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Vállalkozóknak adott át elismerést
dr. Gémesi György polgármester
október elsején a Városházán. A
2002-ben alapított Gödöllő Vállal-
kozója díjat az idén Samu István
asztalosmester és Szabadi László
autószerelő kisiparos vehette át. A
két esztendővel ezelőtt Varga Ár-
pád lokálpatrióta önkormányzati
képviselő javaslatára létrehozott
díjat minden esztendőben olyan
személyeknek ítéli oda a képvise-
lő-testület, akik több évtizede nyúj-
tanak magas színvonalú szolgálta-
tó munkát gödöllő lakóinak. Mint
azt Gémesi György kifejtette, ezzel
a díjjal nem a mai idők modern,
menedzser szellemű vállalkozóit
kívánják elismerni, hanem azokat a
nagy tapasztalattal és szakmai tu-
dással bíró iparosokat, akik több
évtizedes kemény munkával vívták
ki a gödöllőiek tiszteletét, s akik
ma is közvetlen szolgáltatást nyúj-
tanak a lakosságnak.

(folytatás a 2. oldalon)

Átadták a Gödöllő Vállalkozója díjakat

Mesteremberek elismerése

Samu István (balra) és
Szabadi László feleségeikkel
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A Parlament hétfői ülésnapján napi-
rend előtt szólalt fel dr. Gémesi 
György. Országgyűlési képviselőnk,
az MDF elnökségi tagja az Ifjúsági és
Sportminisztérium megszüntetése el-
len emelt szót.

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Még fü-
lünkbe csengenek a nemrég véget ért athéni
olimpia magyar gyõzelmei után eljátszott Him-
nusz hangjai. Fel-feltûnnek emlékeinkben a
nagyszerû pillanatok, újra és újra végignéz-
nénk és átélnénk a küzdelmek minden percét,
mert jó érzéssel tölt el mindannyiunkat, hogy
mi, magyarok újra megmutattuk a világnak,
hogy a legjobbak között vagyunk, és a legéle-
sebb küzdelmekben is megálljuk a helyünket. 

Jó visszanézni eredményes sportolóink csil-
logó szemét, elhivatottságát és az eredmény-
hirdetések alkalmából látott örömkönnyeket.
És jó volt nekünk, magyaroknak együtt átélni
ezeket a pillanatokat, melyek, ha rövid idõre
is, de újra eggyé kovácsolták e csodálatos él-
ményeken keresztül határon innen és határon
túl a magyar nemzetet. Köszönet érte minden-
kinek, aki bármit is tett ezért. 

Az olimpia utáni politikai zûrzavarban üdí-
tõ pillanatok voltak olimpikonjaink, edzõk és
szakemberek visszaemlékezései, beszélgeté-
sei. Szeptembertõl több ezren, talán több tíz-

ezren kezdtek el kajakozni vagy kenuzni, úsz-
ni, vívni, vízilabdázni, és sorolhatnám tovább. 

Ebben az örömteli, emelkedett, sokszor eu-
fórikus hangulatban hidegzuhanyként érte a
magyar sportszeretõ és sportolói társadalmat,
hogy az új miniszterelnök meg kívánja szün-
tetni a Sportminisztériumot, és egy címzetes
államtitkár által irányított hivatallá alakítja át.
Teszi ezt annak ellenére, hogy az olimpia elõtt
szó szerint a következõket nyilatkozta: „A mi-
nisztérium megszüntetése szakmailag és poli-
tikailag is hibás döntés lenne. A magyar sport-
nak erõs képviseletre van szüksége a kor-
mányban, de az élet más területén, például az
üzleti tárgyalások során is. Nemcsak hiba len-
ne a minisztérium megszüntetése, hanem vég-
zetes kárt okozna.“ 

Ezek után teljességgel érthetetlen a minisz-
terelnöki döntés, mellyel Gyurcsány Ferenc
másodszor lökte el magától a legsikeresebb
ágazatként mûködõ magyar sportot. Elõször,
mikor két héttel az olimpia elõtt, talán politikai
karrierjének építése okán, nem törõdve azzal,
hogy milyen hatást vált ki a legnagyobb nem-
zetközi megmérettetésre készülõ magyar
sportdelegáció eredményességében, benyúj-
totta lemondását az akkori miniszterelnöknek;
majd most, második alkalommal, amikor ko-

rábbi nyilatkozatai ellenére megszüntetni kí-
vánja elõzõ munkahelyét, arról bizonyítványt
kiállítva, és ezzel a sport képviseletét egy ál-
lamigazgatási feladatokat ellátó hivatalba he-
lyezi. 

És hiába az elhangzott miniszterelnöki ma-
gyarázkodások, hogy „majd rajta tartom a ke-
zem a magyar sporton“, vagy hogy „ezzel mi-
niszterelnöki rangra emelem a sportképvisele-
tet“! Ismétlem, hiába az elhangzott minisz-
terelnöki magyarázkodások, hogy „majd rajta
tartom a kezem, a szemem a magyar sporton“,
vagy hogy ezzel miniszterelnöki rangra emeli
a sportképviseletet. Mindannyian tudjuk,
hogy Gyurcsány Ferenc ezen döntésével a
magyar sport – kezdve a diáksporttól, a szabad-
idõsporton át, a fogyatékossporton keresztül
egészen az élsportig – leértékelõdött. 

Sokakkal együtt jómagam sem értem, aki
lassan négy évtizede tevékenykedem a sport
különbözõ területein, miért zavarta minisz-
terelnök urat a legeredményesebb húzóágazat
miniszteriális képviselete. Miért akar áterõl-
tetni egy korábbi véleménye szerint szakmai-
lag és politikailag is hibás döntést, és miért
okoz ezzel, saját szavaival élve is, végzetes
kárt a magyar sportnak? Nem tudom, miért
nem érdemlik meg az elhivatott, a jövõt építõ
és a magyar nemzetnek oly sok dicsõséget 
szerzõ sportolók, sportszakemberek, hogy
egy csak értük, csak velük foglalkozó minisz-
ter ülhessen a magyar kormányban?!

Nehéz lesz elmagyarázni a sportot oly mér-

tékben támogató szponzoroknak, hogy mi,
sportolók nem vagyunk már olyan fontosak a
magyar kormánynak. És majd nehéz lesz azt
is tudomásul venni, hogy a nemzetközi szak-
mai fórumokon, konferenciákon és tárgyalá-
sokon a magyar sportot nem a kormány mi-
nisztere képviseli. És fel kell hagynunk ezen-
túl azzal is, hogy a hazai rendezésû nemzet-
közi viadalok után nem a magyar kormány
sportminiszterétõl vehetik át versenyzõik a
díjakat. 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! E fo-
lyamatot végignézve Magyarország minisz-
terelnökének szavahihetõsége kérdõjelezõdik
meg e döntése kapcsán, melyet a Magyar De-
mokrata Fórum meggondolatlannak és fele-
lõtlennek tart. Ezzel a tradicionálisan eredmé-
nyes, oly sok nagyszerû, világraszóló sikert
arató magyar sportot méltatlan helyzetbe hoz-
za. 

