épül, hogyan fogadták?
– Eddig minden visszajelzésünk pozitív.
Ahogy egyre többen tudnak róla, úgy látszik,
milyen nagy rá az igény. Nagy ajándék a számunkra, hogy megtehettük ezt a felajánlást, az
pedig különösen fontos, hogy mindez itt Blahán
valósul meg.
(k.)
Fotók: a szerző

(folytatás az 1. oldalról)

Parlamenti tudósítás
Dr. Gémesi György (MDF) országgyűlési
képviselő dr. Lázár Jánossal (Fidesz) közösen adott be határozati javaslatot az országgyűlésnek, hogy december 5-ét nyilvánítsák a Nemzeti Együvé Tartozás Napjává:

– Nem hinném, hogy ez
bárkinek is gondot okozna,
aki szeretné ide járatni a
gyermekét. Ma már csaknem minden családban van
gépkocsi, de ide nagyon jó
a tömegközlekedés is, a
buszmegálló kb. ötven méterre van az épülettõl.
Emellett kifejezetten elõnyös, hogy a gyermekek
csendes, nyugodt, jó levegõjû környezetben lesznek.
– Miben lesz más ez az
óvoda, mint a városban
mûködõk?
– Ez is egy „normális“ óvoda lesz,
amelynek
lesz
megfelelõ pedagógiai programja, ahol
ugyanúgy játszanak majd a gyerekek és
készülnek az iskolára, mint a többiben.
Aki szeretné idejáratni a gyermekét, eljöhet és megnézheti majd. Mivel azonban ez nem önkormányzati, hanem egyházi alapítású és fenntartású intéz-mény
lesz, itt nem az jelent majd elõnyt a bekerülésnél, hogy valaki a körzetbe tartozik, hanem az, hogy az egyházközséghez. Elsõsorban azoknak a szülõknek a
gyermekeit várjuk, akik keresztény
szellemben szeretnék nevelni a gyermeküket, s
akik ezt az értékrendet vallják.
– Hány gyermekkel kezdi meg mûködését az
intézmény?
– Terveink szerint két csoportban ötven gyermekkel foglalkozik majd négy óvónõ, és az
óvoda mûködéséhez szükséges személyzet.
– Mikor léphetik át a küszöböt az elsõ gyermekek?
– Úgy tervezzük, hogy jövõ nyár végén ünnepélyes keretek között kerül majd sor az intézmény felszentelésére és megnyitására – fejezte
be mondandóját Szecsõdi Péter.
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sebbségi magyar sorsot. És akkor mi az anyaországban ahelyett, hogy nekik kapaszkodót adva erõt sugároznánk, magunk problémáival elfoglalva megfeledkezünk kötelezettségeinkrõl, ezzel gyengítve õket a fennmaradásért való küzdelemben. És arról se
feledkezzünk meg, hogy egyre inkább személytelenné, és gyökértelenné váló világunkban az õ példájuk erõsíthet bennünket meg abban, hogy ne felejtsük el, hogy hova tartozunk, és hová kötnek a
gyökereink. Hogy miért jutottunk ide, s hogy ki a felelõs a történtekért, ne firtassuk, hanem reálisan értékelve a határon túli magyarokkal kapcsolatos kialakult helyzetet, építõ jelleggel dolgozzunk azon, hogy
nemzeti együvé tartozásunk nekünk is és a következõ generációnak is természetes legyen, keresve és
megtalálva azokat a közös pontokat, amivel hosszú
távon meg tudunk felelni az ezzel kapcsolatos elvárásoknak. Építkezni kell a szívekben és a lelkekben,
mert egy gyökértelenné váló, az összetartozást és a
közös múltját elfeledõ nemzetként versenyképtelenek leszünk Európában és a világban. A több mint
ezer esztendõ bizonyítja ennek az összetartozásnak
hihetetlen erejét. Ezért Lázár János képviselõtársammal együtt javaslom, hogy december 5-ét határozatban nyilvánítsa az Országgyûlés a Nemzeti Együvé
Tartozás Napjává, mely napon többek között a kultúra, oktatás, tudomány, sport területén szélesítsük
kapcsolatainkat, s adjunk lehetõséget a magyarság
összetartozásának elmélyítésére. Tisztelt Képviselõtársaim! Az elsõ éves évforduló alkalmából december 4-én, Gödöllõn a Premontrei Gimnázium aulájában szeretnénk példát mutatni méltóságteljes,
emelkedett együttlét formájában arra, hogy tudunk
együtt, az egymásért érzett felelõsség tudatában
örülni annak, hogy összetartozunk határon innen és
határon túl. Ezen az estén Kárpát-medencei gyerekkórusok adnak hangversenyt, ezzel is utalva arra a
felelõsségünkre, ami a jövõ lelki építkezését érinti. A
rendezvény fõvédnöke dr. Sólyom László köztársasági elnök, védnökei Kósa Ferenc MSZP-s, dr. Lázár János fideszes, Mécs Imre SZDSZ-es és Sisák
Imre MDF-es képviselõtársunk. Az est házigazdájaként szeretettel hívok és várok mindenkit Gödöllõre
most vasárnap 16 órakor a Premontrei Gimnázium
aulájába a Nemzeti Együvé Tartozás Napjának elsõ
megünneplésére.“

Örömmel álltak meg néhány percre együtt ünnepelni az osztályon dolgozók is. Nem csoda, hiszen óriási felelõsséggel végzik munkájukat nap
mint nap. Mint azt dr. Rónaszéki Ágoston fõorvostól megtudtuk, évente közel ezerháromszáz
fekvõbeteget látnak el, a járóbetegek száma pedig
megközelíti a nyolcezret. Közel negyven településrõl érkeznek a kis betegek, akiket itt gyógyítanak meg. Mint azt a fõorvos úr elmondta, bár vannak ágyhoz kötött kis pácienseik, de a nagytöbbség számára a vizsgálatok közötti idõben nagy
örömet jelent, hogy az erre elkülönített részen
játszhatnak, jól érezhetik magukat, és ha rövid
idõre is, megfeledkezhetnek betegségükrõl.

Jó helyre érkeztek tehát a játékok. Gróf Csáky Bornemissza Éva a rendezvényen megköszönte Gémesi Györgynek mind a gyûjtésben
végzett munkáját, mind azt a segítséget, amelylyel segítette, hogy az ajándékok a megfelelõ
helyekre kerüljenek.
(b.j.)
Fotó: (t.a.)

Meghívó

Fővédnök:
dr. Sólyom László köztársasági elnök

Védnökök:
Tisztelettel meghívjuk Önt,
családját és barátait

2005. december 4-én, vasárnap 16
órakor a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium aulájában

„A Nemzeti Együvé Tartozás
Napjának“
alkalmából tartandó
ökumenikus istentiszteletre,
és az azt követõ
gyermekkórusok mûsorára.

Kósa Ferenc (MSZP), Lázár János
(Fidesz), Mécs Imre (SZDSZ),
Sisák Imre (MDF)
Köszöntőt mond:
dr. Gémesi György, Gödöllő város
polgármestere,
a rendezvény házigazdája
Fellépnek: a Farkaslaki Schola Cantorum Régizene Együttes (Erdély), a dunaszerdahelyi
Kodály Zoltán Iskola gyermekkórusa (Felvidék), a beregszászi Zeneiskola gyermekkórusa
(Kárpátalja), a zentai gyermekek (Vajdaság), a
gödöllõi Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa, valamint Vincze Lilla
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Havason, rengetegben
Álmainkban jártunk ezeken a tájakon.
Éber álomban jutottunk el arra a vidékre, amelyről Reményik Sándor Havasi
feszület című kötetének versei is szólnak. Ott játszódik az Emberek a havason, Szőts István filmje, melyet Nyírő
József írásai alapján készített. Ott Tamási Áron Ábel a rengetegben című regénye.
Magányos ott az ember, s még közelebb érezheti magát Istenhez, mint máshol. Szûz hó ropog a talpa alatt, fenyõfák sötét tömege határolja be a látóhatárt, farkas jár még arra, s medve.
Ha ragyog a nap, ha süt a hold, mintha csillagokat szórtak volna szét a hó fehérségén, olyképpen szikrázik. Az ég mennyeien kék, vigasztalóan sötét, s mintha akár kézzel is elérhetnénk.
Aztán olvadás jön, új életre éled a roppant
természet, barátságosan helyet ad már az apró
teremtményeknek is, madárnak, virágnak. Virágok pettyezik a rétet, a tisztást, bújnak meg a
hatalmas, zord fatörzsek tövében. A hangok
megsokasodnak, éppen csak világra jött állat-

kák adnak hírt: itt vagyunk! Szerelmetesen szép
nevû helyekre látogat el Reményik Sándor újra
és újra a verseiben. Hallottunk-e már az Ünõkõrõl, a Nagykõhavasról, a Királykõrõl, a Kõhavasról? – most hallunk.
Izvor… És Izvor, ez egy patak neve arra, Erdélyben, vagy talán még a Partiumban, Temesben, mindegy, de a szó, mintha valamely õshazánkból hoztuk volna valahonnan Ázsiából.
Izvor…
Radna, Óradna – ez a költõnek a „régi táj“,
ahonnét már visszaviszi a neki küldött levelet a
posta: „a címzett ismeretlen“. Csak a szívével,
nyilalló szívével tér meg a radnai kis templomba, mely ül a „roppant dóm ölén“. A „dóm“, a
nagy dóm, ez visszatérõ kép, több versben szerepel, ez maga a világ.
„A szent estén majd eljövök ide…“ – írja a
költõ – „…És aztán feltûzöm szívemet / A legmagasabb fenyõ tetejére, - / S imába kezdek:
Magány, Mi Anyánk… / Néked ajánlom égõ
szívemet… / Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.“
(Reményik Sándor: Havasi feszület)
-nád-

Kiállításmegnyitó a GIM-Házban

gató), Guba Sándor (építészhallgató), Hidasi Zsófi (textilszakos
egyetemi hallgató), Horváth Bence (építész), Horváth Orsolya
(festõszakos egyetemi hallgató),
Koós Árpád (animáció), Lõrincz Áron (építész),
Lõrincz Réka (formatervezõ iparmûvész), Lõrincz Áron (vizuális kommunikáció szakos
egyetemi hallgató), Magyari Mátyás (építész),
Mihályi Ákos (építész), Oszlay-Horváth Juli
(iparmûvész), Remsey Dávid (grafikusmûvész),

Fiatal gödöllőiek
Igazi csemegével szolgál mostantól a
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány kiállítóterme. Múlt hét szombaton nyílt
meg ugyanis az a tárlat, mely tehetséges gödöllői fiatalok, képzőművészek,
iparművészek és építészek alkotásait
mutatja be 2006. február 26-ig.

