Gödöllői Szolgálat
XIV. évf. 46. szám • 2005. december 15.

Terjesztői ára: 75 Ft

Lokálpatrióta hetilap

Mikor kezdődhet végre a felújítás?

Községháza: eső után barikád
Derült égből igazán meglepő jelenség a
villámcsapás. Hát még télen! Márpedig a
városvezetést a tél derekán érte ez a
meglepő, megrázó természeti tünemény, hír formájában. Ami úgy szól,
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) december elsejei határozatával egy évre ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a volt községházát.
Mert hogy az történt, amit Körösfői
László, a szocialista frakció vezetője
amúgy mellékesen kibökött novemberben, több hónappal a felújításról döntő
képviselő-testületi ülés után: magánalapítványa a KÖH-höz fordult, kérve, hogy
vizsgálja meg az épület műemlékké
nyilvánításának lehetőségét. Azzal az
indokkal, hogy így pályázati pénzt lehet
szerezni a felújításra, és hogy jó lenne
az épületben elhelyezni a felmenője, a
mindenki által tisztelt és közismert művész által alapított gödöllői művésztelep
egynémely alkotását, amelyek bemutatására a városi múzeumban nincs elég
hely. Így került tehát a „Húszas“ műemléki védelem alá helyezésének ügye formálisan is a KÖH asztalára. A KÖH meg
sem kérdezve az önkormányzatot, a
kezdeményezést gyorsan visszaigazolta, szokásával ellentétben példátlanul
gyorsan elindította a folyamatot.

A felújításra váró szecessziós épület

Alapítva 1992

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Múlt héten szombaton öt helyszínen ünnepélyesen átadták a nemrégiben elkészült utakat. Többen is kiemelték, nem csak annak örülnek, hogy
elkészült az új útburkolat, hanem annak is, hogy
a VÜSZI nagy hangsúlyt fektetett a minõségi
munkára.
(2.oldal)
Egy csaknem húsz éves gépjármûvet vált ki a
forgalomból az az új Mercedes-Benz autóbusz,
amely december közepétõl közlekedik a Hegy
utcai vonalon. Az új busz 155 fõ befogadására
képes, légkondicionált és akadálymentes.
(2. oldal)
Nagy öröm volt újra találkozni a Grassalkovich-kastélyba látogató Juhász Ferenccel, aki a
60-as években, a kortárs magyar irodalom
egyik legnagyobb költõje.
(6. oldal)

Az önkormányzatra vonatkozóan, róla, de nélküle
döntött. És vajon demokratikusan?
Körösfõi kérelme – és következménye, a KÖH
intézkedése –, hogy a volt községházát mûemlékké nyilvánítsák, csapda. Alapjában veszélyezteti
egy Gödöllõnek fontos, de jelenlegi állapotában
életveszélyes épület idõbeni rendbetételét. Rövi-

den: értékeinek a megõrzését, megmutatását és
korszerûsítését. Tehát akkor mire fel, mi célt szolgál ez a Körösfõi-féle hirtelen elõrántott ötlet, a
múzeumi funkcióra váltás és a mûemlékké nyilvánítás. És miért most? Aligha kétséges, a válasz
nyitja, az elõbbi és az utóbbi kérdésre is ugyanaz: a
(folytatás a 3. oldalon)
jövõ évi választás a tét.
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Pezsgővel és borral köszönték meg a lakók

Újabb utcákat adtak át
A Rigó utca

Nem szegte kedvét a hideg szombaton a
nemrég elkészült utcák lakóinak, hogy
együtt örüljenek környezetük fejlődésének. Az öt helyszínen, ahol szombaton ünnepélyesen átadták az elkészült utakat,
többen is kiemelték, nem csak annak
örülnek, hogy elkészült az új útburkolat,
hanem annak is, hogy a VÜSZI Kht. munkatársai rendkívül nagy hangsúlyt fektettek a minőségi munkára.

– Nagyon örülünk a fejlesztésnek, nagyon szép
lett – mondta
Gyuricza
Károlyné, aki boldogan vállalkozott a
szalag átvágására.
– Nagyon szépen
megcsinálták. Állandóan dolgoztak, akik itt voltak.
Gyuricza Károlyné
Most, hogy elkészült az utca, az itt lévõ házak értéke is megnõtt.

A Mohács utca

fa, a Sas, a Hársfa utca és a Blaháné út, valamint a
Lázár Vilmos utcát a Kápolna közzel összekötõ
lépcsõ. Máthé László a megjelenteknek elmondta,
nehéz volt a rangsorolás, hogy mely utcák rendbetételére kerüljön sor az idén. A munkák márciusban kezdõdtek meg, és a csapadékvíz-elvezetési
rendszer kiépítésével együtt összesen 74 millió forintot költött az önkormányzat a fejlesztésekre.
A Mohács utca körzetében hét utca lakói örülhetnek a megújulásnak. A Mohács, a Szív, az Iskola, a
Hõs, a Sió, a Balaton és a Turul utca lakóit reggel
kilenc órára várták az ünnepélyes átadásra. A területen, ahol jelentõs károk keletkeztek a júliusi felhõszakadás során, nem csak az utak készültek el,
hanem a hozzájuk tartozó vízelvezetés is. Kis Antal önkormányzati képviselõ megköszönte a lakók
türelmét, és ígéretet tett, hogy mindent megtesz
azért, hogy azok az utak, amelyek a mostani fejlesztés során kimaradtak a „csomagból“, mihamarabb elkészüljenek.
– Bennünket kétszer
öntött el víz – mondta
Kovács Józsefné. – A
mostani nagy esõnél
szerencsére nem volt
semmi gond, bízom
benne, hogy késõbb is
jól fog vizsgázni. Nagyon örülök, hogy elkészült.
A nyári felhõszakaKovács Józsefné
dás nem kímélte a
Blahát sem. Ez az egyébként is betervezett munkálatok mellett jelentõs pluszfeladatokat jelentett a
kivitelezõnek, és jelentõs terheket rótt az önkormányzatra. Az elmúlt hónapok megfeszített munkájának eredményeként elkészült a Rigó, az Akác-

Máthé László a lakókkal
együtt vágja át a szalagot
Az Esze Tamás utca

– Nagyon elégedett vagyok az utakkal – válaszolta kérdésünkre Kovács István, a Sas utca lakója. – Már elviselhetetlen volt a por, nagy öröm mindenkinek, hogy elkészültek az utcák. Most, hogy
rendezték a vízelvezetést, új problémákkal is szembe kellett nézni ott, ahol én lakom, de a VÜSZI
munkatársai már dolgoznak azon, hogy mihamarabb megoldják.
A Zombor utca és környéke 31 millió forintos
fejlesztést kapott. A Fiume, a Forint, a Zombor és a
Rózsa utca kapott új szilárd burkolatot. Dr. Gémesi
György polgármester az átadás alkalmával azt
mondta, a tervek szerint jövõre, az útprogram során több mint 500 millió forintot szándékozik az
önkormányzat az úthálózat fejlesztésére fordítani.

Az Esze Tamás utcában pezsgõvel várták az átadásra érkezõket, akik már jóval a meghirdetett
idõpont elõtt a Thököly utca és az Esze Tamás utca
sarkához érkeztek. Harka Csaba úgy gondolta, az
esemény, megérdemli a koccintást, s percek alatt
gondoskodott az ünneplés habzó kellékérõl. Az Erdész köz és az Esze Tamás utca vízelvezetéssel
együtt 41 millió forintért készült el, nagy örömére
az ott lakóknak, akik sokan már évtizedek óta vártak erre a napra.
– Ez a rész elég messze esik mindentõl, így minden családban van gépkocsi, a legtöbben nem is

egy. Esõ után sokszor Bozóné Marika
lehetetlen volt közlekedni. Most nincs
semmi gond, nagyon
szépen megcsinálták. Nagyon örülünk
neki, igazából még a
munkavégzés
sem
volt zavaró. Az emberek nagyon tisztelettudóak, segítõkészek
voltak. Jól megcsinálták – mondta Bozóné Marika.
A Dessewffy utcai játszótér mellett is sokan várták a szalagátvágás pillanatát. Itt volt a helyszíne a
Gébics utca, Dessewffy utca, a Magtár köz, a Hajnóczy, a Telep, a Honvéd és az Ifjúság utca átadásának. A 87 millió forintos beruházás során elkészültek az utak, a gépkocsi beállók és a vízelvezetés. Már csupán egyetKovács László
len dolog van még folyamatban, a Gébics utca végén lévõ áteresz
cseréje, amelyet speciális méretei miatt külön
le kellett gyártatni. Ezt
várhatóan a napokban
illesztik helyére a
VÜSZI szakemberei.
Az ott lakók nevében Kovács László mondott köszönetet:
– Igaz, a nyáron voltak feszült pillanatok a felhõszakadás után, de nagyon jól végzõdött ez a projekt. Köszönjük a VÜSZI-nek és Varga Árpádnak,
aki nagyon sokat dolgozott. Én 97-óta lakom itt,
azóta nem volt ezen a részen ekkora fejlesztés.
Az útprogramról beszámolva a polgármester elmondta, jövõre több mint 50 utca rendbetétele szerepel a tervekben. Így jövõre 80 százalékos lesz a
városban a csapadékvíz-elvezetéssel ellátott, burkolt utak aránya.
(b.j.)
Fotók: a szerző

Modern, kényelmes, akadálymentes

Új autóbuszt kapott Gödöllő
Egy régi, csaknem húsz esztendős gépjárművet vált ki a forgalomból az az új
Mercedes-Benz autóbusz, amely december közepétől közlekedik a Hegy
utcai vonalon. Az új busz 155
fő befogadására képes, légkondicionált és akadálymentes. A járművet Pekli Ferenc
vezérigazgató adta át.
Már régóta megértek a cserére a gödöllõi forgalomban közlekedõ autóbuszok. A Volánbusz Rt. már évek
óta tervezi a cserét, de országos
szinten az idén mindössze 70 körüli
gépkocsi lecserélésére volt lehetõség, jövõre pedig a tervek szerint
alig több mint hatvan új jármûvet állíthatnak forgalomba. Ám az ígéretek szerint ezekbõl a gödöllõi térség közlekedését fogja néhány korszerûsíteni.
A gödöllõi autóbusz-pályaudvaron naponta
660 járat fordul meg, s így elmondhatjuk, naponta közel tízezer ember érinti utazása során. Ezen
a pályaudvaron naponta 660 járat, az átutazókkal
együtt közel 10 ezer ember fordul meg. Nem
mindegy tehát milyen körülmények fogadják az
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ide érkezõket, még akkor is, ha csak a busz ablakából tekintenek ki. A pályaudvar legutóbbi
felújítását 2003-ban végezték el, akkor a váróterem és az elõvételi jegypénztárak újultak meg. A

Volánbusz Rt. jövõre tervezi az épület további
felújítását, az önkormányzat pedig a terület útburkolatának rendbetételével járulna hozzá, a
pályaudvar korszerûsítéséhez.
A fejlesztések között új buszjárat beindítása is
szerepel. A lakossági igények figyelembevételével a délutáni idõszakban öt járat indulna az incsõi lakóparkhoz.
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(folytatás az 1. oldalról)

– Meglepõdött Körösfõi László kezdeményezésén? – kérdeztük Gémesi György polgármestert.
– Igen.
– Mi volt benne a meglepõ?
– Az, hogy bátorságot merített hozzá. Semmi
sem adott ugyanis indokot neki arra, hogy a testület döntése után, a testület megkerülésével megakassza a felújításról szóló határozatunk végrehajtását. Mert ugyanis errõl van szó. Boldogan hittem,
hogy miután megkötöttük a szerzõdést a befektetõvel az épület felújítására, és sikerült az ingatlant
kiürítenünk, az év végére minden kérdést rendeztünk, minden akadályt elhárítottunk a várva várt
építkezés elõl. A befektetõ cég az eredeti építészeti
terveket követve kívánja szinte újjáépíteni a házat.
Senkinek sem kell attól félnie, hogy elveszítjük
egy értékünket. Hacsak azért nem, mert most várnunk kell, amikor dolgozhatnánk is.
– E szerint a mûemléki védelemre vonatkozó
kezdeményezés felesleges, nyitott kapukat dönget?
– Így van. De Körösfõi úr nem az együttmûködést keresi, hanem bizonytalanságot akar kelteni.
Egy városépítési feladatból próbál mondvacsinált
érvekkel politikai tõkét kovácsolni. Évek teltek el
azóta, hogy meghatároztuk a volt községháza
hasznosítási célját. Attól kezdve kerestük a befektetõket. A képviselõ úr nem állt elõ eredetibb elképzeléssel, mint amit a testület kialakított. Így hát
joggal feltételezem, hogy nem a szóértést keresi,
hanem a megvalósítást akarja megakadályozni. A
községház felújítása ugyanis sikertörténet lehet.
Nem tudok másra gondolni, mint arra: az ellenzéki
frakció továbbra is magáénak vallja azt a ciklus
elején megfogalmazott „hitvallását“, hogy a polgármester cselekvési lehetõségének korlátozására
törekszik.
– Mi a legbántóbb ebben?
– Aki ilyen lépésre szánja el magát, abban megkérdõjelezõdik a települési közösségért érzett felelõsség. Sértõ ez az önzõ, megfontolatlan, a település fejlõdését megakadályozó magatartás. Amikor
bejelentette, mint tett, rögtön megválaszoltam:
csodálkozom rajta, hiszen döntés után vagyunk.
Hozzátettem: a mûemlék Hamvay-kúria felújításához egy fillér támogatást sem kaptunk az államtól,
pedig kértünk és próbálkoztunk. Bízvást furcsának
mondható, és ez bizony sajnálatos, hogy Körõsfõi
úr nem hiszi, hogy szervesen egymáshoz és egymásra épülhet az örökség, a tradíció, és a modern;
hogy az egykori húszas éppen úgy lehet jó példa
mind az értõ hagyományõrzésre, mind a kötelezõ
korszerûségre, hogy egyben megfelel a közgazdasági racionalitásnak. Vagyis annak a magatartásnak és gondolkodásmódnak, amit köznapian polgáriként emlegetünk.
– Most akkor hogyan tovább?
– A felújítás tervei egészen biztosan kiállják a
szakmai próbát a KÖH-nél is. De idõbe telik, amíg
az új engedélyezési eljárás lezárul, közben tovább
romlik az épület állaga. Az idõ pénz a befektetõnek
és a városnak is. Ezért és azért is, mert mindent jól
elõkészítettünk, végigtárgyaltunk, bízom benne,
hogy gyorsított eljárással jóváhagyják a terveket.
De nagyon szégyellem magam a befektetõ elõtt
Körösfõi úr és frakciója helyett is, amely mindeddig szó nélkül hagyta vezetõjének ezt a
(félre)lépését.