Az MDF elfogadhatatlannak tartja a Sport-
minisztérium megszüntetésével kapcsolatos
miniszterelnöki törekvéseket, és felszólítja
Gyurcsány Ferencet, hogy állítsa le ebbéli ak-
tivitását, vonja vissza a Sportminisztérium
megszüntetésével kapcsolatos javaslatát, és
nevezzen meg egy olyan, a sportban – hang-
súlyozom: a sportban, és nem a politikában –
szerzett érdemeiben is elismert, közmegbe-
csült miniszterjelöltet, aki erre a posztra méltó
és alkalmas lenne. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 
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Parlamenti tudósítás

(folytatás az 1. oldalról)
Samu István 1946. augusztus 3-án született
Gödöllõn. Szülei szintén gödöllõi lakosok. Ál-
talános iskolai tanulmányai után a mai Ma-
dách Imre Szakközépiskola és Szakmunkás-
képzõ elõdjében – a 202-esben – végzett asz-
talos szakmun-
kástanulóként.
A szakma gya-
korlati fogása-
it, a mesterség
csínját-binját a
Ganz gyárban
sajátította el az
ott eltöltött tíz
év alatt. Köny-
nyen tanult, jó
kezû szakmun-
kás lett. Kitanulta az épületasztalos szakmát,
melyet a mai napig magas szinten mûvel. Már
fiatalon vállalkozni kezdett, szerette a kihívá-
sokat, a változatos munkát, a pontos szakmai
tudást igénylõ feladatokat. Elõször másodál-
lásban kezdte el a vállalkozói tevékenységét,
majd 1982-tõl asztalosmesterként dolgozik
Gödöllõn. 

Két gyermeke közül István követve édesap-
ja példáját, szintén asztalos lett. Tõle tanulta
meg a szakma fortélyait, a fa szeretetét és tisz-
teletét. Kisebbik fia, Csaba most készül a mes-
tervizsgájára. Apa és fia negyedik éve már kö-
zösen dolgozik a mûhelyben, együtt viszik a
vállalkozást. 

Az épületasztalos szakmából a lakossági
szolgáltatásokra specializálódtak. Olyan nyí-
lászárókat – ajtókat, ablakokat - gyártanak
saját gépeiken, amelyek mindenben megfelel-
nek az EU szabványainak. Az utóbbi években
több új géppel fejlesztették, korszerûsítették
az egyre bõvülõ mûhelyüket. Hamarosan tel-
jesen modern körülmények között készíthetik
minõsített termékeiket. Elsõsorban gödöllõi
megrendelõk részére dolgoznak, de a kör-
nyékrõl is egyre több megrendelést kapnak.
Terveik között szerepel az elhasználódott la-
kótelepi nyílászárók cseréje. Kiváló szakmai
munkájukkal méltán vívtak ki elismerést Gö-
döllõ városában.

Szabadi László 1935. július 11-én született
Gödöllõn, tõsgyökeres gödöllõi család sarja-
ként. Nagyapja vasutas, édesapja kõmûves
volt Gödöllõn. Az általános iskola elvégzése
után 1952-ben tett autószerelõi szakmunkás-
vizsgát. A katonai szolgálat letöltése után Má-
tyásföldön dolgozott a Honvédségi Ellátó In-
tézménynél 1973-ig. Közben 1966-ban mes-
tervizsgát tett. Elõbb másodállásban, majd
1974-tõl kisiparosként tevékenykedett és dol-
gozik a mai napig. Az elmúlt idõszakban húsz
szakmunkástanuló tanulta meg tõle a szakmát.

Gyermekkora óta mûszaki érdeklõdésû
volt. Elõször csak motorkerékpárokkal, ké-
sõbb már autókkal is foglalkozott. Autóvilla-
mossági, garázsmesteri képesítést szerzett, fel-
sõfokú jogosítvánnyal rendelkezik. Autósze-
relõi mûhelyét fokozatosan bõvítette, fejlesz-
tette. Mára a legmodernebb gépekkel végzi a
munkát. Annak idején garanciális javításokat

végezhetett a
Merkur részé-
re. A gödöllõi
k i s ipa rosok
közül egyedül
neki van gép-
kocsi mûszaki
vizsgáztatási
engedélye. Az
elsõk között
szerezte meg a

környezetvédelmi vizsgáztatási engedélyt is. 
Két lánya és három unokája van. A vállal-

kozást a családból majd a veje viszi tovább.
Jelenleg négy alkalmazottal dolgozik.

A mûhely rendelkezik ISO tanúsítvánnyal,
az EU szabványnak megfelelõ felszereltség-
gel. Harmadik éve autósboltot is üzemeltet,
amely biztosítja a különbözõ autómárkák igen
gyors alkatrészellátását. Minden típusú sze-
mélygépkocsi vizsgáztatására felkészültek.
Ügyfeleik a városból és a környezõ települé-
sekrõl érkeznek. 

Megbízható és kiváló munkájukkal méltán
vívtak ki elismerést a városban.

Szöveg: SZ.T.
Fotó: M.A., K.J.

INCSŐI LAKÓPARK

Módosította a képviselõ-testület az incsõi
lakópark településszerkezeti tervét. Az Elsõ
Hazai Lakópark Építõ Rt. 1998-ban készít-
tetett az egykori fatelepre egy rendezési ter-
vet, mely alapján elkezdõdött az építkezés. A
most elfogadott változtatással módosul a la-
kópark telekstruktúrája, egyszerûsödik az
úthálózata, kiegészül a zöldterülete és vá-
rosképileg elõnyösebben helyezhetõ el a ter-
vezett Magyar ház elnevezésû mûvelõdési köz-
pont.  

PÁLYÁZATON KÍVÜLI ÉRTÉKESÍTÉS

Elfogadhatatlanul alacsonynak találta a
képviselõ-testület gazdasági bizottsága a tó-
almási Aquagas Kft. pályázatában ajánlott
bruttó 15 millió forintos vételárat a Szabad-
ság út 7. szám alatt fekvõ ingatlanra. Javas-
latára a testület eredménytelennek nyilvání-
totta a pályázatot és bruttó 21 millió 250 ezer
forint minimális vételár elõírása mellett pá-
lyázaton kívüli értékesítésre jelölte ki a 618
négyzetméter alapterületû ingatlant.

2009-IG MARAD A KALÓRIA

Öt évre meghosszabbította az egyetemi
konyha és étterem üzemeltetésérõl szóló szer-
zõdést a Szent István Egyetem és a Kalória
Kht. A két fél emellett abban is meg kíván ál-
lapodni, hogy a Kalória saját költségén,
mintegy 6 millió forintért felújíttatja az ét-
terem nõi és férfi WC-jét. A városi önkor-
mányzat ennek elõsegítésére féléves lejárat-
tal 2,5 millió forintos kölcsönt folyósít a
közhasznú társaságnak évi 10 százalékos ka-
matozással. A képviselõ-testület ahhoz is
hozzájárult, hogy a Kalória 2004-re tervezett
3,5 millió forintos nyereségét az említett fel-
újításra fordítsa.

GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM TERV

A görögkatolikus egyház azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy helyi kö-
zössége számára templom- és parókiaépí-
tésre alkalmas helyszínt biztosítson. A hosz-
szú ideje tartó egyeztetések során most egy
alkalmasak tûnõ helyszínt találtak a Kazin-
czy lakótelep Röges utca felé esõ végében, a
Kazinczy utcai házak kertjének végéhez
csatlakozó közterületen. A képviselõ-testület
szándéknyilatkozatot tett arra, hogy az emlí-
tett helyen területet biztosít a templom- és
parókiaépítésre, ha az elhelyezést célzó vizs-
gálatok és a készítendõ szabályozási terv ar-
ra lehetõséget ad.