A GIM-Ház kiállítását Nagy Tamás Ybldíjas építész nyitotta meg. A szép számban megjelent érdeklõdõ közönséget
Katona Szabó Erzsébet iparmûvész, az
alapítvány vezetõje, valamint dr. Gémesi György polgármester köszöntötte. Kiemelték, hogy a kiállított munkák között két olyan munka is látható, amely
Gödöllõ belvárosának lehetséges felújítását, átépítését vázolja. Ezeknek a
terveknek az alapján a Petõfi tér, valamint a Testõrlaktanya és környéke újulhatna meg.
Katona Szabó Erzsébet köszöntötte a megjelenteket
A kiállításon a következõ fiatalok alkotásai láthatóak: Arany Beáta Virág (építész), Ruda Erzsébet (festõszakos egyetemi hallgató),
Balogh Ágnes (építész), Balogh András Miklós Takács Zsófia (építész), Tóth Gábor (építész).
Kép és szöveg: (t.a.)
(építész), Bodolai Lukács Márton (építészhall-

Részei lettek az ünnepnek

követõ idõben vált szokásossá,
templomokban, középületekben,
otthonokban adventi koszorút a
csillárra függeszteni. Ez a szokás
az idõ múlásával részben módosult, és a gyertyák száma négyre, azaz az adventi vasárnapok számára csökkent, és a koszorút sok esetben nem függesztik fel, hanem az
asztal díszeként szolgál.
Fõleg a gyermekek számára jelent izgalmat
és örömet az adventi naptár. Ezt a szokást egy
édesanya találta ki. Mivel kisfia minden este
azzal a kérdéssel nyaggatta: „Hányat kell még
aludnunk, hogy megjöjjön a Jézuska?“, egy nap
fogott egy kartont, huszonnégy mezõre osztotta
és mindegyikre rátûzött egy bonbont. Kisfia
mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiú neve Gerhard Lang volt. Felnõttként eszébe jutott
egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta,
hogy más gyerekeknek is örömet szerezhetne
vele, és ezért elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak
készítésével. Gerhard Lang 1974-ben hunyt el
Münchenben.
-kv-

Koszorú és naptár
Az adventi időszakhoz számtalan szokás hagyomány kötődik. Az utóbbi időben egyre elterjedtebb a családok körében, hogy otthonukban is meggyújtják az adventi koszorú gyertyáit és gyermekeiket adventi naptárral örvendeztetik meg. Azt azonban kevesen tudják,
honnan is erednek ezek a szokások.
Az elsõ adventi koszorút 1860-ban készítette
Johann Heinrich Wichern evangélikus lelkipásztor egy hamburgi árvaházban. Az ünnep
elõtt gyertyákkal díszített kör alakú, abroncsos
csilláron jelezte a még karácsonyig hátra lévõ
idõ múlását.
Az adventi koszorút az észak-német területeken, fõleg protestáns környezetben készítették századunk elején. Majd Ausztriában is népszerûvé vált, a katolikus lakosság körében is.
Magyarországon fõleg a második világháborút

Kedves
Olvasóink!

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai

Adventi kastélynapok
Esti hangversenyek
DECEMBER 1., 17 ÓRA:
Tóthné Borovy Klára növendékeinek hangversenye (fuvola)
DECEMBER 2., 17 ÓRA:
Székely Judit növendékeinek hangversenye
(furulya)
DECEMBER 3., 10 ÓRA:
Philippné Legeza Judit növendékeinek
hangversenye (zongora)
DECEMBER 5., 17 ÓRA:
Nyitrai Mónika növendékeinek hangversenye (hegedû)
DECEMBER 7., 17 ÓRA:
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva növendékeinek hangversenye (fuvola)
DECEMBER 9.,17.30:
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona növendékeinek hangversenye (zongora)
DECEMBER 10.,11 ÓRA:
Béres Ágota növendékeinek hangversenye
(hegedû)

Dec. 10., barokk színház: „Célébrons
sans cesse…“ „Ünnepeljünk szünet nélkül…" - Az Ensemble DOLCE e FURIOSO régizene együttes és Kónya István
lantmûvész karácsonyi koncertje (3000
Ft)
Dec. 11., díszterem: Klasszikus est - a
Gödöllõi Szimfonikus Zenekar hangversenye (felnõtt 1500-, diák, nyugdíjas
1000 Ft)
Dec. 17., barokk színház: A barokk zene
gyöngyszemei. A Marquise Együttes
kosztümös elõadása (3000 Ft)
Dec. 18., díszterem: A Hot Jazz Band karácsonyi koncertje (2500 Ft)
A programok 19 órakor kezdõdnek.
www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Tel.: 410-124

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Újabb pápua néprajzi gyűjteménnyel gyarapodtunk

Kastély, utak, közlekedés

szerint egyelõre érdeklõdési szinten van.“ Mint mondotta, a megvalósulás elõzménye, hogy a kht.
megkapja a vagyonkezelõi jogokat, valamint hogy a tulajdonosi
akarat és konkrét befektetõi szándék is meglegyen.
Az este második részében a kastély mellett a
gödöllõieket foglalkozató egyéb kérdések is
szóba kerültek. Többen az utak állapotával és a
közlekedési helyzettel valamint a közbiztonsággal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, de el-

Egy angol néprajzos ajándéka Közmeghallgatás
Egy magyar származású angol állampolgár, Molnár-Bagley Emese, régésznéprajzkutató szakember, aki 30 évig
élt Pápua Új-Guineában, végrendeletében a Gödöllői Városi Múzeumnak
ajándékozta a pápuáknál gyűjtött, 353
darabból álló néprajzi gyűjteményét.
Molnár-Bagley Emese az egyetem befejezése
után Bíró Lajosnak, a világhírû magyar kutatónak a Pápua új-guineai gyûjtésérõl írta a doktori disszertációját. Már akkor elkötelezte magát
ez iránt a szakterület iránt. Késõbb úgy alakult
az élete, hogy közel 30 évig élt Új-Guineában,
ahol tanárként, illetve tisztviselõként tevékenykedett. Állandó kapcsolatban állt a helyi – fõleg
ausztrál – régészekkel és etnográfusokkal. Hivatalos munkája mellett rendkívül értékes néprajzi anyagot gyûjtött össze.
Emese néhány évvel ezelõtt járt a Gödöllõi
Városi Múzeumban, és látta, hogy ott mennyire
megbecsülik Ignácz Ferenc óceániai gyûjteményét, szakszerûen feldolgozzák, jó körülmények között raktározzák, állandó és idõszaki kiállításokon bemutatják a nagyközönségnek.
Ekkor született meg benne az elhatározás, hogy
halála után Gödöllõn volna a legjobb helye az õ
gyûjteményének is. Két évvel ezelõtt meghalt,
és lánya, Terka Acton, valamint fia, Malcolm
Bagley szerették volna végrehajtani édesanyjuk
végakaratát. Az ajándékozásról értesítették dr.
Gémesi György polgármestert és Gaálné dr.
Merva Mária múzeumigazgatót, és ezer angol
fontot is rendelkezésre bocsátottak a szállítás
lebonyolítására. A gyûjtemény a család angliai
vidéki házában, a Norham nevû kis faluban
volt, a skót határ közelében.
Dr. Antoni Judit régész-néprajzkutató, aki az
Ignácz-gyûjteményt is feldolgozta a Gödöllõi
Városi Múzeumban, Terka, Malcolm és a múzeum támogatásával elutazott Norhamba, és
felmérte a gyûjteményt: pontos listát készített a
353 db tárgyról, valamennyit lefotózta és becsomagolta. Amikor a gyûjtemény szállításra
készen állt, a múzeum keresett egy olyan szállító céget, amelyik a család által felajánlott öszszeg keretein belül hazaszállította a gyûjteményt. Antoni Judit szintén kiutazott és kurírként kísérte haza a szállítmányt. Ily módon a
353 darabból álló gyûjtemény 2005. november
18-án pénteken sértetlenül és hiánytalanul megérkezett a Gödöllõi Városi Múzeumba.

Molnár-Bagley Emese mûködése során elsõsorban a pápua
Felföld (Highlands) területén
élt néptörzsekkel került közelebbi kapcsolatba: innen származik a 353 darab
tárgy kilencven
százaléka, amint
azt dr. Antoni Juditnak a múzeum
számára írt szakvéleményébõl megtudhatjuk. A
pápua Felföld az 1930-as években került az érdeklõdés középpontjába, amikor az európaiak
elõször fedezték fel az itt élõ, addig számukra
teljesen ismeretlen õslakosságot. A Felföldet
mindmáig Új-Giunea legarchaikusabb vidékeként tartják számon, ahol a helyi törzsek életmódja a legjobban konzerválta az európai civilizáció betörése elõtti állapotot. Használati tárgyaik és eszközeik, viseletük, valamint ezek
készítési módja az európai ember számára ismeretlen, egzotikus õskori világot tükröz. Épp
ezért nagy érdeklõdésre tarthat számot nemcsak
a szakemberek, de az érdeklõdõ múzeumlátogatók körében is.
A múzeumnak ajándékozott tárgyegyüttes jól
kiegészíti Ignácz Ferenc anyagát, tudományos
szempontból pedig – a kitûnõ dokumentációnak köszönhetõen – még növeli is annak értékét. A két anyag együttesen Közép-Európában
egyedülálló gyûjteményt jelent, amire méltán
büszke lehet Gödöllõ. A budapesti Néprajzi
Múzeum és sok közép-európai néprajzi múzeum sem rendelkezik a pápua Felföldrõl származó anyaggal. Ennek oka egyrészt az, hogy nagyon nehezen lehet megközelíteni ezt a zárt területet, másrészt rendkívül költséges expedíciót
indítani oda. E nagylelkû adomány értéke – ha
beszélhetünk ilyenrõl az eszmei értéken kívül –
megközelíti az 5 millió forintot, és ez csak növekszik az évek múltával, amikor már beszerezhetetlen lesz ilyen jellegû anyag. Ez az ajándékozás egyúttal a városnak és közgyûjteményének elismerését is jelenti. Az új szerzeményeket 2007 õszén kiállítás és katalógus formájában szeretné bemutatni a városi múzeum.

Rajzpályázat

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub

A Herman Ottó Magyar
Országos Állat- és Természetvédõ Egyesület
gödöllõi tagszervezete

Várunk minden kedves sütni szeretõ hölgyet
és férfit korra való tekintet nélkül az otthonról
hozott finomságaikkal.
A konyhai alkotásokat szakmai zsûri bírálja
el, és a legjobbakat díjazza.
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ, Galga-terem
Idõpont: 2005. december 17. (szombat),
14 óra
Jelentkezés: a 20/350-8592-es telefonszámon

Felhívás
Az utóbbi idõben az egyházi oktatási intézmények súlyos helyzetbe kerültek a költségvetési elvonások köüvetkeztében. Ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia emeltdíjas telefonvonalat indított:
„Sulivonal a katolikus iskolák
támogatására“
Aki a 06-81/31-32-33-as számot felhívja,
160 + áfa összeggel támogatja a katolikus
oktatási intézményeket.

Dr. Révész T. Mihály, a Kastély Kht. igazgatója
átfogó tájékoztatást adott a kastély jelenlegi
helyzetérõl, a közeljövõben tervezett fejlesztésekrõl és a távlati tervekrõl egyaránt. Úgy fogalmazott, célja, hogy a kastély és környezete
egyfajta kulturális központ szerepét töltse be,
nem csak gödöllõi, hanem régiós szinten is.
Ezért az eddigi már bevált programok mellett új
nagyszabású rendezvényeknek ad helyet az intézmény. A paletta nyári színházi programmal
bõvül, amelyet a tervek szerint Csiszár Imre
neve fémjelez majd, és új zenei programokat is
terveznek, Petrovics Emil vezetésével. Az igazgató kifejtette, rendkívül fontosnak tartja, hogy
a barokk színház az eddigieknél gazdagabb kínálatot nyújtson. Õsszel és télen ott is zenés, és
prózai darabok várják majd a közönséget.
Mindezek mellett mindent megtesz azért,
hogy a következõ években a kastély, mint múzeum is megújuljon és a tudományos életben is
számára méltó helyet foglalja el.
A már több éve emlegetett szálloda terveirõl
– amelyrõl több kérdés is elhangzott a hallgatóság soraiból – Révész T. Mihály úgy nyilatkozott, hogy „a befektetõi szándék a tapasztalatok

Rendőrségi hírek

rajzpályázatot ír ki
óvodás és általános iskolás korú
gyermekek számára.