*
Lakat alatt a Nagy Sándor-ház. A falakat megmentették, de élet nincs a
házban, pedig műemlék...

– Milyen új tények váltak ismerté, hogy újra napirendre került a régi községháza ügye vagy ez
csak egyéni elhatározás, ötlet? – kérdeztük Körösfõi Lászlót.
– A Körösfõi-Kriesch Aladár Mûvészeti Alapítvány képviseletében fordultam a mûemlékké nyilvánítás kérelmével a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalhoz. Kezdeményezésem alapja a városi
képviselõ-testület által nyáron tárgyalt közmûvelõdési koncepciótervezet, amely kimondja, hogy a
mûvésztelep-hagyaték megfelelõ raktározásához
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és méltó bemutatásához fejlesztés szükséges, és a
következõ években meg kell találni a bõvítés lehetõségeit, például a községháza felújítása után. Az a
célom, hogy oda, méltó helyre kerüljön a folyton
bõvülõ hagyaték. Ha pedig mûemlékké nyilvánítanák a községházát, sokkal nagyobb források nyílnának meg európai uniós pályázatokon, mert azokon elõnyt élvez, ha egy épület mûemlék.
– Hol itt a probléma? Hiszen a dokumentumok
azt mutatják, a képviselõ-testület, amikor a községháza sorsáról döntött, mindazt az állag- és értékõrzést vállalta, amit most – mintha nem így lenne –,
újból követelményként határoz meg a mûemlékké
nyilvánítási igénye. Ezt egyszer már megbeszélték.
Meddig álmodjuk még?

Mi indokolja a védetté nyilvánítást, mi van veszélyben, mi ennek a valóságos magyarázata.
– Én csak azt mondom, hogy a védetté nyilvánítás nagyobb lehetõséget nyújt pályázati pénzek
megszerzésére. Lehet, hogy az idõbe telik, amíg ez
a folyamat lezajlik, amíg megállapítják, hogy a
községháza mûemlékké nyilvánítható-e vagy sem,
nem vagyok szakember, de az a néhány hónap haladék bõven megéri azokért a lehetõségekért, amiket pluszban nyerünk.
– A város közmûvelõdési koncepciója, amire
utalt, egy elgondolás, tervezet. Viszont a községháza felújítására befektetõ jelentkezett, amelynek
javaslatát bizottságok, testületek tárgyalták, a döntést választott testület hozta. Az önkormányzat
szerzõdést kötött a vállalkozással. Vagyis minden
lépés törvény és jog szerint történt. Ön a döntés
után több hónappal tette meg a kezdeményezést,
amely így kicsit öncélúnak tûnik.
– Nem a döntést akarjuk megmásítani. Szó sincs
arról, hogy nem akarjuk megvalósítani a szállodát,
s a hozzá kapcsolódó létesítményeket. A védetté
nyilvánítás folyamatával a kivitelezés idõben
csúszni fog, de hát hány olyan terv volt már, ami
hónapokat, néha éveket csúszott. Én úgy gondolom, hogy a csúszás kisebb hátrányt jelent, mint az
az elõny, hogy pályázati pénzt lehet rá szerezni.
Így mentette meg az alapítvány a Nagy Sándorházat is, amire több mint 25 milliót kaptunk pályázati úton.
– Igen ám, de a községháza nagyobb tétel, milliárdos nagyságrend.
– Annál inkább szükség lenne EU-s pályázati
pénzt nyerni rá.
– Mi az esély arra, hogy e pénzt meg is lehet szerezni?
– Ha nem pályázunk, akkor semmi, ha viszont
mûemlékké nyilvánítják a községházát, akkor a lehetõség megvan, persze további lobbizásra lesz
szükség.
– Ezzel szemben most van befektetõ, s
elfogadott pénzügyi konstrukció.
– Szerintem így is végrehajtható a felújítás. Igen, csúszást szenvedhet néhány
hónapig. A mérleg egyik serpenyõjében
ez van. A másikban pedig az, hogy ha
mûemlék lesz, akkor hozzájuthat a város
támogatásokhoz, s ezzel a város majdani
kiadásait csökkenti, illetve az így megtakarított pénzt fel lehet használni más kiadásra.
– Képviselõ úr, miért csak most tájékoztatta a képviselõ-testületet a beadványáról?
– Amikor a KÖH-höz benyújtottam a
mûemlékké nyilvánítási javaslatomat, a legközelebbi testületi ülésen tájékoztattam a képviselõket
a beadvány tartalmáról és a mûemlékké nyilvánítás lehetséges elõnyeirõl.

ÉRTÉKVÉDELEM, ÉRTÉKTEREMTÉS
A volt községházát az önkormányzat 1994-ben
helyi védettségû építészeti értékké nyilvánította,
amit városképi és városszerkezeti jelentõsége, értékes részletmegoldásai, tömegformálása és
anyaghasználata indokolt.

*
Városunk az elmúlt években több építészeti elismerésben részesült. 2001-ben egy nemzetközi
ingatlanfejlesztési nívódíj pályázat különdíját kapta a múzeum és a piac épületegyüttesének önerõs
kialakításáért, beleértve a Hamvay-kúria felújítását
is. A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége
2004-ben Hild-díjjal jutalmazta Gödöllõ építészeti
és városépítési tevékenységét.

*
Gödöllõ még messze nem befejezett város. Itt
úgy kell várost építeni, hogy a városadottságokat is
meg kell teremteni. Amikor a volt községháza felépült, egy városi igényû épülettel gazdagodott a falu. Most egy formálódó
városhoz kellene méltóvá tenni a Dózsa
György út 2. szám alatti
házat. Az önkormányzat szállodát álmodott
bele, ami nélkül nincs
jól fizetõ idegenforgalom. A pinceszinten
mélygarázs létesül, a
házban vendéglátó egységek, üzletek nyílnak.
Másik oldalról nézve
munkahelyek, ahová
emberek járnak majd
dolgozni.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA VÁR A KÖH
Lapunk információja szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz érkezett, és a védettséget
kérõ levelet egy az „ügyben nem érdekelt magánszemély“ nyújtotta be. A hivatal az ombudsman állásfoglalására vár – más ügyekkel együtt – hogy
bemutatható-e a levél.

VÉLEMÉNYEK
A mûvi botránykeltéssel kapcsolatban természetesen megkerestünk ellenzéki képviselõket is.
Bár kíváncsiak voltunk a véleményükre, dr. Szakács Gyula (SZDSZ) és Horváth Miklós (MSZP)
urak elítélõen nyilatkozva a lapunkról (amint azt
megszoktuk – a szerk.), megtagadták a válaszadást. Kovács Barnabás (MSZP) annyit közölt újságírónkkal, hogy a levelet nem látta, az ügyet Körösfõi Lászlónak az elõzõ testületi ülésen elmondott szavaiból ismeri. Véleménye szerint a kérdés
csak a tulajdonosra, és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalra tartozik, így õ ebben nem kíván állást
foglalni – holott választott emberként bizony õ is
felelõs a városért.

*
A beruházó Öresund Kft. képviselõje, Komlós
János lapunktól hallott elõször a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatáról. Mivel a kérdésrõl nem rendelkezett részletes információval, így
csak magánvéleményt tudott megfogalmazni. Szerinte nem véletlen, hogy eddig nem került mûemléki védettség alá az épület, mivel a jelenlegi állapotban nem is „képvisel“ építészetileg értéket.
Szerinte amennyiben a század eleji tervek megvalósultak volna, akkor igazán szép, és városképileg
is igényes ingatlan jött volna létre. Ám, az építéskor erre – vélhetõen anyagi okok miatt – nem volt
lehetõség. A vállalkozó úgy gondolja, amennyiben
az õ munkájuk alapján, és az eredeti tervek felhasználásával, létrejön a tervezõ által megálmodott
elképzelés, úgy nemcsak Gödöllõnek, de az országnak is lesz egy újabb, igazán komoly építészeti értéket képviselõ ingatlana.

*
dr. Fábián Zsolt alpolgármester (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub):
„Körösfõi Lászlónak volt lehetõsége arra, hogy
az elmúlt 15 évben védetté nyilváníttassa a községházát. Nem tette. Miért éppen akkor tette ezt meg,
amikor már folyamatban volt az építési engedély
kiadása?! Mi ezzel a célja? Miért akarja megakadályozni, hogy felújítsák az épületet? Korábban
ugyanis a képviselõ-testület minden tagja egyetértett abban, hogy az épületet szállodaként hasznosítsák. Most pedig múzeumot tervez. Azt ki fogja finanszírozni? A vállalkozó vállalta, hogy az eredeti
tervek és rajzok alapján újítja fel az épületet, s az
nem került volna pénzébe az önkormányzatnak.
Miért kell ezt megakadályozni?! Ha ezután tovább
romlik az épület állapota, akkor Körösfõi László,
illetve az alapítványa lesz egyedül a felelõs! Az
épület egyébként helyi védettséget élvezett eddig is.
Körösfõi Lászlónak azonban semmi sem drága!
Politikai céljait a város és annak egyik kiemelt
épületének kárára akarja véghezvinni. Ehhez ráadásul a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt is felhasználta eszközül.
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Beláthatatlan, hogy mennyit csúszhat a felújítás
és félek, hogy a nagy nehézségek árán a kiürített
épület romlása felgyorsul.“

*
Dávid László (Fidesz-MPSz):
„Ez egyszerûen felháborító! Miért nem elõtte
nyilváníttatta mûemlékké?! Miért pont akkor, miután már megszületett a képviselõ-testület határozata?! Körösfõi Lászlót nagy felelõsség terheli azért,
hogy megakadályozta az épület felújítását, de
szakmailag Varga Kálmánt, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökét is.
Minden munka elhalasztódik, legalább egy évvel. A vége beláthatatlan. Egy biztos, ha a felújítás
folyamata megáll, akkor egy szellemépület csúfítja
majd el a belváros látképét.“

*
dr. Bükkfalvy Beatrix (MIÉP):
„Valójában ez a kezdeményezés támogatható
lenne, ha az idõzítése nem így történik – képviselõtestületi döntés után, a munkák megkezdése elõtt –,
akkor, amikor már hosszú ideje tartó próbálkozások után végre sikerült megoldást találni az épület
hasznosítására és a felújítására. Ezzel a lépéssel,
az alapítvány nevében írt levéllel képviselõ úr
megvétózta az eddigi eredményes, felújításra vonatkozó törekvéseket, és úgy néz ki, hogy hosszú
idõre hátráltatja is az épület hasznosítását. A képviselõ úr hivatkozott arra, hogy a védetté nyilvánítással hozzá lehetne jutni más forrásokhoz, így
EU-s pályázati pénzekhez. Ez egy bizonytalan dolog. Tudjuk, hogy milyen nagy zûrzavar uralkodik
az EU-s pályázati pénzek körül, nincsenek felhasználva 2001-2002-es elõcsatlakozási projektekhez
rendelt források, tudjuk, az EU-s pályázati pénzeket a jelenlegi kormány más célokra használja fel,
a költségvetésbe építi be. Úgy gondolom, amikor
egy kész helyzet van, minden elõkészítés a szakma
szabályainak megfelelõen történt, és semmi akadálya annak, hogy mielõbb teljes szépségében pompázzon ez a város központjában álló épület, akkor
ezt nem lett volna szabad idõzítve, ilyen formában
megvétózni.“

*
Guba Lajos (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub):
„Nagyon sajnálatosnak tartom Körösfõi László
kezdeményezését, hiszen hosszú, több éves elõkészítés elõzte meg a képviselõ-testület döntését. Az
elõkészítés során is lehetõsége volt a cselekvésre.
Fontosnak tartom, hogy az épület az eredeti, szecessziós stílusában újuljon meg. A felújítás minél
elõbbi megkezdése fontos a város lakossága számára. Egy romos, balesetveszélyes, a város képét
elcsúfító épület kerülne vissza eredeti formájába.
Megdöbbentõnek tartom, hogy ezt a dolgot sem
elõtte, se utána nem egyeztette a város vezetõivel
vagy képviselõivel. Különösen úgy, hogy a körzetemben lévõ épületrõl van szó, és magam vagyok a
kulturális bizottság elnöke.
Nyilván késhet a felújítás, de a befektetõt is nehéz helyzetbe hozhatja, veszélyeztetheti az egész
pénzügyi konstrukciót. Remélem, a polgármesteri
hivatal él a fellebbezés lehetõségével!“

*
Víg János, az önkormányzat városfejlesztési bizottságának külsõs tagja:
„A szakterületen több évtizede dolgozó, mûemléki szempontból védett épületek felújításában
részt vevõ szobrászmûvész restaurátorként állítom,
a volt községháza rekonstrukciós terve megfelel
azoknak a feltételeknek, amiket egy városképi, de
akár mûemléki szempontok szerint is védett épületnek élveznie kell. Természetesen a mûemlékvédelmi hatóság által kiírt védelem jogos. A különösnek
azt tartom, hogy most, abban a fázisban, amikor
már majdnem elfogadták az építészeti terveket, végül is akadályozza a fejlesztést, a beruházást, a
munkát. Ebben a helyzetben azon is csodálkozom,
hogy a KÖH nem egy gyorsított eljárású hatósági
vizsgálatot rendel el, ami akár egy hónap alatt is
befejezhetõ (hiszen már minden engedélyezési terv
elkészült). Így nem lenne akadálya annak, hogy
egyúttal az építés is megkezdõdjön.“
(m.k.)

