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Lokálpatrióta hetilap

Gyógyítani a sebeket, megtartani a reményt

Nemzeti Együvé Tartozás Napja
Szinte mindenkinek könny szökkent a
szemébe a Himnusz, a Szózat és a székely himnusz hallatán. A Nemzeti Együvé Tartozás Napja alkalmából vasárnap
este megrendezett ökumenikus istentisztelet után gyermekkórusok adtak
nagy sikerű, fölöttébb megható műsort
a gödöllői Premontrei Szent Norbert
Gimnázium aulájában megjelent sok
száz fős közönségnek. Ha nem is feledtetve, de mindenképpen némi gyógyírt
adva a tavaly december ötödikén oly
gyászosan sikerült népszavazás okozta
fájdalmas lelki sebekre.
Ezen a vasárnap estén fellépett a farkaslakai
Schola Cantorum Régizene Együttes (Székelyföld), a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Iskola
gyermekkórusa (Felvidék), a Beregszászi Mûvészeti Iskola gyermekkórusa (Kárpátalja), a zentai
Szélrózsa Kórus (Vajdaság), a gödöllõi Erkel Ferenc Általános Iskola kórusa, valamint Vincze
Lilla énekesnõ. Az istentiszteletet Ullmann Péter
premontrei perjel, Szecsõdi Péter katolikus plébános, Csuka Tamás református lelkész és Szirtes András baptista lelkipásztor vezette.
– Az augusztus 23-ai természeti csapás, mely
falunkat is nagy mértékben sújtotta, egy kis idõre
elfeledtette velünk azt a csapást, mely 2004. december 5-én érte nemzetünket – fogalmaztak beszédükben a farkaslakaiak. – A székelyföldi szökõár megtisztította a szíveket, elsodorta a népszavazás okozta keserûséget a lelkünkbõl. A
nemzet egy emberként mozdult a segítségünkre,
és ez beszédesebb volt minden népszavazásnál.
Köszönjük a lehetõséget, hogy itt, Önökkel

Alapítva 1992

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Lassan négy éve annak, hogy a gödöllõiek
soha nem látott módon fogtak össze, hogy
segítsenek egy fiatalemberen. Miklós Balázsnak, akirõl itthon lemondtak az orvosok,
Grazban kínáltak lehetõséget a gyógyulásra.
(3.oldal)
Egy királykisasszony karácsonyai Gödöllõn
– idén ezzel a címmel hirdette meg gyermekrajz-pályázatát a Gödöllõi Királyi Kastély. A
pályázatra 644 alkotás érkezett! (4. oldal)
Az elmúlt hetekben számos szalagavatót rendeztek városunkban. Lapunk munkatársai a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a
Török Ignác Gimnázium bálján jártak...
(6. oldal)
Remekül folytatta szereplését a nõi röplabda
Extraligában a Gödöllõi RC csapata. Legutóbbi két mérkõzését simán, 3:0-ra megnyerte a Kecskemét és a Miskolc ellen. (15. oldal)

Az ökumenikus istentisztelet

együtt ünnepelhetjük a Nemzeti Együvé Tartozás
Napját. … Köszönjük minden ismerõs és ismeretlen magyar testvérünknek önzetlen segítségét, és
kívánunk mindannyiuknak békés, áldott karácsonyt, és változásban gazdag 2006-os új esztendõt.
Az együvé tartozást mi sem jellemzni jobban,
minthogy dr. Sólyom László köztársasági elnök
fõvédnöksége mellett Kósa Ferenc (MSZP), Lázár János (Fidesz), Mécs Imre (SZDSZ) és Sisák
Imre (MDF) országgyûlési képviselõk elvállal-

ták a védnökséget. A programot megtisztelte jelenlétével özv. Antall Józsefné és dr. Boross Péter
volt miniszterelnök. Az eseményen köszöntõt
mondott dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ, a rendezvény házigazdája.
(folytatás a 2. oldalon)
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– December ötödike után – akár így, akár úgy
szavaztak az emberek, vagy éppen nem szavaztak –
mindenkiben olyan érzés keletkezett, hogy itt valami nincs rendjén, valamit nagyon elrontottunk –
fogalmazott dr. Gémesi György. – És ebben, ki-

A közös éneklés

sebb-nagyobb mértékben, biztos, hogy mindenkinek megvan a maga felelõssége. Az eltelt idõszak
nem adott gyógyírt e sebekre, de sokakat gondolkodásra késztetett. A szavazás elsõ évfordulója
más üzenetet tartalmazó együttléteket hoz. Ezek
sorába illeszkedik kezdeményezésünk, a nemzeti
együvé tartozás napja. December ötödike ugyanis
bebizonyította, hogy nemzetrõl beszélünk, de nem
tudunk igazán nemzetben gondolkozni. A Nemzeti
Együvé Tartozás Napja adjon új lehetõséget a lelkekben és a szívekben történõ építkezésre, az öszszetartozás erõsítésére a határon innen és túl élõ
magyarok között. S mi lehet erre szebb alkalom,
mint amikor gyermekek énekelnek nekünk?! Tekintetük megerõsít bennünket abban, hogy a magyarságnak van jövõje, nekünk pedig felelõsségünk a jövõért.
A program keretében Gémesi György bejelentette, hogy Pázmány Péter dunaszerdahelyi és Juhász Attila zentai polgármesterrel, illetve Kószó
Péter hódmezõvásárhelyi alpolgármesterrel együtt
csatlakozási nyilatkozatot ír alá a Nemzeti Együvé
Tartozás Programjához. Ennek keretében Gödöllõn halmot emelnek a magyar nemzet történelmi

Az édes anyaföld

tájairól hozott földbõl. Elsõként a mûsorban fellépõ gyerekek és fiatalok hozták el szülõföldjük egy
darabját. Jövõre a magyar polgármesterek soron
következõ világtalálkozója alkalmából is várják a
különleges ajándékot, de addig is kérnek minden
anyaországi és határon túli magyart, látogassanak
el minden magyar helyre a Kárpát-medencében, s
hozzanak Gödöllõre legalább egy marék földet!

A dunaszerdahelyiek

– Nagyon örülök neki, hogy ez a mai találkozó
létrejött – mondta Pázmány Péter. – Megszólalni is
nagyon nehéz ez után a mûsor után. Jó, hogy nem
kellett beszédet mondanom, mert igencsak bajban
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lettem volna. A határon túli magyarságban, így
bennem is, hatalmas feszültséget okozott a tavalyi
népszavazás. Most azonban ez egy kicsit oldódott.
Amit a farkaslakaiak elmondtak a színpadon, abban benne volt minden…
– Az eredménytelen
népszavazás után
természetes volt,
hogy a mi kis közösségünkben,
nemzettöredékünkben a délvidéken egyfajta letargia lett úrrá –
mesélte Juhász
Attila. – Ez a kezdeményezés ennek az ellenkezõjét kell erõsítse. A
legfontosabb az, hogy nem csak hangoztassuk ezeket a jelszavakat, hanem tegyünk is
azért, hogy a teljes magyar nemzet újra egységes
lehessen.
A nyilatkozat aláírása
után: Gémesi György,
Pázmány Péter, Juhász
Attila és Kószó Péter

– Gyönyörû este volt. Az az igazság, hogy
szinte végigsírtam az egész mûsort – árulta el özv.
Antall Józsefné. – Nagyon fontosnak tartom, hogy
a nem Magyarországon élõ magyaroknak legyen
egy összefogása. Nem sokon múlt, hogy én nem lettem határon túli
magyar. Mert az
édesapám Máriaradnán született, édesanyám
pedig szatmárnémetiben, de õk
budapesten ismerték meg egymást. Ezért a határon túli magyarok helyzetét
mindig is a szívügyemnek
érzem.
Az aláírt nyilatkozat
Pirigyi Béla, a
Beregszászi Mûvészeti Iskola igazgatója:
– Az iskolánk jövõre lesz hatvan éves, közel 550
gyermeket tanítanak évente, a háromnegyedük
magyar. A gyermekeket otthon magyar szellemben
nevelik és az iskola
mindent megtesz,
hogy ezt erõsítse.
Egyébként Kárpátalján mi már nagyon rég óta tudjuk: Magyar az,
akinek fáj Trianon.
Oniszkóné Nagy
Erzsébet pedagógus:
– A tõsgyökeres
magyar családok
Kárpátalján
ma
sem adják ukrán
tannyelvû iskolába
a
gyermekeiket,
még akkor sem, ha
tudják, hogy így sokkal nehezebb a továbbtanulás.
Mi magyarok vagyunk, ezért is esett zokon a december ötödikei népszavazás végeredménye mindenkinek. Azt hiszem, az anyaországi magyarok

nem érezték át ennek a fontosságát. A Nemzeti A zentaiak
Együvé Tartozás Napját nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Jó, hogy végre van aki példát
mutat.
Zentai Szélrózsa
Kórus
(Hajnal Anna,
Gergely Gabriella, Mészáros Krisztina,
Vass
Ágnes
Barlog Károly):
– Rendszeresen részt veszünk szer csak húznak egy határt, és onnantól elvárják
magyarországi az embertõl, hogy másképp gondolkodjon, más
rendezvényeken. nemzethez tartozónak érezze magát ez nem lehet.
December ötödiDunaszerdahely, Sárfi Gabriella pedagógus:
követõen
– Engem ez arra emlékeztetett, mint amikor
A díszvendégek két
megváltozott ér- Gyõrbe jártam iskolába, és ott azt hitték, hogy nem
zésekkel jöttünk, de mindig érezzük, hogy akik hív- is tudok magyarul. Meglepõdtek amikor megszónak bennünket, azok mindent megtesznek azért, laltam. Sajnos itt még mindig nagyon keveset tudhogy enyhítsék a népszavazás eredménye okozta nak rólunk.
fájdalmat. Sokat hívnak bennünket, és általában
olyan rendezvényekre, amelyek a
nemzeti összetartozást erõsítik.
Farkaslakai
gyermekkórus,
Major Magda zenetanár:
– Felnõttként
nagy keserûséget
éreztem már akkor, amikor elkezdõdött a nemmel
való
szavazás
melletti kampány. A farkaslakaiak
Hogy õszinte legyek, én a mai napig nem tudtam ezt
Vincze Lilla:
feldolgozni. Akármilyenek voltak a
– Nagyon fontosnak tartom, hogy erõsítsük az
körülményeink, bennünket otthon magyarnak ne- összetartozás érzését a határon túli magyarokkal.
veltek… Meg kellett tanulnom, hogy ne vegyem Én nagyon sokat jártam Székelyföldön, és jártam
egy kalap alá, az embereket, mert tudom, hogy ezt Beregszászon is. Sok barátom, ismerõsöm él ezeazok is nehezen dolgozták fel, akik elmentek és ken a területeken, van olyan is, aki ma ide eljött.
igennel szavaztak. Most az a feladatunk, hogy a Nem csak énekesként, pedagógusként is csodálagyerekeknek a lelkében fenn- tos volt ma ezekkel a gyerekekkel együtt dolgozni.
tartsuk a reményt, hogy ez Az ilyen rendezvények segítenek abban, hogy
még megváltozhat. Nagy egészként, egyben lássuk ne csak azokat, akik a
örömmel hoztuk A beregszásziak
a földet az emlékmûhöz Tamási
Áron szülõházától. Úgy gondoltuk, ha Farkaslakáról hozunk,
az csak innen lehet. A gyerekek
boldogan,
és
büszkén hozták,
õk maguk szedték a cserépbe.
Dunaszerdahely, Kiss Szilvia pedagógus:
– Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert Dunaszerdahely lakosságának a nyolcvannyolc százaléka magyar. Mi szûkebb határokon belül élnek, hanem a világ minmagyarok vagyunk, magyar nevelést kaptunk. A mi den tájára szétszóródott magyarságot.
szívünk akkor dobban meg, ha a magyar himnusz
(t.a.)
szólal meg. Mi magyarul álmodunk. Bízunk benne,
Fotók: a szerző
hogy eltelik néhány év, és ez megváltozik. Azt hiszem, ez a népszavazás ott bukott el, hogy az
emberek egy része nem volt tisztában a következményeivel, és félre lehetett õket
vezeti, õk pedig
féltették az egzisztenciájukat.
Valahol ezt is
megértjük,
de
nagyon rosszul
esett. Aki az
anyaországban
él, nem tudja elképzelni, milyen
az, amikor egyAz erkelesek
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Összefogással Gödöllőn és Grazban