A pályázat címe: Kedvenc állatom
Várjuk az alkotásokat A3-as és A4-es méretben, amelyet bármilyen technikával el lehet készíteni (ceruza, toll, zsírkréta, festék,
filctoll, stb.), színes vagy fekete-fehér változatban. A rajzlapok hátuljára mindenképpen kérjük ráírni a nevet, elérhetõséget (telefonszám, kisgyermekek esetén a szülõét), a
korosztályt (óvoda, illetve hányadik osztályba jár) és az intézmény nevét!

Beadási határidő: december 16.
A pályázatok leadhatók zárt borítékban
személyesen a gödöllõi Polgármesteri Hivatal portáján Pintér Zoltán és Márvány Miklós
nevére, illetve postai úton (2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.). Kérjük, a borítékra
feltétlenül írják rá a címzett nevét!
Eredményhirdetés és díjkiosztás (a süteménysütõ versennyel együtt: december 17.
(szombat), 14 óra, mûvelõdési központ, Galga-terem.
Információ: 20/350-8592
Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester

Révész T. Mihály

hangzottak javaslatok is, amelyeket, mint azt
dr. Gémesi György polgármester elmondta, már
tartalmaz a város jelenleg készülõ közlekedési
és közbiztonsági koncepciója, illetve megalkotása során figyelembe veszik azokat amelyek
(b.j.)
beilleszthetõk.

részére átadott – új Skoda Oktavia Combi Tour típusú autót láthatunk.
A kocsik mind 1,6-os, 102 lóerõs motorral vannak felszerelve, a futómûvüket pedig a komolyabb igénybevétel miatt megerõsítették és megemelték, a
motort pedig fenéklemez védi.
Juhász István beszédében elmondta, hogy az
új, korszerû kocsikra nagy szükség van a határozott és gyors reagálású rendõri intézkedésekhez, illetve a közbiztonság fokozása céljából.

Új szolgálati autók

(t.a.)
Fotó: a szerző

DECEMBERI TRAFFIPAX-ELŐREJELZÉS

Gaálné dr. Merva Mária múzeumigazgató

Süteménysütő verseny!
idén ismét megrendezi a karácsonyi süteménysütõ versenyt.

Nagy számban gyűltek össze az érdeklődők november 24-én a Városháza
dísztermében. A királyi kastéllyal kapcsolatos elképzelések, fejlesztések
mellett az est folyamán szó esett a gödöllői utak állapotáról és a város közlekedési gondjairól is.

A múlt héten folytatódott a Gödöllõi Rendõrkapitányság örvendetes fejlesztése. A nemrégiben
átadott, ám télre „letett“ motorkerékpárok után
november 23-án új szolgálati gépkocsikkal gazdagodott a gödöllõi kapitányság. Dr. Juhász István rendõralezredes, a kapitányság vezetõje
négy Skoda Oktavia Tour típusú autót adott át.
A négy kocsi a Gödöllõi Rendõrkapitányság
területéhez tartozó Aszódon, Kistarcsán, Pécelen és Veresegyházon teljesít szolgálatot. A jármûveket azonnal használatba is vették a rendõrök. Városunk útjain mostantól egy – néhány
nappal késõbb, a közlekedésrendészeti osztály

Vigyázat, csalók!
A megtévesztéssel, színlelt hatósági intézkedéssel,
rosszulléttel, információ kéréssel, házalással stb. elkövetett bûncselekmények veszélyeinek elsõsorban
az idõs, egyedül élõ emberek vannak kitéve. Nem lehet elégszer elismételni, hogy ne bízzanak vakon a lakásukba különbözõ ürügyekkel bekéredzkedõ árusoknak, szerelõknek, hivatalos személyeknek látszó
emberekben, akármennyire is határozottak, jó fellépésûek, szimpatikusak és kedvesek!
Ne tévessze meg Önöket a munkásruha, szerelõruha illetve a felmutatott ilyen-olyan hamisított igazolvány. A legbiztosabb módszer ilyen esetben az, ha
megkérik a lakásukat, közmûveiket ellenõrizni kívánó személyt, hogy jöjjön vissza késõbb, amikor valamelyik rokonuk, szomszédjuk is ott lesz. (Ha valóban
ellenõrizni jöttek, akkor nem fognak ez ellen tiltakozni!)
Már ebben az évben is (az elõzõ évekhez hasonlóan!) megjelentek az ál-ELMÛ-s és ál-TIGÁZ-os
csalók, akik arra hivatkozva jutnak be a lakásába,

1.: a kistarcsai rendõrõrs területe
2.: a dányi KMB területe
3-4.: Gödöllõ város területe
5-6.: az aszódi rendõrõrs területe
7-8.: a péceli rendõrõs területe
9-10-11.: a veresegyházi rendõrõrs területe
12-13.: a kistarcsai rendõrõrs területe
14-15.: a dányi KMB területe
16-17-18.: az aszódi rendõrõrs területe
19-20.: a péceli rendõrõrs területe
21-22.: a veresegyházi rendõrõrs területe
23-24-25.: a kistarcsai rendõrõrs területe
26-27.: Gödöllõ város területe
28-29.: az aszódi rendõrõrs területe
30-31.: a péceli rendõrõrs területe
hogy a villanyórát ki kell cserélni. Ezért esetenként
még 5-10 000 Ft-os szerelési költséget is kérnek,
majd az idõs tulajdonos figyelmét elterelve készpénzüket, kisebb-nagyobb értékeiket eltulajdonítják.
Gyakori a magukat vállalkozóknak vagy közszolgáltatásra jogosult kéményseprõ-ipari cég alvállalkozójának kiadó személyek megjelenése is. Õk kéményellenõrzés és szénmonoxid-mérés ürügyén jutnak be
a lakásokba, illetve a munkájukért hamis számla ellenében pénzt is kérnek. Több esetben fordult elõ az is,
hogy a bûnözõk hivatalos személynek (pl. rendõrnyomozónak) adták ki magukat és arra hivatkozva jutottak be a lakásba, hogy a nyugdíjfolyósító intézet,
vagy pedig a nyugdíjat kézbesítõ postás hamis pénzt
vitt ki és nekik az otthonukban tartott készpénzt le kell
ellenõrizni. Ezzel az ürüggyel több százezer forinttal
is megkárosítottak idõs sértetteket a törvényeket nem
tisztelõ bûnözõk.
A fentieken kívül rengeteg módszer van még, ezért
kérjük, hogy mindig egészséges bizalmatlansággal és
óvatossággal kezeljék a csábító ajánlatokat és az ismeretlen személyeket! Otthonuk ajtaját mindig tartsák zárva és oda ne engedjenek be idegen embereket!

2005. december 1.
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C ABLENET AKCIÓ GÖDÖLLŐN!!!
K apcsol jon r ánk !!…
…Kedv ezmén y esen!

2005. DECEMBER 1-10. KÖZÖTT
jelentkező kedves előfizetőink részére az egyszeri
csatlakozási díj most csak 15.000 Ft!!!
Kérjen tájékoztatást!
Hívja ügyfélszolgálatunkat (Tel.: 536-236) vagy
üzletkötőnket (Tel.: 30/9922-706).
CÍM: 2151 FÓT, SZENT BENEDEK PARK 69.
H-K-SZ-P: 8.00-16.00 CS: 9.00.-17.00
HONLAP: www.cable-net.hu

Szeretettel meghívjuk minden hajdani
és jelenlegi Martinovics utcai óvodás
szüleit a fergeteges, batyus Mikulásbálunkra !

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

A Gödöllõi Piac Kft. (Gödöllõ, Szabadság út 3.)
pályázatot hirdet a városi piaccsarnok emeletén
lévõ üzlet bérleti jogának megszerzésére – 2006.
január 1-jétõl. A pályázaton 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. A bérlemény 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 30/5030777 vagy a 28/422-019-es telefonon. A pályázat
benyújtásának határideje: 2005. december 16.
10 óráig. Eredményhirdetés, szerzõdéskötés:
2005. december 19., 9 órakor.
Gödöllői Piac Kft.

TANULÁSI LEHETŐSÉG
INGYEN!
A Kontakt Alapítvány szervezésében ingyenes, könnyűgép-kezelő
tanfolyam indul, gödöllői székhellyel férfi munkanélküliek számára.
Amit ajánlunk:
– piacképes, OKJ-s szakmai végzettség
– elméleti tudás átadása, szakmai gyakorlati
tanfolyamrésszel kiegészítve
– Teljeskörû ingyenesség biztosítása

Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Nov. 28-dec. 5-ig: Medicina, Dózsa György út
12. Tel.: 410-251. Dec. 5-11-ig: Ezüstkehely,
Petõfi S. u. 1/a. Tel.: 416-551.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa
Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Dec. 3-4.: dr. Csernai Ferenc. Mogyoród,
Rákóczi u. 7. Tel.: 06/20-945-7816.

Recept

Meghívó

Pályázati hirdetmény
Piac Kft
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Felhívás
A 2006/2007. tanévre a Török Ignác Gimnáziumba jelentkezõ diákoknak és szüleik számára:
– Tájékoztató szülõi értekezlet 2005. december 7-én, szerdán 17 órától az iskola aulájában. A megjelenés a késõbbi elõkészítésekhez fontos.
– A felvételi eljárást megelõzõ írásbelire a
jelentkezési lapok leadási határideje 2005.
december 9.

Gesztenyekrém leves
rumos mazsolával
Hozzávalók: 4 személyre: 10 dkg mazsola, 1/2
dl rum, 25 dkg gesztenyepüré, 8 dl tej, 1 csomag
vaníliás pudingpor, 3 evõkanál cukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 3 evõkanál juharszirup vagy
méz.
Elkészítés:A mazsolát rumba áztatjuk. A gesztenyepürét villával összetörjük. A tejbõl egy
merõkanálnyit elveszünk, simára keverjük benne a pudingport és a cukrot. A maradék tejet felforraljuk, folyamatos kevergetés mellett belecsorgatjuk a pudingporos tejet, beletesszük a
gesztenyepürét, és 1-2 percig fõzzük. Lehúzzuk
a tûzrõl, a vaníliás cukorral ízesítjük, majd merülõmixerrel habosítjuk. A rumos mazsolát belekeverjük, és juharsziruppal/mézzel „petytyegetve“ kínáljuk akár melegen, akár jégbe
hûtve.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– HIRADÓ, BENNE: A MOSOLYGÓ KÓRHÁZ
ALAPÍTVÁNYA

– BESZÉLGETÉS BÖJTE CSABA ATYÁVAL

Amit elvárunk:
– 8 általános iskolai végzettség
– mûszaki érdeklõdés
A JELENTKEZÉS LEHETÕSÉGEI
TÁMASZ-PONT IRODA (GÖDÖLLÕ
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT SZABADSÁG ÚT 6.)
Hétfõtõl-Csütörtökig 9-15 óráig
Telefon: 06-28-514-121; 06-20-263-5565

Gyújts velünk gyertyát
JOHN LENNON emlékér
halálának 25. évfordulóján
DECEMBER 8-ÁN, 19 ÓRAKOR
JOHN LENNON EMLÉKEST
Lézerfantáziák John Lennon emlékére c.
kiállítás megnyitója Csömör Hermina
lézerfotóiból.
Akik az emlékezés gyertyáját meggyújtják:
Benkó Sándor, Black Birds, Dolák-Saly
Róbert, Kékes Zoltán, Márton András,
Pintér Tibor, Révész Sándor, Takáts Tamás.
December 10-én, 20 órakor Beatles-est az
Old Boys zenekarral a Corvin Mûvelõdési
Ház Erzsébetligeti Színházban (1165 Bp.,
Hunyadvár u. 43/B.)
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

A télre készülve a kertekben
Lehullottak a fák levelei. Hó vagy dér
fedi be a gyepet és befagyott a víz. A
növények élettevékenysége azonban
nem szűnik meg, csupán – a rövid nappalok és a hideg miatt – nagyon lelassul, de továbbra is lélegeznek. A növény egyes részeinek légzése eltérő intenzitású.