Képviselő – testületi hírek

Samu István

Szabadi László

Legyen Ön is

dr. Gémesi György

országgyûlési képviselõ vendége a

Parlamentben!

Ingyenes látogatásra jelentkezni a ter-
vezett látogatás elõtt egy hónappal

Pelyhe József parlamenti titkárnál

(20/823-1408) lehet!

Beutazás egyénileg!

Parlamenti látogatás
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A szentgotthárdi célnál véget ért az 1
hónapos Cornexi – The North Face Túl-
élő Kalandtúra. 28 nap távol a család-
tól, több mint 1000 kilométeres táv,
számos túlélő feladat, mentális és fizi-
kai krízishelyzet a mérlegük. Volt, akit a
rendszeres eső, az elázott hálózsák,
volt akit a harminc kilós hátizsák cipe-
lése, a hosszú menetelések és a lábát
elborító vízhólyagok fájdalma és látvá-
nya, volt akit az áradó Tiszán a mellet-
tük úszó állati tetemek látványa viselt
meg. De mind a hatan büszkék lehet-
nek magukra: teljesítették a Magyaror-
szágon egyedülálló próbát és távot
(www.tuleloakademia.hu).

– Úgy hallottuk, hogy ez a 28 napos kalandtú-
ra csak felkészülés volt egy sokkal nagyobb sza-
bású megmérettetéshez.

– Igen, ez pontosan így van. A 2005-ben
megrendezendõ Raid World Championship túl-
élõ világbajnokságon szeretnénk elindulni,
melyre a felkészülést már idén tavasszal meg-
kezdtük. Avilágbajnokság döntõjébe 90 csapat-
ból, négy selejtezõn túljutva, harminc kerül be,
remélem mi is közöttünk leszünk – mondta a
csapatkapitány, Hídvégi-Üstös Pál. – Eddig
hétvégenként gyakoroltuk a követelményeket:
a sziklamászást, a különféle kötéltechnikák he-
lyes alkalmazását, a lovaglást, a kerékpározást,
a gyaloglást, a futást és az állóképességünk fo-
kozását. Augusztus 1-jétõl 28 nap leforgása
alatt teljesítettük a már említett Cornexi-The
North Face Túlélõ Kalandtúrát, ami keresztül-
szelte egész Magyarországot. Tiszabecsrõl he-
ten indultunk, és két nap alatt 60 kilométert úsz-
tunk az erõsen megáradt Tiszában. Ezt köve-
tõen Vásárosnaménybõl Záhonyig kenuval tet-
tük meg az utat, majd onnan kerékpárral halad-
tunk Olaszliszkáig. A távot gyalog folytattuk
Szurdokpüspökig a Bükkön és a Mátrán keresz-

tül, majd lóháton jutottunk el Verõcére. Sajnos,
itt Füstös Zsoltnak orvosi javaslatra fel kellett
adni a küzdelmet, mert sarokcsontgyulladást
kapott. Ez érzékenyen érintette a csapatot, de
ennek ellenére még nagyobb erõbedobással ha-
ladtunk tovább. A Duna átúszása után kenuval
érkeztünk Dömösre, ahol ismét kerékpárra
szálltunk és a Rám-szakadékon keresztül Vár-
gesztesig kerekeztünk, majd gyalogszerrel ju-
tottunk el Balatonkenesére.

– Ahol is az idõjárás közbeszólt…
– Pontosan ez történt. Az eredeti terv szerint

Keszthelyig kellett volna eveznünk, de a vízi-
rendészet az elsõ nap végén a viharos idõ miatt
Badacsonynál kiparancsolt minket a tóból. Ráa-
dásul ez napról napra így folytatódott. A három
nap kenuzásból végül csak másfél lett, és Bada-
csonytól újra gyalogolni kellett, egészen Szent-
gotthárdig.

– Mennyire volt megterhelõ a túra?
– Az utolsó héten már mindenki holtfáradt

volt. Az egész útvonalat teljes felszerelésben
csináltuk végig, a lányoknak 25, a fiúknak 30
kilós hátizsákot kellett cipelniük. Az éjszakákat
a szabad ég alatt töltöttük, csak ha esett az esõ,
akkor bújtunk egy ponyva alá. Hetente egyszer
kaptunk élelmiszercsomagot, azt is csak négy
napra, a többit saját magunknak kellett pótol-
nunk a természetbõl, például horgászattal. Ez az
1100 km-es túra nem csak a fizikai, hanem a
mentális tûrõképesség próbája is volt egyben.

– Kikkel küzdötte végig ezt az 1100 km-t?
– A csapat tagjai a következõk voltak: Krukk

Orsolya Budapestrõl, Heincz Sándor Nagyma-
rosról, Füstös Zsolt és jómagamVácról, Dezsõ
Sándor Hódmezõvásárhelyrõl, Farkas Gabriel-
la Isaszegrõl és Kristóf Zsolt Gödöllõrõl. Õk
ketten a Margita 344,2 TSE tagjai.

– A csapat további tervei?
– Hétvégeken tovább gyakoroljuk a világbaj-

nokságokon elõforduló feladatokat. Megyünk
raftingolni, canyoningelni és télen síelni. Má-

justól négy kvalifikációs
versenyen kell részt ven-
nünk, hogy eldöntsék,
mely csapatok azok, ame-
lyek indulhathak a világ-
bajnokságon.

A két margitás közül el-
sõként Farkas Gabriellát
faggattuk a sporthoz fûzõ-
dõ viszonyáról.

– Érdekes, de gyermek-
koromban a kötelezõ test-
nevelési órákon kívül kü-
lönösebben nem vonzott a
sport, a mozgás. Késõbb
viszont az alakom megõr-
zése miatt kezdtem el kon-
diterembe járni. Ez a sport
azonban egy idõ után na-

gyon egyhangúvá, unalmassá vált számomra.
Ekkor a barátnõm kapva kapott az alkalmom,
és rábeszélt arra, hogy próbáljam ki a teljesít-
ménytúrázást. Atermészetben, a jó levegõn sza-
badon lehet mozogni. Ha kedvem van, futok, ha
nincs, akkor gyalogolok. Mehetek egyedül
vagy társakkal, ismerõsökkel, akár még idege-
nekkel is. 1994 óta járok rendszeresen verse-
nyekre az ország minden szegletébe. Ezzel a
sporttal alakult ki a jelenlegi állóképességem.

– Budapesti létére miért pont margitás lett?
– A teljesítménytúrákon rendszeresen talál-

koztam margitásokkal, akik nagyon szimpati-
kusak, barátságosak és segítõkészek voltak.
Szerettem volna én is egy jó csapathoz tartozni,
így 2002-ben igazoltam az egyesülethez. Anyá-
ron ráadásul lakhelyet is változtattam, melynél
– mondanom sem kell – döntõ szempont volt,
hogy közelebb kerüljek a Margitához.

– A túlélõtúrán mely szakasszal bírkózott

meg a legnehezebben?
– A 60 km-es úszás a megáradt Tiszában vi-

selt meg a legjobban. Nagyon sok volt az usza-
dék a folyóban, plusz még elhullott állatok te-
temével is találkoztunk. Ráadásul nekem ujj
nélküli neoprém ruhám volt, ezért a 18 fokos
vízben úgy lehûlt a testem, hogy az orvos több-
ször is kiküldött a partra felmelegedni. A többi
próbát úgy érzem fizikailag és mentálisan is na-
gyon jól bírtam.