Miklós Balázs újra itthon
Lassan négy éve annak, hogy a gödöllőiek soha nem látott módon fogtak
össze, hogy segítsenek egy fiatalemberen. Miklós Balázsnak, akiről itthon lemondtak az orvosok, Grazban kínáltak
lehetőséget a gyógyulásra. A család
minden lehetőséget megragadott arra,
hogy előteremtse a kezelés költségeit.
Sokáig kétséges volt, hogy az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár fizeti-e a
kezelést. Példátlan összefogással gyűjtés indult, hogy Balázsnak megadasson a lehetőség a gyógyulásra, amit az
is nehezített, hogy az orvosok transzplantációt tartottak szükségesnek,
amihez azonban nem találtak megfelelő donort. Teltek a hónapok és úgy
látszott, minden rendeződött. Balázs
jól reagált a gyógyszeres kezelésre, és
az orvosok úgy gondolták, hogy a transzplantáció elkerülhető. A finanszírozás kérdése is megoldódott. Már csak
kontrollra kellett visszajárnia az osztrák klinikára. Ez év márciusában azonban a vizsgálatok azt mutatták, Balázs
szervezetében ismét megjelentek a daganatos sejtek. Édesanyjával Csillával
az elmúlt hónapok eseményeiről beszélgettünk.
– Az utolsó tudósításunk Balázs állapotáról
még arról szóltak, hogy minden rendben van.
Azután sokáig nem volt róla hírünk, s amikor
néhány hónapja megkerestük, hogy mi van vele,
megdöbbenve hallottuk, hogy baj van. Voltak
jelei annak, hogy változás történt?
– Így visszagondolva, igen. Balázs tavasszal
fáradékonyabb, ingerlékenyebb lett, de mi ezt
egyfajta tavaszi fáradtságnak gondoltuk. Amikor kiderült, hogy mi az oka, az rosszabb volt,

mint amikor négy évvel ezelõtt kiderült, hogy
beteg. Óriási sokk volt a számunkra. Újból öszsze kellett szedni magunkat, elölrõl kezdeni a
kezeléseket, újra megküzdeni az OEP-pel, ráadásul tudtuk, hogy transzplantációra van szükség, és ennek kétséges volt az eredményessége.
A fiam számára négy évvel ezelõtt sem sikerült
teljes mértékben megfelelõ donort találni, és
most is csak az édesapjában bízhattunk, aki csak
ötven százalékban volt jó donornak.
– Egyéb kezelésre nem volt lehetõség?
– A beavatkozás elõtt át kellett esnie a kemoterápiás kezelésen, mivel a transzplantációt csak
akkor lehetett elvégezni, ha a szervezetébõl
eltûntek a daganatos sejtek. Ez már önmagában
is rendkívül megerõltetõ volt. Szerencsére minden rendben zajlott le. A beavatkozás során nem
csontvelõt vettek, hanem egy újfajta módszerrel
õssejtet nyertek ki az édesapja vérébõl, s ezt
kapta meg Balázs. A transzplantáció után újabb
kezelést kapott, amely az új sejteket is részben

Karácsonyi misztériumjáték Máriabesnyőn

John Lennon
A karácsonyi ünnepkör alatt a
szertartások a felső templomban
vannak.

pi fények délután
négy órától reggel
nyolcig világítanak. Sajnos az idén
negatív újdonsággal is szembesültek a dekorációt készítõk. Elõször
fordult elõ ugyanis, hogy a sokak által gondosan
megtervezett és elkészített dekorációt megrongálták. December 2-ára virradóra ismeretlenek összetörték a Szabadság téri fenyõ köré állított kerítést,
és több díszt tönkretettek.

Karácsonyi készülődés

Az idén az önkormányzat jóvoltából a már megszokott területek mellett ünnepi díszítést kap a Gábor Áron utca is. A csillag zuhatagok mellett 800
méter fényfüzér és közel 300 méter fenyõ girland
teszi ünnepivé a belvárost. Újdonság lesz a körfüggöny, amelyet a villanyoszlopokra helyeznek az
áruház elõtti területen és a Gábor Áron utcában. Az
elmúlt évben díszítetteknél több fára kerül fényfüzér és több lámpaoszlopot díszít koszorú. Az ünne-

A Lumniczer Alapítvány vállalja
Balázs számára felajánlott 1 százalék fogadását a 18670945-1-13-as
számú technikai számra.
Balázs számára számlát nyitottunk,
aki úgy gondolja, hogy tudna segíteni, számlaszámunk:
12010422-00414236-00100006
Számlavezető: Raiffeisen Bank

Gödöllő város önkormányzata árverést hirdet az alábbi lakótelek
tulajdonjogának megszerzésére:

25 éve halt meg

Girlandokkal és fényfüzérekkel díszítve

December első napja már karácsonyi
díszben találta Gödöllőt. A belvárosban
már néhány nappal korábban felállították
a karácsonyfát, és a városi piac területén
kialakított Aranykapu vásár is várja az érdeklődőket. A vásárt jelképező kaput új
helyen, a vásár bejáratánál állították fel.

kontroll alatt leszünk, s ha ez idõ alatt nem jelennek meg újra a daganatos sejtek, akkor kezdhetünk reménykedni. Most azonban úgy érzem,
meg kell köszönöm mindazoknak a segítséget,
akik az elmúlt években mellénk álltak és segítettek, hogy Balázsnak megadhassuk a gyógyulás lehetõségét. Gödöllõn és országszerte sok
magánszemélytõl kaptunk adományokat, köszönet illeti Balázs egykori iskola- és osztálytársait, akik gyûjtést rendeztek a részére. A
Lumniczer Alapítványt és dr. Makra Csabát, a
Tormay Károly Egészségügy Központot, a Polgármesteri Hivatalt és dr. Gémesi György polgármester urat, akik a lehetõségükre álló eszközökkel segítettek bennünket. A Habilitáció
Alapítvány és vezetõje, Herczeg Józsefné, a Belügyminisztérium és az OEP együttmûködése
mind nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy eljussunk ideáig. Sok csodálatos emberrel megismerkedtünk itthon és Ausztriában egyaránt. Hálával tartozunk a grazi klinikán dolgozóknak,
akiktõl nap mint nap szeretetet kaptunk, és
akiknél megtapasztaltuk, hogy mennyire szeretik a magyarokat. Itt ismerkedtünk meg
Bernáth Melindával, aki 15 éve él Grazban, és
nagyon sokat segített nekünk, úgy mint kerepesi tolmácsunk Bánkúti Emmi, vagy azok az orvosok, mentõsök, akik kint dolgoztak. A mögöttünk lévõ nagyon nehéz évek megtanítottak
arra, hogy soha nem szabad feladni. Mindenkit
bíztatok, merjenek új lehetõségeket keresni,
bízzanak önmagukban, embertársaikban és Istenben! Szív kell hozzá, és erõs lélek.

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 alkal-mas
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.

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket a Máriabesnyõi Kegyhelyre 2005.
december 24-én 16 órára, az ünnepi karácsonyi misztériumjátékra. Az elõadás a
szabadtéri oltárnál kerül bemutatásra
korhû környezetben, élõ állatokkal (borjú, báránykák, szamár). Az elõadás kb. 40
percig tart, rétegesen kell öltözni.
December 24-25-26-án a misék elõtt és után
élõ Betlehem tekinthetõ meg a kolostor udvarában.
Miserend 25-26-án: 9 óra, 10.30., 18 óra
December 26-án este 18 órakor ünnepi
szentmise és Szent János-napi bormegáldás
lesz a Kegytemplomban. Utána Agapé a
rendház ebédlõjében. Szendvicset, süteményt
erre az alkalomra szívesen fogadunk.
December 31-én az év végi hálaadó szentmise 18 órakor kezdõdik, elõtte 16 órától
Szentségimádás lesz.
2006. január 1-jén a Kegytemplomban vasárnapi miserendet tartunk, 9 órakor, 10.30kor, 18 órakor.

elpusztította. Újból õssejteket kapnia az édesapjától, amit követõen azt mondták, hogy úgy
néz ki megtapadtak a sejtek, és lassan-lassan
elkezdett dolgozni az immunrendszer is.
– Azóta mennyi idõ telt el? Most már minden
rendben van?
– A transzplantációra júniusban került sor. A
második után két héttel mondták az elsõ véleményt, amely reményeket keltett bennünk.
– Úgy tudjuk, bár szûkebb közösség, de ismét
összefogtak Balázsért.
– Óriási erõt adott négy évvel ezelõtt is, hogy
milyen sokan érezték fontosnak, hogy segítsenek. Most is megmozdultak a barátok, az ismerõsök, és nem csak itthon, Grazban is. Amikor
kiderült, mi a helyzet, donort kerestek, egymást
értesítették, hátha valaki alkalmas lesz. A leginkább megdöbbentõ azonban az volt a számunkra, amikor a beavatkozás elõtt a klinika
káplánja megjelent, és felajánlotta, hogy a transzplantáció alatt misézni fog, amelyet Balázsért
ajánl fel. Felemelõ volt, hiszen mi itthon már
megszerveztük mindezt! Gödöllõn és Grazban
egy idõben imádkoztak a fiam gyógyulásáért.
– A lelki támasz mellett pénzügyi segítségre
ezúttal nem volt szükség?
– Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az OEP
úgy vállalta a finanszírozást, hogy azt a pénzt,
ami Balázs számára összegyûlt, át kellett utalnunk nekik. Eddig negyven millió forintba került a kezelés, és nem tudjuk, hogy hol lesz a vége. Valamint a továbbiakban kérdéses, hogy az
OEP finanszírozza-e a további kezeléseket, utókezeléseket. Balázs Grazban történõ tartózkodása is tetemes összeget emészt fel.
– Csaknem fél évvel a transzplantáció után,
hogy van Balázs?
– Nagy öröm, hogy néhány napra már hazajöhettünk, az orvosok úgy ítélték meg, hogy
már lehet. Persze nagyon kell vigyáznia magára, nehogy elkapjon valamilyen betegséget,
mert ami másnak jelentéktelen dolog lenne, az
az õ számára végzetes lehet, hiszen az immunrendszerének lépésrõl lépésre kell újra felépítenie magát. Most kb. két évig nagyon szigorú
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Nem mindennapi programra lettünk figyelmesek az erzsébetligeti színház
műsoraiból. „Gyújts egy gyertyát John
Lennon emlékére!“ – áll az ajánlóban.
Erről kérdeztük Bankó László igazgatót.
– 25 éve már, hogy december 8-án meghalt
John Lennon, Beatles-legenda. Ezen a napon
arra ösztönzünk mindenkit, hogy bárhol is legyen, gyújtson egy gyertyát a ma is népszerû
zenész lelki üdvéért.
– Hogyan ünneplik ezt Önök?
– Mi is ezt tesszük a színházunkban olyan
neves mûvészekkel együtt, mint például Takáts
Tamás vagy Révész Sándor. Az elõadók egyegy dallal is hozzájárulnak az esthez. Ezt követõen „Imagine–lézerfantáziák“ címmel fotókiállítást láthatnak az érdeklõdõk, ahol a fényképek mellett Beatles idézetek is olvashatók.
– Lesz folytatása ennek?
– Tervezzük, hogy minden évben megismételjük, valamint december 10-én ehhez kapcsolódik az Old Boys zenekar fellépése, ahol szintén a Beatles dallamokat hallhatja a közönség.
Cím: Corvin Mûvelõdési Ház, 1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha feljön a nap...
A Kossuth rádióban minden reggel fél
hét után három perccel felhangzik a
jellegzetes zene, szignál, majd valaki,
mindig más és más, megosztja velünk,
a hallgatósággal, mely gondolatot tart
talán leginkább irányadónak az életében. Többnyire magáévá tett idézetből
indul, az emberiség több ezer éves kultúrkincséből merít.
Tudom, hogy nem valami újdonságot közöltem, a mûsornak „törzsközönsége“ van, számosan akadnak, akik el nem mulasztanák meghallgatni egyetlen reggel sem. Megszólalnak híres
emberek a legkülönbözõbb területekrõl, mûvészek, tudósok, sportolók, de olyanok is, akiknek „emberségét“ eddig csak szûkebb környezetük tapasztalhatta meg.
Egy csepp emberség – ez a címe a mûsornak,
Lengyel Anna rádiós szerkesztõ találta ki, szervezi. Ha nem tévedek, 2004. március 15-én volt

az elsõ adás, s szinte napok alatt akkora sikert
aratott, hogy hamarosan igény mutatkozott a
hallgatók részérõl arra is: otthonukban õrizhessék, újra és újra megszívlelhessék a rádióban közölteket.
A szó elszáll, az írás megmarad – kiadták tehát könyvbe gyûjtve, a megszólalók fotóival illusztrálva az emberség gondolatait.
Most látott napvilágot a harmadik kötet, amit
éppen, véletlenül Bérczesi Zsolt olajmérnök
portréjánál, szavainál sikerült kinyitnom.
Tovább lapozok találomra: Szabó Ferenc
teológus, költõ, Héja Domonkos karmester, Török László régész, Gryllus Dorka színész, Buzánszky Jenõ veterán futballista, Sebestyén
Márta énekes… Több száz név, több száz arc,
több száz tanács. Vagy elv. Vagy tapasztalat.
Mind olyan: segít élni. Úgy, ahogy élni érdemes.
(Egy csepp emberség)
-nád-

Egy királykisasszony karácsonyai Gödöllőn

Ünnepi rajzpályázat
Egy királykisasszony karácsonyai Gödöllőn címmel hirdette meg gyermekrajz-pályázatát a királyi kastély Erzsébet királyné
legkisebb gyermeke, Mária Valéria Gödöllőn töltött ünnepeiről. Nevelője, Rónay Jácint naplójában számos forrásértékű feljegyzés maradt ránk. Ezek közül néhány a
kiírással együtt a kastély honlapjára is felkerült, hogy a gyerekek számára ihletet
nyújtson, s egyben helytörténeti ismereteiket is gazdagítsa.
A pályázatra összesen 644 alkotás érkezett be (Ez
csaknem négyszerese a tavalyi mennyiségnek). A
gödöllõi közoktatási intézmények részvétele mellett szép számmal érkeztek rajzok, festmények az
ország egész területérõl. Az igen nívós pályamunkák közül kilencen kaptak arany oklevelet a kastély dísztermében megrendezett mikulás napi ünnepségen: Havelda Luca (Gödöllõ), Klenovszky
Ádám, Vecsernyés Anna, Juhász Sára, Szakály
Emese (Budapest), Szûcs Dominika (Ózd), Szécsi
Laura (Kecskemét), Szaporán Fanni (Berettyóújfalu), Marcalek Margaréta (Vác). A tizennyolc
ezüst okleveles versenyzõ mellett mintegy száz
gyermek alkotása látható a kastély díszlépcsõházában és földszinti rendezvénytermeiben. A kiál-F.I.lítás 2006. január 6-ig tekinthetõ meg.