Tel.:
Pintér Zoltán 20/ 3508592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 70/
212-1815, 30/402-8898;
413-501; 20/55-74-640.

Talált kutya!
1 éves keverék kan

A rügyek légzése a legintenzívebb, ezért õket
kell védeni legjobban a jegesedéstõl (ónos esõ).
A jegesedést óvatos veregetéssel, rázással el
kell távolítani, hogy a rügyek oxigénhez jussanak.
Az idõsebb gyümölcsfák törzsét és vastagabb ágait meg kell tisztogatni (kaparni). A lekapart kérget össze kell gyûjteni és elégetni. Ha
a vadaknak (nyúl, õz) kitett területen vannak a
gyümölcsfák a törzset vadráccsal kell körülvenni.
Az õshonos fák jól bírják a hideget. Nálunk

Talált kutya!
10 év körüli
némdetjuhász

Talált kutya!
4 hónapos
mudi keverék kan
Talált kutya!
6 év körüli
magyar vizsla kan

Besnyői Gazdaáruház

3 éves labrador keverék kan

Lakossági tájékoztató
Csúszásmentesítéshez az alábbi helyeken kapható só:

Állati dolgok

A pireneusi pásztorkutya
Eredete (mint a legtöbb, nem tudatosan tenyésztett
kutyafajtáé) bizonytalan. A franciák szerint a tibeti
dogtól (tibeti masztiff) származik. A mai Svájc,
Franciaország, Németország, Ausztria területérõl
bronzkori rétegekbõl kerültek elõ nagy termetû kutyák jelenlétére utaló maradványok. Olyasfajta fehér pásztorkutya, mint a
pireneusi pedig mindenütt
elõfordult, ahol az ember
birkát, kecskét legeltetett.
Az egyik, vele szemben támasztott kívánalom az
volt, hogy lehetõleg etetni
se kelljen, vagy legalábbis
ne egyen sokat. A nyáj mellett ez a probléma úgy
oldódott meg, ahogy ma is a szegényebb vidékeken, például Belsõ-Ázsiában, ahol a kutyák saját
maguk egészítették ki (vadászattal) táplálékukat.
A fej nem túl erõs a termethez viszonyítva. Az
orrtükör fekete. Az arcorri rész erõs, kissé elkeskenyedõ. A szem kicsi, mandulavágású, gondolkodó és intelligens kifejezésû. Füle aránylag kicsi,
háromszög alakú. Fogazata hatalmas, ollós záródású. Mellkasa mély, valamivel a könyök vonala
alá ér. A csánkok erõteljesek. Mellsõ lábai és
combjai feltûnõen izmosak. Mancsa erõs és tömör.
A fajta alapvetõ jellegzetessége, a hátsó lábakon
lévõ, kettõs farkaskarom. Farka enyhén ívelt, elkeskenyedõ a tövénél vaskos, ahol gyakori a színes folt. Nyugalmi állapotban oldalra hajlik. Szõrzetük taszítja a piszkot, könnyen gondozható. Színe lehet hófehér, fehér alapon szürkés, borzszínû,
homokszínû, farkasszínû foltok a fejen, a füleken
és a farktõn.

csak a tartósan mínusz 20 fok alatti hõmérséklet okozhat fagykárokat. A nem õshonos – fõként déli származású növények fagyvédelmérõl
gondoskodni kell. Ilyen növények például a füge, a gránátalma. A fagy elleni védekezés során
a növényeket körül kell venni (pl. nád, vesszõ,
ág) majd a vesszõk közét levelekkel fel kell tölteni és a vesszõket sátorszerûen össze kell kötni. A rózsabokrokat fel kell kupacolni földdel,
hogy az alsó rügyeket megvédjük a fagytól.
Amennyiben a hó felsõ rétege megolvad,
majd újra megfagy az alatta lévõ fû nem tud
megfelelõen lélegezni, bepállik és foltokban kipusztulhat. Ilyenkor a jégréteget meg kell törni.
Fagymentes idõben – a még el nem végzett –
ásást be lehet fejezni. Ilyenkor a tápanyag-utánpótlás céljából terítsünk szerves trágyát, vagy
foszfor és kálium tartalmú mûtrágyát a területre
és azt ásással forgassuk a talajba.

A pireneusi hegyikutyát eredetileg arra tenyésztették, hogy megvédje a nyájat a farkasoktól és
medvéktõl, de óvja a juhászt is. Használták még az
erõdök és várak õrszemeként is, ahol hatalmas ereje, állandó ébersége, veleszületett képessége, hogy
megkülönböztesse a barátot és az ellenséget, bátorsága nagyon értékes társsá tette. A kastélytól kastélyig utazó dalnokokat
gyakran ilyen kutyák kísérték. Napjainkban a pireneusi hegyikutya társállat és házõrzõ. Mérete ellenére kiváló háziállat, jól
megvan a gyerekekkel. Szelíd, kiegyensúlyozott
vérmérsékletû, ügyes, mozgékony kitartó kutya.
Általában más kutyákkal is békésen viselkedik.
Városban és vidéken egyaránt tartható. Gyönyörû
fehér szõrzete rendszeres ápolást igényel, de nyírásra nincs szükség.
Következik: pointer

Mol Rt. töltõállomás (Szabadság u. 12.): 10 kg
zsákban 499 Ft, 5 kg vödörben 499 Ft, 50 kg
zsákban 1999 Ft (tervezik a forgalmazását)
Shell Kft. töltõállomás (Dózsa György út): 10 kg
zsákban 559 Ft, 5 kg vödörben 549 Ft
TESCO áruház: 10 kg zsákban 359 Ft

Felhívás
A VÜSZI Kht. árverést hirdet:
1 db Opel Combo típusú tehergépkocsi;
kikiáltási ára 150 ezer Ft.
Megtekinthetõ munkaidõben Udvardi József garázsmesternél a VÜSZI Kht. központi
telephelyén (Gödöllõ, Dózsa György út 69.)
Az ajánlatokat írásban kérjük a VÜSZI
Kht. címére december 9-ig.
VÜSZI Kht.

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc
(KoVaVet Bt.)

Lapzártánk idején már állt a városunk főterére elhelyezett karácsonyfa, s december 1-jére pedig már felkerülnek rá a díszek is. Mi több, a napokban megkezdődött a belváros ünnepi díszkivilágításának a felszerelése is.
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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

www.lipcsey-ingatlan.hu Tel: 28-514-990

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
* Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács és pizzafutár jelentkezését várjuk.Tel.: 30/9509-396.
* 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)
* Könyvelőirodába keresünk fiatal, gyakorlott, regisztrált mérlegképes
könyvelőt gödöllői mukahelyre. Érdeklődni lehet a 30/2222-686 telefonszámon.

* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon jan 21-én és Gödöllőn jan.
28-án, 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:
18e Ft. Jelentkezés: 20/220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. ,
Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.

* Árufeltöntőt - áruátvevőt felveszünk, kereskedelemben gyakorlattal
rendelkezők előnyben, és pénztárost szakképzettet gyakorlattal
felveszünk. Tel.: 30/7485-874
* Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező manikűröst, műkörmöst,
pedikűröst keresek gödöllői szépségszalonba. Tel.: 30/268-2084.
* 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.: 20/9862-768
* 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
* Gödöllői könyvelő iroda mérlegképes könyvelői végzettséggel,
számítógépes könyvelői gyakorlattal rendelkező munkatársat keres.
Jelentkezés szakmai önéletrajz megküldésével, elérhető telefonszámmal 2101 Gödöllő 1, Pf. 293 címre. A borítékra írja rá: "Önéletrajz"
* Takarítást, háztartásba besegítést, idős ember ápolását vállalom
Gödöllőn. Jogosítvány, autó van. Tel.: 20/410-1012
*Kerékpár- és sí szervízbe szervízest, szerelőt keresünk. Érd.: Megyeri
Kerékpár- és Sí Szaküzletben. Érd.: Kossuth L. u. 58. Tel.: 20/3527445
* A PROMPT-H Kft azonnali belépéssel szervizes munkatársat keres!
Feladatok: számítógépek szervizelése, hálózatépítés. Feltételek: szakirányú közép-, vagy felsőfokú végzettség. Előny: biztonságtechnikai
eszközök szerelésében, videotechnikában (kamerás megfigyelőrendszer hardver eszközei) való jártasság, biztonságtechnikai végzettség,
gödöllői vagy Gödöllő környéki lakhely. Elvárások: magas szintű elektrotechnikai tudás, jó megjelenés, jogosítvány. Tel.: 28/430-695
* Megbízható, leinformálható hölgy irodák, lakások takarítását vállalja. Tel.: 20/537-6883.
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti lehetőséggel
munkatársat keres. Friss diplomások jelentkezését várjuk. Tel.:
20/4666-504.
* Régóta gyakorlattal rendelkező bútorasztalost keresünk újpesti
műhelybe. Tel.: 70/245-7380
* Vegyes iparcikk üzletembe eladót keresek. Tel.: 30/307-9922
* Kozmetikust, műkörmöst keresünk Tesco melletti szépségszalonunkba. Tel.: 70/299-5006
* Gödöllőn, irodába ügyviteli, alkalmazotti munkakörbe keresek minimum középfokú végzettséggel és alapfokú számítógép kezelői
ismeretekkel rendelkező női munkatársat. Bér megegyezés szerint. Tel.
munkaidőben: 20/231-6645
* Szadai melegkonyhás étterem gyakorlott felszolgáló-pultost keres.
Érdeklődni 12-22 között. Tel.: 20/9716-272
* Teljes körű hitelügyintézés. Gyakorlattal rendelkező eladót 4 órás
munkaidőre felveszek. Tel.: 30/337-0976
* Álláslehetőség Gödöllőn! Kiszállítással foglalkozó pizzériába telefonost és futárt keresünk! Vendéglátói végzettség előny. Pizza Fortuna.
Tel.: 70/317-4205
INGATLAN
* 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 - a tévétoronynál - a Perczel Mór u. 103-ban 748nmes közműves építési telek örök panorámával eladó. Irányár:
13,5MFt. Tel.: 30/9328-578.
* 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

-Belváros közeli 153 nöl telken 160 m2-es családi ház garázzsal 33 MFt.
-2004-ben épült, igényes, egyszintes nappali + 2
szobás családi ház 22,9 MFt.
-Rögesben 500 m2 telken új építésû 129 m2-es,
nappali + 4 szobás ház, garázzsal, cirkóval
radiátorokkal, burkolatok nélkül 25,8 MFt.
-Alvégben 409 nöl telken nappali + 3 szobás
családi ház dupla garázzsal 27,9 MFt.
-Új 135 m2 lakóház 120nöl. telekkel garázzsal
kertvárosban 22,5 MFt.
-Palotakerten 62 m2-es, 2 és fél szobás, erkélyes, parkra nézõ lakás 10,9 MFt.
-Szabadka u-ban 2 szobás, déli fekvésû, konvektoros lakás 11,8 MFt.
-Ambrus közben 54 m2-es, 2 szobás lakás 11,9 MFt.
-Galgagyörk központjában 1300 m2 telken 60
m2-es, bõvíthetõ, jó állapotú családi ház 5,8 MFt.
-Mogyoródon 300 nöl telken, 2004-ben épült,
nappali + 2 szobás családi ház 22,8 MFt.
-Szilasligeten HÉV közelben, 700 m2 telken 110
m2-es, nappali + 2 szobás családi ház, teljes
szuterénnel, garázzsal 21,9 MFt.