A gödöllõi Kristóf Zsolt sem volt régebben
az a kimondott sportember…

– 1998-ban léptem be a Margita 344,2 Tu-
risztikai és Sport Egyesületbe. Addig tulajdon-
képpen nem is sportoltam semmit, csak azt
éreztem, hogy valami hiányzik az életembõl.
Mint utóbb kiderült, ez a sport volt. Nálam is
hasonló módon zajlott a margitás megfertõzõ-
dés, mint Gabriellánál, azzal a különbséggel,
hogy õt a barátnõje gyõzte meg, engem meg az
egyik barátom. Tetszett, hogy mennek kirándul-
ni, bicajozni, vízitúrázni stb. A sors fintora,
hogy ez a barátom már nem tagja az egyesület-
nek, nekem viszont annyira megtetszett, hogy
maradtam. Számtalan gyalogos és kerékpáros
teljesítménytúrán vettem részt, de indultam
mountain-bike duatlon, triatlon versenyeken is.
Ezen kívül többször futottam maratont, sõt
egyszer még egy 150 km-es ultramaraton futó-
versenyen is célba értem.

– Mi volt az Ön számára a legmaradandóbb
élmény ebben a 28 napban?

– Nekem a lovaglás tetszett a legjobban.
Nem vagyok gyakorlott lovas, de boldog vol-
tam, hogy az akaratomat át tudtam adni a lónak.
Igaz, ehhez kellett egy okos, jóindulatú állat is.
Azt sem felejtem el, amikor a Bakonyban az
egyik éjszaka a rókákat kellett állandóan elza-
varnunk, mert a csomagjainkat akarták szét-
szedni. Összességében a túra minden egyes ré-
szét élveztem, nem akadtak nehézségeim.

-Fiffy-

Túlélő kalandtúra – a tűrőképesség határai

Margitások a túlélők között

Szennyvízcsatorna
Folytatódik a szennyvízcsatorna építés

a Klapka, Fenyvesi fõút, Juhar, Damja-
nich, Panoráma, Alkotmány, Dobó K.,
Mohács, Vasvári P. utcában és a Szarvas
közben. A csatornaépítést követõ emelt
szintû úthelyreállítás a Hegedûs Gy., Hajó,
Szív, Tábornok, Mandula, Százszorszép
utcában történik.

Máriabesnyõn a csatornázást követõ út-
helyreállítás keretében a Besnyõ, a Tavasz
és a Klapka utca aszfaltozása történik. 

Útjavítás, útfelújítás
Folytatódik a Paál L. közben és a Sza-

badka utcában az aszfaltszõnyegezési
munka.

Az Ady Endre sétányon – a Martinovics
utca és Szabadság út közötti szakaszán –
az aszfaltozási munkákat megelõzõen a

Pest Megyei Állami Közútkezelõ Kht.
szakembereivel egyeztetett forgalomtech-
nikai elõkészítés alapján, a forgalmi rend
változására kell számítani a munkálatok
idején.

A kastély elõtt a szegélyek újraépítésév-
el, és a vízelvezetési problémák megoldá-
sával a parkoló rendezésre kerül.

Útépítés
A Thököly utcában folytatódik az útsze-

gély építése, és a beton útalap készítése.
A Lovarda a Batsányi és a Rákóczi utcá-

ban folytatódik, a Zrínyi utcában, pedig
megkezdõdik a csapadékvíz csatorna épí-
tése.

A Lovarda utcában folytatódik az úttü-
kör kiemelése, az ágyazat készítése és a
szegély építése.

Városüzemeltetési Iroda

Szennyvíz-csatorna építési munkákról

Tájékoztató 
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Kismamák és GYES-en lévő anyukák hónapja 
a Városi Könyvtárban

AGödöllõi Városi Könyvtár 2004. október 15-tõl programsorozatot hirdet a
felsorolt csoportoknak. Az egy éven át tartó sorozat keretében a könyvtár  két

hónapon át hat különbözõ csoport számára biztosít félárú beiratkozási
lehetõséget az alap és az emeltszintû (DVD, video és CD kölcsönzés) olvasó-
jegy váltásából, szervez programokat és kiemelten kezeli, gyûjti az õket érdek-

lõ irodalmat.

Október 15-december 15.: Kismamák és GYES-en lévõ anyukák hónapja
December 15-2005. február 15.: Munkanélküliek hónapja
2005. február 15-április 15.: Nagycsaládosok hónapja
2005. április 15-június 15.: Segítséggel élõk hónapja
2005. június 15-július 15.: „Kulcsos gyerekek“ hónapja
2005. szeptember 15-október 15.: Nyugdíjasok hónapja

Az október 15-én kezdõdõ Kismamák és GYES-en lévõ anyukák rendez-
vénysorozatát a REGINA (Regionális Információk Nõknek Anyáknak) gödöl-
lõi szervezete és az Otthon Segítünk Alapítvány részvételével szervezzük. 
Ennek keretében a következõ programokat kínáljuk:

2004. október 16., 16:00-18:00: Kerekasztal beszélgetés: anyaság és munka-
vállalás lelkiismeret furdalásaink tükrében. A beszélgetést Fehér Sára gyer-
mekpszichológus és Dakó Judit fejlesztõ pedagógus vezeti. Helyszín: a Városi
Könyvtár folyóirat-olvasója.
2004. november 11., 16:00: Indulatok kezelése a szülõ-gyermek kapcsolat-
ban; elõadó: Dakó Judit fejlesztõ pedagógus.
2004. október 11-tõl minden hétfõn szupervíziós tréning kisgyermekes anyu-
káknak. Érdeklõdni, jelentkezni dr. Kiss Katalinnál lehet a 28-415-998-as,
vagy a 06-20/388-49-53-as telefonszámon.
Ebben a két hónapban a kismamák külön polcon elhelyezve találják meg a gyer-
mekneveléssel, babavárással, szüléssel kapcsolatos könyveket és kiemelten fris-
sítjük majd ez az állományrészt.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETTELVÁRUNK!

Kétség nem férhet hozzá, hogy az
1909-ben született, s ma is köztünk
levő írónőnek, Kertész Erzsébetnek
személyes élményein alapszik az
először 1935-ben megjelent, most
ismét frissen kiadott Gyönyörű nyár
című ifjúsági regénye.

A gimnázium hetedik évfolyama elõtt álló,
tehát olyan tizenhat-tizenhét éves lányok a
regény hõsnõi. Egy osztály tagjai közül ti-
zenegyen tanárnõjük vezetésével az egész
nyarat a Mátrában töltik, önellátóan, egy
erdészházban. Õk fõznek, maguk végeznek
minden házimunkát két hónapon át. Akár
egyhangú is lehetne mindez, ha nem tábo-
rozna le a közelükben egy fiúcsapat, benne
régi ismerõseikkel, egyiküknek még a báty-
jával is.

Pontosan megadott a helyszín: a Mátra
legnagyobb vízfolyása, a Kövecses patak
partján vannak, a sûrûn emlegetett Pásztó
és Tar fölött. De még egy kisebb település-
sel is kapcsolatba kerülnek. S a kor, az
1920-as, az 1930-as évek más lányregé-
nyeinek egyszerû emberekkel szemben tel-
jesen közömbös szereplõitõl merõben el-
térõn észreveszik az ott élõket. Szívszorító
nyomorukat, elmaradottságukat. Segíteni-
ük kell, ébrednek rá a budai kisasszonyok.
Mindenféle, otthonról küldetett holmikat
ajándékoznak a falusiaknak. Kitakarítanak
az elhanyagolt házakban.