Volt jobb!
Körösfõi László aludt egy ideig, azután eszébe jutott, tenni kellene valamit. De mit? Számára kézenfekvõ volt: múzeumot kell berendezni a volt községháza rogyadozó falai között. Ment is a levél, jött is a levél, fekete pecséttel, dörgedelemmel, aztán nyomában
csönd és néma tartomány. Riadót senki nem
dobolt, csak az „értelem“. Ez épp elég volt a
felismeréshez. A frakcióvezetõ úr cikket tervezett, de cakkba lépett. Vagy másként, maradva az indítóképünknél, esõ után nem az isteni béke, hanem a barikád következett.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vörös ház
Casa Rossa, vagyis Vörös Ház az eredeti címe Francesca Marciano Szerelmem, Róma címen most megjelent regényének.
Róma mindig ott van a történet hátterében, az
elbeszélõ hõsnõ ott született, oda tér vissza újra
és újra, majd végül ott állapodik meg. „És hirtelen világosan láttam, hogy az a földrajzi elhelyezkedés formált, amelyben felnõttem. Rómában minden utca egy kanyarba, egy kunkorba,
egy keresztbe vagy egyszerûen csak egy zsákutcába torkollik. Megértettem, hogy egy bámulatos meglepetésekkel teli labirintusban cseperedtem fel. Sosem lehet tudni, mi vár ránk a sarkon túl, nem lehet messzire, egyenesen elõre
látni. Nincs észak, dél, kelet, nyugat, csak ez az
örökös körforgás. Manhattan térképhálózatában elõre tudható számok és keresztutcák vannak. Az ember mindig tudja, hol tart.“
Nem véletlenül történik az összehasonlítás
Manhattannel. Alina, aki a regényben az elbeszélõ szerepét tölti be, New Yorkba, annak belvárosába költözik, egy ottani galériában vállal
munkát.
Õ mindig is, ha akár együtt lakott is a családjával, valahogy távol volt tõle. Kilógott belõle.
Õt nem fogta a markába családja végzete. Mintegy kívülállóként jár aztán a történések után.
Milyen titkokat rejt a múlt? Miért alakultak a
dolgok úgy, ahogyan?
Manhattanben szépen, magától értetõdõen
következik be, aminek éppen az ideje van. Szerelmes lesz, boldogok egy író-újságíróval, Daniellel, úgy érzik, megtalálták egymásban az
igazit.
Aztán becsap a villám. Megtudja, hogy a nõvérét, Isabellát otthon Olaszországban letartóz-

tatták. Nem is akármilyen
váddal. Egy terroristacsoport
tagjaként részese volt egy politikai gyilkosságnak. Akár életfogytiglani börtönnel is sújthatják.
Isa gyilkos? De hát miért?
Hogyan jutott el idáig? A kötelességet, azt, hogy a nõvére, az
anyja mellett a helye, elõbbre
tartja a szerelemnél, hazaköltözik. De nem anynyira Rómába, hanem a Casa Rossába. Ez egy
vörösre festett falú tanyaház Olaszország déli
részén, a „csizma“ sarkán. Még a nagyapja vásárolta.
A nagyapja, akirõl a veje, az õ, Alina filmes
apja forgatókönyvet írt. A nagyapját otthagyta a
felesége, a csak Renée-nek emlegetett arab
nagymama. Az apa, Oliviero öngyilkos lett. Miért?
Isabellát végül is csak nyolc évre ítélik. Hamarosan kiszabadul. Alina eddigre már újra
együtt él Daniellel. Daniel utánajött. Együtt élnek a Casa Rossában. Ismét boldogok. Alina
forgatókönyvek lektorálásával foglalkozik, Daniel egy könyvön dolgozik. Már-már túl szép is
az egész. Alinát balsejtelmek gyötrik. „Ilyen a
boldogság, te hülye, csak nem vagy hozzászokva“ - nyugtatja magát.
Azonban a balsejtelmeknek volt igazuk. Az
észvesztõen meglepõ fordulatok még csak eztán következnek. Alina hogyan teszi túl magát
rajtuk? Hogyan kerekedik ismét felül a családi
végzeten? (Végül úgy dönt, egyszer s mindenkorra elhagyja a Casa Rossát. Eladják. Az árnyéka ne vetüljön többé rájuk. A költözködés
alkalmával az anyjával felszabadultan, nevetve
ugrálnak, táncolnak az esõben. A falon felázik a
vörös festék. Alóla elõtûnik Renée aktja, amit
még a nagyapa – közepes tehetségû festõmûvész – festett oda.
(Francesca Marciano: Szerelmem, Róma)
-nád-

„Fantasztikus ez az iskola...“

adventi mûsorában adhat hangversenyt (a szereplõk között lesznek
gödöllõi csellisták is).
November 23-án két teltházas ifjúsági hangversenyen hallhatták az
iskolás gyermekek a Városi Fúvószenekar színes mûsorát. Ebben a zenekarban a volt zeneiskolások mellett játszanak tehetséges jelenlegi
fúvós és ütõs növendékeink is.
December 1-jén Cegléden rendeztek Pest
Megyei Kamarazenei Fesztivált és Versenyt,
amelyre 7 kamaracsoportunk jutott el. A feszti-

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai

Sikerek csúcsán
Fülemben cseng a Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny zsűri-elnökének dicsérete, amit Gál Tamás Lisztdíjas karmester közvetített számomra,
iskolánk sikerén örvendve.
Iskolánk országszerte arról „híres“, hogy a zenetanítás minden ágában kiváló
eredményekkel büszkélkedhet.
Szinte minden hónapban több, iskolánk falain túlmutató sikert
könyvelhetünk el. Az eredmények háttere pedig gyermekközpontú és értékközpontú zenei nevelésünk. Olyan nagyszerû tanárok áldozatkész munkája áll tanítványaink szereplései mögött,
akik nem ismernek pihenést és
fáradtságot, ha valamilyen fellépésre kell készülni.
Október 30-án a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar és a Nemzeti
Énekkar hangversenyén 600 fõnyi közönség áhítattal hallgatta Brahms: Német requiemjét. Antal Mátyás, az énekkar Liszt-díjas karigazgatója rendkívül elismerõen nyilatkozott a zenekar tevékenységérõl, és mivel ez a zenekar zömével zenetanárokat és volt zeneiskolásokat foglalkoztat, így bár önálló, mégis iskolánk büszkesége.
Az õszi szünet után két alkalommal zenetanáraink örvendeztették meg a zeneszeretõket a
Házimuzsika estjein, mûvészi igényességgel
összeállított mûsorral.
November 18-án iskolánk Megyei Mélyvonós Találkozót rendezett. A rendezvény Pest
megyébõl 112 résztvevõt fogadott, akik közül a
zsûri által kiválasztott hat szólista és hét kamaracsoport december 18-án, a Királyi Kastély

Kedves
Olvasóink!

a Turina Gitárszextett

vál jelleg miatt kiemelt nívódíjjal, nívódíjjal és
dicsérettel értékelték a fellépõket. A díjakból
hetet a gödöllõiek hoztak el.
KIEMELT NÍVÓDÍJ:
A Tücsök együttes (Albert Julianna, Bréda
Zsófia, Halmóczky Sarolta, Havelda Luca, Lázár Bíborka és Necz Balázs, 7-8 éves hegedûsök. Tanáruk: Gálné Bagi Márta.)
A Sivadó család kamaracsoportja (Sivadó
Mónika, Brigitta, Anna, Zsófia, Balázs és Dávid. Tanáruk: Novák Gyuláné és Székely Judit.)
A Colla Parte Consort (Babarczy Balázs,
Bajnóczi Johanna, Bajnóczi Teréz, Budai Zsófia, Csomor Viola – furulyák, Baranyi Anett –
gitár, Hartyányi Gábor – cselló, Borosnyai

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A
KASTÉLY JAVÁRA
2006. JANUÁR 7-ÉN
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 18., vasárnap, 17 óra
Helyszín: Gödöllõi Királyi Kastély, Díszterem
A Gödöllõi Mélyvonós Fesztivál díjazottjainak ünnepi hangversenye
December 19., hétfõ, 17 óra
Novák Gyuláné növendékeinek hangversenye (hegedû)
December 20., kedd, 17 óra
Barta Katalin tanszakának közös órája (zongora)
Áron – ütõhangszerek. Tanáruk: Zagyváné
Molnár Ildikó.)
A Turina Gitárszextett (Sándor Krisztina,
Lukács Dóra, Kurucz Ádám, Simon Bence, Fehér Anita és Török Zoltán. Tanáruk: Kósáné Szabó Beáta.)
NÍVÓDÍJ:
Juniki Ádám – cselló és Szajkovics Ádám –
zongora duója. Tanáraik: Tóthné Pataki Anikó
és Törpényi Sándor.
Kis Dorottya és Gecse Adrienn – altfurulya
duó. Tanáraik: Bali János és Székely Judit.
A Saltarello együttes (Kis Dorottya, Gecse
Adrienn, Gecse Júlia, Kovács Réka – furulya, Illésy Mihály – ütõhangszerek. Tanáruk: Székely
Ferenczi Anna
Judit.)

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.
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Íróvendégek a kastélyban

Mint egy atommáglya...
Megható öröm, nem csekély élmény
volt újratalálkozni a Királyi Kastélyba
látogató Juhász Ferenccel, aki a 60-as
években, mikor a kortárs magyar irodalmat olvasni kezdtem, talán a legnagyobb költőnknek számított, sőt,
előbb, az 50-es években is jelentős sikereket ért el. Hömpölygő, határtalan verseiből nem egyet kívülről tudtam, szavaltam és sírtam: „…naponta lerogyok,
száz golyó szügyemben, naponta fölkelek, százszor teljesebben…“

Hetvennyolc évesen egy költõ nyaktól felfelé
olyan, mint egy atommáglya. Állandó versképzõ állapotban. De nyaktól lefelé meg: mint
egy temetõ…
– Tavaly Ön lett a Prima primissima irodalmi
kategóriájának fõdíjasa…
– Azt megkérdezték elõre, hogy vállalom-e a
jelölést. De az eredményt még akkor se tudtam,
mikor beültem a Nemzeti Színházba a díjkiosztó ünnepségre. Egyszer csak hallom a nevemet.
Hát én majd'…!
A szót, amit mondott Juhász Ferenc, a tévében kifütyülik, én itt kipontoztam.
Juhász Ferenc nem egyedül jött el a kastélyba, de a vele tartó Ördögh Szilveszter író olyan
szerényen meghúzódott a háttérben, hogy szót

– Ön már az elsõ kötetéért Kossuth díjat
kapott…
– Nem. A harmadik kötetem volt az Apám,
aminek a megjelenése után a Kossuth-díjat kaptam. Az elsõ könyve- Ördögh Szilveszter
met Szárnyas csikó címmel jelen- és Juhász Ferenc
tette meg még 1949-ben a Franklin
kiadó. Mit gondol, ki volt ennek a
könyvnek a három lektora?
– Nem tudom.
– Schöplin Aladár, Keresztury Dezsõ, Vas István.
– De mégis, rendkívül fiatalon…
– Huszonkét és fél éves voltam
1951 márciusában, mikor a Kossuthdíjat átvehettem. Mentem az utcán,
szembejött Veres Péter. Körüljárt,
mint egy csikót a vásárban. Rám nézett meleg szemekkel, és azt mondta: téged se válthattunk. Ördögh Szilvesztert A csikó címost egy nagy öröm fog érni. Aztán hivatalos mû novelláskötete avatta íróvá 1973-ban. Tiértesítést is kaptam a minisztériumtól… hogy is zenegy könyve jelent meg eddig, legutóbb
hívták akkor? Népmûvelési Minisztérium, 2000-ben az Eretnek írások címû gyûjtemény.
igen… Velem minden olyan hamar történt…
Õ is könyvkiadói lektori múltat tudhat magáénak:
– Sokáig a Szépirodalmi Könyvkiadóban dol- a Magvetõ Könyvkiadónál dolgozott 1983-ig.
gozott lektorként…
Akkortól megszûnéséig rovatvezetõje volt az Új
– Akkor már, mikor odakerültem, nehéz idõk Írásnak. Jelenleg, 1988-tól a Tekintet címû folyóijártak, folytak a politikai tisztogatások, perek. rat fõszerkesztõje.
N. A.
Találkoztam a körúton Illés Endrével és Vas Istvánnal. Megkérdezték: mit csinálsz mostanában? Mondtam, hogy nem csinálok semmit. Azt
nem lehet, mert tudod, hogy milyen idõk vannak. Vagy fordítasz, vagy eljössz a Szépirodalmihoz. Hát, elmentem a Szépirodalmihoz, és
ott huszonöt évet eltöltöttem. Negyven évet
voltam összesen szolgálatban, tizenöt évig még
Előadó:
az Új Írás fõszerkesztõjeként. 1991-ben szûnt
Mácz István teológus, író
meg az Új Írás. Nem tudtuk megmenteni, íróktól próbáltam pénzt összeszedni a fenntartásáIdőpont: 2005. december 16.
hoz… Búcsúszámot csináltam, benne indula(péntek), 18 óra
tos, feszült elköszönõ levelemmel, és elmentem
nyugdíjba. Nem jó nyugdíjas költõnek lenni!
Helyszín: Városi Múzeum
– Miért?
I. emeleti előadóterme
– Jobb, ha kötött az ember. A kötöttség a
nyugdíjjal megszûnik. Most minden reggel rám
Házigazda: dr. Krassay László
néz otthon az íróasztal: gyere ide…! Nem jó.