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A
KASTÉLY JAVÁRA
2006. JANUÁR 7-ÉN

Joó Noémi, 12 éves (Veresegyház) rajza:
Mária Valéria ajándékot oszt a gödöllõi
parasztgyerekeknek. (Ezüst oklevél)

A pócsi Mária–kép utazása

re. Ez a másolat, de helyesebben
szólva a második könnyezõ kép
1715-ben és 1905-ben könnyezett, jelezve számunkra a helynek a Szûzanya által történõ
megszentelését . Az utolsó könnyezés 1905. december 3-án történt, és december 19-ig folyamatosan tartott, majd december utolsó két napján is,
összesen 18 napig. A könnyezés tényét egyházi és
világi vegyesbizottság vizsgálta, s megállapították
a könnyezés valódiságát.
A centenárium napján, december 3-án de.11kor ünnepi liturgián Máriapócson, ahol a Magyar
Katolikus Püspöki Kar Erdõ Péter bíboros vezetésével, Benedek pápa legátusaként, és a pápa által
megáldott arany glóriával koronázta meg a pócsi
ikonképet (A katolikus rádió élõben közvetítette az
ünnepi misét). Kevesen tehetik meg, hogy elzarándokoljanak Máriapócsra, de mindannyiunk örömére az ikonkép az egykori könnyezés idõtartama
alatt (dec. 19-ig) körbejár az országban. Budapestre, a Rózsák terei görög katolikus templomba
december 13-án de.11-kor érkezik, és másnap reggel viszik tovább. A görög katolikus szórványlelkészség autóbusz indítását tervezi. Jelentkezni János atyánál lehet (30/240 34 69).

Országjáró körúton
A festészet Szüz Mária Istenanyaságát
oly sokszor megörökítette, hogy ne csak
lelki szemeinkkel, de mintegy fizikailag is
kapcsolatot tudjunk teremteni azzal, akit
Jézus a kereszten mindnyájunk Édesanyjának rendelt (vö. Jn 19,26-27).
Õ híven teljesíteti ezen isteni kérést: szószólónk, közbenjárónk, és állhatatosan gondoskodó
égi édesanyánkká lett. Az ihlet vagy a hála a világ
minden táján a festõk kezébe ecsetet adott, akárcsak Pócson. A pócsi Mária-képet 1675-ben Czigri
László festette, s ez a kép 1696-ban könnyezett . A
képet Lipót császár 1697-ben Bécsbe vitette, s a
mai napig ott található a Szent István dómban. Ez a
kép többet nem könnyezett. Az akkori pócsi görög
katolikus paróchus a császárhoz írt levelében kérelmezte a kép visszaadását. A császár azonban
csak azt ígérte meg, hogy másolatot készíttet és azt
juttatja el. A kegykép másolata tehát Telekessy egri
püspök intézkedésére készült el, és ez került a pócsi görög katolikus fatemplomba az eredeti helyé-

Kedves
Olvasóink!

December 2. péntek 17 óra
Székely Judit növendékeinek hangversenye
(furulya)
December 3. szombat 10 óra
Philippné Legeza Judit növendékeinek
hangversenye (zongora)
December 5. hétfõ 17 óra
Nyitrai Mónika növendékeinek hangversenye (hegedû)
December 7. szerda 17 óra
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva növendékeinek hangversenye (fuvola)
December 9. péntek 17 óra
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona növendékeinek hangversenye (zongora)
December 10. szombat 11 óra
Béres Ágota növendékeinek hangversenye
(hegedû)
December 12. hétfõ 13 óra
Zongora tanszaki meghallgatás
December 13. kedd 18 óra
Az ének tanszak vizsgahangversenye I.
December 14. szerda 17 óra
Fodor László és Csányi István növendékeinek hangversenye (klarinét, szaxofon)
December 15. csütörtök 18 óra
Az ének tanszak vizsgahangversenye II.
December 16. péntek 18 óra
A gitár tanszak hangversenye
December 17. szombat 10.30
Ferenczi Anna és Somodi Károly növendékeinek hangversenye (zongora, trombita)
December 19. hétfõ 17 óra
Novák Gyuláné növendékeinek hangversenye (hegedû).

Romantikus mûvek
Közremûködik: Tokody Ilona, Jandó
Jenõ és Muskát András.
A hangverseny 19 órakor kezdõdik a
díszteremben. Jegyek egységesen 5000
Ft-ért válthatók.
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY ÜNNEPI
NYITVA TARTÁSA
dec. 24., 25., 26.: zárva
dec. 27-30.: nyitva
dec. 31.: 9 - 15-ig nyitva
2006. jan. 1.: zárva
jan. 2-8.: nyitva
jan. 9-febr. 6-ig karbantartás miatt zárva
február 7., kedd: nyitás
A pénztár 16 órakor zár.
Tel.: 410-124
www.kiralyikastely.hu

TUDATJUK A KEDVES ÉRDEKLÕDÕKKEL, HOGY NÉHAI
NAGY LÁSZLÓ TAMÁS
MÁRIABESNYÕI KAPUCINUS
PLÉBÁNOS ATYA
ÖTÉVES ÉVFORDULÓS
GYÁSZMISÉJE
2005. DECEMBER 18-ÁN 10.30
ÓRAKOR
LESZ A MÁRIABESNYÕI
KEGYTEMPLOMBAN.

2005. december 8.
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CABLENET AKCIÓ GÖDÖLLÕN!!!
A Cablenet Rt. 2002 májusában indította szolgáltatását és jelenleg 6500 elõfizetõvel rendelkezik
Fóton, Gödön, Isaszegen, Csömörön, Gödöllõn, Püspökszilágyon, Kisnémediben, Mogyoród
Szentjakab parkfalu, Galgagyörk és Vácegres területén. A szolgáltatás mûszaki hátterét KözépEurópa egyik legkorszerûbb fejállomása biztosítja, ennek eredményeként ügyfeleinknek kiváló
kép- és hangminõséget tudunk biztosítani.
Indulásunk óta a fejlesztések nem korlátozódtak a területi bõvítésre, így új szolgáltatásként szélessávú, korlátlan Internet elérhetõséget kínálunk valamennyi ügyfelünknek kábelen.
Szolgáltatási csomagjaink kialakítása során az igényességre törekedtünk a helyi hírek és információk terjesztése mellett, évente bõvítve kínálatunkat az elõfizetõi vélemények figyelembe
vételével.
Egy kis ízelítõ…
· A sport szerelmeseinek: Sport1, Sport2, Eurosport, AB Moteures
· A filmkedvelõknek: AXN, Cool, Filmmúzeum, Hallmark, Romantika
· Zeneszeretõknek: VIVA, MTV, VH1, Mezzo
· Mozirajongóknak: HBO
2006-ban változatlan bruttó áron bõvítjük mûsorkínálatunkat!
2005 év elsõ felében indult új beruházásaink részeként Gödöllõn már Csanak,
Kertváros, Király-telep, Antalhegy és Máriabesnyõ lakói számára elérhetõvé vált szolgáltatásunk. Hamarosan megkezdjük a Blaha városrész teljes kiépítését.

Meghatottan és vidáman

Szalagavatók
A Török Ignác Gimnázium végzősei

Török Ignác Gimnázium
A múlt héten szombaton rendezték
meg a Török Ignác Gimnázium szalagavatóját. A 12. évfolyam diákjai
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht-ban mutatták be mûsoraikat és táncaikat – nagy sikerrel. A
szokásoknak megfelelõen a színházteremben elõször egy színdarabot adtak elõ, majd a diákok alkotta
Hat Jazz Band muzsikált. Ezután
következett a szalagtûzés.
A legnagyobb sikert természetesen
az erre az alkalomra begyakorolt
táncok aratták, amelyet kétszer is
elõadtak a fiatalok. (a.)

Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Lenyûgözõ volt a koreográfiája annak, ahogyan a hófehér nagyestélyibe öltözött „höl-

KAPCSOLJON RÁNK !!…
…KEDVEZMÉNYESEN!

2005. DECEMBER 1-15. KÖZÖTT
JELENTKEZÕ KEDVES ELÕFIZETÕINK RÉSZÉRE AZ EGYSZERI
CSATLAKOZÁSI DÍJ MOST CSAK 15.000 FT!!!
KÉRJEN TÁJÉKOZTATÁST!
HÍVJA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT (TEL.: 536-236) VAGY
ÜZLETKÖTÕNKET (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

Süteménysütő verseny!

Rajzpályázat

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub

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

idén ismét megrendezi a karácsonyi süteménysütõ versenyt.
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.

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

Rendőrségi hírek

Több lopás
Közelednek az ünnepek, jönnek a
tolvajok
Az emberek a karácsonyi ajándékok megvásárlása céljából több készpénzt tartanak maguknál,
és a megfelelõ ajándék kiválasztása, nézegetése
közben bizony óvatlanabbak is, amit a zsebtolvajok azonnal kihasználnak. Ha szeretnék megnehezíteni a bûnözõk dolgát, illetve nagy bevásárló központokban, piacokon, aranykapu vásárokon szeretnének vásárolni, a készpénzüket ne
egy helyen tartsák, hanem a különbözõ zsebeikben, amiket pl. zipzárral, gombbal be is tudnak
zárni. A kabátok külsõ zsebeiben és a nadrágok
farzsebeiben viszont ne tartsanak pénzt, vagy
más értéket! Jó megoldás lehet még a nyakba
akasztható pénztárca is, amit a kabátjuk alá rejthetnek. Fizetés alkalmával a környezetük ne
lássa, hogy mennyi pénz van Önöknél, illetve,
hogy azt hol tartják. A hölgyek a válltáskájukat a
testükön átvetve elõl magukhoz szorítva hordják! A zsebtolvajok dolgát az is megnehezíti, ha
nem egyedül mennek el vásárolni, és figyelnek
arra, hogy az Önök környezetében lévõ emberek mit csinálnak. Fontos: ha bankkártyával fizetnek, ne tartsák annak PIN-kódját a kártya
mellett, illetve a kártyát ne adják ki a kezükbõl
úgy, hogy nem látják ki, hol és mennyi pénzt
von le a vásárolt áruért.
Sajnos ebben az idõszakban a lakás- és üzletbetörések száma is megnõ. Kérjük, figyeljenek
a lakókörnyezetükre – a szomszédjukban lévõ
lakásokra, családi házakra, üzletekre, parkoló
gépjármûvekre – és amennyiben gyanús személyeket látnak hívják azonnal a rendõrséget

gyek“, a fekete szmokingot húzott
„urak“ felvonultak, táncba kezdtek
a bált megnyitván.
Már nem voltak azonosak a 12. a. és
a 12. b. jókedvû, néha idétlenkedõ,
néha zabolátlannak mutatkozó diákjaival, akiket elõzõleg a mûsorban bemutatott videofilmeken láttunk.
Persze, „hölgyekként“, „urakként“
csak egy kis elõleget nyújtottak
még majdani önmagukból. Hosszú
még az idõ az érettségiig, s még
hosszabb a valódi érettségig. A korán érõ és a késõn érõ típusok majd
egyéniségüknek megfelelõn illeszkednek be igazán a felnõtt világba.
De most a koreográfia fegyelme
nagyszerûen hatott. A lépések, a
A premontreis diákok

kéztartás, a testtartás rendjének betartása komolyságot varázsolt az arcokra is. Némileg nyilván megérintette õket, a nemrégen szalaggal
megjelölteket, mi vár rájuk. Az Élet.
N. A.
Fotó: Tatár Attila

ahhoz kötõdõ anyagi kötelezettségektõl (pl.
súlyadó, a roncsautó forgalomból kivonása stb.),
és eddig egy-két esetben bizonyítani is tudták.
Annak, aki valótlan tartalmú feljelentést tesz
számolnia kell azzal, hogy a Rendõrség hatóság
félrevezetése és hamis tanúzás miatt büntetõeljárást fog kezdeményezni velük szemben.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni az állampolgárokat, hogy legálisan, a törvények betartása
mellett az alábbi módon tudnak használaton kívüli, roncs autóikat kivonatni a forgalomból:
– 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett
legnagyobb össztömegû személygépkocsik és
kis tehergépkocsik esetében Gödöllõn a Repülõtéri úton lévõ Alcu-team 2000. Kft. veszi át a
kivonandó gépkocsikat és azokhoz (ebben az
évben még ingyenesen!) bontási átvételi igazolást adnak ki. (A 3500 kg-ot meghaladó, legnagyobb össztömegû gépkocsik esetében nem
kell bontási engedély!)
– Ezt követõen a bontási igazolást, a forgalmi rendszámokat, a forgalmi engedélyt és a
törzskönyvet a jármû forgalmi engedélyében
szereplõ tulajdonos lakóhelye szerint illetékes
okmányirodában kell leadni, ahol 1.500 Ft-os
szolgáltatási díj ellenében véglegesen kivonják
a jármûvet a forgalomból.
- A www.carrec.hu internetes oldalon bõvebb
tájékoztatást találnak, illetve ott a Magyarország területén mûködõ átvevõ helyek listáját is
megtalálják! Abban az esetben, ha a tulajdonos
nem tudja leadni a roncsot, mivel az már nincs
meg, akkor büntetõjogi felelõsségének tudatában az illetékes okmányirodában tesz egy nyilatkozatot arról, hogy ismeretlen személy(ek)nek odaadta, eladta a roncsot, ezért nem
tudja leadni és a bontási engedélyt bemutatni. Ezt
követõen az okmányirodában egy kitiltó határozatot hoznak és annak jogerõre emelkedésétõl a gépkocsi tulajdonosnak megszûnik az autóval kapcsolatos terhek fizetése.