Mindezt még nem érzik elégnek. Pénzt
is kell adományozniuk, gondolják. Hogyan
tehetnének szert pénzre? A fiúkkal annyit
beszélgettek irodalomról. Mûsoros esteket

rendeztek. Vetélked-
tek, hogy egy lány
vagy egy fiú írhat
jobb verset, jobb
színdarabot? Színi-
elõadásra határoz-
zák el magukat.
Nem, nem a saját
mûvüket mutatják
be, hanem egy már
híreset, kipróbáltat,
amire majd tódulnak
a nézõk. Melynél

számíthatnak arra, hogy az eladott jegyekbõl
dõl a pénz.

Herczeg Ferenc A Gyurkovics lányok cí-
mû darabjára esik a választásuk. Éppen any-
nyian vannak, hogy kioszthatják maguk kö-
zött a szerepeket. A pásztói színház – hogy
a ma is nagyon kisváros Pásztónak az
1920-as években színháza lett volna, erõ-
sen kétséges, de hát ennyit csak szárnyal-
hat az írói fantázia – minden segítséget
megad. A színházi este a mûértõ pásztói
közönség körében óriási sikert arat. Két-
száztizenöt pengõ és harminchat fillér lesz
az alkalmi társulat bevétele. „Rettenetesen
gazdagok vagyunk!“ – örvendeznek. De
nem esnek kísértésbe, hogy megtartsák a
pénzt. Az pártfogoltjaiké, a falusiaké.

Felfedeznek a faluban egy kisfiút, aki is-
tenáldotta tehetség, rajzai, festményei bá-
mulatosak. Számára mindenképpen lehetõ-
vé teszik a tanulást. Tanáraik – mert már a
latin tanáruk is csatlakozott hozzájuk, meg-
lepetésükre kiderül, hogy a morcos aggle-
gény szerelmes a tanárnõjükbe – támogat-
ják õket, hogy ezt véghez vihessék.

Élményekben gazdagon ülnek a regény
végén a nyaralást lezáró esti tábortûznél.

Nem csak eseményekre emlékezhetnek.
Megváltoztak. Megérinti õket a közelítõ nagy-
betûs Élet, miközben már búcsúzón hallgatják
az erdõ, a patak titokzatos dalát. (Kertész Er-
zsébet: Gyönyörû nyár)

-nád-

2004. október 7.4 Gödöllői Szolgálat

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Színház a Mátrában

„Te is lehetsz a kincsek õrzõje“
szecessziós történeti játszóház
foglalkozás  6 és 14 év közötti

gyermekeknek

2004. október 9-én szombaton 

16 és 18 óra között

a Gödöllõi Városi Múzeumban

Remsey Ágnes „Cserepecskék“ 

c. meséjébe

bújva a gyerekek felfedezhetik és

elkészíthetik a kor ízlésének megfelelõ

tárgyak valamelyikét 

(képkeret, könyvborító, ékszer, festett

üveg, díszes dobozka, ex libris)

A részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Egyetemi
Nyugdíjas Klub 

október 13-án
kirándulást szervez a Cser-

hát kis falvain keresztül
Balassagyarmatra.

Indulás: reggel 9 órakor
az Egyetem fõbejárata

elõl, Érkezés
délután 5 óra körül.

A Magyar ATV 

2004. október 15-én tûzi
mûsorára a „Virágzó

Magyarország“
filmsorozat 

Gödöllőről 
készült epizódját. 

Idõpont: 17 óra 5 perc
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2004. október 7.6 Gödöllői Szolgálat

Ki hinné, hogy bár 1849. október
6-án az osztrák császári erők Pes-
ten kivégezték gróf Batthyány La-
jos magyar miniszterelnököt, illet-
ve Aradon a tizenhárom magyar
honvéd tábornokot, hivatalosan
csak 2002 óta nemzeti gyászna-
punk október hatodika.

Idén van 155 éve, hogy a magyar szabad-
ságharcot vérbefolytották. Azóta további
számos tragikus eseményen ment keresz-
tül a magyar nemzet. Más nemzet már rég
eltûnt volna, de a magyar arra is képes
volt, hogy túléljen még további két forra-
dalmat és két világháborút. Ezen a héten
azonban az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharcot lezáró kegyetlen és ember-
telen megtorlássorozat részeként kivég-
zett aradi tizenháromra emlékezünk az
egész Kárpát-medencében.

„A magyar nemzet hálás, megbecsüli
nagyjait; hiven megõrizte a tizenhárom
aradi vértanu emlékét is. A szomoru évfor-
dulón minden esztendõben föllobog az
emlékezés lángja, megkondulnak a temp-
lomok harangjai, hogy hirdessék dicsõsé-
gét azoknak, a kik vértanui lettek a mi sza-
badságunknak. Eleinte persze csak titok-
ban történt az emlékezés. Titokban gyúlt
ki a hála oltártüze és egy-egy ismeretlen
kéz a sötétség leple alatt hintette be virá-
gokkal a vértanuk nyugvóhelyét. De mikor
67-ben a nemzet kibékült az uralkodóval,
mikor már szabadon doboghatott a sokat
szenvedett magyar sziv, október hatodika
országos gyászünnep lett. Fekete zászlót

lenget ezen a napon mindenfelé az õszi
szél, a templomokban gyászmisét monda-
nak a vértanuk emlékére, az aradi gyász-
tér pedig megtelik zarándokokkal.“ (Idé-
zet Hamvay Ödön Az aradi tizenhárom cí-
mû könyvébõl, 1899)

Muszáj említést tenni arról, hogy hosz-
szú-hosszú évek után végre sikerült elérni
a román hatóságoknál, az 1890-ben Ara-
don felállított Szabadság-szobrot 2004-
ben állítsák vissza eredeti helyére. A szo-
borcsoportot 1922-ben körbedeszkázták,
majd 1925-ben lebontották és eltávolítot-
ták a fõtérrõl. Kész csoda, hogy egyálta-
lán megmaradtak! (tatár)

Arad, 1849. október 6.

Nemzeti gyásznapunk
Az aradi Sza-
badság-szo-
bor a XIX. szá-
zad végén

Beszámoló minden kedves (nem csak
roma származású) polgárnak, a Gödöl-
lői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2004. évi munkájáról.

„Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden ked-
ves érdeklõdõt a 2004. év tartalmas, széles ér-
deklõdési kört kielégítõ programunkról.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nagy
örömére, jelentõsen növekedett idén a Tanulást
Támogató Ösztöndíj iránti igény, a tavalyihoz
képest 50 %-os az emelkedés. 3 év alatt kb. 70-
80 fõ végezte el a 8 általános, illetve a szak-
munkás iskolákat, melyre nagyon büszkék va-
gyunk. Ez évben 35 általános iskolás, 28 közép
és felsõ fokú tanuló igényelte az ösztöndíjat. (A
pályázati kérelem elnyerésének egy kritériuma
volt a tanulók jó, illetve jeles tanulmányi átlagot
kell, hogy elérjenek.) Ez finoman jelzi a tanulók
ambícióját, kitartását, lelkes tudás iránti vágyát,
a szülõk ösztönzõ hatását gyermekük fejlõdése
érdekében. 

Az informatikai oktatás és a számítógépke-
zelõi tanfolyam ebben az évben is folytatódik a
Damjanich Általános Iskolában a cigány ki-
sebbség által pályázaton elnyert gépeken. A pá-
lyázati felhívásokat továbbra is nyomon követ-
jük, és részt veszünk azokon lehetõség szerint.