Karácsony előtt

Őrzött történeteim

Végső búcsú Gémesi Józseftől
A Dózsa György úti temetőben vettek december 7-én búcsút a 94. életévében korában elhunyt vitéz dr. Gémesi Józseftől családja, barátai és
tisztelői. Az egykori Gödöllői Premontrei Gimnázium tanárát Ullmann
Péter perjel búcsúztatta. A gyásszertartáson gödöllői diákjai nevében dr.
Polcz Iván emlékezett meg egykori
osztályfőnökéről, a kassai premontrei öregdiákok Czima György által
írott búcsúszavait Paulusz Ede tolmácsolta.
„Tisztelt Tanár úr, felejthetetlen Józsi bácsi!
Kassáról száll Hozzád üzenetünk, szívünk
dobbanása. Kisdiák korunkban padjaink
közt járva tanítottál, neveltél minket becsületre, gerinces magatartásra, túlmutatva a
tantárgy követelményein. Példaképünk voltál és maradsz életünk végéig. Szeretetteljes
kapcsolatunkat fenntartottuk a késõbbiek folyamán is s amióta, mint premontrei öregdiákok Gödöllõn találkozhattunk a jó Isten kegyelmébõl, elbeszélgethettünk, mindig jó
szívvel voltál Kassa városa és mifelénk is. 90
éves születésnapodon még meglátogattunk,
kedves feleségeddel szívélyesen fogadtatok,
és saját kezeddel szedtél nekünk kertedben
szamócát. Soha nem felejtünk el, a Kassai

Egy tanítvány búcsúja
„Az 1953-54-es tanévben végeztem általános
iskolai tanulmányaimat. A Török Ignác Gimnázium 1955-ben nyílt meg, így egy tanéven
át, Gödöllõnek csak általános iskolája és (akkor már) egyeteme volt, gimnáziuma nem.
Bennünket Aszódra, Mátyásföldre és Budapestre irányítottak középiskolába. Én Budapestre, a híres Eötvös József Gimnáziumba
kerültem és ma is büszke vagyok arra, hogy
ott végeztem. 1956-ban kezdtük a negyedik
osztályt, készülve az érettségire. A közben kitört forradalom és az azt követõ súlyos harcokat az iskolánk épülete is megszenvedte, az
ajtókat, ablakokat kitörték, szétlõtték, de így
volt ezzel más iskola is. Tetézte ezt, hogy tüzelõanyag sem volt. A helyreállítás után emlékezetem szerint csak március végén, április
elején kezdõdött meg a tanítás. Novemberre
terjedt el a hír Gödöllõn, hogy az érettségire
készülõ diákok számára felkészítõ oktatás indul matematikából és fizikából az Imre utcai
iskolában. A fûtetlen tanteremben kabátban,
sapkában, naponta három-négy órát töltöttünk. Napról-napra többen jöttek, késõbb lehettünk vagy harmincan. Mindannyian hálá-

Süteménysütő verseny!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
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

Öregdiákok Krónikája minden emléket megõriz Rólad. Mi pedig régi diákjaid szívünkben tartjuk meg és emlékezünk példamutató
jellemedre, hazaszeretetedre és a nehéz helyzetekben is gerinces kitartásodra.
Köszönjük mindezt Neked és most, amikor a
jó Isten magához szólított Téged, kérjük, adjon Neked örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék Neked.
Reqiescas in Pace!“
A volt kassai II. Rákóczi Ferenc premontrei
gimnázium öregdiákjai
sak lehetünk dr. Gémesi József tanár úrnak és
a pályáját akkor kezdõ Kelényi Juditnak, aki
évtizedek óta köztiszteletben álló gimnáziumi
matematika tanárnõ, és akit ma már Vancsó
Jutka néninek ismernek Gödöllõn.
Vajon mi késztetett egy sokgyermekes családos embert arra, hogy fizetség nélkül egy fûtetlen osztályteremben tanítson olyan diákokat, akiknek sorsát sem ezt megelõzõen, sem
ezután nem követhette nyomon?
Vajon a forradalom hevülete vezette, az ifjúság iránti szeretet, vagy a hivatástudat? Bizonyára mindhárom. A szükségidõ elmúltával,
ki-ki saját iskolájában sikeresen leérettségizett, mely nagyrészt a Tanár Úrnak köszönhetõ. A számomra mindig imponáló dr. Gémesi
József hatalmas életmûvébõl csupán ezt a
két-három hónapos önként vállalt küldetést
emeltem ki. Õt ugyanis akkor ez emelte mindenki fölé. Izzig-vérig tanár volt, és ezt a hõsi
helytállást fél évszada sem felejtem el.“
Hálás tanítványa: dr. Makra Csaba

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik vitéz dr. Gémesi József temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

A pályázatok leadhatók zárt borítékban személyesen a gödöllõi Polgármesteri Hivatal
portáján Pintér Zoltán és Márvány Miklós nevére, ill. 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, Galgaterem.
Információ: 20/350-8592
Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester

2005. december 15.
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Gödöllő orvosaira emlékeztek
A Tormay Károly Egészségügyi Központban emlékeztek meg a Lumniczer-díjjal
kitüntetett orvosokról a múlt
héten pénteken. A rendezvényen dr. Szabadfalvy András és dr. Vámos János mondott méltatást. A Lumniczer
Alapítvány kuratóruma az
Orvosi Kamarával közösen
úgy határozott, hogy december második péntekét Lumniczer emléknappá nyilvánítják, s ezentúl minden esztendõben ezen a napon kerül
sor a koszorúzására, s a kitüntetettek egyike pályájának bõvebb ismertetésére.

Anyakönyvi hírek
Születtek

Elhunytak

Dobai Dávid László
Kupi Zsombor Kristóf
Móritz Petra
Pálszabó Dóra
Cziráki Bence
Cziráki Luca
Fityus Lora Fanni
Réthy-Fercsik Zongor
Babinszky Dóra Anna
Foki Karolina Noémi
Wernka Panna
Bálint Dzsesszika Ildikó
Zsiga Eszter
Csik Dominik Zoltán
Komoróczky
Flórián
Gyula
Lengyel Ádám
Veres Réka
Kõszegi Dominik
Mishoff Gábor Máté
Horváth Emma Fruzsina
Takács Ákos

Mikó József István, Szabadság tér
Kovács Lajosné Kerek
Gizella, Dózsa Gy. u.
Dobák Anna Gizella,
Fecske u
Farkas Lajos,Kandó K. u
Micsik Zoltán, Röges u
Kovács Miklós, Dessewffy u
Tóth János, Szent J. u
Medve Józsefné Sándor
Erzsébet, Ady E. S.
Kánai Lajosné Illés Piroska, Dózsa Gy. U
Bálint Károlyné Ormay
Gabriella, Kossuth L. u
Fehér Béla Attila, Táncsics M. u
Bánkúti Mihályné Bandúr Ilona, Székely B. u
Bene Sándor, Ady E stny

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
VÉRADÁST szervez
a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban

DECEMBER 19-ÉN
8-15 ÓRÁIG!
AZ EGYÜTTÉRZÉS KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY ezúton szeretné megköszönni a felajánlóknak a 2004. évi
személyi jövedelamadójuk 1 SZÁZALÉKÁT, amelyet alapítványunk eszközbeszerzésre, szabadidõs programok
szervezésére, idõsek hónapjának rendezvénysorozatára, és karácsonyi ajándékok
vásárlására használt fel.

Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Dec. 11-18-ig: Kígyó, Gábor Áron u. 3. Tel.:
430-069. Dec. 18-25-ig: Egyetemi, Egyetem
tér 1. Tel.: 420-243.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/9376375.PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa
Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Dec. 17-18.: dr. Szász László, Veresegyház,
Levendula u. 63, Tel.: 06/30-991-7092.

Recept
Mandulás patkó

Monori Józsefné Nagy
Anna, Szabadka u
Benedek Ferenc, Kelemen L. u.
Dr.Lipták József, Fácán
sor
Kolozs Sámuel, Blaháné u
Gódor Józsefné Czibulka
Anna, Kõrösi-Csoma S.u
Rab Sándorné Pozsár
Margit, Szabadság u
Gyarmati Károlyné Sztriskó Erzsébet, Dózsa Gy. út
Gódor Ferencné Pintér
Erzsébet, Szabadság u
Boros Jánosné Orvos Julianna, Lázár V. u
Baknóczi Mártonné Dobroviczki Margit, Palotakert
Czetl Antalné Horváth
Zsuzsanna, Damjanich u.
Csányi Sándor, Fenyvesi
nagyút
Krassay Jánosné Mikes
Mária, Isaszegi u

Terray István, Dózsa Gy.
út
Labáth Károly, Arany J. u
Scheffer Ignác, Szilágyi
E. u
Bálint Miklósné Dömsödi Jolán, Dózsa Gy. út
Stógli Béláné Boronkay
Irén, Kõrösfõi K.A. u
Betyár Béláné Bõsz Erzsébet, Kossuth L. u
Balog Károly Dezsõ, Balaton u
Jagicza Gábor, Kökény u
Deák Endréné Farkas
Ilona, Ady E. sétány
Kun Gyula, Grassalkovich u
Vincze Istvánné Sebák
Erzsébet, Babati u.
Decsi Györgyné Somogyi Ilona, Dózsa Gy. u
Dr.Zsembery Sándor, Fácán sor
Tamás László János, Tavaszmezõ u

Takács Jánosné Gyuricza
Mária, Szabó P. u
Németh István, Alkotmány u.
Monori Mihály, Honvéd u
Jenei Józsefné Juhász
Rozália, Fenyvesi nagyút

Házasságot kötött
Vass Zsolt és Kupás Gizella Olekszandrivna
Sztregovay Ferenc és
Györe Erika
Dévényi Gyula András és
Oláh Rita
Kövesdi József és Mihalecz Mária Rozália
Bali Zoltán András és
Mondok Anikó Alexandra
Pajor Attila Ernõ és Fórizs Mária Magdolna
Berki Árpád és Pupos
Mónika
Antal Áron és Jancsó Edina

Intézményvezetők Klubja

kapcsolaterősítés
A közelmúltban immár második öszszejövetelét tartotta az önkormányzat óvodáinak, alap és középfokú intézményeinek, továbbá szociális ellátást biztosító közintézményeinek vezetőiből alakult klub.

A Pest Megyei Bíróságon, valamint minden
helyi bíróságon (így a Gödöllõi Városi Bíróságon is) 2005. december 27-tõl 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.
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A REMÉNYSÉG MÛVÉSZETI
CSOPORT
FELVÉTELT HIRDET 10 éves kortól 20
éves korig. Beiratkozás személyesen
január 14-én 10 órától a Petõfi tér 8. sz.
alatt (bejárat a Lumniczer u. felõl.) a
kisebbségi irodában.
A mûvészeti csoport vezetõje:
Oláh József színmûvész.
Érdeklõdni a 06/30/398-56-48-as telefonszámon lehet.

A klub célja, hogy Gödöllõ városának köztudottan magas színvonalú intézményhálózatát
segítse, támogassa az új intézményvezetõket
szakmai tanácsadással. Erõsítse a közintézmények kapcsolatait, elõsegítve ezzel, az intézményrendszerbe bekerülõ gyermekek esetén, az átmenet nehézségeit. Új megoldásokat keressen a felmerülõ közös problémákra,
és nem utolsó sorban, aktívan mûködjön közre a hatékony és racionális gazdálkodás megvalósításában, tekintettel az állami támogatás
folyamatos csökkenésére.
A havonta sorra kerülõ találkozók lehetõséget kínálnak arra, hogy az egymás intézményei közötti kapcsolatok erõsítése mellett a
város vezetõinek meghívásával rendszeres
párbeszéd segítse a közös munkát.
-zs-

A GÖDÖLLÕI VÁROSI VEGYESKAR
DECEMBER 18-ÁN, 18 ÓRAKOR tartja
hagyományos karácsonyi koncertjét.
Az est folyamán elõször szólaltatja meg
Gounod: Missa Caeciliana címû mûvét.
A BELÉPÉS INGYENES.

Hozzávalók: 20 dkg margarin, 20 dkg liszt, 10
dkg cukor, 15 dkg darált mandula (dió, mogyoró), 1 vaníliás cukor, 1-2 tojásfehérje, csokoládé
Elkészítés: A hozzávalókat a csokoládé kivételével összegyúrjuk, rudakat sodrunk belõle és
azokat késsel 10 cm-es darabokra vágjuk. A rudakat patkóformára hajlítjuk és sütõlemezre helyezve, elõmelegített sütõben (180 C fokon) 1015 perc alatt megsütjük. Forrón, vaníliás porcukorba fogatjuk, a végeit a megolvasztott csokiba mártjuk. Vigyázzunk, mert forrón törékeny!
Frissen ropogós, másnapra megpuhul.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– HÍRADÓ, BENNE: ÁTADTÁK AZ ÚJ UTAKAT
GÖDÖLLÕN

– NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS NAPJA (II. RÉSZ)
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3 éves
keverék
kan

Vigyél haza!