Az el nem lopott öreg autók esetei
A Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi
területén lakóktól egyre több olyan bejelentés
érkezik, amiben öreg, rossz vagy használaton
kívüli gépkocsi eltulajdonítását jelentik a
rendõrség felé. A gépjármûbûnözéssel foglalkozó nyomozók azonban feltûnt az, hogy ugyan
ki és miért lophatta el a az öreg, régi (elsõsorban kelet-európai) típusú autókat, amik zömében még üzemképtelenek is. A nyomozások során több esetben gyanú merült fel arra, hogy a
sértettõl valójában nem is lopták el az autóját,
csak nem tudott máshogy „megszabadulni“ az

Decemberi igazgatásrendészeti
ügyfélfogadási rend a Gödöllői
rendőrkapitányságon
Tájékoztatjuk a tisztelt állampolgárokat,
hogy a Gödöllõi Rendõrkapitányságon a fegyverrel, illetve a személy- és vagyonvédelmi
tevékenységgel kapcsolatos utolsó igazgatásrendészeti ügyfélfogadási nap december 19-én lesz. Kérjük az érintett személyek, hogy a fentieket vegyék figyelembe,
mivel ezt követõen ilyen jellegû ügyeiket
csak 2006. januárjában tudják elintézni!
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Ecce iuventus – íme az ifjúság!

többen választják – direkt vagy éppenséggel kényszerbõl – a párkapcsolat ezen formáját. Ám akármenynyire is fejlett, vagy legalábbis annak mondott mai világunk, egyáltalán nem mindegy mekkora is az a távolság. Hiszen országokon túlnyúló kapcsolatok az esetek
minimális hányadában bizonyulnak mûködõképesnek, míg egy „belföldi távkapcsolatnak“
nagyságrendekkel nagyobb esélyei vannak a
túlélésre. Nyilvánvaló azonban, hogy egy távkapcsolat csak egy bizonyos pontig helyettesítheti a „normális“, emberközeli kontaktust. Bár
manapság egyre nagyobb divat, hogy ún. smsés chat-szerelmek szülessenek, ám ezt még maguk a résztvevõk se veszik komolyan, hiszen az
ilyen kapcsolatokban a partnerek gyakran hetekig, hónapokig nem is találkoznak.
Persze az egész kérdést onnan kéne kezdeni,
hogy kinek mit jelent egy párkapcsolat... Akinek ez nem egyenlõ azzal, hogy egy olyan ember álljon mellette, aki lelki társa is egyben, annak nyilvánvalóan más elképzelése és véleménye van egy távkapcsolatról. Ám vegyük alapul
azt az esetet, hogy a számunkra fontos egyén

A távszerelem...
Ezen a héten egy meglehetősen érdekes dologról szeretnénk leírni egy-két
gondolatot. A téma a szerelem, azon
belül is annak egy speciális ága, amikor
is a távolság meglehetősen nagy a két
fél között...
Vajon mindenképpen hátrány, vagy elképzelhetõ, hogy a kapcsolatoknak jót is tehet egy efféle
tulajdonság? Törvényszerû-e az, hogy minden
távkapcsolat halálra van eleve ítélve? Napjainkban a távolságok egyre kisebbek lesznek.
Ezt nem nehéz belátni, hiszen a közlekedés fejlõdésével az országon belüli távolságok már leküzdhetõvé váltak. Elég abba belegondolunk,
hogy a régi idõkben mit jelentett egy BudapestDebrecen útvonal megtétele egy lovas kocsival
és mit jelent ez napjainkban egy InterCity vonattal. Természetesen a kommunikáció fejlõdésének is nagy szerepe van abban, hogy egyre

Híd az óvodák és iskolák között

Közös munka az elsősökért
Szakmai kerekasztal beszélgetésre invitálta a város óvodapedagógusait és
tanítóit az óvodai szakmai munkaközösség, melyet a városháza földszinti
nagytermében tartottak meg november 30-án. A találkozó célja a gödöllői
óvodák és iskolák kapcsolatának erősítése volt, valamint hogy megkönnyítsék azoknak a gyermekeknek a helyzetét, akiknek az óvodából kikerülve új
környezetben, új emberek között új feladatokkal megküzdve kell megállniuk
a helyüket.
Mint azt a program két fõ szervezõjétõl, Laczkóné Varga Judittól és dr. Csighy Tibornétól
megtudtuk, az elmúlt években már megindult
egy folyamat, amely a városban mûködõ óvodák és általános iskolák kapcsolatának erõsítésére irányul, azonban a kezdeményezés megrekedt. Ennek elsõdleges oka, hogy az intézmények, saját nevelési programjukon dolgoz-

tak, s most, hogy ezek elkészültek, van lehetõség arra, hogy kapcsolat építésre nagyobb
hangsúlyt tudjanak helyezni. Erre a tapasztalatok szerint valamennyi intézmény nyitott.
A szakmai fórum, amelyen az önkormányzat
által mûködtetett óvodák szakmai munkaközösségei és az önkormányzati iskolák tanítói
vettek részt arra kereste a választ, hogyan tehetnék könnyebbé az átmenetet az óvodából az iskolába kerülõ gyermekek számára. A téma keretében az óvodás gyermekek pszichikai sajátosságairól, tanulási jellemzõirõl, szokásairól
esett szó. A résztvevõk arra törekedtek, hogy
megtudják, mit is várnak el a tanítók a hozzájuk kerülõ elsõsöktõl.
Az óvodai szakmai munkaközösség tagjai
úgy fogalmaztak, az idei nevelési év elsõ félévében az oktatási intézmények közötti hídépítést tekintették fõ feladatuknak, a második félévben pedig a speciális nevelési igényû gyermekek integrációjának kérdését helyezik középpontba.
-jk-

egyben lelki társunk is. Nos ilyen esetben fel
kell tennünk magunknak a kérdést, hogy egy
távkapcsolatban lehet-e valaki teljes értékû lelki segítõ is egyben. Valóban nehéz kérdés, de
véleményem szerint igen. Nyilván nem a szokványos értelmében a dolgoknak, de megvannak
azok a trükkök, amelyek ezen a téren is csökkenthetik a fizikális messzelétet, hozzátéve,
hogy ez az út sose válthatja fel a személyes
kontaktust.
Ám hála a globalizmus egyik csúcstermékének,
az internetnek, mára már nem kell több tízezres
telefonszámla miatt törni a fejünket, mivel vannak ennél sokkal kifizetõdõbb megoldások is.
Ám hiába az új technikák, hiába minden újítás,
egy ilyen távkapcsolat fenntartásához még mindig ugyanaz az alap dolog kell, ami mindig is
kellett: a szerelem. Ennek nagyon erõsnek kell
lennie, amihez párosulnia kell a feltétlen bizalomnak és hûségnek is.
És mielõtt még túlságosan is tanácsadogatásba
fordulna ez a rövid cikk, álljon egy utolsó bíztatás azoknak, akik efféle „problémával“ küzdenek: A szerelem határtalan.
divizs&dzoly

Pályázati hirdetmény
Piac Kft
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.

Közlemén y
A Pest Megyei Bíróságon, valamint
minden helyi bíróságon (így a Gödöllői Városi Bíróságon is) 2005. december 27-től 2005. december 31-ig
ítélkezési (törvénykezési) szünetet
tartanak.
A fenti idõ alatt tárgyalásokat nem tartanak.
A polgári és büntetõ irodákban ügyeletet
tartanak, mely a hét minden napján a 9
órától 11 óráig tartó félfogadást, valamint a
panasznapot nem érinti.
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen
idõ alatt is az irodákban, illetõleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni,
vagy postán elküldeni.
Lakosságszolgálati- és Okmányiroda

MEGHÍVÓ

ELADÓ TENERIFÉRE SZÓLÓ 4
SZEMÉLYES, KÉT FELNÕTT +
KÉT GYERMEK (21 ÉVIG), HÉT
ÉJSZAKÁRA ÉRVÉNYES SZÁLLÁS UTALVÁNY.
BEVÁLTHATÓ 2006. MÁJUS 31-IG.
ÁR MEGYEGYEZÉS SZERINT!
TEL.: 420-500.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
VÉRADÁST szervez
a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban

DECEMBER 19-ÉN,
8-15 ÓRÁIG!

2005. december 17.-én 15.30-kor
a Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthonában
(Gödöllő, Dózsa György út 65.)
Láng Gabriella zongoramûvész, Simonova
Jaroszlava gordonkamûvész, Balogh
Ferenc fuvolamûvész és tanítványai
KARÁCSONYI HANGVERSENNYEL
kedveskednek a tisztelt megjelenteknek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Dec. 5-11-ig: Ezüstkehely, Petõfi S. u. 1/a.
Tel.: 416-551. Dec. 11-18-ig: Kígyó, Gábor
Áron u. 3. Tel.: 430-069.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa
Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Dec. 10-11.: dr. Michalik László.
Tel.: 06-20-981-3100.

Recept
Téli pulyka
Hozzávalók: 1 kg-os pulykamell filé, 30 dkg
szeletelt bacon, 3/4 kg alma, 1/2 kg körte, 1/2 kg
aszalt szilva, só, fehérbors, fokhagyma, szá-raz
fehérbor.
Elkészítés: A pulykamell filét egészben, elõzõ
este fokhagymás tejbe áztatjuk. Másnap lecsurgatjuk, megszórjuk sóval, fehérborssal. Tûzálló
tálba kevés olajra tesszük, a belsõ elváló réteg
közé bacon szeleteket teszünk, majd a tetejére is
bõven fektetünk szalonnát. A tetejére, köré bõven teszünk meghámozott, szeletelt almát, körtét, maroknyi aszalt szilvát (teljesen tele kell
rakni a tálat). 2-3 dl száraz fehérbort öntünk alá.
Lefedve (alufólia + tetõ) forró sütõbe tesszük,
200 fokon 2 és fél órát sütjük, majd a fedést levéve még fél órát pirítjuk a tetejét.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– ÖSSZEFOGLALÓ A NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS NAPJA RENDEZVÉNYÉRÕL
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HEROSZ, VÜSZI

Gazdaszemmel

Vigyél haza!

A mikulásvirág
Sokunk kedvenc téli növénye, amely
ilyentájt piros leveleivel emeli lakásunk hangulatát. A mikulásvirág „igényes növény“. Ha nem érzi jól magát
karácsony után a levelei hervadnak, lehullanak és a növény felkopaszodik. Az
ok általában a nagy meleg, kevés fény
és a kiszáradt föld. Tartsuk 18-20 °C fokos, világos helyen és gondoskodjunk
róla, hogy a virágföld állandóan nyirkos
legyen.

Tel.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 70/
212-1815, 30/402-8898;
413-501; 20/55-74-640,
413-278; 20/200-6837, 20/
398-6722

Talált kutya!
1 éves keverék kan

Talált kutya!
10 év körüli
némdetjuhász

Hogyan tudjuk a növényt megtartani a következõ karácsonyra is? Amikor a sárga virágok elnyílnak és a piros levelek is fakulnak a növényt
vágjuk vissza 5-8 cm-re, tegyük 15 °C fok körüli helyre és tartsuk szárazon áprilisig. Áprilisban ültessük át egy nagyobb cserépbe, „B“ típusú virágföldbe és öntözzük rendszeresen. A
mikulásvirág rövidnappalos, ezért ahhoz, hogy
karácsonykor ismét virágozzon a növény, sza-

Talált kutya!
4 hónapos
mudi keverék kan
4 hónapos
keverék
kan

bályoznunk kell a fényt. Ezt úgy érhetjük el
hogy szeptembertõl (két hónapon keresztül) naponta csak 10-12 órán át „adunk“ neki fényt.
Legkönnyebb megoldás lehet a fény szabályozására, hogy a növényt egy papír dobozba teszszük, aminek a fedelét reggel kinyitjuk, este pedig bezárjuk.
Ezzel a módszerrel – és persze türelemmel –
a most vásárolt növényünkbõl 3-4 év alatt akár
1 méter magas mikulásvirág nevelhetõ.
Besnyői Gazdaáruház

3 éves labrador keverék kan

Szappanházi krónikák 3.