Ebben az évben fejezõdik be a munkaügyi
központ által indított 2 éves integrált romaprog-
ramunk. Nagyon köszönjük mindenkinek a se-
gítséget, akik a Gödöllõn élõ kb. 3000 roma la-
kos tanulni vágyó fiataljait támogatta. Ezért õk
is hálásak. Köszönetet mondunk Széplaki Ist-
vánnénak, a Gödöllõi Munkaügyi Központ
igazgatónõjének, Lengyel Jánosnak, a Pest Me-
gyei Munkaügyi Központ igazgatójának, Ha-
lász Levente Kisebbségügyi Tanácsosnak. Nem
utolsó sorban hálásak vagyunk a tisztelt neve-

lõk maximális odaadásáért, mellyel lehetõség
adódik a diákok életre való felkészítésére.

Folyamatos lehetõségeikhez képest segítsé-
get kaptunk és még kapunk dr. Gémesi György
országgyûlési lépviselõ és polgármester úrtól, a
Gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Kht-tól, a VÜSZI Kht-tól, a Forrás Család-
segítõ Központtól, az iskolák és intézmények
vezetõitõl. Kezünket fogva egyengették és
egyengetik fejlõdési lehetõségünket. Agödöllõi
cigány kisebbség nevében nagyon köszönjük
nélkülözhetetlen támogatásukat, melyre a to-
vábbiakban is tisztelettel számítunk.

A 2004-es év az elmúlt 12 év egyik legsze-
gényebb éve volt. Amíg a korábbi években pá-
lyázaton számítógépeket, szakmai oktatást
nyertünk, idén nem voltak ilyen pályázati lehe-
tõségek. Reméljük, hogy 2005-ben több pályá-
zati lehetõség lesz.

A Gödöllõi Kisebbségi Önkormányzat (Pe-
tõfi tér 8., Lumniczer utcai bejárat) helyiségé-
ben 17 fõvel folytatódik a rajzszakkör, és a ze-
nekarok gyakorlása is szervezetten mûködik
(Latin Zenekar , „Kis“ Rajkó zenekar és a meg-
lévõ Cigányzenekar). Ifj. Balogh Gyula fogja
össze a zenekarok mûködését

E három zenekarnak (melyek fõleg tehetsé-
ges fiatalokból tevõdik össze) nagyon komoly
hangszerproblémái vannak. Kevés az anyagi
kapacitás a hangszerek javítására, vagy jobb
minõségû hangszerek vásárlására.

Ezúton szeretnénk felkérni a gödöllõi lako-
sokat, hogy akiknek módjában áll és otthonuk-
ban van felesleges, használható állapotban lévõ
hangszer, vagy alkatrész (fõleg hegedû, hege-
dûhúr, stb.) legyenek szivesen ajándékozni fia-
tal zenészeink részére, így fejlõdésük nagy mér-
tékben megkönnyítve és biztosítva lenne, hi-
szen a felsõbb szintû iskolákban való tovább-

tanulásukhoz elengedhetetlen a minél jobb álla-
potban lévõ hangszer.

Az idei év programkeretén belül továbbra is
mûködik az alakformáló fitnesztornánk Berki
Tünde Palóma szakképzett oktató vezetésével.

Március 6-án megrendezésre került a (nagy-
szabású) cigánybál, május 1-jén a cigányfesz-
tivál, melynek már kistérségi kisugárzása van.
Telt házzal folyt a rendezvény, melynek nagy
visszhangja volt/van. E hónap végén megtartot-
tuk a gyermeknapot is.

Szeretnénk elhívni dr. Kiss Éva doktornõt in-
gyenes vérnyomásmérésre, a programot ifj. Ba-
logh Gyuláné szervezi.

Õszre tervezzük Bada Márta gyermekkiállí-
tásának megrendezését. Szándékunkban áll kis-
pályás futballmeccs megrendezése, mely leve-
zetésére Borsos Lajos képviselõtársamat kérem
fel. Ennek idõpontját 2005. júniusban célszerû
meghatározni, amikor a gyermekeknek már vé-
get ért a tanítás. 

Megrendezésre kerül a kistérségi „Ki Mit
Tud“ programunk, amelyet Kubatov János
szervez a már kialakult gyakorlat szerint. Miku-
lásünnepséget tartunk december 6-án, és ez év-
ben szeretnénk óévbúcsúztatót is tartani önkor-
mányzati körben.

Elnökként rendszeresen részt veszek a Nép-
jóléti Irodán tartandó egyeztetésen. Az irodave-
zetõ asszony, dr. Tamás Márta kikérte vélemé-
nyem néhány ügy kapcsán. Ez köztudott, és
rendszeresen fel is keresik a cigányok problé-
mái elintézése során, hogy közremûködését
kérjék.

Végezetül folyamatosan üzemel a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Központi helyisége
Berki Tünde Palóma adminisztrátorral (Petõfi
Sándor u. 8., Lumniczer utca felõli bejárat),
ahol készséggel állunk minden tanulni vágyó,
illetve különbözõ problémákkal küzdõ lakos
rendelkezésére.

Figyelmüket õszinte tiszetelettel köszönöm!“
Balogh Gyula

G. C. K. Ö. elnöke

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Elnöki beszámoló

Szeptember 30-án
tartották meg a
Gödöllői Királyi
Kastély Kht. tulaj-
donosi taggyűlé-
sét, amelyen a
2004. évi üzleti
terv, a felügyelő bi-
zottság összeté-
telének kérdése,
valamint két, a
kastély tulajdoná-
ban lévő terület ér-
tékesítése  szere-
pelt.

Örömteli hír hogy a
kastélyt mûködtetõ
kht számlájára a
múlt hónapban – hosszas, több mint más-
fél éves késéssel – megérkezett az az 53,9
millió forint, amelyet a 2002-es kormány-
váltás után a 100 napos program keretein
belül törvény írt elõ. Ezt  a 2003-as bére-
melés fedezeteként a többségi tulajdonos
magyar államot képviselõ Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának (NKÖM)
kellett volna átutalnia. Azonban a NKÖM
akkori meghatalmazottja a pénz átutalá-
sát egy érvényes üzleti terv meglétéhez
kötötte, viszont az üzleti terv elfogadását
a taggyûlésben folyamatosan megakadá-
lyozta. A mostani taggyûlésen egyhangú-
lag fogadták el a 2004-es üzleti tervet,
amelynek elfogadásával lehetõség nyílik
az évek óta elmaradt béremelések rende-
zésére is. E mellett további feljesztésre is

lehetõség nyílik azáltal, hogy a többségi
tulajdonos korábbi képviselõje által meg-
akadályozoni próbált, a kht-ba az önkor-
mányzat által apportként bevitt telkek ela-
dása elõl is elhárultak az akadályok. Az
ebbõl származó bevétel felét ugyanis a
kastély további felújítására kell fordítani.
Bár ez az összeg nem akkora, hogy ebbõl
a korábbiakhoz hasonló látványos felújí-
tásra kerülhessen sor, de 2002 óta ez az el-
sõ alkalom, hogy  a  felújítási program
folytatódhat. 

A taggyûlésen továbbá a felügyelõ bi-
zottság összetételérõl tárgyaltak a részt-
vevõk, amely  jelenleg öt fõvel végzi
munkáját.