Agrotechnikai védekezés
A gazda kezében a növényvédő szerek
mellett számos eszköz van a károsítók
elleni védekezésre. Ezek közül az egyik
legfontosabbak az agrotechnikai védekezési eljárások.

Tel.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 20/
223-9302; 4 éves perzsa
macska: 413-088
3 hónapos németjuhász
kiskutyák: 414-947, 20/
595-1952

10 hetes keverékek

10 hetes keverékek
4 hónapos
keverék
kan

Gazdaszemmel

Az egyik igen fontos agrotechnikai védekezés a
gyümölcsfák téli metszése. A metszés többnyire a rovarkártevõk és kórokozó gombák ellen
rendkívül hatásos védekezési eljárás. A fertõzött ágrészek eltávolításával elpusztítjuk az áttelelõ rovarokat és a gombabetegségek szaporító képleteit, így csökkentjük a tavaszi fertõzések veszélyét.
A téli nyugalmi periódusban fõként az almatermésûek (alma, körte, birs, naspolya) metszése végezhetõ (a lombhullástól rügyfakadásig
terjedõ idõszakban, fagymentes napokon). Ennek során a fertõzött vesszõvégeket, az elszáradt, elkorhadt és taplógombákkal berakódott,
ill. a szúbogarak járataival átfurkált ágakat is
vágjuk le. El kell távolítani a gyökérsarjakat is,
mert ezzel például a vértetû gyökérlakó, áttelelõ alakját gyéríthetjük eredményesen.
A csonthéjasok (kajszi, cseresznye, meggy,

õszibarack, szilva) esetében a tél végi-kora tavaszi metszés javasolt. Csak igen indokolt esetben végezzünk vesszõ- vagy ágeltávolítást a hideg téli hónapokban, mert a nyugalmi állapotban metszett fákon a sebek gyógyulása gyakran
elmarad, s ennek nyomán rendkívül erõs fertõzés alakulhat ki. A szõlõ esetében mindenképpen kerüljük a téli koronaritkítást!
A metszéskor keletkezett sebeket haladéktalanul kezeljük a rendelkezésre álló sebkezelõ
anyagok valamelyikével (pl. Florasca fasebkezelõ, Fagél), hiszen a nyílt sebfelület lehetõvé
teszi a különbözõ gombák akadálytalan behatolását és megtelepedését. Sebkezelésre használjuk az erre kifejlesztett anyagokat (a festékek
mérgezõek lehetnek a fáinkra!).
Fontos az idõsebb fák törzsének és vastagabb
ágainak kéregkaparása is. Ezzel a módszerrel a
kéreg alatt telelõre vonult rovarkártevõket
pusztíthatjuk. A kéregkaparáshoz erõs kefét
használjunk, de vigyázzunk hogy a fát ne sértsük meg. A lehullott – mumifikálódott – gyümölcsöket össze kell szedni és meg kell semmisíteni, ugyanis ezek is a tavaszi fertõzés forrásai
lehetnek.
Besnyői Gazdaáruház

3 éves labrador keverék kan

Felhívás
Állati dolgok

A puli
Nagy valószínûséggel õsi magyar pásztorkutyák
voltak a puli õsei. Vándorló elõdeink a nyájak,
kondák, gulyák és ménesek mellett legfõbb segítõiket, a pásztorkutyákat is magukkal hozták a
Kárpát-medencébe. A
nagy testû komondor és
kuvasz rendíthetetlenül
õrizték gazdáik vagyonát, míg a puli összetartotta az állatokat. Az igazi fordulóponthoz az
1900-as évek elején érkezett a fajta. Újra felfedezték a pulit, de nem terelõkutyaként, hiszen csökkent alkalmazásuk lehetõsége a nyájak mellett a pásztoréletben. Bár
megtartották õsi munkakörüket is, inkább olyan
feladatot láttak el, amely gazdáik életkörülményeinek megfelelt: házõrzõ, személyvédõ ebek
lettek. A II. világháború után a fajta elvesztette
népszerûségét, amelyet igazából mind a mai napig nem sikerült visszaszereznie.
A koponya kicsi és finom. Orrtükre is viszonylag kicsi, fekete színû. Szemei közepes nagyságúak, sötétbarna színûek, kissé ferde metszésûek,
élénk, értelmes kifejezésûek, közepesen távol helyezkednek el egymástól. A fülek széles alapúak,
középmagasan tûzöttek. Nyaka középhosszú, feszes, izmos, dús szõrzet fedi. Háta középhosszú,
egyenes, feszes, izmos. A far rövid, enyhén lejtõs.
Mellkasa mély, hosszú, jól ívelt bordákkal. A lapocka ferdén és feszesen fûzõdik a mellkashoz.
Szõrzete kölyökkorban tömött, hullámos vagy
göndör lefutású. Késõbb fürtöket képez, majd
erõs szerkezetû szalagokat vagy zsinórokat alkot.
Durvább felszõrökbõl és finomabb pehelyszálak-

ból áll. Két szõrtípus határozza meg a bunda jellegét. Színváltozatai: fekete, fehér, fakó, szürke.
Marmagasság: kanoknál 39-45 cm, szukáknál 36
-42 cm. Testsúly: kanoknál 13-15 kg, szukáknál
10-13 kg.
Élénk vérmérsékletû, tanulékony fajta. Bátor,
szinte semmitõl sem fél. Mindazonáltal akaratos,
önálló gondolkodású. Kiváló házõrzõ, családja
portáját habozás nélkül megvédi. Idegenekkel
szemben rendkívül bizalmatlan, ha egy idegent meglát a portája környékén,
azonnal ugatásba kezd. Forgalmasabb környéken ez folyamatos ugatásba torkolhat, célszerû errõl idõben leszoktatni. Mozgékony, sohasem lusta állat. A puli fajtársaival és más háziállatokkal is jól kijön. A gyerekeket szereti, toleráns velük. Családját szereti, közülük mindig kiválaszt
valakit, akit különös figyelemmel és szeretettel
halmoz el. Különleges szõrzete az idõjárás minden
viszontagságától megvédi. A magyar pásztorkutyák közül a legnépszerûbb fajta, de lakásban nem
ajánlott tartani, mert mozgásigénye hatalmas,
szõrzete pedig különleges gondozást igényel.
Következik: pumi

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,
200 Ft-ot fizet, ebbõl 120 Ft-tal támogatja
a katolikus oktatási intézményeket, 40 Ft áfa
és 40 Ft telefonköltség felszámítása mellett.

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc
(KoVaVet Bt.)

Sajnos nem ez az első alkalom, hogy arról számolunk be kedves olvasóinknak,
hogy a Lokálpatrióta Klub által a tavasszal kihelyezett asztalokat és padokat
megrongálták. Hogy most ismét ezt választottuk témánknak, annak az az oka,
hogy a nemrégiben megtartott közmeghallgatáson az egyik hozzászóló felvetette, jó lenne, ha több ilyen kihelyezett pihenő lenne a gödöllői parkokban. Sajnálatos, hogy vannak, akik nem értenek egyet a felszólalóval, s ezt íly módon adják tudtunkra.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

ÁLLÁS
* NYELVTANÁROKAT keres a Studio ONliNE Nyelviskola
angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvekből. Tel:
(20) 216-62-40
* 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 100-130 eFt/hó. További képzések: középfokú és
felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés: 06-20-2209114. Kulcsár Imre biztonságszervező. , Akkreditációs
szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.

Gödöllői Szolgálat
* 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"
* Gödöllő-Máriabesnyői élelmiszer üzletbe csemege pultost
alkalmazunk. Fizetés megyegyezés szerint. Tel.: 70/3364-387.
* Exkluzív szépségszalonba számítógépes ismerettel rendelkező recepcióst és vendégkörrel rendelkező mesterfodrászt (vállalkozást) keresünk. Tel.: 20/423-3946.
* Könyvelőt keresek. Tel.: 421-560
* Gödöllőről és környékéről biztonsági őröket keresünk
gödöllői munkahelyre. Jelentkezés: 06-1-220-5549,
20/243-7007
* Takarítást vállalok heti rendszerességgel, vagy alkalmanként is. Tel.: 20/410-1012
* Könyvelőirodába keresünk fiatal, gyakorlott, regisztrált
mérlegképes könyvelőt gödöllői mukahelyre. Érdeklődni
lehet a 30/2222-686 telefonszámon.
* Műszaki végzettségű, sokmindenben jártas, megbízható,
leszázalékolt férfi (elfoglaltságot) munkát keres, vagy társulna. Kisbusz, hivatásos autó és nehéz gépkezelő
jogosítvány van. Tel.: 20/477-1654
* 45 éves érettségizett nő napi 4-6 órás munkát vállalna.
Tel.: 416-797
* Gödöllői kertészeti cég helyi parkfenntartási munkára
januári belépéssel, napi 4 órás munkaidőre kertészt keres.
Várjuk nyugdíjasok jelentkezését is. Tel.: 20/339-4639
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti
lehetőséggel munkatársat keres. Friss diplomások jelentkezését várjuk. Tel.: 20/4666-504.
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.

9

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
www.lipcsey-ingatlan.hu Tel: 28-514-990

* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épült kétlakásos társasház földszinti 100 nm-es lakása, 1440 nm-es
telken kellemes erdei környezetben (garázs, hatalmas
terasz, cserépkályha) eladó vagy bérbeadó. Irányár: 29,6
mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN az egyetem közelében 700 nm-es telken
140 nm lakóterületű négy szoba, nappalis igényes lakóház
eladó. Irányár: 48,0 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
* GÖDÖLLŐN a Csanakban 990 nm-es, saroktelken 120
nm-es, 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 az egyetemtől nem messze 820 nm-es
parkosított telken 250 nm -es, 3 lakásos, 1986 -ban épült,
folyamatosan karban tartott családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. Irányár: 45,0 mFt. Magyartölgy
Mérnöki 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
* NAGYTARCSÁN a központtó nem messze, szilárd burkolatú, közművesített utcában 580 nm-es foghíj telek eladó.
Irányár: 9,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN 720 nm-es közművesített telken 130nm-es,
3 szobás, konvektoros családi ház (55 nm szuterén, 36 nm
garázs) rendezett környezetben eladó. Irányár: 14,7mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* ASZÓDON műút mellett két generációs 180 nm-es, 5
szobás családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, garázzsal, ipari árammal 490 nm-es telken eladó. . Irányár: 20
mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 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,
20/531-4333
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél
szobás extra minőségű, felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

-János u-ban 57 m2-es, erkélyes, konvektoros lakás 11,5 MFt.
-Hunyadi u. környékén 736 m2 telken 170
m2-es, 3 és fél szobás, 2 fürdõszobás családi
ház, garázzsal, szaletlivel 29 MFt.
-Szõlõ u. környékén 1500 m2 telken 250 m2es, nappali + 4 szobás családi ház, 2 x 50 m2es garázzsal 29 MFt.
-Fenyvesben 300 nöl panorámás telken 120 m2-es,
nappali + 3 szobás családi ház, garázzsal 29,8 MFt.
-Antalhegyen 890 m2 telken 125 m2-es, nappali
+ 3 szobás családi ház, dupla garázzsal 25 MFt.
-Szilasligeten 808 m2 telken 318 m2-es, nappali
+ 5 szobás családi ház, 40 m2 garázzsal 26 MFt.
-Szilasligeten nappali + 3 szobás családi ház +
üzlethelyiség + mûhely, 718 m2 telken 25,9 MFt.
-Valkón 2500 m2 telken 2000-ben épült,
hangulatos 100 m2-es, nappali + 3 szobás
családi ház 24 MFt.
-Szilasligeten HÉV közelben 195 nöl telken
110 m2-es, 2 szoba + étkezõs családi ház, 110
m2 szuterénnel 22,5 MFt.
Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