Régmúlt idők
természetessége…
Állati dolgok

A pointer
Származásáról nem sokat tudunk. Annyi bizonyos, hogy az õsi spanyol vizsla, valamint különbözõ angol és francia kopók vére csörgedezik
ereiben. A legelterjedtebb vizslaféle a világon.
Eredeti feladata az apróvad
felkutatása, megtalálása volt.
Lövésre hasalnia kellett, ám a
leesett vad megkeresését már
egy másik fajtára, a retrieverre bízták.
Bár õshazájának Spanyolországot tekintik, végleges kialakítása az angol vadászok
ügyességének és hozzáértésének köszönhetõ. Európa-szerte számos pointernek nevezett
fajta létezik (csak Franciaországban legalább öt), de a pointer az angolok kutyája. Ez
az egyedüli, amely annyira
közismert, hogy nevéhez nincs is szükség hozzáilleszteni semmiféle megkülönböztetõ jelzõt.
Valószínûleg a 18. század elején került Angliába. Akkoriban még lassú, nehézkes, ám kitûnõ
szimatú kutya volt. Azoknak a vadászoknak, akik
még mindig elöltöltõs puskákkal jártak, mozgása
így is megfelelt. Ahogy azonban a vadászfegyverek fejlõdésnek indultak, az ember némi szerencsével már röptében is képes volt elejteni a szárnyasvadat, gyorsabb, jobb képességû vadászkutyára volt szükség. Ekkor kezdõdött meg a modern, fürgébb és elegánsabb pointer kialakítása.
A koponyája az arcorri rész felé elkeskenyedik. Füle lelóg, közepes hosszúságú, magasan tûzött, a vége felé kissé elkeskenyedik. Teste izmos, mozgása térölelõ. Mellkasa mély, hasa fel-

húzott, háta egyenes. Lapockája ferde és hosszú.
Farka egyenes, a vége felé elkeskenyedõ. Szõre
rövid, finom, testhez simuló. Az egyik legkitûnõbb szaglású vadászkutya. Átlagos magassága
61-69 centiméter, a szukák átlagos testsúlya 23
kilogramm, a kanoké 27 kilogramm.
Kedves és kiegyensúlyozott természetû, ideális társ egy aktív, sokat mozgó gazda számára.
Otthon nyugodt, nem tolakodó. Nem ugatós, nem
agresszív, se emberekkel, se
más kutyákkal, a gyerekeket
kifejezetten szereti. Mozgás
utána szeret kényelmes helyen
lustálkodni, de azonnal tettre
kész, ha játék, séta, vagy munka van kilátásban. A pointer
szabadban nagyon aktív, mozgékony, nagy benne a vadászszenvedély.
Tartás és takarmányozás terén meglehetõsen igényes.
Tartható lakásban, kertben,
kennelben is, de télen fûtött,
meleg helyet kell biztosítani
számára. Tenyészteni könnyû,
örökletes betegségektõl mentes fajta
Következik: puli
dr. Varga Ferenc
(KoVaVet Bt.)

– Ismét egy hónappal tapasztaltabbak
lettünk, és már Mikulás is járt mindenkinél. Mindannyian a
karácsonyi ünnepek
lázában égünk! Mit
tud ehhez hozzátenni a Szappanház?
– Kínálatunkban több kifejezetten az ünnepi hangulathoz kapcsolódó terméket találnak a kedves vásárlók. Vannak gyönyörû koszorúink, és csokraink
melyek különlegessége, hogy nagyon kis darabszámban készültek, így nem igen köszönnek majd
vissza, ha az ünnepek alatt a családok felkeresik egymást!
– Említette, kedves Teréz, hogy egyedülállóan
ajándékcsomagokat is összeállíthatnak a különlegességre és egyediségre törekvõk?
– Igen, vásárlóinknak lehetõsége van válogatni a
szappanok, reszelékek és egyéb árúk között, majd
kívánságukra ezeket az általuk kiválasztott dekoratív
csomagolásban ünnepi ajándékká varázsoljuk.
– Mielõtt megkérdeznénk, hogy melyik szappant
választották ki decemberre, szeretnénk tudni, hogy
mit rejtenek a tálalón lévõ elegáns kis üvegek?
– Nagyon egyedi, mégis visszafogott és diszkrét
illatú parfûmöt melyet a hölgyek, – de az urak is szívük választottjának – csak itt szerezhetnek be!
Ahónap szappanjának a közkedvelt narancs és narancs/fahéjt választottuk! Ezen szappanok hihetetlenül finom illatot, melegséget, biztonságérzetet és jó
közérzetet sugároznak! Használatuk során krémes
állagukkal simává teszik a bõrt. Az érzelem dús, vidám emberek kedvelt szappanja, mely most reszelékként, hagyományos formában, gyümölcsként, és
szeletként (narancs/fahéj) is választható!
Végûl minden kedves vevõnknek és minden Gödöllõinek meghitt, szép Ünnepet és boldog új esztendõt kívánunk!
Címünk: Gödöllõ, Petõfi tér 15., a gimnázium
melletti udvarban a Bormester mellett!
(B.T.)

Lakossági tájékoztató
Csúszásmentesítéshez az alábbi helyeken kapható só:
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

2005. december 8.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács és pizzafutár jelentkezését várjuk.Tel.: 30/913-8769.
* Titkárnő jelentkezését várjuk, számítógép ismerettel, angol
nyelvtudással 4-6 órás munkaidőben. Érd.: 30/9509-396
* Hírlap értékesítő munkatársat keresünk újságos pavilonba.
Számítógép ismeret előny. Tel.: 20-9381-382
* Profi házvezetőnő, magasszintű, teljes körű
házvezetőnői állást vállal nagyon elfoglalt, kvalifikált,
korrekt családban heti 4 napban, Gödöllőn vagy
környékén. Csak komoly ajánlattal keressenek.
Referenciával rendelkezem. Tel.: 20/9292-660.
* 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 100130 eFt/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga:
18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező. , Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.:
01-0735-98.
* 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)
* 50 éves gépésztechnikus A, B, C, E jogosítvánnyal munkát
keres. Minden megoldás érdekel. Tel.: 20/9862-768
* 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"
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti
lehetőséggel munkatársat keres. Friss diplomások jelentkezését várjuk. Tel.: 20/4666-504.
* Kozmetikust, műkörmöst keresünk Tesco melletti szépségszalonunkba. Tel.: 70/299-5006
* Szadai melegkonyhás étterem gyakorlott felszolgáló-pultost keres. Érdeklődni 12-22 között. Tel.: 20/9716-272

Gödöllői Szolgálat
* Csecsemő és óvodáskorú gyermeke felügyeletét vállalom.
Tel.: 70/282-0320.
* Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakorlott,
lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett személyt
keresünk 10-18 óráig, továbbá eseti munkára is, jogosítvánnyal. Tel.: 30/9461-807
* Gödöllő-Máriabesnyői élelmiszer üzletbe csemege pultost
alkalmazunk. Fizetés megyegyezés szerint. Tel.: 70/3364387.
* Gödöllőre 24/48-ban vagyonőröket keresünk. Tel.:
70/2234-490.
* Exkluzív szépségszalonba számítógépes ismerettel rendelkező recepcióst és vendégkörrel rendelkező mesterfodrászt (vállalkozást) keresünk. Tel.: 20/423-3946.
INGATLAN
* Gödöllőn - a tévétoronynál - a Perczel Mór u. 103-ban
748nm-es közműves építési telek örök panorámával eladó.
Irányár: 13,5MFt. Tel.: 30/9328-578.
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú, 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett telken, Blahán
eladó. Külön mért közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának alkalmas. Gödöllői lakótelepi lakást első emeletig
beszámítunk. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9525-385
* 4. emeleti Szőlő utcai két szobás, gázfűtéses, felújított
lakás december 1-től hosszú távra bérbeadó. 60.000
Ft+rezsi. Érdeklődni: 20-911-59-92
* Eladó vagy kiadó Máriabesnyőn 90nm-es felújított két
szobás ház, 1071nm-es telekkel, 30nm-es garázzsal és
20nm-es pincével, tömegközlekedés és bolt a közelben.
Irányár: 17,5 millió Ft. Érd.: 70-335-48-35
* GÖDÖLLŐN 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
* 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. 28/421002, 20/531-4333
* MOGYORÓDON a Hungaroring és az Aquapark közelében
ipari területek, szántók, építési telkek eladók. Magyartölgy
Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN az egyetem közelében 700 nm-es telken 140
nm lakóterületű négy szoba, nappalis igényes lakóház eladó.
Irányár: 48 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, panorámás domboldalban 1260 nm-es
közművesített telken 700 m2 lakóterületű, 15 lakásos, vállalkozásra alkalmas (panzióvá alakítható) nyugdíjasház eladó.
Irányár: 75 mFt
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
www.lipcsey-ingatlan.hu Tel: 28-514-990

* GÖDÖLLŐN a Harasztban 490 nm-es gondozott telken 100
nm-es, felújított családi ház (35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 20,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasútállomás közelében 950
nm-es közművesített, gondozott telken lévő téglaépítésű
családi házban egy 80 nm-es két szobás (garázs, pince) és egy
90 nm-es 3 szobás (garázs, pince, műhely, ipari áram) különbejáratú lakrész eladó, vagy környékbeli halastóra cserélhető.
Irányárak: 12 mFt és 17, 5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Csanakban 990 nm-es, saroktelken 120 nmes, régi építésű, konvektoros téglaház (garázs, boros pince,
tároló) eladó. Irányár: 25, mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Klapka utcában, 860 nm-es közművesített
telken, 80nm-es 2szobás családi ház eladó . Irányár: 11,9
mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Palotakertben 8. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával áron alul, sürgősen eladó. Irányár:
8,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN panorámás domboldalban 2002-ben épült 180
nm-es, kétszintes lakóház, 750 nm-es parkosított telken
eladó. Irányár: 33 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* 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
* DOMONYVÖLGYBEN, idilli környezetben 808 nm-es
gyönyörűen parkosított telken 94 nm-es, kétszintes lakóház
(garázs, automata öntözőrendszer, távriasztás) eladó. Irányár:
26 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* *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) 2634383
* **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
* 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.
* 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.
* 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.

-Szt. István téren 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes
felújított lakás új konyhabútorral klímával 12 MFt.
-Remsey krt-on 3 és fél szobás nívós erkélyes
lakás 2 WC-vel új konyhabútorral 19,8 MFt.
-Nagyfenyvesben 821 m2 telken 132 m2-es 3
szobás rendezett családi ház 20,7 MFt.
-Blahán 1823 m2-es telken 185 m2-es felújítandó
családi ház 21 MFt.
-Veresegyházán 150 nöl telken 2005-ben épült 100
m2-es nappali + 3 szobás családi ház kulcsrakészen 25,8 MFt.
-Veresegyházán nappali + 3 szobás sorház 352 m2
telekkel garázzsal 22,9 MFt.
-Erdõkertesen 718 m2 telken 64 m2-es, 1 + 2 fél
szobás családi ház 13,9 MFt.
-Szilasligeten 708 m2 telken 70 m2-es 1 + 2 fél
szobás családi ház garázzsal 13,9 MFt.
-Tóalmáson 2004-ben épült 42 m2-es, nappali + 2 szobás ház beépített konyhával kulcsrakészen 7,5 MFt.
-Tóalmáson 2004-ben épült igényes egyszintes 80
m2-es nappali + 2 szobás ház parkosított kerttel
garázzsal 12,5 MFt.