(-r)
Fotó: a szerző

Gödöllõ város önkormányzata
mindenkit szeretettel meghív

2004. október 23-án,
szombaton 15 órára

a Szent István Egyetem
Tanárképzõ Intézet udvarára,

ahol ünnepi mûsorral emlékezünk

1956. október 23-ára,

a forradalomra és áldozataira.

Az ünnepség résztvevõit köszönti
dr. Gémesi György polgármester,

országgyûlési képviselõ.

Ünnepi köszöntõt mond:
Szucsák Mátyás, a Török Ignác Gim-

názium tanára.

Közremûködnek:
a Gödöllõi Fúvós-zenekar, a Gödöllõi

Fiatal Mûvészek Egyesülete tagjai és
Benedek Krisztina.

Az ünnepség végén koszorúzásra kerül
sor a kopjafánál, valamint az ünnepséget

követõen a Dózsa György úti
temetõben. 

A koszorúzásra jelentkezni lehet a
Polgármesteri Hivatal ünnepséget szervező

irodáján, az 529-192-es telefonon.

Meghívó

Gödöllői Királyi Kastély Kht. – taggyűlés

Újabb fejlesztések várhatók

Munkában a taggyűlés
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.

Gyógyszertári ügyelet
Október 4-11-ig: Medicína, Dózsa Gy. u.
12. Telefon: 432-126.
Október 11–18-ig: Ezüstkehely, Petõfi S.
u. 1. Telefon: 416-551.

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.

Állatorvosi ügyelet
Október 9-10.: Dr. Kurucz Mariann, Er-
dõkertes, Csilllag u. 5/a. Tel.: 20/341-6655.

Recept

Zellerkrém leves

Hozzávalók:
2 nagy fej zeller, 1 liter csontleves, vaj, 2 dl
tejföl, 1 evõkanál liszt, 2 tojás sárgája, só,
bors, zsemle vagy kenyér kocka

Elkészítés: 
Elsõként a zellereket alaposan megtisz-
títjuk, megmossuk és a gumókat metélt-
re vágjuk. Ezt követõen kevés vajon fe-
dõ alatt rövid ideig pároljuk, majd fel-
eresztjük a csontlével és tovább fõzzük,
amíg a zeller teljesen meg nem puhul.
Ezután áttörjük, majd a tejfölbõl, a
lisztbõl és két tojássárgájából habarást
készítünk, amit feleresztünk a levessel
és beletesszük az áttört zellert is. 
Ízlés szerint sóval, borssal ízesítjük és
felforraljuk. 
Tálaláskor a levesestálba diónyi vajat
teszünk és rászûrjük a forró levest. Pirí-
tott zsemle vagy kenyér kockákkal meg-
szórva tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó, benne:
– Normalizálódik a Kastély anyagi    

helyzete

– Állatvédelmi Nap Gödöllõn

– A hét verse

Amikor mentőt hívunk, a legritkább
esetben gondolunk arra, milyen vég-
zettségű is lehet az az orvos, aki ki-
érkezve ellátja a beteget, sérültet.
Aki a mentőautóval érkezik, minden
szakterületben otthonosan kell mo-
zognia, függetlenül attól, hogy egy
szívbeteghez vagy egy gépkocsi ba-
lesethez hívták, vagy éppen egy szü-
lést kell levezetnie. A Mentőszolgá-
latnál dolgozó orvosok között egyre
több rendelkezik oxiológia szakvizs-
gával. Dr. Molnár Antalt, a gödöllői
mentőállomás vezetőjét arról kér-
deztük, mivel is foglalkozik ez a szak-
terület.

– Az oxiológia  görög eredetû szó, a latin
„acutus“ megfelelõje. Valójában sürgõsségi
betegellátás tan, amelyet röviden úgy foglal-
hatnánk össze, hogy az életveszéllyel járó,
illetve a sürgõsségi ellátást igénylõ, nem
kórházban történõ betegellátással foglalko-
zik. Ez egy úgynevezett multidiszciplináris
szak, ami azt jelenti, hogy valamennyi orvo-
si szakterület sürgõsségi elemeit összefog-

lalja. Az oxiológiai kórképekre jellemzõ,
hogy hirtelen kezdetûek, folyamat jellegûek,
és súlyosbodóak. Ilyenek például a baleseti
sérülések, az agyérkatasztrófák, a szívinfark-
tus stb. A betegellátás ezekben az esetekben
egész más, mint általában. „Normál“ körül-
mények között az orvos az ellátás megkez-
dése elõtt tájékozódik a beteg állapotáról, az
esetleges korábbi betegségeirõl kezelések-
rõl, lehetõsége van más szakterületek orvo-
saival konzultációra. Ezzel szemben a men-
tõvel kivonuló orvosnak mindössze néhány
perce van arra, hogy a rendelkezésére álló
adatok alapján döntést hozzon. Ilyenkor ter-
mészetesen az elsõdleges feladat az életve-
szély elhárítása, a beteg (sérült) állapotának,
életfunkcióinak (légzés, keringés) helyreállí-
tása, stabilizálása, szállíthatóvá tétele.

– Mióta tekinti ezt az orvostudomány ön-

álló szakterületnek?

– Az oxiológiát a hetvenes évek közepe
óta oktatják az egyetemen. Ötödévben az el-
sõ félévben kötelezõ tárgy, majd a diploma
után lehet tovább tanulni, és szakvizsgát ten-
ni belõle. Érdekes egyébként, hogy az elne-
vezése Gábor Aurél nevéhez fûzõdik. 1973-
ban fogadták el, és került nemzetközi hasz-
nálatba. A Mentõszolgálatnál dolgozó orvo-
sok közül egyre többen rendelkeznek oxio-
lógia szakvizsgával.

-kj-

Az orvos szemével

Az oxiológia

Második alkalommal rendezik meg hazánk-
ban a Születés hetét, október 11. és 17. kö-
zött. A civil kezdeményezésre létrejött ren-
dezvénysorozat célja, hogy segítséget nyújt-
son a születéssel, szüléssel, valamint az anya-
sággal kapcsolatos információk megismeré-
sére, az esetlegesen felmerülõ problémák ke-
zelésére. Városunk az idén csatlakozott a
kezdeményezéshez, amelyben nyolcszáz te-
lepülés vesz részt. A Nagycsaládosok Gödöl-
lõi Egyesülete, az Otthon Segítünk Közala-
pítvány és a Regina Csoport, valamint az
Együtt Élünk Alapítvány négy helyszínen,
közös, ingyenes programokkal várja az ér-
deklõdõket.

A Gödöllői Városi Könyvtárban:
Október 11., 16-tól 18 óráig Kisgyerme-
kes anyák önsegítõ csoportja;
Október 16., 16-tól 18 óráig Anyaság és
munkavállalás a lelkiismeretfurdalás tük-
rében – kerekasztal beszélgetés; 
18-tól 21 óráig: A Könyvtár kaszinójában
Transzformáció társasjáték;

A Tessedik Sámuel Alapítvány
Anyaotthona (Berente István u.
13/15.):
Október 12., 19 óra: „Aludj el virágom“
mûsoros est, az isaszegi Gaudium Carmi-
nis Kamarakórus elõadásában.