* JAKABSZÁLLÁSON 1500 nm-es közművesített telken
145 nm-es lakóterületű, téglaépítésű, felújított lakóház
(garázs, mosókonyha, nyári konyha) eladó. Irányár:20,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* JAKABSZÁLLÁSON tanya eladó. 75 nm-es könnyűszerkezetes félkész, lakható épület 16000 nm-es területen.
Irányár: 14,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* **AKCIÓSAN** ELADÓ ERZSÉBET KÖRÚTI 62 nm-es III.
emeleti NAGY ERKÉLYES 1+2 félszobás, távfutéses öröklakás 10,5 Mft-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 2634383
* **TELEKÁRON** ELADÓ LÁZÁR VILMOS környéki 300
nöl PANORÁMÁS TELKEN 65 nm-es 1960-as téglaépítésu
vegyestüzelésu cserépkályha-futésu családi ház 15,5 MFtért! 06 (20) 263-4383;
* *Mátyás király utcai* 110 nm-es 3 szoba étkezos
DUPLAKOMFORTOS 1960-as építésu családi ház *osztott
telken* ELADÓ: 18,5 MFt-ért. (28) 414-613; 06 (20) 5135191
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Kertvárosban, a Zrínyi utcában
felújítandó, 70 m2-es,2 szobás családi ház 690 m2-es 18.0
méter széles 30 %-ban beépíthető telken eladó! Kifejezetten
Kertváros kedvelőknek: aszfalt út, csatorna, esővízelvezetés,
központ közelség! Irányár: 18.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-3379000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA 5201997
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Kertváros mellett, a Hold
utcában 2005-ben felújított, 80m2-es, 3 szobás családi
ház 719m2 telken, gyönyörű, parkosított telken eladó!
Automata kert- és garázskapu, viakolor térkő, új tetőcserép, szigetelések, új külső nyílászárók, 25m2 fedett
terasz. Irányár: 26.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA 5201941
*ÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában 66
m2-es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel, 1080m2es telken garázzsal, melléképülettel eladó. 20.500.000 Ft.
HÍVJ! 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
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* GÖDÖLLŐ, BLAHÁN CSALÁDI HÁZ! A Hegy utcában 150
m2-es 5 háló + Nappalis, 2000-ben épült ház, szaunával,
sok díszkővel, 800 m2-es telken, elvehetetlen panorámával, 200 méterre a busztól 31.000.000 Ft-ért sürgősen
eladó! HÍVJ: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483
* GÖDÖLLŐ BLAHA, CSALÁDI HÁZ! A Ligeti Juliska utcában
2004-ben felújított, 150 m2-es 3 szoba + Nappalis örökpanorámás téglaház, parkosított kerttel, duplagarázzsal,
szaunával, duplakomforttal kizárólag a TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODÁNÁL 36.900.000 Ft-os irányáron eladó!
Hívjon: 0630-445-8740 Sápi Tamás - 5201992
* GÖDÖLLŐ KLAPKA, CSALÁDI HÁZ! Napsugár utcában
50m2-es 2 szobás lakható ház, 100m2 hasznos lakótérre
bővíthető tetőtérrel, 489 m2 telken konvektoros fűtéssel,
jó közlekedéssel eladó 14.000.000 Ft-os irányáron.
Telefon: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - 5201730
* GÖDÖLLŐ NAGYFENYVES, CSALÁDI HÁZ! Esze Tamás
utcában 110m2-es 4 háló + Nappalis 2004-ben felújított
családi ház 570 m2-es telken eladó! Friss aszfalt út,
csatorna utcában. HÉV, vasút, buszmegálló 10 percre.
DRYVIT szigetelés, 380 V, parkosított, szép kert. Szanetli,
40m2 pince, új burkolatok, beépített konyhabútor. Irányár:
29.200.000 Ft. TELEFONÁLJ! 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201732
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában 66
m2-es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel, 1080m2es telken garázzsal, melléképülettel eladó: 20.500.000 Ftért. HÍVJ! 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
* ZSÁMBOKON CSALÁDI HÁZ! Gödöllőtől busszal 20 percre a Deák Ferenc utcában 62 m2-es 3 szobás ház 2004ben felújított 972m2 területű telken eladó. Irányár:
9.200.000 Ft. Telefonáljon: 0630-445-8740 Sápi Tamás
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - A POSTÁVAL SZEMBEN!
5201924
* VÁCSZENTLÁSZLÓ, CSALÁDI HÁZ! 84 m2-es, 3 szobás,
cirkó fűtéses, 2004-ben felújított családi ház széles, 937
m2-es telken eladó! Magaslatban van, jól megközelíthető,
jó elosztású ház! Irányár: 11.300.000 Ft HÍVJON! 0630337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
www.telekvadasz.hu 5201961

* GÖDÖLLŐ CSEMETEKERT! 1600 m2-es közel szabályos
négyzet alakú Építési telek az Egyetemi erdővel határos
nyugodt területen igényeseknek eladó: Gázcsonk a telken,
csatorna, víz, villany az utcában. Irányár: 25.000.000 Ft.
Telekvonal: 0630-919-5960 Szűcs László TELEKVADÁSZ
KFT.- 5201482
* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Lelesz utcában, Családi
ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2,
víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, 13.200.000 Ft-ért
eladó! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201940
* TÁRSASHÁZI LAKÁS! Kétlakásos téglaházban a Klapkán,
83m2-es, 3 szobás, cirkófűtéses, magasföldszinti lakás
eladó nagy kerttel, gépkocsibeállóval sűrgősen
9.800.000Ft-ért. Hívja: Szűcs László 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - 5201948
* Több, mint 100 eladó telekajánlat Gödöllőn és
környékén: Budapest, Szada, Veresegyház, Erdőkertes,
Göd, Szilasliget, Verseg, Valkó, Mogyoród településeken.
Belterületi építési telkek 1.500 m2 területű 2.500.000 Fttól, ipari telek 4.000 m2-es 55.000.000-tól! Érdeklődjön a
0630-445-8740-es telefonon Sápi Tamás TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA
* Családi házak széles választéka Gödöllőn 70 m2-es
hasznos lakó, 1600m2 telken 13.500.000 Ft-tól, Valkón
70 m2-es hasznos területű, 1.200 m2 telken 8.900.000
Ft-tól, Hévízgyörkön 83m2-es lakóterületű 1500m2 telken
13.500.000 Ft-tól egészen a 40.000.000 Ft fölötti luxus
családi házakig. Hívja: 0630-445-8740 Sápi Tamást
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás,
3. emeleti lakás. I.ár: 14 mFt. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 mFt. Tel.:
30/562-3475.
* Új építésű ház sürgősen eladó! Gödöllő kertvárosában, új
építésű kész ház 150 nm + 50 nm pince, automata
garázskapu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer, központi porszívó és légkondícionáló beállással eladó akár 24,9 m
Ft-ért. Tel.: 20/8860-165, 20/8860-164.

* Gödöllőn Erzsébet K. krt-i 2 szobás, erkélyes, felújított
lakás eladó. Érd.: 70/573-5173.
* Gödöllő nagyon szép, csendes részén felújításra, átalakításra szoruló családi ház (víz, villany, gáz bevezetve)
930 nm-es telken, jó közlekedéssel, beköltözhető állapotban, készpénzért eladó. Iár: 25 mFt. Minden megoldás
érdekel! Érd. hétvégén és az esti órákban: 20/434-0706,
30/215-8539
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában,
23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár:
10 mFt. Tel.: 20/9641-386.
* 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.
* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn Szent István téren IV
emeleti, 2 szobás, 58m2-es, vízórás alacsony közös költségű lakás. Azonnal beköltözhető. Irányár: 10,4 mFt.
Tel:20-346-4718.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás,
2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince,
garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat
beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Gödöllőn a Szőlő utcában, 2001-ben épült nagy kertes
hatlakásos társasházban 90 nm-es lakás eladó. Iár: 23,5
mFt. Tel.: 20/928-9951
* 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
* 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
* 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

2005. december 15.
* Gödöllő központjában 36 nm-es, magasföldszinti, jó
állapotban lévő parkettás, világos, összkomfortos lakás
eladó. Iár: 8,9 mFt. Érd. az esti órákban a 30/2506144-es 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
* Eladó Gödöllőn egyszobás, földszinti lakás. Tel.:
20/2288-460
* 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
* Gödöllő központjában egyedi fűtésű, 2. emeleti, 2
szobás lakás kiadó vagy eladó. Tel.: 20/347-4447.
* 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.: 20/9390-824
vagy 20/3191-581.
* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több
generációs család együttélésére, esetleg két lakás
kialakítására is alkalmas. Irányár: 14 mFt. Tel.:
20/9390-824 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 nmes), 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 mFtért felújított kis parasztház. Gázbekötés folyamatban.
Tel.: 20/999-6453
* Eladó a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, felújított
lakás. Szép, csendes környezet, 4. emelet. Fix ár: 11,2
mFt. Tel.: 20/597-9320
* Gödöllőn főút melletti, vállalkozásra is alkalmas
nyaraló eladó. 895 nm-es, parkosított, 18 nm-es könnyű szerkezetes ház alápincézve + 15 nm-es faházzal,
villannyal, fúrt kúttal. Víz, gáz bekötési lehetőség. Iár:
3,5 mFt. Tel.: 70/550-7673
* Balatonfüredi 5582 nm-es zártkerti ingatlanomat
gyönyörű balatoni panorámával elcserélném gödöllői,
mátrafüredi vagy szegedi házhelyre. Tel.: 30/971-7337
* Gödöllő - Máriabesnyőn 1310 nm ősfás telekkel 50
nm komfortos, felújítandó, bővíthető, tehermentes ház
készpénzért, beköltözhetően eladó. Érd. délelőtt és
este: 20/220-4094
* Gödöllőn a Szőlő utcában 1. emeleti, 69 nm-es, 2 éve
felújított (csendes, egyedi fűtésű, redőnyös, erkélyes)
lakás eladó. Iár: 14 mFt. Érd.: 20/313-5573
* Gödöllőn 44 nm-es 1+félszobás lakás felújított, szép
állapotban eladó. Külön tároló, vízóra van. Iár: 9,8 mFt.
Érd.: 30/590-3628
* Aszód központi részén 2 szobás, gázkonvektoros, 4
lakásos társasházban lakás eladó. Tel.: 28/422-105
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent
Imre utcában, 65-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű
lakások 10%-kal leköthetők liftes házban, kedvező
hitellehetőséggel, szoc-pol. PERFEKT OTTHON KFT /
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu

Gödöllői Szolgálat
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es
családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó
fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Ár: 21MFt PERFEKT
OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti,
69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 14,8MFt PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es,
1 nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
PERFEKT OTTHON KFT / 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 PERFEKT OTTHON KFT / 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. PERFEKT OTTHON KFT / 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 PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. PERFEKT
OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár:
25MFt PERFEKT OTTHON KFT / 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 PERFEKT OTTHON KFT / 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.
PERFEKT OTTHON KFT / 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. PERFEKT OTTHON KFT / 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 PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses,
64nm-es, 1nappali+2szobás, gázfűtéses ház, kis
kertrésszel eladó. Ár: 15MFT PERFEKT OTTHON KFT /
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 PERFEKT OTTHON KFT
/ INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés:
28/411-322
Információ:
www.ingatlanbank.hu

11

Chevrolet Katona Gödöllő- a legjobb választás

ÚJ, NAGYOBB ÉS KORSZERŰBB AUTÓSZALON GÖDÖLLŐN !
A Chevrolet Katona az elmúlt pénteken nyitotta
meg új autócentrumát Gödöllõn, a Dózsa György
úton. A XXI. század EU-s követelményeinek
megfelelõen az új szalon kínálata minden tekintetben kielégíti a gépkocsi-centrikus életvitel elvárásait: kényelem, biztonság, megfizethetõség,
komlpex ügyintézés - mindezt egy helyen, a
Chevrolet Katonánál megkapja!
A cég már az 1980-as évek elejétõl foglalkozik
gépjármû kereskedelemmel és szervizeléssel; az
eltelt idõszak alatt megszerzett marketing és szakmai tapasztalat nyújt biztos garanciát jelenlegi és
leendõ ügyfeleik számára. A Chevrolet márka
megbízhatóságát a General Motors szakértõ gárdája, az amerikai piacon megszerzett tapasztalat és a
szigorú, rendszeres ellenõrzés garantálja.
A Chevrolet Katona munkatársai nagy kedvezményekkel és teljes körû szolgáltatással várják
ügyfeleiket:
- Új gépkocsi értékesítése hitelre vagy
készpénzre: Flotta kedvezmény is idénybe vehetõ,
akár egy autó vásárlása esetén is. Egyénre szabott
árak mellett banki hitel- és biztosítási konstrukciót
is ajánl a cég, mindezt kedvezményes szerviz szolgáltatással kiegészítve.
- Használt gépkocsi értékesítése hitelte vagy
készpénzre, gépkocsi beszámítás: Szakszerûen
szervizelt és ellenõrzött, használt autókkal várja
ügyfeleit a Chevrolet Katona. Igény esetén új jármû vásárlásakor kedvezõ áron számítják be a
használt gépkocsikat.
- Hosszú távú bérlet: A vásárlással szembeni
elõnye, hogy cégek számára költségként elszámoltható, az ÁFA visszaigényelhetõ, illetve a futamidõ végén igény esetén a gépkocsi a bérlõ tulajdonába kerülhet.
- Autóbérlés: Ha autó nélkül marad, akkor sem
kell gyalog járnia! Napi és hosszú távú bérlések
cégeknek és magán személyeknek egyaránt. Szintén költségként elszámolható, az ÁFA visszaigényelhetõ, az ügyfelek pedig kedvük és
igényük szerint cserélgethetik a különbözõ modelleket. Bérlési lehetõség már napi 4.200,- Ft-tól is!
- Szerviz szolgáltatás: A cég a Chevrolet és a Dae-

woo garanciális szervizelése mellett valamennyi
márka teljes körû javítását is végzi: vizsgára
felkészítés, vizsgáztatás; zöldkártya diesel és benzines gépkocsikra; teljes körû biztosítási ügyintézés, kárfelvétel, karosszéria javítás, fényezés,
alkatrész értékesítés.
- Speciális szervízszolgáltatás, szerviz flotta
kezelés: célja, hogy egy kényelmes, gondtalan
gépkocsi fenntartási lehetõséget biztosítson az
ügyfelek részére, mellyel idõt, pénzt, energiát lehet
megtakarítani (pl. a szerviz nyomon követi a gépkocsi mûszaki karbantartását, figyeli a kötelezõ szervizek idejének esedékességét, a téli üzemmódra
való felkészítést, kárfelvétellel kapcsolatos ügyintézést stb.). A szervizelés, javítás idejére a Chevrolet Katona kedvezõ feltételek mellett csere
bérautót is biztosít.
JAVASLATAZ AUTÓVÁSÁRLÁSHOZ:
A vásárló elõször "szeressen bele" egy autótípusba,
válassza ki, hogy neki melyik modell tetszik üljön
bele, és próbálja ki. Keresse fel például a Chevrolet Katonát és nézze meg széles körû kínálatát a
Chevrolet Spark-tól kezdve a Chevrolet Lacettin át
a Chevrolet Tacumaig és Evandáig (a teljes körû
választék a cég weboldalán megtekinthetõ), a
választás után pedig a cég garantálja, hogy maximális korrektség mellett az ügyfél számára a
legkedvezõbb vételi konstrukciót dolgozza ki, és a
vásárlás után is megbizható, szakszerû szerviz
szolgálatással várja.
További kedvezményes ajánlatuk: a náluk vásárolt
gépjármûveknél a szerviz munkadíjból 30 % kedvezményt nyújtanak ügyfeleik részére!
Chevrolet Katona Gödöllõ
2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. út 88-90.
Tel.: 28/512-410, Fax: 28/410-826, Mobil: 30/7481316, www.chevroletkatona.hu