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

* 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 Ftért. 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
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában,
23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10
mFt. Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 65 nm-es felújított (erkély,
redőny, kábeltv, telefon) lakás eladó. Ár: 13 mFt. Tel.:
70/568-5120
* 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, 30/2158539
* 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.: 30/4749098.
* 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 Gödöllőn Erdőszél u. 27. alatt 774 nm összközműves
belterületi üdülőtelek alápincézett faházzal, termő gyümölcsössel. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369

10 Gödöllői Szolgálat
* Eladó Galgamácsán 60 nm-es 1+2 félszobás társasházi
lakás 25 nm-es garázzsal, vagy hosszú távra kiadó. Tel.:
28/388-661, 30/2322-212
* Gödöllőn, Kossuth-Remsey mélygarázsban automata
kapus GÉPKOCSI BEÁLLÓ eladó. Iár: 1,9 mFt. Érdeklődni
lehet: 420-172 telefonszámon
* Kerepesen (Szilasliget) jó fekvésű építési telek eladó.
Tel.: 30/9585-018
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 2 szobás lakás
megkímélt, szép állapotban sürgősen eladó. Iár: 10,3 mFt.
Érd.: 20/217-8008
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős, 51 nmes, 2. emeleti konvektoros lakás + garázs eladó. I.ár
együtt: 12,3 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657
nm telekkel eladó. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, az egyetemi erdőmellett 5 szobás családi ház
460 nm telekkel eladó. I.ár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn 2 szobás, összközműves családi ház 913 nmes telekkel eladó. I.ár: 16,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn háromszobás családi ház 1200 nm-es
megosztható, panorámás telken eladó. Iár: 31,5mFt. Tel.:
30/224-1627
* Eladó Gödöllőn, városközpontban bútorozott, felújított
44 nm-es, 1. emeleti, 1 és félszobás lakás, jó közlekedési
lehetőséggel, tehermentesen. Iár: 9,9 mFt. Érd.: 30/3300735
* 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, 20/4357387. 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
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* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás, 54 nmes, magasföldszinti lakás. Felújított, egyedi vízórás,
kébeltévés. Iár: 12,5 mFt. Érd.: 30/254-3732, 30/4923999
* 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
* 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
* Gödöllő központjában 36 nm-es, magasföldszinti, jó
állapotban lévő parkettás, világos, összkomfortos lakás
eladó. Iár: 8,9 mFt. Érd. az esti órákban a 30/2506-144es telefonon
* Hatvanban 59 nm-es, 4. emeleti, világos, jó elosztású
lakás saját víz- és gázórával, egyedi fűtéssel tulajdonostól
eladó. Iár: 7,8 mFt. Kérésre garázs +1,1MFt-ért. Tel.:
30/936-4858
* 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
* 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.
* Gödöllő kertvárosában 185 nm-es családi ház
bevezetett, 65 nm-es üzlettel, pincével, különálló garázzsal, 730 nm gondozott kerttel 28,5 mFt-ért eladó. Az
üzlet külön is bérbeadó! Tel.: 414-003, 16-19 óráig
* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított, 4.
emeleti, gázkonvektoros lakás új nyílászárókkal eladó. Iár:
12 mFt. Tel.: 70/369-8294
* Gödöllőn 2 db 50-60 nm-es új öröklakás cserével
eladom nagy kertes, panorámás családi házamat. Tel.:
416-445

* Gödöllő központjában egyedi fűtésű, 2. emeleti, 2
szobás lakás kiadó vagy eladó. Tel.: 20/347-4447.
Gödöllőn a Tavaszmező utcában irodának vagy közületnek
kiadó 100 nm-es, 2 szobás családi ház 300 nöl-es
telekkel kiadó. Érd: 20/9194-870
* Eladó Kartalon egy új építésű 65 nm-es családi ház 850
nm-es telekkel. Jó állapotú gödöllői lakás csere is lehetséges. Tel.: 70/3828-422.
* Aszódon városközpontban 1100 nm-es céges, vállalkozás célú üzemi telek, lakások, üzletek, üzemépítés
lehetőséggel eladó. Tel.: 30/9461-807.
* Gödöllőn, Antalhegyi-Babati utca sarkán, több generációs család együttélésre alkalmas, részben lakható
családi ház (két szint és tetőtér) 1231 négyzetméter
nagyságú telekkel eladó. A szintek alapterülete 100
nm-es felett, igény szerint két lakás is kialakítható, a
pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 20/9390824 vagy 20/3191-581.
* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több
generációs család együttélésére, esetleg két lakás
kialakítására is alkalmas. Irányár: 14 mFt. Tel.: 20/9390824 vagy 20/3191-581.
* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített,
1111 nm-es nagyságú, gondozott, elektromos közművel
ellátott zártkerti ingatlan tartózkodó épülettel eladó 870
ezer Ft-ért. Tel.: 20/9390-824.
* Kerepes, Babits M. utcában földszint+tetőteres családi
ház eladó. Tel.: 06-36-484-369.
* Hatvanban, a Jászberényi úti "nagybani" piacon büfé
eladó. Tel.: 20/9390-824.
* Gödöllőn három szobás, nappalis, felújított családi ház
garázzsal, tárolóhelyiséggel eladó. Irodának is alkalmas. 2
szobás, társasházi lakást második emeletig beszámítok.
Iá.: 29,9 mFt. Tel.: 20/587-4678.
* Áron alul eladó Gödöllőn, kétliftes házban, 8. emeleti,
bútorozott, 2,5 szobás, panorámás lakás. 76 nm-es, kőburkolat, parketta, vízóra, két loggia, redőnyök, kábel és műhold TV
stb. Iá.: 13,3 mFT. Tel.: 415-322 (16-20 óra között).
* Gödöllő központjában, téglaépületben, teljesen felújított, III. emeleti, 70 nm-es, 3 szobás+erkélyes (7 nm-es),
egyedi fűtésű, parkettás, külön vízórás lakás. Iá.:
14.200.000 Ft. Tel.: 70/452-0696.

* Jászapátiban jó környéken, 4,5 mFt-ért eladó egy kétszobás, összkomfortos kockaház, valamint 2,5 mFt-ért
felújított kis parasztház. Gázbekötés folyamatban. Tel.:
20/999-6453.
* Gödöllőn a Királytelepen 51 nm alapterületű, nappali + 3
x fél szobás felújított tetőteres családi ház 537 m2-es
telekkel. Iá: 14,9 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 nöles telekkel. Iá: 31 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 100 nm lakóterű, nappali +
3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, 2 szoba összkomfortos beépített szuterénnel, garázzsal, 1200 nm-es
telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllőn 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
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* Gödöllőn (Palotakerten) 63 nm-es, 2 szobás ekélyes
lakás eladó. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* 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 Szent János utcában 57 nm-es, 2 szobás teljesen felújított (nyílászárók is cserélve) , egyedi fűtésű
lakás. Iá: 12,5 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 ill. II. emeleti 55 nm-es, 2 szobás felújított lakások. Iá: 12,5 ill. 12,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* 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 0620/9194870
* Gödöllő központjában 73 nm-es, 2 szobás, igényes
kialakítású, teljesen felújított és átalakított lakás
sürgősen alakalmi áron eladó (kisebb lakás beszámításával is). Iá: 14,9 mFt. Tel: 20/9194-870
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent
Imre utcában, 65-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű
lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel,
szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es
családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó
fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Ár: 21MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti,
69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2es, 1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati
fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.Ft/nm-től INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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
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* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó,
3 szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs,
műhely, ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár:
25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es,
1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2
terasz, 18nm garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár:
24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában,
igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs,
tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes
kialakítású, 115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es
padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló,
20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes
kivitelezésű, jó elosztású, panorámás, 108nm-es, 1nappali+2szobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi fűtés, terasz,
garázs. Ár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses,
64nm-es, 1nappali+2szobás, gázfűtéses ház, kis
kertrésszel eladó. Ár: 15MFT INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Szent János utcában, földszinti, fiatalosan felújított, 42nm-es, 2szobás, egyedi fűtésű lakás +
tároló + garázs! eladó. Ár: 10MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Nagyfenyves, téglaépítésű, 181m2-es
családi
ház.
Szuterén+1szint+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 70/4562100, 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
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn
a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllőn Palotakert 4 emeletes házaiban 4.
emeleti, fiatalok által felújított, 55 m2-es, 2 szobás lakás,
+ tároló. Ára: 10,8 MFT.INGATLANBANK Ferenczné Éva
Tel: 06 70 456 2102
* LAKÁS Gödöllő Szabadság téren 10. emeleti 3 szobás,
74 m2-es, panorámás, 2 erkélyes lakás, tárolóval. Ára 15
MFt. INGATLANBANK Ferenczné Éva Tel: 70 456 2102
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* LAKÁS- Gödöllő Palotakerten 8.emeleti, 44 m2-es, 1
szobás. Ára: 8,9 MFt. INGATLANBANK Ferenczné Éva Tel:
70 456 2102
* LAKÁS Gödöllő Erzsébet krt-on 3. emeleti, l +2 félszobás¸ kastélyparkra néző lakás, sok beépített bútorral,
erkéllyel.. Ára l0,8 MFt. INGATLANBANK Ferenczné Éva
Tel: 70 456 2102
* LAKÁS - Gödöllő - Ambrus Z. köz 3. emeleti, 78 m2-es
lakása. Egyedi kialakítású, igényesen felújított, nagy
konyhával, étkezővel, új gépekkel, udvarra néző erkéllyel.
Azonnal beköltözhető. Ára: 14,9 MFt. Tel: 70 456 2102
* LAKÁS - Gödöllő - Alvég. 4 lakásos társasház (tégla) földszinti lakása, 38 m2, konvektoros fűtéssel+ cserépkályha.
Rendezett ősfás udvar, jó közlekedési lehetőség. Ára: 11,8
MFt. INGATLANBANK Ferenczné/Éva Tel.: 06 70 456 2102
* LAKÁS - Gödöllő belvárosában 4 lakásos (tégla) társasházban, 92 m2-es, nappali + 2 szobás lakás kandallóval, amerikai konyhával,+ 3o m2 garázs, + 3o m2 laborhelyiség. Kert 826 m2 pihenésre kialakítva, osztatlan
tulajdon. Ára: 32 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* TELEK -Gödöllő, Klapka u.- ban bontandó, v. felújítandó
50 m2-es kis tégla házzal eladó 44 m utcafrontú, 1300
m2-es, két utcára nyíló, szabálytalan alakú telek, rajta
víz, villany. Ára: 14 MFt. Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel. 70 456 2102
* ÚJ HÁZ - Hévízgyörkön, burkolt út mellett, 240 m2-es,
2 szintes 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház. Telek:
1800 m2. Kedvezmények igénybe vehetők. Ára: 26 MFt.
INGATLANBANK Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* TELEK - Gödöllő üdülő-övezetében, panorámás, déli
fekvésű osztható építési telek, érvényes építési engedéllyel, mely szerint 120 m2 ház + pince építhető. 3l m
utcafront. Közműves utca. Ára: 15 MFt. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* TELEK - , bontandó kis házzal Domonyvölgyben. 3-as
főúttól pár percre, 2640 m2 teraszos kialakítású, belterületi panorámás telek. Ára: 12 MFt. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel: 70456 2102
* TELEK - Szadán "várdombon" 820 m2-es, örökpanorámás déli fekvésű bekerített építési telek, mediterrán típusú egyszintes ház, építési engedélyével. Ára: 10,5
MFt. INGATLANBANK Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* ÚJ ikerház - mindkét lakása eladó Gödöllő
kertvárosában. Egyenként 136 m2, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás, tetőtér-beépítéssel, garázzsal. Telek két
utcára nyíló: 42o m2, és 300 m2. Kedvezmények igénybe
vehetők. Ára: 22,5 MFt/lakás. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* CSALÁDI HÁZ - Isaszegen, 2000-ben épült 80 m2-es,
nappali + 2 szobás ház, igényesen megépített, tetőtérbeépítési lehetőséggel, hőszigetelt falakkal. Telek: 1080
m2. Azonnal beköltözhető. Ára: 17,2 MFt. INGATLANBANK Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* LAKÁS Gödöllő Petőfi téren városközpontban - színvonalas, 102 m2-es, nappali + 4 szobás egyedi fűtéses első
emeleti lakás. Ára: 27 MFt. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* CSALÁDI HÁZ - Gödöllő kertvárosában ősfák között
120 m2-es, nappali + 2 + félszobás központi fűtéses
családi ház, alatta szuterén, borospince. Megosztható, 2
utcára nyíló 1260 m2 telek. Közelben óvoda, iskola,
városközpont. Azonnal beköltözhető. Ára: 33 MFt. INGATLANBANK Ferenczné/Éva Tel: 70 456 2102
* TELEK- Gödöllő, Blaha területén 2363 m2 /24m -es
utcafront/, összközműves 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:06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* TELEK - Gödöllő, Csanak , 420 m2 telek eladó . Ár: 8,6
MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-4562101 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, legkeresettebb részén a Kertvárosban
720 nm-es telken 2 +1/2 szobás , családi ház sürgősen
ár alatt eladó. Ár: 18,8 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann Tel: 06-70-456-2101 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:06-70-4562101 www.ingatlanbank.hu
* Ház - Gödöllő, Ketvárosban két generációs családi ház,
700 nm-es telek, igényes belső kivitelezés,148 nm, nappali+ 4 szoba, fürdő, konyha+étkező , és külön lakrészben
1+1/2szoba, konyha , fürdő, 2 garázs, riasztó, rendezett
telek Ár. 32 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:0670-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- Gödöllő, Ambrus közben 55 nm-es 2 szobás
lakás eladó.Ár: 11,9 MFt .INGATLANBANK Pintér
Mariann Tel: 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS - Gödöllő, Központban a Kossuth L. utcában 2.
emeleti 40 nm-es 1 szobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 8,8
MFt. .INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-4562101 www.ingatlanbank.hu
ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás
családi ház, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* 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 (100
NM) BÚTOROZATLAN KERTES CSALÁDI HÁZ 2
GARÁZZSAL HOSSZÚ TÁVRA BÉRBEADÓ. TEL.: 30/9717337
* Panorámás telken új építésű, télen-nyáron lakható
faház kiadó. Autóval rendelkező fiatal párnak ideális. Ár:
60 eFt/hó. Tel.: 30/2100-048
* 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.
* 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
* Sürgősen kiadó Valkón családi ház: 3 szoba, nappali,
vegyes tüzelés + gáz, egyetemistáknak, gyermekes
családnak. Havi 40 eFt + kaució. Tel.: 30/569-7810
* 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.
* Gödöllő központjában bútorozott lakás kiadó. Tel.:
28/385-601, este, mhely: 27/540-800 15 óráig
* 45 nm-es lakás a János utcában bútorozatlanul kiadó.
45 ezer Ft/hó + rezsi. Tel.: 30/390-1505
* Különálló épületben szoba, konyha, fürdőszoba kiadó.
Tel.: 430-510
* Új építésű kétlakásos társasházban 120 nm-es lakás +
kétállású garázs igényeseknek kiadó. Érd.: 20/945-9939
* 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.:
70/311-5767.
* Gödöllőn a Dózsa György út 48. szám alatt 3 szobás
lakás hosszú távra igényesnek kiadó. 2 hónap kaució
szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
* Egyszobás 40 nm-es, első emeleti, konvektoros lakás a
városközpontban hosszú távra kiadó. 40 000 Ft + rezsi.
Tel.: 30/618-4319.
* Gödöllő BLAHÁN 2 és fél szoba összkomfortos, külön
bejáratú lakrész kocsibeállási lehetőséggel (kertesház)
kiadó. Tel.: 20/329-2954.