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

* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 80-110-nm
lakóterületű, új építésű, igényes sorházi lakások garázzsal 220
ezer FT/nm áron eladók. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* KISTARCSÁN kellemes környezetben, jó közlekedéssel 85,
115 és 124 nm-es új építésű ikerházi lakások eladók 19,5 -22,5
mFt áron. Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333,
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
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két szobás,
konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújított fürdőszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,8 Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Kossuth L. utcában 55 nm-es, idén felújított, két
szobás, magasföldszinti lakás extrákkal eladó. Irányár: 12,7
mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három szobás,
2001-ben épült elegáns lakás garázzsal (parkosított, zárt udvar)
eladó. Irányár: 23,7 Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON, a Margaréta utcában újonnan épült zöld
övezeti sorházban 120 nm-es padlófűtéses lakás (azonnal
beköltözhető) eladó. Szoc. pol. felvehető. Irányár: 25 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61 nm-es,
gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó. Irányár: 12,6
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített üdülőtelek (fúrt kúttal) eladó. Irányár: 2,3 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült kétlakásos társasház földszinti 100 nm-es lakása, 1440 nm-es telken kellemes
erdei környezetben (garázs, hatalmas terasz, cserépkályha) eladó
vagy bérbeadó. Irányár:29,6 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
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* MOGYORÓDON a Hungaroring és az Aquapark közelében ipari
területek, szántók, építési telkek eladók. Magyartölgy Mérnök
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* ASZÓDON panorámás domboldalban közművesített építési
telkek eladók 750-1250 nm-ig, 5,3-8,3 mFt-ig. Magyartölgy
Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* NAGYTARCSÁN csendes, aszfaltos utcában 500 nm-es telken
100 nm-es jó állapotú, régi építésű, konvektoros családi ház
eladó. Irányár: 14,3 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 62 nm-es III. emeleti NAGY ERKÉLYES
1+2 félszobás, távfűtéses öröklakás 11,5 Mft-ért. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043; 06 (20) 263-4383
* *PALOTAKERTI* 2 szobás, 55 nm-es NAGYON SZÉP lakás
NÉGYEMELETES HÁZBAN a IV. emeleten 10,5 MFt áron ELADÓ!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(20) 263-4383; 06 (30) 619-9043
* **TELEKÁRON** ELADÓ LÁZÁR VILMOS környéki 300 nöl
PANORÁMÁS TELKEN 65 nm-es 1960-as téglaépítésű vegyestüzelésű cserépkályha-fűtésű családi ház 15,5 MFt-ért! 06
(20) 263-4383; 06 (30) 619-9043
* *Mátyás király utca eleji* 110 nm-es 3 szoba étkezős
DUPLAKOMFORTOS családi ház *osztott telken* SÜRGŐSEN
eladó 18,5 MFt-ért. (28) 414-613; 06 (20) 513-5191
* *KÉSZPÉNZÉRT* vásárolnék 1,5-1+2 félszobás NEM PANEL
lakást maximum 8,5-10,-MFt-ig ! 06 (30) 619-9043; 06 (20)
263-4383. Felújítandó is érdekel!
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Kertvárosban, a Zrínyi utcában
felújítandó, 70 m2-es, 2 szobás családi ház 690 m2-es
18.0 méter széles 30 %-ban beépíthető telken eladó!
Kifejezetten Kertváros kedvelőknek: aszfalt út, csatorna,
esővízelvezetés, központ közelség! Irányár: 18.800.000 Ft.
HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA 5201997
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Kertváros mellett, a Hold utcában
2005-ben felújított, 80m2-es, 3 szobás családi ház 719m2
telken, gyönyörű, parkosított telken eladó! Automata kert- és
garázskapu, viakolor térkő, új tetőcserép, szigetelések, új külső
nyílászárók, 25m2 fedett terasz. Irányár: 26.800.000 Ft.
HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA 5201941
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában 66 m2es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel, 1080m2-es telken
garázzsal, melléképülettel eladó. 20.500.000 Ft. HÍVJ! 0630337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201914
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* GÖDÖLLŐ, BLAHÁN CSALÁDI HÁZ! A Hegy utcában 150 m2es 5 háló + Nappalis, 2000-ben épült ház, szaunával, sok
díszkővel, 800 m2-es telken, elvehetetlen panorámával, 200
méterre a busztól 31.000.000 Ft-ért sürgősen eladó! HÍVJ:
0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
- NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483
* GÖDÖLLŐ BLAHA, CSALÁDI HÁZ! A Ligeti Juliska utcában
2004-ben felújított, 150 m2-es 3 szoba + Nappalis örökpanorámás téglaház, parkosított kerttel, duplagarázzsal, szaunával, duplakomforttal kizárólag a TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODÁNÁL 36.900.000 Ft-os irányáron eladó! Hívjon:
0630-445-8740 Sápi Tamás - 5201992
* GÖDÖLLŐ KLAPKA, CSALÁDI HÁZ! Napsugár utcában 50m2es 2 szobás lakható ház, 100m2 hasznos lakótérre bővíthető
tetőtérrel, 489 m2 telken konvektoros fűtéssel, jó közlekedéssel eladó 14.000.000 Ft-os irányáron. Telefon: 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - 5201730
* GÖDÖLLŐ NAGYFENYVES, CSALÁDI HÁZ! Esze Tamás
utcában 110m2-es 4 háló + Nappalis 2004-ben felújított családi ház 570 m2-es telken eladó! Friss aszfalt út, csatorna
utcában. HÉV, vasút, buszmegálló 10 percre. DRYVIT szigetelés,
380 V, parkosított, szép kert. Szanetli, 40m2 pince, új burkolatok, beépített konyhabútor. Irányár: 29.200.000 Ft.
TELEFONÁLJ! 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201732
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában 66 m2es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel, 1080m2-es telken
garázzsal, melléképülettel eladó: 20.500.000 Ft-ért. HÍVJ!
0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
- NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
* ZSÁMBOKON CSALÁDI HÁZ! Gödöllőtől busszal 20 percre a
Deák Ferenc utcában 62 m2-es 3 szobás ház 2004-ben felújított 972m2 területű telken eladó. Irányár: 9.200.000 Ft.
Telefonáljon: 0630-445-8740 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - A POSTÁVAL SZEMBEN! 5201924
* VÁCSZENTLÁSZLÓ, CSALÁDI HÁZ! 84 m2-es, 3 szobás, cirkó
fűtéses, 2004-ben felújított családi ház széles, 937 m2-es
telken eladó! Magaslatban van, jól megközelíthető, jó elosztású
ház! Irányár: 11.300.000 Ft HÍVJON! 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
5201961
* GÖDÖLLŐ CSEMETEKERT! 1600 m2-es közel szabályos
négyzet alakú Építési telek az Egyetemi erdővel határos nyugodt területen igényeseknek eladó: Gázcsonk a telken, csatorna,
víz, villany az utcában. Irányár: 25.000.000 Ft. Telekvonal:
0630-919-5960 Szűcs László TELEKVADÁSZ KFT.- 5201482

* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Lelesz utcában, Családi ház,
vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2, víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, 13.200.000 Ft-ért eladó! HÍVJON:
0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
- NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201940
* TÁRSASHÁZI LAKÁS! Kétlakásos téglaházban a Klapkán,
83m2-es, 3 szobás, cirkófűtéses, magasföldszinti lakás eladó
nagy kerttel, gépkocsibeállóval sűrgősen 9.800.000Ft-ért.
Hívja: Szűcs László 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - 5201948
* Több, mint 100 eladó telekajánlat Gödöllőn és környékén:
Budapest, Szada, Veresegyház, Erdőkertes, Göd, Szilasliget,
Verseg, Valkó, Mogyoród településeken. Belterületi építési
telkek 1.500 m2 területű 2.500.000 Ft-tól, ipari telek 4.000
m2-es 55.000.000-tól! Érdeklődjön a 0630-445-8740-es telefonon Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
* Családi házak széles választéka Gödöllőn 70 m2-es hasznos
lakó, 1600m2 telken 13.500.000 Ft-tól, Valkón 70 m2-es
hasznos területű, 1.200 m2 telken 8.900.000 Ft-tól,
Hévízgyörkön 83m2-es lakóterületű 1500m2 telken
13.500.000 Ft-tól egészen a 40.000.000 Ft fölötti luxus családi házakig. Hívja: 0630-445-8740 Sápi Tamást TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti
lakás. I.ár: 14 mFt. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 mFt. Tel.: 30/562-3475.
* 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.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított,
59 nm-es lakás eladó 12,2 mFt-ért. Kertes ház csere 18
mFt-ig érdekel. Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.:
20/9341-425, 414-145.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (170 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, háztartási helyiség,
gardrób, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol, illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.

* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási
helyiség, pince, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol,
illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* 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.
* 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
* Hatvanban 59 nm-es, 4. emeleti, világos, jó elosztású lakás
saját víz- és gázórával, egyedi fűtéssel, garázzsal tulajdonostól
eladó. Iár: 8,9 mFt. Tel.: 30/936-4858
* 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
* 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.: 70/5685120
* 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
* 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
* Skandináv stílusú rönkház 4 hónap alatt kulcsrakészen, tervezéssel együtt, idei megrendelés esetén 110.000 Ft + áfa áron!
Tel.: 20/958-9434. Uriel Log Homes
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23
m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt.
Tel.: 20/9641-386.
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* Gödöllőn kertes családi ház a Lovarda utcában, gondozott
kerttel, összkomfortos, összközművesített, csendes helyen
eladó. Tel.: 70/6377-006
* Diófa utcában 1200 nöl-es telek eladó. Tel.: 418-241
* 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.: 70/3650-397
* Gödöllőn, a Diófa utcában 3000 nm-es sarki telek sürgősen
eladó. Iár: 4,5 mFt. Tel.: 20/9114-980, 20/951-6685
* 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
* 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.: 30/474-9098.
* Jászfényszarun 1300 nm telken hétvégi ház - tanya tulajdonostól eladó. Iár: 2 mFt. Tel.: 20/9666-921
* Eladó családi ház Gödöllőn! Alvégben, felújított, 94 nm-es 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.: 70/518-7369
* 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:20-3464718.
* 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
* 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
* Aszódon városközpontban 1100 nm-es céges, vállalkozás célú
üzemi telek, lakások, üzletek, üzemépítés lehetőséggel eladó.
Tel.: 30/9461-807.
* Gödöllőn, Kossuth-Remsey mélygarázsban automata kapus
GÉPKOCSI BEÁLLÓ eladó. Iár: 1,9 mFt. Érdeklődni lehet: 420172 telefonszámon
* Gödöllő Szent János utcában, 3. emeleti erkélyes, 61 nm-es,
2 szobás, egyedi fűtésű lakás tégla építésű házban eladó. Ár:
13,5 mFt + 25 nm-es garázs 3,2 mFt. Tel.: 20/5917-820
* Belvárosi tégla épületben lévő 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
déli fekvésű, csendes, 2. emeleti öröklakás eladó. Iár: 12,3 mFt.
Tel.: 20/9461-040
* A Palotakerten eladó egy 2 és félszobás lakás nagy erkéllyel.
Érd.: 70/250-9060
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 2 szobás lakás megkímélt,
szép állapotban sürgősen eladó. Iár: 10,3 mFt. Érd.: 20/2178008
* 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
* Gödöllőn a Kastélypark mellett sorházban, szélső déli fekvésű
120 nm-es jó adottságú, értékes ház eladó. 450 nm-es telek,
garázs, szuterén, 2 lakószint, 3 szoba, 2 fürdőszoba, konyha,
étkező, nappali, fedett erkély, fedett terasz, kocsibeálló, 3
parkoló. Tel.: 30/9461-807
* Eladó Valkón több generációs családi ház szép nagy kerttel.
"Sürgős". Tel.: 70/212-1837
* Fenyvesben jó fekvésű, 1270 nm-es, 23 m széles, ikerház
építésére is alkalmas, fákkal szegélyezett építési telek eladó.
Iár: 15,5 mFt. Tel.: 30/655-1527
* Jászapáti központi részén, jó környezetben kétszobás,
fürdőszobás, felújított kis parasztház gázfűtéssel 2,95 mFt-ért
eladó. Tel.: 20/999-6453
* Vácszentlászlón bevezetett ÜZLET eladó. Tel.: 30/9406-009.
* Balatonfüredi 5582 nm-es zártkerti ingatlanomat (gyönyörű
balatoni panorámával) elcserélem mátrafüredi, gödöllői, vagy
szegedi házhelyre. Tel.: 30/971-7337
* Aszódon kertvárosban 5 szobás, 2 fürdős, nappalis, étkezős
családi ház eladó. Pince, garázs, kábeltévé, rendezett nagy kert.
Iár: 24 mFt. Tel.: 70/226-6742
* Eladó Gödöllőn, városközpontban bútorozott, felújított 44 nmes, 1. emeleti, 1 és félszobás lakás, jó közlekedési lehetőséggel,
tehermentesen. Iár: 9,9 mFt. Érd.: 30/330-0735
* 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 Szolgálat
* 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 100 nm-es ház 2300 nm összközműves telken 22
mFt, Hévízgyörkön 2700 nm-es összközművesíthető üdülőtelek
2,5 mFt-ért eladó. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387. Ház és Vár
Bt.
* Gödöllőn a Szőlő utcában, 2001-ben épült nagy kertes hatlakásos társasházban 90 nm-es lakás eladó. Iár: 23,5 mFt. Tel.:
20/928-9951
* Gödöllőn palotakerti lakás, 57 nm-es, eladó. Kétszobás, erkélyes, parkra néző, jó állapotban, tárolóval, kábeltévé, internet
van. Iár: 10,7 mFt. Tel.: 70/576-8844
* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás, 54 nm-es,
magasföldszinti lakás. Felújított, egyedi vízórás, kébeltévés. Iár:
12,5 mFt. Érd.: 30/254-3732, 30/492-3999
* Gödöllő - Blaha elején ház eladó! 2 szoba + nagy nappali, konvektoros + 2 cserépkályha, 108 nm alapterület, tetőtér beépíthető. A telek 747 nm, fúrt kút, csatorna bevezetve. Iár: 22,5
mFt. Érd.: 20/3586-124
* Eladó egyszobás, földszinti lakás a Kazinczy körúton 206.000
Ft/nm-es áron. Tel.: 20/3466-937
* Sürgősen eladó a Kazinczy körúton egy kétszobás, 62 nm-es,
jó állapotban lévő lakás, világos, parkettás szobákkal, egyedi
fűtéssel, erkéllyel, tágas konyhával, különálló pincerésszel. Iár:
12,4 mFt. Érd.: 20/226-4045
* Eladó Gödöllőn egyszobás, földszinti lakás. Tel.: 20/2288460
* Aszódon polgári, 2 szobás nagy lakás eladó vagy kiadó! 4-es
társasház, gázkonvektoros. Gödöllői csere is érdekel. Tel.: 422105
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2
szám alatt lévő 82 nm-es lakásomat. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás, erkélyes, különálló garázs, kis udvar,
tetőtér beépíthető. Elcserélném második emeletig, másfél
szobásra. I.ár: 19 mFt. Érd.: 416-599, 20/238-1393.
* GARÁZST VENNÉK János utca mögötti garázssoron, Patak
térhez közel. Tel.: 20/411-6114
* 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
* Gödöllőn a Királytelepen 2004-ben épült 136 nm hasznos
területű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi
ház, 35 nm-es garázzsal, 55 nm-es üzlethelyiséggel, 730 nm-es
saroktelken. Iá: 21,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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
* 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 a Kertvárosban '99-ben épült 160 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, színvonalas kialakítású, teljesen
alápincézett családi ház 180 nöl-es, örökzöldekkel beültetett,
parkosított telekkel. Iá: 36,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) 44 nm-es, 1 szobás lakás eladó. Iá:
9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél szobás, felújított
lakás. Iá: 10,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on 60 nm-es, 2 szobás, félig felújított, egyedi fűtésű, déli fekvésű lakás. Iá: 12,5 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: 12,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
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* Gödöllőn a Szent János utcában magasföldszinti 60 nm-es,
2 szobás, felújított tégla építésű lakás (egyedi fűtés, vízóra, loggia, beépített bútorok, redőny, klíma, kábel TV) saját pincerésszel, lakás alatti saját garázzsal. Iá: 17 mFt. Garázs nélkül:
13,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán új építésű 120 nm alapterületű, 3 szobás, amerikai
konyhás, 2 tornácos családi ház 1506 nm-es két utcára nyíló
telekke. Iá: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 15 éve épült 100 nm lakóterű, 3 + fél szobás, 2
fürdőszobás családi ház, 2 beállásos garázzsal, 600 nm-es
telekkel. Iá: 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában 73 nm-es, 2 szobás, igényes
kialakítású, teljesen felújított és átalakított lakás sürgősen
eladó (kisebb lakás beszámításával is). Iá: 14,9 mFt. Tel:
20/9194-870
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás,
konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár: 10,8MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre
utcában, 65-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Ár: 21MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 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
* 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
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely, ipari
áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás
családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút,
979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában, igényesen
felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári
ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású,
115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi
lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs,
légkondicionáló, parkosított telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes kivitelezésű, jó
elosztású, panorámás, 108nm-es, 1nappali+2szobás, II. emeleti
lakás eladó. Egyedi fűtés, terasz, garázs. Ár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu

* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses, 64nmes, 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
* HÁZ Gödöllő-Nagyfenyves, téglaépítésű, 181m2-es családi
ház. Szuterén + 1 szint + tetőtér =, 1nappali + 3szoba +
galéria, 2 fürdőszoba, 2 nagy terasz, radiátor és padlófűtés,
pince, tároló, gardrób, termo ablakok, parkosított, 1.000m2-es
telek. Ár: 31MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Királytelep, felújított, téglából és sóskúti kőből
épült, 90m2-es családi ház. 1nappali+2szoba, konyha, külön
étkező, fürdőszoba, tetőtér beépíthető, külső dryvit szigetelés,
8m2 terasz, 6m2 tároló, 587m2 telek. Ár: 21,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Királytelep, panorámás, 1nappali+2szobás,
100m2-es családi ház. Szuterén, gázfűtés, panorámás terasz,
garázs, 1.620m2-es telek. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ RENDKÍVÜLI AJÁNLAT!!! HÁZ ÉS ÜZLET!!! GödöllőKirálytelep 136m2-es családi ház + 50m2-es üzletrész. A ház
1nappali/50nm/+3szobás, 2fürdőszoba, +tetőtér, 2 terasz,
32m2 garázs, parkosított, 731m2-es telek. Az üzlet 50m2-es
raktárral együtt, de önálló lakrésznek is kialakítható! Ár:
20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a
Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* TELEK- Gödöllő, Blaha területén 2363 m2 /24m -es
utcafront/, összközműves, csendes, frekventált utcában. eladó.
( ikerház építésére is alkalmas ) Irányár: 21,5 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
* LAKÁS - ÁRON ALUL - Kistarcsa, Kórház mellett 62 nm-es
, 2 szobás, nagy erkélyes, felújított azonnal beköltözhető lakás
eladó. Ár: 10,5 MFT INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70456-2101 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, 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 családi ház sürgősen ár alatt eladó. Ár:
18,8 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-4562101 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: 31,9 MFt INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel:06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* HÁZ- Galgahévíz, csendes jól ellátott környéken 2158 nm
telken lévő 120 nm-es 3+1/2 szoba, konyha fürdőszoba, konvektoros fűtésű családi ház azonnal költözhetően sürgősen
eladó v. gödöllői lakás csere is lehetséges. Ár: 11,5 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* HÁZ- Őrbottyán , 720 nm-es telek, 72,5 nm-es nappali+2
hálószoba, étkező+konyha, fürdőszoba, gáz cirkó fűtésű családi ház , rendezett telekkel eladó. Ár: 19,5 MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101 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:06-70-4562101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- Gödöllő, Ambrus közben 55 nm-es 2 szobás lakás
eladó. Ár: 11,9 MFt .INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 0670-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ-Gödöllő, központjában 40nm-es,
1szobás, erkélyes lakás. Ár: 8,8MFt Ingatlanbank Pintér
Mariann 0670-456-2101 www.ingatlanbank.hu
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* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású, 133nmes, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi ház, garázzsal
igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* KIADÓ LAKÁS Gödöllő -Egyetem mögött, 120nm-es, 3szobás,
sorházi lakás, duplagarázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családi ház 2 garázzsal, bútorozatlanul hosszú távra bérbeadó. Tel.: 30/971-7337
* Gödöllő központjában felújított, félig bútorozott földszinti, 2
szobás lakás december 15-től hosszabb távra kiadó. 55 ezer
Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Tel.: 30/907-9322.
* Gödöllő Szent János utcai parkranéző, erkélyes, egyszobás, 1.
emeleti lakás kiadó hosszú távra. Gázkonvektoros, vízórás,
kábeltévé, bútorozott, teljesen felszerelt. 60 eFt/hó + rezsi, 2
hó kauciót kérek. Tel.: 06-1-217-8008, esti órákban
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Érd.: 20/3475512
* Kiadó a Fenyvesben 50 nm-es, 1,5 szoba összkomfortos
családi házrész kocsibeállási lehetőséggel, alacsony rezsivel,
központi fűtéssel, kéthavi kaució szükséges. Érd.: 30/214-5031
* Szent István téri 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes, berendezett
öröklakás január 1-től kiadó. 60 eFt+rezsi. Tel.: 20/9461-040
* Gödöllőn, városközpontban (Rákos patak utcájában) forgalomtól mentes zártrendszerű, földszinti, 62 nm-es, luxuskivitelű
öröklakás berendezve, és hozzátartozó földszinti, 53 nm-es
garázzsal hosszú távra kiadó. 500 euro/hó, 2 havi kaució szükséges. Érd.: 30/9593-373
* Gödöllő központjában (Kampis tér) 68 nm (nappalis + 2 szoba)
új építésű, amerikai konyhás, bútorozatlan lakás kiadó. Tel.:
30/574-9641
* 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
* Versegen családi ház olcsón kiadó. Tel.: 20/537-6883
* Sürgősen kiadó Valkón családi ház: 3 szoba, nappali, vegyes
tüzelés + gáz, egyetemistáknak, gyermekes családnak. Havi 40
eFt + kaució. Tel.: 30/569-7810
* Hosszú távra kiadó Gödöllőn a palotakerti lakótelepen egy
felújított, 64 nm-es, 3. emeleti lakás külön tárolóhelyiséggel,
erkéllyel. 55 eFt/hó + rezsi + 1 hó kaució. Tel.: 70/311-5667
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 90 nm 2 szoba összkomfortos házrész kocsibeállóval, kábeltévével, 2-3 főnek, 45.000 Ft +
rezsiért kiadó. Csak hosszú távra! 2 havi kauciót kérünk. Tel.:
20/430-0348, 28/441-038.
* Családi házban külön bejáratú szoba, konyha, zuhanyzó
hosszú távra bútorozva vagy anélkül kiadó. Fűtés: konvektor.
Tel.: 70/575-0846
* Gödöllő központjában bútorozott lakás kiadó. Tel.: 28/385601, este, mhely: 27/540-800 15 óráig
* BUDAPESTEN az Almássy téren kis rezsijű berendezett garzonlakás kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Érd.: 20/463-3118
* Kiadó albérletbe egyszoba összkomfortos lakás a belvárosban, 2 fő részére. Tel.: 412-471
* 45 nm-es lakás a János utcában bútorozatlanul kiadó. 45
ezer Ft/hó + rezsi. Tel.: 30/390-1505
* Gödöllő városközpontjában másfél szobás konvektoros lakás
azonnal beköltözhetően kiadó. Tel.: 421-619
* Gödöllőn a Tavaszmező utcában irodának vagy közületnek
kiadó 100 nm-es, 2 szobás családi ház 300 nöl-es telekkel
kiadó. Érd: 20/9194-870