e-mail: info@chevroletkatona.hu
(x)
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* 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 PERFEKT OTTHON KFT / 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 PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 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 PERFEKT
OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn
a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! PERFEKT
OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.hu
* TELEK- Gödöllő, Blaha területén 2363 m2 /24m -es
utcafront/, összközműves 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: 10,3 MFT INGATLANBANK
Pintér
Mariann
Tel:06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* TELEK - Gödöllő, Csanak , 420 m2 telek eladó . Ár: 8,5
MFt INGATLANBANK Pintér Mariann Tel:06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* TELEK- Gödöllő, Királytelep legszebb részén panorámás
720 nm-es összközműves telek kedvező áron eladó. Ár: 13
MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ - Gödöllő, legkeresettebb részén a Kertvárosban
720 nm-es telken 2 +1/2 szobás , családi ház , aszfaltos utca, összközműves, sürgősen ár alatt eladó. Ár: 18,8
MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann Tel: 06-70-456-2101
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS- Gödöllő, Ambrus Z. közben 55 nm-es 2 szobás,
3. emeleti , 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
* LAKÁS- Gödöllő, Központban 2003-ban épített társasházban 82 nm-es nappali+ 2 szoba, gardrób, erkélyes,
igényes, modern kivitelezésű 3. emeleti lakás eladó. Ár: 23
MFt. Cserébe 1+2 1 szobás gödöllői lakást értékegyeztetéssel beszámít. INGATLANBANK Pintér Mariann
Tel: 06-70-456-2101 www.ingatlanbank.hu
ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes
kialakítású, 133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2
fürdőszobás családi ház, garázzsal igényesnek kiadó. PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* KIADÓ LAKÁS Gödöllő -Egyetem mögött, 120nm-es,
3szobás, sorházi lakás, duplagarázzsal igényesnek kiadó.
PERFEKT OTTHON KFT / INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft.
Tel.: (30) 9-525-385
* 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

* GÖDÖLLŐ BELVÁROSÁBAN 3 SZOBA+NAPPALIS (100
NM) BÚTOROZATLAN KERTES CSALÁDI HÁZ 2
GARÁZZSAL HOSSZÚ TÁVRA BÉRBEADÓ. TEL.: 30/9717337
* Gödöllő BLAHÁN 2 és fél szoba összkomfortos, külön
bejáratú lakrész kocsibeállási lehetőséggel (kertesház)
kiadó. Tel.: 20/329-2954.
* 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
* 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.
* 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.
* Kiadó egyetemistáknak Gödöllőn, a centrumban, II.
emeleti, egyéni mérőórás 1 szobás kislakás. 40 ezer
Ft+rezsi. Tel.: 414-424.
* Gödöllőn, a Kossuth L. utcában 28 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel.: 30/9469-136.
* Gödöllő kertvárosában családi ház földszintjén 100 nmes lakás bútorozatlanul, dec.-től kiadó. Érd.: 30/546-2633
* Kertvárosban, központhoz, tömegközlekedéshez közel
felújított egyszoba összkomfort hosszú távra kiadó. Tel.:
20/354-9688
* Palotakerten, 3. emeleten 2 szobás lakás egyik szobája
(főbérlő nélküli) kiadó. Alacsony bérleti díj 30 eFt + rezsi.
Tel.: 20/597-9320
* Nemdohányzóknak másfél szobás, összkomfortos, földszinti, bútorozatlan lakás Gödöllő családi házas részén
kiadó. Tel.: 70/330-5121
* Kiadó albérletbe bútorozott, egyszoba összkomfortos,
külön bejáratú lakás. Tel.: 412-471
* Gödöllőn a belvárosban egy albérleti szoba kiadó. Érd.:
20/3280-498
* Gödöllőn 4. emeleti, kétszobás, bútorozatlan lakás
kiadó. Tel.: 70/375-7506
* Gödöllőn, kertes háznál egyszoba összkomfortos, külön
bejáratú lakás egy, vagy két személy részére kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 20/561-2803
* Gödöllőn, Palotakerten, egyetemhez közel kiadó egy 39
nm-es lakás berendezve, tévé, mosógép, hűtő, stb. Iár: 45
eFt + rezsi. Érd.: 20/592-1799
* Gödöllő központjában családi ház hosszú távra kiadó.
Tel.: 30/6343-563
* Eladó vagy hosszú távra kiadó Erzsébet körúton, 4.
emeleten, 63 nm-es, teljesen felújított (kivéve nyílászárók)
erkélyes öröklakás. Érd.: 70/607-5540
* Kiadó ház! Gödöllőn panorámás, 100 nm, igényesen
kialakított, felújított, 2 szoba nappali, amerikai konyha.
Garázs jan. 1-től beköltözhető! Tel.: 28/384-302,
30/384-2872
KIADÓ
* Kiadó! Dózsa Gy. út 18. sz. alatt, a bírósággal szemben
27 nm iroda bútorozva kiadó! Érd.: 20/944-3366
* Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint +
50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra
kiadó. 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).
* Kiadó 57 nm-es helyiség Gödöllő központjában, a Petőfi
téren. Alkalmas üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek, stb.
Tel.: 20/951-6685
* Kiadó üzlethelyiség boltnak vagy irodának a Remsey J.
krt-on, 80 nm, 2 helyiség, biztonságos raktár, teakonyha.
Tel.: 430-209
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* 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
* **MOBIL TELEFON**KARÁCSONYI AKCIÓ !!! ** ÚJ
és HASZNÁLT telefonok kedvezo árban ELADÓK *
CSERÉLHETOK ! 06 (20) 263-4383; 06 (30) 218-6300;
06 (70) 530-6159
* GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfelhasználású hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak
is jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 06-30/3214-112
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* KÉZIMUNKA ELŐNYOMÁS, 2 SOROS GÉPI CAKKOZÁS!
ELŐNYOMOTT, FUTÓK, ABROSZOK, KÜLÖNBÖZŐ
MÉRETBEN, NAGY VÁLASZTÉKBAN ELADÓK. TEL.: 412119
* 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.
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere,
hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere,
nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS
TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198 vagy 20/2082925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS
MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések,
biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/997-4004.
* KÖLTÖZTETÉS, 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
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók,
ablakok, zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás
elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és
ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718
* FOGORVOS! Dr. Fajtha György rendel Gödöllő,
Kossuth L. u. 32. 1/1., dec. 22-ig munkanapokon du.
13-19-ig, ünnepek között kizárólag sürgős esetben,
bejelentkezéssel (H-Sz-P). Tel.: 30/934-9255
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45, 30/5287777
* FÜLBELÖVÉS! Beauty Kozmetika, Gödöllő, Szőlő u.
16. Tel.: 20/9865-884
* 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.
* Társasházak, üzletek érintés-, tűz-, villámvédelmi
felülvizsgálata. Tel.: 407-367, 70/311-0063.
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* 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
* 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.:
20/944-6365
* 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!
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások
javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 3719862; 411-293.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122
* Nyugdíjasoknak gyógylábápolás kedvező áron. Már
1500 Ft-tól is. Egyet fizet. Egy pedikűr áráért nemcsak
lábápolásban részesül, hanem igény szerint terápiás jellegű szolgáltatásokkal állok vendégeim részére.
Hidromasszázs, lábáztatva fényterápiás kezelés, biopatron
lámpával. Lábmasszírozás. Európai színvonal. 25 év szakmai háttér. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a házaló,
feketén dolgozó kontároktól. Bárándi József
* Tisztelt 50-70 évesek! Társaságunknál egészségvizsgálat nélkül (betegeknek is) lehet életbiztosítást kötni.
Havi 3000-4000 Ft befizetésével, 20 %-os adókedvezmény igénybevételével. Tel.: 20/264-7446
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése,
megrendelésre! Tel.: 486-029, 70/384-8711.
* Favágás - fakitermelés, viakolor vagy beton járdakészítés, szivornyaépítés és minden ami a kertről szól.
Tel.: 30/528-7777, 30/2020-045.
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű
felújítása (kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás,
homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás). Korrekt
ár, rövid határidő. Tel.: 20/230-5240.
* Díjmentes hitelügyintézés! Felújítási hitelek számlaigazolás nélkül. Azonnali előzetes és díjmentes hitelbírálat,
kedvező lakásvásárlási hitelek, értékbecslés nélkül. Tel.:
20/264-7446
OKTATÁS
* Angol tanítást, fordítást, tolmácsolást vállalok. Tel.:
30/747-9532.
* 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.
* Spanyol-német-orosz szakos diplomás tanárnő
magánoktatást vállal. Tel.: 30/458-4003, 423-818
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.
* Fiatal anyuka, 30 éves tanárnő, 5 éves kislányával
életvidám társat, apukát keres 40 éves korig. Tel.:
30/458-4003, 423-818
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* Uraim! Szeretnének garantáltan intelligens társaságunk tagja lenni? Gödöllő, Veresegyház környékéről
50 év feletti urak jelentkezését várjuk kulturált programokhoz, kötetlen együttlétekhez. 30 fős csapatunk
várja Önöket (csinos, értelmiségi hölgyek)! Tel.:
20/211-5092
ADÁS~VÉTEL
* **MOBIL TELEFON**KARÁCSONYI AKCIÓ !!! ** ÚJ
és HASZNÁLT telefonok kedvezo árban ELADÓK *
CSERÉLHETOK ! 06 (20) 263-4383; 06 (30) 2186300; 06 (70) 530-6159
* ELADÓ *SZEKRÉNYSOR* dohányzó asztallal
80ezer; franciaágy éjjeli szekrényekkel 40ezer;
PATRIK SAROK *ÜLOGARNITÚRA* 28ezer; *TUZHELY* és *ENERGOMAT MOSÓGÉP* 9500/db. 06 (20)
263-4383
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán
oldalsó granulátum adagoló kivezetéssel. Csere
lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó egy 3 rekeszes, 107 literes, német, GS-110
típusú, 85 W-os fagyasztószekrény 20 ezer Ft-ért 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
* Eladó Roadstar CD-650UMP/FM tipusú autós rádió.
MP3 lejátszás, USB csatlakózó pendrive-nak. 2005
februárjában vásárolt (Media Markt). Garancia van rá.
Ár 40eFt. Tel.: 70/381-76-94
* Eladó egy nappali sarokülő garnitúra, egy bőrfotel,
elektromos tűzhely, gáztűzhely, nappali szekrénysor,
márványasztal, csecsemőruha, légzésfigyelő bébiőr,
kismama nadrág, mell leszívó, gyerekülések. Tel.:
70/272-2125
* Zanussi 120 l-es hűtő, 1,5 éves, iár: 23 eFt. Delton
kerámialapos villanytűzhely, 1,5 éves, iár: 55 eFt. Tel.:
20/532-7279
* Lovasok figyelem! Eladó 2 pár lószerszám egyben +
1 db fogas+ekék, kétszárnyas zártszelvény, 200x240es garázsajtó eladó. Tel.: 20/9463-112
* 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.: 20/8059267
* Betegkocsi (kerekes), 2 db. pipatorium (50x80)
videoállvány eladó. Tel.: 419-456.
* Jó állapotban lévő használt bútorok, valamint
fejlesztésből visszamaradt hidraulikus tömlők, gyorscsatlakozók, nyomásmérők és egy turbinás
hidroteszter eladó. Érd.: 20/922-0609
* 1998-ban készült Fégtherm kazán, 30 kw-os, 60
eFt-ért eladó. Tel.: 30/900-6461
* Üzlet bútorzata eladó. Fehér színű, 5 db polc és 5 db
pult. Tel.: 30/611-8129
* Karácsonyi ajándékötletünk: elektromos barkácsgépek: fúrógépek, csavarbehajtó, csiszológépek, sza-
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lagfűrész, gyalugép, rezgőcsiszoló, stb. Tartozékaik:
csiszolókorongok, fúrószálak, stb. Láncfűrész: elektromos, benzines, szaktanácsadással, szervízháttérrel. Borászathoz: Galileo borszivattyú bronz házas,
váltható forgásirányú, max. telj. 450 l/óra, 14900 Ft
bruttó fogy. ár. Madáretetők, téli madáreleségek,
cinkegombóc. Kószó János Mezőgazdasági Boltja,
Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 28/419-051
* Használt ajtót vennék, üveges, 90 cm széles. Tel.:
20/8861-656
* Neobarokk bútor, egy asztal, két szék, egy fotel
eladó. Tel.: 20/459-8334
ÁLLAT
* 3 és 4 éves törzskönyves, ezüst és arany színű,
különböző nemű csincsilla perzsa cicák ingyen elvihetők. Tel.: 20/324-9602, 20/368-4850
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál,
full + bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125
cm3-es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30)
292-3580
* Eladó 1997-es évjáratú, kiváló állapotban lévő,
bordó metál színű 1400 cm3-es, 5 személyes Peugeot
Partner friss műszakival, téli gumikkal, tetőcsomagtartóval. Extrák: metálfény, elektromos ablakemelő és
tükör, vonóhorog, plüsskárpit. Iá.: 1,190,000 Ft. Tel.:
(30) 3939-006
* 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).
* *TOYOTA CARINA-E* 1,6-os, 1996-os üzembehelyezésu, 2007-ig vizsgával, felszerelt TÉLI GUMIKKAL,
megkímélten, SOK EXTRÁVAL -családi okok miatt1.180.000 Ft-ért ELADÓ 06 (20) 513-5191
* 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.
* 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.: 20/3292954.
* 1200-as Lada, 1980-as évjáratú, friss műszaki vizsgával, kifogástalan állapotban 200 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/9967-546.
* Eladó VW Polo Coupe 1.05 1991-es, műszaki vizsga,
zöldkártya érvényesség: 2006 december. Ajándék 4
db téli gumi. A karosszériára költeni kell. Iár: 200 eFt.
Tel.: 70/365-2875
EGYÉB
* Mézakció! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg,
vegyes, hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3 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
* Akác szőlőkaró, hulladék és fűrészpor eladó. Tel.:
30/638-0653.
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Gödöllői Futsal Klub