2005. december 8.
* Gödöllőn, a városközpontban másfél szobás, konvektoros lakás beköltözhetően kiadó. Tel.: 421-619.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában teljesen felújított, 2,5
szobás, kábeltévés, erkélyes lakás kiadó. Ár: 60 ezer
Ft/hó+rezsi+kéthavi kaució. Tel.: 70/3343-996.
* Kiadó egyetemistáknak Gödöllőn, a centrumban, II.
emeleti, egyéni mérőórás 1 szobás kislakás. 40 ezer
Ft+rezsi. Tel.: 414-424.
KIADÓ
* 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
* Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint +
50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra
kiadó. Ugyanitt 50 nm-es helyiség januártól bérbeadó.
Tel.: 30/9617-621
* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 55 nm-es
üzlethelyiség 2006. január 1-jétől kiadó. Érd.: 70/5354474.
* Keresünk Gödöllőn kiadó, különálló, kertes családi
házat reális áron. Tel.: 20/439-5935.
* F. Berger Kft-nél irodahelyiségek kiadók Gödöllőn a
gyorsforgalmi út közvetlen lejáratánál. Tel.: 410-206;
30/9404-765.
* Új építésű, fűtött garázs, távirányítású kapuval,
méltányos áron hosszabb távra kiadó a Kazinczy körútnál.
Tel.: 417-870 (17-20 óra között).
* Gödöllőn, a Kossuth L. utcában 28 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 30/9469-136.
SZOLGÁLTATÁS
* Videófilmjeit megvágta már, amit gyermekeiről és
nyaralásáról készített? Még nem? Hívjon, segítek!
Családi videófilm készítés, -vágás, DVD-, CD-ROM, VHS
átírás. 06-20-582-0806
* GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás,
szabadfelhasználású hitelek, végrehajtáskezelés,
BAR-osoknak is jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 0630/3214-112
* KÉZIMUNKA ELŐNYOMÁS, 2 SOROS GÉPI CAKKOZÁS!
ELŐNYOMOTT, FUTÓK, ABROSZOK, KÜLÖNBÖZŐ
MÉRETBEN, NAGY VÁLASZTÉKBAN ELADÓK. TEL.: 412-119
* 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.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: 20/368-5888.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József
Tel: 421-134; (30) 9593-804
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Profi gipszkarton szerelés. Korrekt áron, rövid határidővel! Gyors, pontos
munka. Tel.: 30/419-6132

Gödöllői Szolgálat
* 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.
* 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.
* Tetőjavítás, bádogozás, rövd határidőn belül. Tel.: 20/9446365
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:
20/2038-718
* Fakivágást, lombvágást, homlokzatjavítást vállalunk
emelőkosaras autóval. Tel.: 20/9332-520
* 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) 371-9862; 411293.
* 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.
* Csúszásmentesítésre: útszóró, só, ammóniumnitrát,
környezetkímélő ásványi csúszásgátló, vesszősöprű,
cirokseprű, jégtörő, hólapátok. Madásetetők, téli madáreleségek, cinkegombóc. Borászathoz: Galileo borszivattyú,
bronz házas, váltható forgásirányú, max. telj.: 450 L/óra
14.900 Ft bruttó fogy. ár, Műanyaggal bevont olasz üvegdemizsonok: 5, 10,15, 20,25,34,54 literesek, parafadugók,
borkén, kénlap, derítőszerek, fokolók stb. Vasárnap délelőtt is
várjuk kedves vásárlóinkat. Kószó János Mezőgazdasági
Boltja. Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.: 419-051.

13

14 Gödöllői Szolgálat
OKTATÁS
* TOP-TAN Karácsonyi ajándék: Téli szünet: 3 napos intenzív
angol nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam: vizsgatájékoztató
gyakorló feladatokkal, próba vizsga, egyéni értékelés. Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15.Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-908-41-30
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő).
Fordítás. Tel: 418-537, 30/240-4057 Kollarics.
* Angol tanítást, fordítást, tolmácsolást vállalok. Tel.:
30/747-9532.
* Magyar-német szakos tanár tanítást, nyelvvizsgára való
felkészítést vállal. Tel.: 30/606-8302.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683; 30/380-2608.
ÁLLAT
* Fajtatiszta németjuhász kiskutyák januártól elvihetők.
Törzskönyv nélkül, de kitűnő származással! Csak lelkiismeretes gazdik jelentkezzenek! Tel.: 30/200-5118
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* *TOYOTA CARINA-E* 1,6-os, 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) 218-6300
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es
Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő, bordó metál
színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot Partner friss
műszakival, téli gumikkal, tetőcsomagtartóval. Extrák:
metálfény, elektromos ablakemelő és tükör, vonóhorog,
plüsskárpit. Iá.: 1,190,000 Ft. Tel.: (30) 3939-006
* Lada Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa
(1 ezer Ft), Trabant gk.emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as
Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* 1997-es évjáratú Mitshubishi Galant 2.0 GLSI. Iár:
1.190.000 Ft. Érd.: 30/268-5631
* 2 db. utánfutó sürgősen eladó. Tel.: 70/458-1698 vagy
415-631.
* Eladó 4 db szinte új Barum Polaris 165/70 R 1379 Q M+S
téli gumi+abroncs Skoda Favorit ill. Felicia szgk-ra. Tel.:
20/4949-901; 407-378.
* Eladó Citroen Berlimgo 2.0. HDI-SX személygépkocsi.
2002. júniusában vásárolt, első tulajdonostól, kifogástalan
műszaki és esztétikai állapotban. 42 ezer km-t futott,
szervízkönyves extrákkal és kiegészítőkkel. 10 % hiteltől elvihető. Iá.: 2,5 mFt. Tel.: 70/948-5241.
* Téli gumi felnivel eladó. 4 db 185x65x14 colos 10 000
Ft/db. Tel.: 30/527-5740 vagy 28/416-257.
* Renault Thalia 1.5 DCI diesel 2003. VII. havi, vezetett
szervízkönyv. Extrák: 2 légzsák, 2 elektromos ablak, klíma
stb. Iá.: 2.050 ezer Ft. Tel.: 20/329-2954.
* 1200-as Lada, 1980-as évjáratú, friss műszaki vizsgával,
kifogástalan állapotban 200 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/9967546.
ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580
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* **NAPPALI+HÁLÓSZOBA bútor** ELADÓ! 4,70 m-es
szekrénysor, dohányzó asztallal + franciaágy éjjeli
szekrényekkel + kihúzhatós ágyneműtartós sarok
ÜLŐGARNITÚRA: 150.000,-Ft. db-onként is! 06 (20) 2634383; 06 (30) 619-9043.
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110
típusú, 85 W-os fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért és egy
új asztali lámpa (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy jó állapotban lévő PB-gázpalackos tűzhely 1
db palackkal. Tel.: (28) 420-534
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új,
fekete női bőrdzseki L-méretben (12 ezer Ft), világosszínű
női bőrkosztüm S-méretben (20 ezer Ft), világosbarna,
női átmeneti bőrkabát S-es, 38-as méretben (15 ezer Ft),
mappabőr téli S-es prémes női kabát 164/44-es méretben (10 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Bontott cserép és tetősíkba építhető ablakok eladók.
Tel.: 20/924-1257
* 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 eFtért! Tel.: 20/396-6066
* Eladó áron alul! Zanussi kombinált hűtőszekrény, a
hűtő nettó térfogata 192 l, fagyasztó nettó térfogata 80
l, automatikus leolvasztás, méret: 179x60x60 cm, garanciális, 1 hónapot használt. Ára: 60.000 Ft. Tel.: 20/3966066.
* Lovasok figyelem! Eladó 2 pár lószerszám egyben + 1
db fogas+ekék, kétszárnyas zártszelvény, 200x240-es
garázsajtó eladó. Tel.: 20/9463-112
* 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
* Buderus Logano G 124-es, 24 kw-os öntött vas álló
kazán eladó. Új, eredeti csomagolásban, áron alul. Bolti ár
279 eFt, eladási ár 220 eFt. Tel.: 20/805-9267
* Kiváló állapotban hálószobabútor eladó. Tel.: 418-339
* Két ágyneműtartós gyermekheverő eladó. Ár: 6 eFt.
Érd.: 20/580-9985
* DIVATÁRU ÜZLET teljes berendezése olcsón eladó. 1
évet használt! Tel.: 20/482-7894
* Betegkocsi (kerekes), 2 db. pipatorium (50x80)
videoállvány eladó. Tel.: 419-456.
TÁRSKERESÉS
* Legyen boldog a karácsonya és még boldogabb az új
éve! Ha társra, egy komoly kapcsolatra vágyik, én segítek
minden korosztálynak. Tel.: 70/5462-484.
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
* Akác szőlőkaró, hulladék és fűrészpor eladó. Tel.:
30/638-0653.

*

*

*

*

*
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Női röplabda Extraliga

Gödöllői Szolgálat
teljesen megérdemelt gyõzelmet
aratott a Gödöllõ.
A miskolci vendégjáték is gödöllõi sikert hozott. A mérkõzés nagy
részében sikerült megismételni a
kecskeméti csapat ellen mutatott jó játékot. Az
elsõ szett az erõviszonyoknak megfelelõen alakult, egyértelmûen jobb volt a GRC csapata. A
folytatásban erõsített a hazai együttes, de csak
szorossá tették a játszmát, nem volt esélyük a
fordításra. A harmadik szett vége nagy izgalmakat hozott. Húsz-húsz után a Miskolc szerezte a
pontokat és eljutott a játszma megnyerésének
küszöbére (24:22). A gödöllõi játékosok azonban összekapták magukat és sikerült kiegyenlíteniük az állást (25:25). A meccset két gyors
pont döntötte el az alapjátékban biztosabb Gödöllõi RC javára. Hollósy László csapata tehát

Sima győzelmek
Gödöllői RC–Kecskemét 3:0
(18, 15, 25)
Gödöllõ, 150 nézõ, vezette: Juhász, Szabó
Gödöllõ: Gudmann 1, Mester 16, Kránitz 5,
VARGÁNÉ 11, Kovács 16, SZÉLES 7, csere:
KÖTÉL D. (liberó), Kötél Zs., Nagy K. Edzõ:
Hollósy László.
Kecskemét: Kiss 1, MARICS 15, Juhász 6,
Grózer 5, Balczó 2, Vujosevics 4, csere: Djordjevics 4. Edzõ: Farkas Mihály.
Ebben az évben szerencsére számos olyan mérkõzést játszik a megerõsödött gödöllõi csapat,
melyeket a kötelezõ gyõzelmek kategóriába lehet sorolni. Ha ezek a meccsek az erõviszonyok
szerint alakulnak, akkor valószínû, hogy az év
végén ismét a legjobb négy között végez a GRC
együttese. Kevesen számítottak arra, hogy a kötelezõ mellé sikerült begyûjteni a Nyíregyháza
skalpját (kétszer) is. Ezek a gyõzelmek tovább
erõsítették a gödöllõi együttes pozícióját.
A Kecskemét elleni hazai találkozót nagyszerûen kezdte a Gödöllõ. Percek alatt jelentõs
elõnyt szereztek (7:0), amit jó játékkal tovább
növeltek (14:5). Az elsõ szett olyan sima volt,
mint az országút. A következõ játszma hasonló
forgatókönyv szerint alakult. Gyors elõnyszerzés (8:2), látványos játék, nagy különbség a
szett végén. A sérült Gombai-Kurucz párost jól
helyettesítette a Kránitz-Széles kettõs. Sajnos a
harmadik szett hullámzó játékot hozott, majdnem játszmát nyert a Kecskemét. Kicsit kiengedett a hazai csapat, így csak nehezen sikerült
megnyerni a befejezõ szettet. Ennek ellenére

Asztalitenisz

Mikulás-kupa
A „Pingpongozz, ne drogozz“ akció keretében
Mikulás-kupa pingpongversenyt rendeztek a Török Ignác Gimnázium tornatermében december
2-án. A gödöllõi és a környékbeli településekrõl
érkezett gyermekek játékos összecsapását megtisztelte jelenlétével dr. Faragó Sándor, alias
„pingpong doki“ is, akinek személyében az éjszakai pingpongozás életrehívóját tisztelhetjük.
Az ötlet – hogy, a gyerekek hasznosan és lehetõleg sportközelben töltsék el a szabadidejüket – még 1989-ben pattant ki a „doki“ fejébõl,

Királyi Kastély Kht.