Gödöllői Szolgálat
KIADÓ
* Gödöllőn, a Blahai részen üzlethelyiség bármilyen tevékenységre kiadó. Tel.: 30/271-5500
* Garázs kiadó kisebb kocsinak a Kazinczy krt-on. Ugyanitt dió
eladó. Érd.: 70/216-4331
* 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
* Garázsok kiadók hosszú távra. Szőlő u., 2 beállóhelyes, 7500
Ft/hó/kocsi. Remsey krt-i mélygarázsban zárt helyen 1 kocsi
15.000 Ft/hó. Tel.: 70/219-3838, 420-972
* Kiadó! Dózsa Gy. út 18. sz. alatt, a bírósággal szemben 27 nm
iroda bútorozva kiadó! Érd.: 20/944-3366
* Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J. krt-on,
80 nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha. Tel.: 430-209
SZOLGÁLTATÁS

* Gépelést, szövegszerkesztést gyorsan, precízen, határidőre
vállalok.!!!Tóth Magdolna Tel.: 20/263-43-83, 30/619-9043.
* Videófilmjeit megvágta már, amit gyermekeiről és
nyaralásáról készített? Még nem? Hívjon, segítek! Családi
videófilm készítés, -vágás, DVD-, CD-ROM, VHS átírás. 06-20582-0806
* GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfelhasználású hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak is
jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 06-30/3214-112
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Profi gipszkarton
szerelés. Korrekt áron, rövid határidővel! Gyors, pontos munka.
Tel.: 30/419-6132
* ELŐTAKARÉKOS LEHETŐSÉGGEL SEGÍTSE DOLGOZÓI
LAKÁSHOZ JUTÁSÁT, EGYBEN, CÉGE MŰKÖDÉSÉT KAMATMENTESEN FINANSZÍROZHATJA! ÚJ LEHETŐSÉG, IDŐPONT
EGYEZTETÉS: 06-30-9244-186/ZAWADILNÉ
* 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
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok,
szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: 421134; (30) 9593-804.
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* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta
készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét
is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542,
mobil: 20/368-5888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók
komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/450-6198 vagy 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere,
wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK:
lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági
rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/997-4004.
* 60%-OS ÁRON! MÁRKÁS MŰANYAG EDÉNYEK mikróba,
sütőbe is BÖNGÉSZDÉJE MINDEN VASÁRNAP 10-18
ÓRÁIG. VÁRJUK: GÖDÖLLŐ, KOSSUTH L. U. 1. SZ. ALATT.
* 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
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás
* 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.
* Régiségek vétele és eladása! Régiségbolt! Gödöllő,
Városmajor u. 10. Nyitva: H-P: 10-17 óráig, SZ.: 10-12
óráig. Tel.: 30/5099-170.
* Gyógylábápolás, körömbenövés, bőrkeményedés, tyúkszem, szemölcs, vastag gombás köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Pedikűr után talpmasszázs. Szalonom: Gödöllő,
Szabadság u. 13. sz. alatt. Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Tel.:
20/532-7275. Óvakodjon a házaló kontároktól. Bárándi
József.
* 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
* Testreszabott masszázskezelések! Igény szerint frissítő,
relaxáló vagy gyógymasszázs. Gödöllőn, a VirÁgi virágbolt
fölött. Kérésre házhoz megyek. Tel.: 70/284-2596
* 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
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Margó! Manikűr, pedikűr, műkörömépítés! Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. I/3. Kérésre idősekhez házhoz megyek.
Tel.: 20/3168-524
* Tetőjavítás, bádogozás, rövd határidőn belül. Tel.:
20/944-6365
elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók
szigetelése. Tel.: 20/2038-718
* Fakivágást, lombvágást, homlokzatjavítást vállalunk
emelőkosaras autóval. Tel.: 20/9332-520
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű felújítása
(kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás, homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás,
térkőburkolás, terméskőlerakás). Korrekt ár, rövid
határidő. Tel.: 20/230-5240.
* Gyógypedikűr (tyúkszem, körömbenövés, stb szakszerű
ellátása), manikűr, műkörömépítés. Wella Szépségkuckó,
Gödöllő, Szent J. u. 44. Erika: 70/232-3424. Kérem hívjon
bizalommal!
* Napfény Otthonházban, Gödöllőn lakrész ellátással bérelhető rövidebb vagy hosszabb időre. Érd.: 30/505-5195
* Masszázs! Méregtelenítő, frissítő masszázs a Tesco melletti szépségszalonba. Tel.: 410-647
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások
javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 3719862; 411-293.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122
* Nyugdíjasoknak gyógylábápolás kedvező áron. Már 1500
Ft-tól is. Egyet fizet. Egy pedikűr áráért nemcsak
lábápolásban részesül, hanem igény szerint terápiás jellegű
szolgáltatásokkal állok vendégeim részére. Hidromasszázs,
lábáztatva fényterápiás kezelés, biopatron lámpával.
Lábmasszírozás. Európai színvonal. 25 év szakmai háttér.
Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a házaló, feketén dolgozó
kontároktól. Bárándi József
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* Társasházak, üzletek érintés-, tűz-, villámvédelmi
felülvizsgálata. Tel.: 407-367, 70/311-0063.
OKTATÁS
* Alapfokú angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, elsősorban szombaton. Tel.: 20/5159-864
* Tanítónő alsós gyerekek korrepetálását, felügyeletét vállalja. Tel.: 70/450-6569
* Német oktatás! Még 3 embert keresek! Beszéd, nyelvtan, célirányos felkészítés. Tel.: 30/437-1589
TÁRSKERESÉS
* Uraim! Szeretnének garantáltan intelligens társaságunk
tagja lenni? Gödöllő, Veresegyház környékéről 50 év feletti urak jelentkezését várjuk kulturált programokhoz,
kötetlen együttlétekhez. 30 fős csapatunk várja Önöket
(csinos, értelmiségi hölgyek)! Tel.: 20/211-5092
* Kölcsönös bizalomra, gyöngédségre, szerető társra
vágyik? Ha Ön 48 évesnél fiatalabb, vonzóan csinos hölgy
komoly szándékkal, ranvedúra hívom. Fényképes levelét
"Együtt jobb" jeligére a hirdetésfelvétel szerkesztőségébe
(Kossuth L. u. 1.) várom.
ADÁS~VÉTEL
* 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 Hauck etetőszék (originál csomagban) 10 eFt-ért!
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.: 20/3966066.
* Lovasok figyelem! Eladó 2 pár lószerszám egyben + 1 db
fogaskerék, kétszárnyas zártszelvény, 200x240-es
garázsajtó eladó. Tel.: 20/9463-112
* Lovasok figyelem! Eladó 2 pár lószerszám egyben + 1 db
fogaskerék, ugyanitt kétszárnyas zártszelvény, 200x240es garázsajtó. Tel.: 20/9463-112
* 1 éves Playstation 2, újszerű állapotban, játékkal, 2
joystikkal, memóriakártyával és távirányítóval ELADÓ. Iár:
30.000 Ft. Érdeklődni lehet a 06-30-743-4517-es telefonon.
* BRAMAC hódfarkú, fekete (antracit) színű tetőcserép
eladó, 1500 vagy 2500 darab. Tel.: 30/528-4862
* Ocram 14 készülék eladó! Immunrendszer stimuláló,
betegségmegelőzésre, akupunktúrás, mágneses kezelésre.
Tel.: 20/369-5806
* Eladó Arnold Gold Gym többfunkciós kondigép rúddal,
102 kg súllyal 70.000 Ft. Tel.: 20/319-8762
* Pianino eladó! Érd.: 20/236-0775
* Fonal akció - gépi és kézi kötéshez a tavalyi áron.
Ugyanitt fehérített kosarak minden célra! Gödöllő, Eperjes
u.6. Tel.: 414-176
* Karácsonyi ajánlatunk: hobby barkácsgépek, elektromos
láncfűrész 2000 w-os 20900 Ft, benzinmotoros 2 le-s
35990 Ft. Szaktanácsadással, szervízháttérrel.
Csúszásmentesítésre: útszóró só, ammóniumnitrát,
környezetkímélő ásványi csúszásgátló, vesszőseprű,
cirokseprű, jégtörő, hólapátok. Madáretetők, téli madáreleségek nagy választékban. Kószó János Mezőgazdasági
Boltja, Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 419-051
ÁLLAT
* Fajtatiszta németjuhász kiskutyák januártól elvihetők.
Törzskönyv nélkül, de kitűnő származással! Csak lelkiismeretes gazdik jelentkezzenek! Tel.: 30/200-5118
JÁRMŰ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* *TOYOTA CARINA-E* 1,6-os, 1996-os üzembehelyezésű,
2007-ig vizsgával, felszerelt TÉLI GUMIKKAL, megkímélten, SOK EXTRÁVAL -családi okok miatt- 1.150.000 Ft-ért
ELADÓ/CSERÉLHETŐ! 06 (20) 513-5191; 06 (30) 2186300
* 1989-es Babetta eladó. Iár: 50.000 Ft. Tel.: 70/9442377
* 1997-es évjáratú Mitsubishi Galant 2.0 GLSI. Iár:
1.190.000 Ft. Érd.: 30/268-5631
EGYÉB
* Mézakció! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, vegyes,
hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 7, 15 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.: 511-736
* Kiváló minőségű, télálló idared alma kapható! Ára: 80
Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1., tel.: 411-298,
20/4359-650
* Betegség miatt áron alul eladó 4 személyes hévízi, RCI
cserés üdülési jog. Tel.: 30/850-8585

* * * * *
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Vívás– kard és tőrversenyek

lia (edzõ: Subert László) bronzérmet vehetett át.

Nagy Petra Világkupa-döntője

Tőr

Az elmúlt hétvégéken számos versenyt
rendeztek a vívósportban, ahonnan természetesen a gödöllőiek sem hiányozhattak. Nagy Petra életében először
döntőbe került a Junior Világkupában.
A férfi kadet tőrválogatón Steiner Dániel 6. lett. Újonc kardozóink (Dohanics
Anna, De Luca Giulia, Valkai Ferenc, Seregi András, Balogh Attila) és újonc tőrözőink (Rimán Dóri, Varga Zsuzsanna,
Zorkóczy Csaba) jól szerepeltek a versenyeken, akárcsak a gyermek korosztályban részt vevő kardozónk,Meggyes
Olivér. Kardozó reménység csapataink
pedig két 3. helyet szereztek a Reménységek Tornáján.