Gödöllői Szolgálat
bek a csapatok, jobbak a játékosok. Mennyire könnyen sikerült alkalmazkodni a körülményekhez?
– Igyekeztünk mindent úgy intézni, hogy az elsõ vonalban is tisztességesen
helyt tudjunk állni. A korábbi játékosállomány
részben kicserélõdött, számos új kiváló labdarúgót sikerült leigazolnunk.
– A jó játékosok még nem jelentenek garanciát a sikerre, lásd például Real Madrid...
– Ez igaz. Hiába vannak klasszisok egy csapatban, ha az a csapat még nem kovácsolódott
össze igazi csapattá, tartós sikerre nem számíthat. Esetünkben tudni kell, hogy a jelenlegi állománynak ez az elsõ szezonja az NB I-ben, sokan soha korábban nem játszottak együtt, így
természetesen összeérett csapatról még nem beszélhetünk. De azon vagyunk, hogy azzá váljon.
– Ennek ellenére nem szerepelnek rosszul...
– Az õszi szezont a 12 csapatos NB I. második helyén zártuk, a Magyar Kupában pedig
már a legjobb nyolc között vagyunk. Utóbbi esetében mindenképpen szeretnénk bejutni a döntõbe, a bajnokság kapcsán pedig az elsõ négy hely
valamelyikének megszerzése reális célnak tekinthetõ.
– Messze még a bajnokság vége, de ennek ellenére egy díjat máris sikerült bezsebelniük.
– Minden évben Pest megye legjobb három
csapatát díjban részesítik a kiemelkedõ teljesítményükért. Idén az a megtiszteltetés ért minket,
hogy december 16-án egyesületünket is kitünte-

Irány a csillagos ég
A Gödöllői Futsal Klubról bátran ki lehet jelenteni, hogy viszonylag rövid idő
alatt megmászta a teremlabdarúgás
számos lépcsőfokát és bár a „vezérigazgatói posztig“ még nem jutott a
csapat, de így sincs okuk a szégyenkezésre: a 2002 nyarán, két „füstös“ agyból (nevesítve: Pecze Dániel és Vitális
Szabolcs) kipattant ötlet, hogy létrehozzanak egy saját egyesületet, hamar
szilárd formát öltött, oly annyira, hogy a
bikák jelenleg már az első osztályban
szerepelnek, nem is akárhogyan. Erről
beszélgettünk Pecze Dániel elnökkel.
– Minek köszönhetõ, hogy pár év alatt a semmibõl sikerült egy ütõképes alakulatot létrehozni?
– Fanatizmusnak, kitartásnak, a játék iránti
szeretetnek köszönhetõ, hogy idáig jutottunk.
Az elsõ év volt a tanulópénz. Ekkor szembesültünk azzal, hogy mibe is vágtuk a fejszénket.
Számos akadályt és nehézséget kellett leküzdenünk, amit azt hiszem sikerrel vettünk. Ezt más
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 20042005-ös szezonban veretlenül, toronymagasan
megnyertük a bajnokság másodosztályát, így az
idei kiírásban már az NB I-ben játszunk.
– Az elsõ osztály kicsit más. Itt már erõseb-

Vívás – külföldi GEAC-os sikerek

Kerecsényi aranyat nyert
Jól kezdődött a felnőtt szezon Kerecsényi Fodor Georgina számára. A kadetek
jól szerepeltek Franciaországban, Berczel Nóra, Nagy Petra és Valkai Zsuzsa
csapatban bronzérmet szereztek, míg
Nagy Petra és Nagy Ákos egyéniben
döntősök voltak. Itthon a serdülő és
újonc korosztályú gödöllőiek is döntőt
fogtak. Varga Zsuzsi immáron ötödszörre nyert gyermek versenyt.
Városunk vívói Németországban és Franciaországban Gödöllõ hírnevét öregbítették, hiszen
népes versenyzõi tábort felvonultató versenyeken a dobogó legmagasabb fokára is felállhattak.
December 4-én, Münchenben Kerecsényi Fodor
Georgina jól kezdte a szezont, aki egyedüli magyarként, 60 felnõtt nõi kardozót felsorakoztató
válogató versenyen léphetett pástra, ahol a teljes
hazai mezõny mellett bolgárok és csehek is képviseltették magukat. A GEAC vívónõje jól vette
az elsõ két forduló akadályait, csupán egyszer
kapott ki és kilencszer nyert. Ezzel a táblán ki-

A gyerekek érdekében

emeltként a 32-be jutott. Ginának jól pörgött a
lába és a kardpengéje is rendszeresen az ellenfelek találati felületén csattant, aminek köszönhetõen csak három asszót kellett vívnia a 8-ba kerülésért. Ellenfelei sorra németek voltak, és egyikõjük sem ért el tíz találatnál többet. A 8-as döntõben a német Blockot búcsúztatta 15-9-re, majd
a volt német válogatott Klemmel került szembe,
és õt is megverte 15-12-re. Az elsõ helyért folyó
küzdelemben már kisebb szurkolótáborral a háta
mögött vívhatott Gina, ugyanis a verseny alatt
egyre több szimpatizánsa akadt. Végül a német
Zerfass felett diadalmaskodott 15-9-re és így
megszerezte az elsõ helyet. Edzõje, Navarrete
József reméli, hogy a felhozó verseny nagy lendületet ad Ginának a továbbiakban, és a hétvégi
itthoni válogató versenyen ugyanezt a formáját
tudja hozni.
Franciaországban, Meylan városában meghívásos kadet kardversenyt rendeztek, ahová hat
gödöllõi kardvívó utazott ki. A verseny rangjában megközelítette a gödöllõi Koracell Kupát. A
fiúk 140 fõs mezõnyében Nagy Ákos (edzõ: Su-

rendszer súlyosabb szerkezeti elváltozásaihoz vezetnek.
Gáspárné Kolozs Julianna testnevelõ-gyógytestnevelõ nagy labdával mutatott be gyakorlatokat. A nagy labdánál a folyamatos egyensúlyozás, az izmok összjátéka és koordinációja, a sokféle nyújtó gyakor-

Gyógytestnevelés
Kilencedik alkalommal tartottak gyógytestnevelés továbbképzést Gödöllőn az
iskolák testnevelőknek, gyógytestnevelőinek, valamint az óvodákban testneveléssel foglalkozó óvónőknek.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tornatermében több, mint harminc szakember vett
részt a gyakorlati bemutatókon. A három elõadás a hanyag testtartással, a különbözõ gerincproblémákkal és a lábboltozat süllyedéssel küszködök gyerekek számára összeállított gyakorlatok bemutatásával foglalkozott.
Barnóczi Bea óvónõ – gyógytestnevelõ lábtorna foglalkozásán sok olyan gyakorlatot ismerhettek meg a résztvevõk, melyeket kis helyen, játékosan lehet elvégezni. A gyakorlatok
közötti pihenõ idõben megismerkedtek a tüsi
labda jótékony talpmasszírozó technikájával is.
Szabóné Vass Éva testnevelõ – gyógytestnevelõ a bordásfa és zsámoly gyakorlatok segítségével mutatott be számos nyújtó és erõsítõgyakorlatot a tartáshibás gyerekek számára. Az elõadás során beszélt a hajlott hát, a csapott váll, a
lógatott fej és a helytelen tartások okozta problémákról, amelyek idõvel a tartó és a mozgató-

lat növeli az izületek mozgásterjedelmét, a folyamatos rugózás erõsíti a lábak izmait. A labda
fontos eszköze a tartáshibák megelõzésének és a
meglévõ problémák kompenzálásának.
A jól sikerült továbbképzés következõ bemutató foglalkozásait tavasszal tartják a megszokott
helyszínen. Az elõadásokra szeretettel várnak
minden testneveléssel foglalkozó kollégát és érdeklõdõt.
-sz-

Pecze Dániel

tik. Csak viszonyítva: többek között a Vác –
nemzetközi szinten is ismert – nõi kézilabda
csapata is díjazva lesz, vagyis illusztris társaságba kerülünk.
– A felnõtt csapat mellett az utánpótlás-nevelésre is nagy gondot fordítanak...
– Az U21-es csapatot Tokai Norbert barátom
irányítja, nem is akárhogyan. Munkájára még
Kozma Mihály, a Magyar Futsal válogatott szövetségi kapitánya is felfigyelt és elismerõ szavakkal illette egyik írásában a futsal.hu weboldalon. Elképzelhetõ, hogy hamarosan egy-két
tehetséges ifjoncot felviszünk az elsõ csapatba,
hogy szokják a légkört. Ez feltehetõleg nagy
motívációt jelent a számukra. Tudják, ha valaki
jól teljesít, feljebb léphet egy szinttel. Mindenki
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elõtt nyitva az út. A 96-os korosztállyal szintén
egy barát, Tóth László foglalkozik, mondhatni
szívvel-lélekkel. „Totya“ ezen kívül futsal szakkört tart 7-8. osztályos gyerekek számára a Hajós iskolában. Munkáját – kiegészülve a csapat
fõ patrónusával, Szabó Róberttel – õ is kiválóan
végzi, a nála szereplõ gyerekek folyamatosan
ismerkednek meg a teremlabdarúgás minden
részletével, fejlõdnek, ügyesednek.
– Korábban a tömegsport is szerves részét
képezte a tevékenységüknek. Ez most mintha
visszaesett volna egy picit.
– Visszaesett, de ez nem rajtunk múlott. Jelenleg éppen a teremhiány a meghiúsítója ennek. De nem adjuk fel, meg fogjuk oldani, hiszen a gödöllõi sportbarátoknak tartozunk enynyivel.
– Ezt hogy kell érteni?
– Amikor létrehoztuk az egyesületet, amatõrök voltunk minden tekintetben. Zöldfülûek,
kevés felelõsséggel. Zöld fül már nincs, felelõsség annál inkább. A hazai mérkõzéseinkre
már több száz nézõ látogat ki minden alkalommal, nem hagyhatjuk õket cserben. Az utánpótlás korú játékosok is egytõl-egyig szeretnek nálunk játszani, szeretik, amit csinálnak. Nekik is
sokkal tartozunk. Ugyanez vonatkozik a tömegsportra is. Ha örömet tudunk okozni a gödöllõi sportkedvelõknek azzal, hogy különbözõ
versenyeket szervezünk nekik, akkor már megérte. Két kollégámmal, barátommal, Vitális Szabolccsal és Köles Krisztiánnal továbbra is
mindent meg fogunk tenni ezért.
(r.k.)

bert László) a 7. helyen végzett, aki így már több
kadet nemzetközi döntõs eredménnyel büszkélkedhet. A lányoknál Nagy Petra (edzõ: Kurucz
Balázs) egyéniben 5. lett. Csapatban a gödöllõi
lányok szereztek bronzérmet, melynek oszlopos
tagja Nagy Petra volt, továbbá Berczel Nóra és
Valkai Zsuzsa is kitettek magukért a 3. helyért. Edzõjük Kurucz Balázs.
Budapesten, a VASAS vívótermében december 10-én serdülõ fiú és leány kardversenyt rendeztek. Lányoknál a 21 vívó közül Varga Eszter
a 3. helyet szerezte meg, míg Meggyes Orsolya a
7. helyet. A valamivel több vívót szerepeltetõ fiúknál, 32 fõ, Valkai Ferencnek sikerült a döntõbe
jutnia a gödöllõiek közül, 8. helyen végzett. A
döntõsök edzõje Kurucz Balázs.
Vasárnap Rimán Dóri a 3. lett a BVSC vívótermében megrendezett újonc tõrversenyen. A gyermek korosztályú Varga Zsuzsi a 44 indulóból az elsõ helyet szerezte meg a Törekvésben, Budapesten. Vasárnap ismét Zsuzsi bizonyult a legjobbnak
a BVSC-ben, 24 indulóból szintén az elsõ helyen
végzett. Így az idén ötbõl öt gyermek hazai tõrverseny gyõztese a GEAC-os reménység. A tõrözõk
Zsőzső
edzõje Fekete Gábor.

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

Pingpongozás a téli szünetben nem lesz.

Nyitva: hétfő-péntek: 10-18; szombat-vasárnap: 9-13
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Márton Áron gondolata
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Beküldési határidõ: 2005. december 22.
A 44. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A távolságtartás kevesebb szenvedéssel jár,
ám azt is eredményezi, hogy önmagunkat
mentve, a másikat hagyjuk védtelenül, kiszolgáltatottnak.“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási

utalványát nyerték: Bukovszki Jánosné, Babati
u. 5., Bajcsi Krisztián, Kazinczy u. 8.
A MAG könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Megyeri Györgyné, Erzsébet
királyné krt. 5., Tóth Lászlóné, Palotakert 16.
A Besnyõi Gazdabolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerték: Czakó Lászlóné, Széchenyi
u. 4., Bobos Dániel, Batthyány u. 136.

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.

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