Határozatok
A
Gödöllői
Királyi
Kastély Kht. 2005. november 10-ei taggyűlésén az alábbi határozatok születtek:

40/2005 (11.10.) sz. határozat:
(A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése a következõ szavazati arányok alapján)

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseletében: dr. Gémesi György 2868 igen,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében: dr. Király Gabriella 7131
igen,
a MaHill Mérnökiroda képviseletében: Magyar László 1 igen szavazattal
egyhangúan elfogadta a napirendet (1. közhasznú szerzõdés, 2. hiteltörlesztés, és 3. 2006.
évi elõzetes üzleti terv, 4. kht jogi környezete
külsõ és belsõ szabályzatok, 5. egyebek), levezetõ elnöknek dr. Király Gabriellát, jegyzõkönyv vezetésére Vámosi Ritát, a jegyzõkönyv,
illetõleg a határozatok hitelesítésére Gödöllõ
város tulajdonosi képviselõjét, dr. Gémesi
Györgyöt kérte fel.

41/2005 (11.10.) sz. határozat:
(A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése a következõ szavazati arányok alapján)

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseletében: dr. Gémesi György 2868 igen szavazattal,

Miskolci VSC-MISI–Gödöllői RC 0:3
(-16, -21, -26)
Miskolc, 100 nézõ, vezette: Bodrogi, Csizmarik
Miskolc: Lupu 3, Kovaljova 14, Szajkó 6,
KOVÁCS 11, Szûcs 10, Selemet 8, csere: Németh (liberó). Edzõ: Kerekes Attila.
Gödöllõ: Gudmann 2, MESTER 15, Kránitz
2, VARGÁNÉ 14, KOVÁCS 11, SZÉLES 12,
csere: Kötél D. (liberó). Edzõ: Hollósy László.
magabiztosan menetel a bajnokságban és az
utolsó három fordulóban is gyõzelmi reményekkel léphet pályára.
A következõ fordulókban akár két újabb három nullás gyõzelmet könyvelhet el a Gödöllõ.
December 10-én a Jászberény látogat Gödöllõre (SZIE-csarnok, 16 óra), majd 16-án a
TFSE csapatát fogadják az egyetemi csarnokban (18 óra)
-esz-

de az országos elterjedésére még 10 évet kellett
várni. Az éjszakai pingpong a legkülönbözõbb
helyszíneken és a legkülönbözõbb munkatársak
segítségével valósult és valósul meg ott, ahol az
önkormányzat szeretne valamit tenni a kábítószerek terjedése ellen.
Az elsõ Mikulás-kupa természetesen az ajándékosztással kezdõdött, melybõl a „pingpong
doki“ sem maradhatott ki. Õ is megkapta a mikulástól a jól megérdemelt édességet, amit Faragó mester azon nyomban ki is osztott a résztvevõ gyerekek között. Ezután az asztalok vették át a fõszerepet: a versenyzõk hatalmas elánnal próbáltak ellenfelük fölé kerekedni. A legjobbakat a végén a szervezõk díszserleggel jutalmazták.

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében: dr. Király Gabriella 7131,
illetve
a MaHill Mérnökiroda képviseletében: Magyar László tartózkodással
elfogadja a közhasznú szerzõdés módosítását.

42/2005 (11.10.) sz. határozat:
(A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése a következõ szavazati arányok alapján)

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseletében: dr. Gémesi György 2868 igen,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében: dr. Király Gabriella 7131
igen,
a MaHill Mérnökiroda képviseletében: Magyar László 1 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag legkésõbb
2005. december 15-ig történõ átutalással 1 millió forint, azaz egymillió forint további pénzbeli betétet szolgáltat, egyidejûleg a társaság
törzstõkén felüli vagyonába tõketartalékba helyez 399 millió forintot, azaz háromszázkilencvenkilencmillió forintot; Gödöllõ Város Önkormányzata tag ugyancsak legkésõbb 2005. december 15-ig történõ átutalással 90 000 Ft, azaz
kilencvenezer forint további pénzbeli betétet
szolgáltat.
Ezzel a tagok tulajdoni részaránya a következõk szerint alakul:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma:
1 697 900 000 Ft
84,17 %
Gödöllõ Város Önkormányzata:
319 090 000 Ft
15,82 %
MaHill Mérnökiroda Kft.:

15

Vívás – junior világkupa-verseny

Gémesi Csanád hetedik helye
Gémesi Csanád a németországi világkupa viadalon bekerült a 8-as döntőbe,
ezzel stabilabbá téve a dél-koreai ifjúsági világbajnokiság szereplését. Varga Zsuzsa gyermek tőrversenyt nyert,
míg Rimán Balázs 7. helyen végzett.
Gyermek kardversenyeken két döntősünk volt az elmúlt hétvégén: De Luca
Giulia 5. és Csörnyei Álmos 8.
November 27-én a világ különbözõ részeirõl
junior kardozók gyûltek össze a németországi
Dormagen városában, hogy összemérjék tudásuk legjavát. A 120 fõs mezõnyben 15 ország
képviseltette magát. Gödöllõrõl hárman indultak el ezen a versenyen: Gémesi Csanád (edzõ:
Subert László), Gémesi Bence és Gáll Csaba
(edzõjük: Navarrete József). Bence már a 128ban búcsúzott, míg vívótársának, Csabának sikerült beverekednie magát a legjobb 32 közé.
Csaba az elsõ fordulóban 5 gyõzelemmel és 1
vereséggel zárt, amellyel biztosította a helyét a
64-es táblán. Elsõ ellenfele egy amerikai volt,
akit 15-11-re megvert, majd a 16-ba jutásért a
soron következõ német ellenfele kifogott rajta.
Gémesi Csanádnak az elsõ fordulóban mehetett
volna jobban is, 4 gyõzelemmel és két vereséggel zárt, de ezzel az eredménnyel is kiemeltként
jutott tovább a táblán. Elsõ asszóját a 32-be jutásért a német Bockkal vívta. Nem okozott Csanádnak különösebb fejtörést, 15-6-ra verte. A
16-ba jutásért már nehezebb dolga volt, ugyanis
az amerikai Bielen a végsõkig küzdött. A kellemetlen közbetámadásaival gyakran meglepte
Csanádot, de végül 15-13-ra legyõzte. A 8-as
döntõbe való bekerülésért Bencét is búcsúztató
franciával kellett összemérni a tudását Csanádnak. Az öccsének is elégtételt nyerve felülkerekedett Csanád a francia Lallement-ton, 15-13
verte. Sajnos a lendület tovább nem kísérte az

útját, a román Hanceanu 10-15 arányban legyõzte. A román erõszakosabbnak bizonyult
Csanádnál, ami tulajdonképpen már az elején
eldöntötte az asszó kimenetelét. Végül a junior
világkupán Gémesi Csanád a 7. míg Gáll Csaba
a 19. helyet szerezte meg. Csanád ezzel az eredményével közelebb került a tavasszal megrendezendõ dél-koreai világbajnoksághoz.
December 3-án, szombaton több versenyt is
rendeztek Budapesten a gyermek korosztályban. A kardozóknál a Vasas vívótermében a Mikulás-kupa zajlott le, ahol a lányoknál De Luca
Giulia (edzõ: Subert László) az 5. helyen végzett 21 indulóból, míg a fiúknál Csörnyei Álmos
(edzõ: Navarrete József) jutott a legtovább, a 32
fõs mezõnybõl 8. lett.
Szintén ezen a hétvégén a tõrözõk is pástra
léptek a gyermek korosztályban. A Honvéd vívótermében 42 indulóból Varga Zsuzsanna
aranyérmet szerzett. Szép eredmény, hiszen a
korosztályában az ország legjobb tõrözõjének
bizonyult ezen a hétvégén. A fiúknál Rimán
Balázs 7. helyen végzett 41 indulóból. A tõrözõk edzõje egyaránt Fekete Gábor.

Műjégpálya-avatás
Nem akármilyen eseményre kerül sor szombaton a gödöllõi Grassalkovich-kastély parkjában. Tíz órakor ugyanis átadják a közönségnek azt a mûjégpályát, amelyet Gödöllõ
város önkormányzatának támogatásával december 12. és 16. között minden nap 10 és 19
óra között ingyen lehet majd használni. A
mûjégpálya 200 négyzetméter felületû lesz,
10x20 méteres, és lehetõség nyílik majd korcsolyabérlésre is.
(t.)

Pingpongozz, ne drogozz!
Minden pénteken, 20 órától éjfélig a Török Ignác
Gimnázium tornacsarnokában lehet pingpongozni.
(Váltócipő használata kötelező!)

Pingpongozás a téli szünetben nem lesz.

100 000 Ft

0,01 %

43/2005 (11.10.) sz. határozat:
(A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése a következõ szavazati arányok alapján)

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseletében: dr. Gémesi György 2868 igen,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében: dr. Király Gabriella 7131
igen,
a MaHill Mérnökiroda képviseletében: Magyar László 1 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, hogy a pénzbetétek
szolgáltatásával a Társasági Szerzõdés a következõk szerint módosuljon:
„4b. A Társaság törzstõkéje
A Társaság törzstõkéje: 2 017 090 000 Ft,
azaz kettõmilliárd-tizenhétmillió-kilencvenezer
forint. A törzstõke 1 255 090 000 Ft, azaz egymilliárd-kettõszázötvenötmillió-kilencven-ezer
forint pénzbeli betétbõl és 762 000 000 Ft, azaz
hétszázhatvankettõmillió forint nem pénzbeli
betétbõl (apport) áll.
5. A tagok törzsbetétei és azok esedékessége:
5a. Gödöllõ Város Önkormányzata
319 000 000 Ft, azaz háromszáztizenkilencmillió forint nem pénzbeli betét (apport) és
90.000 Ft, azaz kilencvenezer forint pénzbeli
betét. Részletes apportlistát lásd a 6A. pont
alatt.
A fenti érték a törzstõke 15,82 %-át képviseli.
5b. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
A Fõvárosi Bíróság 11.Pk.60219/95/12 sorszámú végzésével a GRASSALKOVICH Kas-

tély Közalapítványt megszüntette és a közalapítvány megmaradt vagyonát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának adta át,
amely köteles azt a közalapítvány céljához hasonlóan a Grassalkovich Kastélyegyüttes helyreállítására fordítani.
1 697 900 000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázkilencvenhétmillió-kilencszázezer korint.
A fenti érték a törzstõke 84,17 %-át képviseli.“

44/2005 (11.10.) sz. határozat:
(A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése a következõ szavazati arányok alapján)

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseletében: dr. Gémesi György 2868 igen,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében: dr. Király Gabriella 7131
igen,
a MaHill Mérnökiroda képviseletében: Magyar László 1 igen szavazattal
az elõzõ taggyûlési határozattal módosított
egységes szerkezetû Társasági Szerzõdést egyhangúlag elfogadta.

45/2005 (11.10.) sz. határozat:
(A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése a következõ szavazati arányok alapján)

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseletében: dr. Gémesi György 2868 igen,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma képviseletében: dr. Király Gabriella 7131
igen,
a MaHill Mérnökiroda képviseletében: Magyar László 1 igen szavazattal
egyhangúlag, elfogadta a GKK Kht. 2006.
évi elõzetes üzleti tervérõl készült tájékoztatást.
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Beküldési határidõ: 2005. december 15.
A 43. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Irányt adón világol / Arany sugár szemekkel
/ A régi tiszta oltár / Elém lebegve gördül / Virágos égi szõnyeg / A dal: Rorate Coli“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Sárvári Jánosné, Dózsa

SZILVESZTER 2005.
DECEMBER 31-ÉN 19
ÓRAKOR A SZIE ALMA
MATER ÉTTERMÉBEN
Sztár vendég: Csonka András
Zene: Ko v alcsik band
VACSORA: Puszta coctail, hideg libamáj
zsírjában, ropogós malacsült, Nádi betyár ropogós, hagymás törtburgonya,
pezsgõs káposzta, házi vegyes rétes, feketekávé. ásványvíz.
ÉJFÉL UTÁN: svédasztal: korhely leves,
virsli, füstölt-fõtt csülök.

Belépő ára vacsorával 6500 Ft
Jegyek elõvételben kaphatók az egyetem
éttermében vagy telefonon rendelhetõk a
06/30-484-9753-as számon.

ÁRPÁD
EGÉSZSÉGES
KITÜNTETÉSEK
NÉVELÕ

MENYASSZONY

Gy. út 39., Zelnik Róbert, Palotakert 9.
A MAG könyvesbolt vásárlási utalványát
nyerte: Kerekesné Gombos Kinga, Palotakert
15., Szabó Gyula, Dózsa Gy. út 5-7.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerték: Mundruczó János, Béri
Balogh Á. u. 7., Bukodi Miklósné,2117 Isaszeg,
Petõfi S. u 12.