Kard
November 12-13-án megrendezett Reménységek Tornáján kardozó csapataink két bronzérmet szereztek. A 93-95-ös korosztályban a
GEAC fiú csapata a csoportmérkõzések után a
második helyen zárt, ahol csak a Vasas tudta
õket megverni. Csoportmásodikként a harmadik helyért vívhattak. Az ellenfél a Szigetszentmiklós csapata volt. Izgalmas mérkõzésen, 4544-re diadalmaskodtak. Csapattagok: Csizmadia Gábor, Csörnyei Álmos, Meggyes Olivér. A
fiúk edzõje: Navarrete József. A 91-92-es korcsoportos lányok szintén a bronzérmet nyerték
el. Akárcsak a kisebb fiúk, a lányok is a másodikak lettek a csoportjukban. Utóbbiak csak a
késõbbi gyõztes Csata csapatától kaptak ki. A
harmadik helyért a Nagykanizsa csapatát gyõzték le magabiztos vívással. Csapattagok: Benkó
Enikõ, Meggyes Orsolya, Mohácsi Blanka és
Varga Eszter. Edzõk: Subert László és Kurucz
Balázs.
Egy héttel késõbb, Rómától 15 kilométerre,
Frascatiban Junior Világkupa versenyt rendeztek. A már tradicionálisnak mondható olasz ver-

senyen a GEAC-ból két lány és két fiú indult el.
A lányoktól Benkó Réka (edzõ: Subert László)
és Nagy Petra (edzõ: Kurucz Balázs) vívott a
Világkupa viadalon. Petra jól szerepelt a csoportmérkõzéseken. Az akadályokat a továbbiakban is sikerrel vette: elõször lengyel, majd
olasz ellenfelét gyõzte le, a 8-as döntõbe jutásért pedig német vetélytársát utasította maga
mögé, ott azonban már nem bírt az amerikai ellenfelével, így végül a 8. helyen zárt. Ezzel Petra élete elsõ VK döntõjét vívta (és még van három éve ebben a korosztályban), ami ígéretes
eredmény. Benkó Réka a csoportmérkõzéseken
szintén könnyen túl jutott, de sajnálatos módon
a 64 között szoros mérkõzésen kikapott aktuális ellenfelétõl. A fiúknál Gémesi Csanád
(edzõ: Subert László) és Gémesi Bence (edzõ:
Navarrete József) képviselte a GEAC színeket.
Mindketten 3-3 gyõzelemmel és vereséggel
vették a csoportmérkõzéseket. Bence a 64 között búcsúzott, míg Csanádnak sikerült beverekednie magát a legjobb 32 közé, ahol végül a
30. helyen zárt.
Azon a hétvégén rendeztek még gyermek fiú
kardversenyt is a Vasas vívótermében. A gödöllõiek közül Meggyes Olivér (edzõ: Navarrete
József) érte el a legjobb eredményt, aki a 3.
helyet szerezte meg.
November 26-án újonc fiú kardverseny zajlott városunkban. Közel 30 indulóból három
gödöllõi is bejutott a legjobb nyolc közé: Valkai
Ferenc (edzõ: Kurucz Balázs), Seregi András
(edzõ:Subert László) és Balogh Attila (edzõ:Navarrete József). Közülük a legtovább Valkai Ferenc jutott, aki ezüstérmet nyert. Gödöllõi
eredmények: 2. Valkai Ferenc, 6. Seregi András, 7. Balogh Attila.
November 27-én kevesebb indulólétszámmal újonc nõi kardverseny zajlott le szintén Gödöllõn. A három gödöllõi induló közül ketten is
bejutottak a döntõbe. Dohanics Anna (edzõ:
Kurucz Balázs) ezüstérmet, míg De Luca Giu-

November 26-27-én férfi és nõi kadet tõrválogató versenyt rendeztek Gödöllõn, ahol csak
a fiúk értek el említésre méltó eredményt. Steiner Dániel és Kovács Márk jutottak az országos
válogató versenyen a legtovább. A 8-as döntõbe
kerülésért Márk 14-15-re kapott ki az UTE-s
Kreisstõl, míg Dani 15-7-re nyert az MTK-s
Zalaba ellen. A 8 között Dani az MTK-s
Halackkal találta szemben magát. Izgalmas aszszóban Dani folyamatosan kapaszkodott föl, de
végül 13-15-re kikapott. A 39 fõs mezõnyben
Steiner Dániel a 6. helyen végzett. Szép eredmény, különösképp, hogy õ még a serdülõ korosztályba tartozik.
Ugyanezen a hétvégén újonc tõr országos
versenyt rendeztek fiúknál és lányoknál Budapesten, a Törekvés vívótermében. A GEAC-os
lányok 35 induló közül Rimán Dóri a 2., Varga
Zsuzsanna az 5. helyen végeztek. A fiúknál
Zorkóczy Csaba jutott a legtovább, a 34 fõs
mezõnybõl a 7. lett. A tõrözõk edzõje Fekete
Gábor.
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Heti Sport
December 2.
Röplabda, Extraliga: Miskolc–Gödöllõi RC,
17 óra, Miskolc

December 3.
Kosárlabda: Mikulás kupa gyermekeknek
(Gödöllõi Kosársuli SE, Hévízgyörk, Szada,
Velencei Kosársuli), 11 óra, Hajós-csarnok

December 4.
Kosárlabda: Mikulás kupa: Közgáz Öregfiúk–Pityuk, 13 óra; Kossuth SE – Bocskai SE,
17 óra; GEAC I. – Váci reménység, 18 óra;
GEAC Kettõ – Diósdi TC 19.30

December 5.
Futsal: V-Dupont FC - Gödöllõ, 20.20., Budakalász

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

-bg-

Pingpongozz, ne drogozz!

MIKULÁS KUPA
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB sok szeretettel vár
minden pingpongozni vágyót
DECEMBER 2-ÁN (PÉNTEKEN) 19 ÓRÁTÓL
a Török Ignác Gimnázium tornatermébe!
Itt kerül megrendezésre az éjszakai asztalitenisz-bajnokság
(A „Ne drogozz, pingpongozz!“ mozgalom) keretében
a Mikulás Kupa.
Meglepetésekkel, sztárvendégekkel várunk minden
kedves érdeklődőt!
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BEC. ADRIÁN

ELLENBEN

ÉSZAK

IDÕ JELE

1

2

ARGON

LOPVA

PÁZSIT

FIGYEL
HOSSZÚSÁG

NITROGÉN

3

4

FÖLDET
FORGAT

ZUHANY

MÉTER

KOVÁSZTA-

IKER-

AUTÓJELE

GYERMEKED

5
… -POETICA
SZENTKÉP

KÉZIMUNKÁZIK

ÉGTÁJ

LAN KENYÉR

LUXEMBURG

AVOKÁDÓBAN VAN!
URÁN
VOLT

EME

1000 KILÓT

TILTÓSZÓ

ZEG…
(KANYARGÓS)

FÉL

AZONOS

TÉGLALAP!

BETÛK
ITTRIUM,
NITROGÉN,

GRAMM

JÓD
BOLGÁR

SZEM.

PÉNZEI

NÉVMÁS

TOVÁBBÁ

ZÉRÓ

KELET
UGYAN!
KICSINYÍTÕ

EME

RÓMAI 50
SÓDAR

L. Y. É.

NÕI NÉV
TAPOGAT

SPANYOL

DICSÕÍT

AUTÓJEL

KIEJTETT

RÓMAI 1
HIDROGÉN

BEC. MÁRIA

KETTÕS BETÛ

NÁTRIUM

OLASZ TV

CSAPÁSRA

RÁDIUSZ

CSATORNA
VERNE
KAPITÁNYA

NÉVELÕ
KITÜNTETÉSEIM

SZOMORÚ

GALLIUM

ANGOLUL

OXIGÉN

KÚTBAN
VAN!

MÉRICSKÉL

NITROGÉN

HOSSZÚ

TEMPUS

KETTÕS
MÁSSAL-

FÉLÚT!

HANGZÓ
ÉVSZAK

ÉSZAK

… IS,
KELET

LÉPKEDJEN

MARAD
IS

…-MÓG
ASZTÁ-

U

CIUM
… BENCE

NORVÉG
AUTÓJEL

(NYÍRÕ-HÕS)
SVÉD
AUTÓJEL

LÖVEG

METRÓ

NEM ODA

RÓMAI 2

K

AMPER
ÉLES RÉSZE

DÍSZ

KIRÁLYI

SZINTÉN NE

RÖVIDEN

ZAVARBAN
VAN!

ÉS

BELGA
AUTÓJEL

TAKAR

Beküldési határidõ: 2005. december 8.
A 42. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Kortyolgatom az élet / Fogyó aszúborát / S
ijedten rezzenek / Ha õszi reggelen / Elhúznak
a vadlibák“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Dudás Tünde, Palota-

ISZKOL

Tanulási lehetőség ingyen!

BÓR

VET BETÛI

kert 6/a., özv. Csuka Gusztávné, Dessewffy A. u.
52.; A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadására 2 fõ részére belépõt nyert: Selmeczi
Zsolt, Szabadság út 101. A MAG könyvesbolt
vásárlási utalványát nyerte: Hasznosi László,
Mikszáth Kálmán u. 7. Az Eötvös Cirkusz
elõadására 4 fõ részére belépõt nyert: Garancsi Péterné, Bethlen G. u. 20., Berze Tiborné,
Magyar K. köz 2.

Az Eötvös Cirkusz bemutatja Mikulás Gálaműsorát
Új mûsorral, szeretettel várja önt és kedves
családját a világhírû Eötvös Cirkusz!
IDÕPONT: 2005. december 3., szombaton 15 óra, egyetemi sportcsarnok.
Magyarország kedvenc cirkusza, világszínvonalon. Egy családi tradíció egyedüli örököse, minket a név kötelez! Ünnepi hangulat!
A szeretet ünnepe jegyében! Interaktív játékok! Legyen ön is, vagy a gyermeke mûsorunk részese, fellépõje!
Állatok parádéja, zsonglõr, humor, szépség,
látvány, meglepetés! Az Eötvös Cirkusz a
Nemzeti Kulturális alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
támogatott mûsort mutat be.
JEGYEK ÁRUSÍTÁSA: a helyszínen az
elõadás elõtt, Információ és jegyrendelés:
06/70-586-96-77.
Kellemes szórakozást kívánunk önöknek és
családjának!

A Kontakt Alapítvány szervezésében
ingyenes, intenzív számítógép kezelőés használó tanfolyam indul, gödöllői
székhellyel munkanélküliek számára.
AMIT AJÁNLUNK:
– A készségszintû számítógép használat elsajátítását elõkészítõ képzés piacképes, OKJs szakmai végzettséggel.
– Korszerû számítógépek, kultúrált körülmények
–Teljeskörû ingyenesség biztosítása

– Intenzív, gyakorlati tudást erõsítõ oktatói
hozzáállás
AMIT ELVÁRUNK:
– 8 osztályos végzettség
– nyitottság az új ismeretek iránt
A JELENTKEZNI LEHET:
TÁMASZ-PONT IRODA
(2100 Gödöllő, szabadság út 6., Petőfi
Sándor Művelődési Központ)
Hétfőtől-Csütörtökig 9-15 óráig
Tel.: 06-28-514-121, 06-20-263-5565.