A Gödöllői Református Egy-
házközség gyülekezeti terme-
Baba-Mama Club:
Október 13., 10 órától 11-ig: Gyermek-
vállalás, születési élmények, dr. Petrás Bar-
na szülész fõorvos

A Nagycsaládosok
helyiségei(Palotakert 2-4):
– A születés spirituális jelentõsége: Barta
Mariann reiki mester;
– Szülési élményeim – Könczöl Zsuzsan-
na, védõnõ;
– A sport szerepe a nevelésben– Ilyés
Gyula, judó oktató;
– Szerepváltás serdülõ korban– Werner
Katalin, egészségtan tanár;
– Születésünk a csillagok tükrében– Ége-
tõ-Szabó Csilla, asztrológus;
– Intimtorna– Wertán Kinga, intimtorna
tréner;
– Szeretet megtapasztalása tréning– dr.
Kiss Katalin pszichológus;
– Személyiségfejlesztõ játékok– konzul-
táció;
– Gyermekszáj verseny, pihi szoba, játék
szoba, konzultációk, könyvárusítás, asz-
falt– rajzverseny;

Október 16-án nyílt nap lesz a Flór Ferenc
Kórház szülészeti osztályán. Egész nap sze-
retettel várják az érdeklõdõket!

Rendezvények országszerte 800 településen

A Születés hete Gödöllőn
Fórum cilvileknek

A Regina Csoport és a 
Gödöllõi Polgármesteri Hivatal 

„Profi non-profitok –  a civil szer-
vezetek fejlõdési lehetõségei“ címmel 

fórumot szervez. 
a Gödöllõn és környékén mûködõ tár-

sadalmi szervezetek (egyesületek,
alapítványok) számára 

október 14-én 9-13 óra között. 
A rendezvény résztvevõi többek között
betekintést nyerhetnek a civil szektor

nemzetközi irányvonalai, tendenciái felé,
távlati képet kaphatnak az Európai

Unióban zajló folyamatokról,
lehetõségekrõl. Lehetõség nyílik ezen túl
tapasztalatot cserélni arról, hogy mire van

szüksége a civil szervezeteknek a
hatékony mûködéshez.

A fórum a Regina Csoport által a régióban
mûködõ non-profit szervezetek számára

szervezett képzéssorozat nyitó ren-
dezvénye. A „Nõk a civilekért, civilek a

nõkért“ program keretében a következõ fél
év során egy-egy napos képzéseken

könyvelési és jogi ismereteket, stratégiai
tervezést és szervezetfejlesztést, finan-

szírozási, pályázatírási és project manage-
ment ismereteket tanulhatnak, valamint
könyvelési, jogi és pályázati tanácsadást

vehetnek igénybe a régió társadalmi 
szervezetei. 

Bõvebb információ:
reginainfo@reginanet.hu, www.reginanet.hu

HIRDETMÉNY

A gödöllõi Távhõ Kft. hõközpontjaiból a kazánok felújítása miatt feleslegessé váló, 
rendszeresen karbantartott és mûködõképes 2 db keringetõ szivattyú, amely egyenként
30 KW teljesítményû és 1 db vízlágyító berendezést nyilvántartási áron, értékesítésre

kerül.
Érdeklõdni lehet: Polgármesteri Hivatal Gödöllõ, Szabadság tér 7.

Farkas István fõenergetikusnál és Kondorné Balogi Judit számviteli fõelõadónál
Telefon: 06/28/529-242 

Munkanapokon: hétfõtõl–péntekig 8-16 óráig
Megtekinthetõ:

Gödöllõi Távhõ Kft. Palota-kert 6/C I fûtõmû
Megyeri György mûszaki vezetõnél

Telefon: 06/28/410-724. 
Munkanapokon: 9 -15 óráig

GÖDÖLLÕ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Segítség Közalapítvány 

pályázatot ír ki 
a közmû- és rezsihátralékos gödöllõi

családok támogatására. 
Az Alapítvány Szabályzata értelmében 
2 évenként lehet pályázni a támogatás 

elnyerésére.
A pályázati  kérdõíveket a Polgármesteri
Hivatal I. emelet 101. sz. szobában lehet

igényelni délelõtt  9-12 óráig,
délután 13-16 óráig.

A pályázat beadási határideje: 
2004. október 20.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 

özv. Kõrösi Istvánné született
Tamás Mária

temetésén részt vettek, gyászunkban
osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik 

Kõrösi István

temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak. 

Felesége és gyermekei
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Érdeklõdni: Pintér Zol-

tán 20/350-8592, Kara-

szi Pál 30/318-7255.
Kismacskák ingyen elvi-
hetõk: 20/340-4861.
B a n k s z á m l a s z á m :
11600006-00000000-
10550764

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!
2 hónapos keverék kiskutyák

7 hónapos keverék kan

6 hónapos keverék szuka

9 hónapos németjuhász
keverék kan

2 éves leonbergi keverék kan

A ragyogó őszi napsütésben több szá-
zan vettek részt a hónap első vasárnap-
ján megtartott első gödöllői állatvédel-
mi napon.

Október 4., az
állatok világ-
napja elõtt a
HEROSZ gö-
döllõi tagszer-
vezete hagyo-
mányteremtõ
s z á n d é k k a l
rendezte meg a
több mint há-
romórás prog-
ramot. A szó-
rakoztató és is-
meretterjesztõ
m û s o r s z á -
mokkal tarkí-
tott összejöve-
telen mindenki
ingyenesen ve-
hetett részt, sõt
a közremûkö-
dõk is lemondtak a tiszteletdíjról a gazdára váró
árva kutyák javára. 

A mûsort szellemesen levezetõ Radnóti
László rádióriporter nem gyõzte a „vadállatsi-
mogatóra“ felhívni a figyelmet, ahol a szürke-
farkas kölykök mellett a vaddisznó volt a sztár.
Az utóbbi népszerûségére jellemzõ, hogy két
óra múlva ki kellett menekíteni a kíváncsi gye-
rekkezek közül, nem bírta tovább a gyûrõdést.

Az egybegyûlteket – a mindössze nyolchetes
fekete pulijával – a HEROSZ helyi szervezeté-
nek tiszteletbeli elnöke, dr. Gémesi György pol-
gármester és dr. Virsinger György megyei igaz-
gató fõállatorvos köszöntötte. A rendezvényt a
kutyák iránti mérhetetlen szeretete végett sze-

mélyes jelenlétével megtisztelte dr. Nánási Éva
címzetes fõjegyzõ is. A nyitány alatt dr. Bucsy
László (civilben állatorvos) vezetésével a Ma-
gyar Nemzeti Lobogó Társasága lovasai vonul-
tak fel teljes pompában. 

Atestõrlaktanya elõtt elhelyezett pódiumon a
világhírû Lázár-fivérek beszéltek az állatokhoz
fûzõdõ kapcsolatukról, és a fogathajtó verse-
nyeken elért sikereikrõl, majd a Magyar Dáma-
lovas Egyesület tagjai mutatták be látványos
produkciójukat. Ez alatt gyermekek fürtökben
lógtak a pónifogaton, ahol a hintóztatás alatt
mesét is hallhattak.

A Gödöllõi Kutyakiképzõ Iskola nem min-
dennapi, látványokban bõvelkedõ bemutatója
nagy sikert aratott. A mûsorból jó néhány ido-
mítással kapcsolatos technikát is elsajátíthattak
a tulajdonosok, fõleg az az öt új gazdi, akik a
rendezvényrõl egy-egy kölyökkutyát örökbe
fogadtak. Halász Árpád, az iskola vezetõje így
értékelte az eseményt:

– Úgy látom, ez nagyon lényegretörõ prog-
ram volt. Az állatokról szólt, velük foglalkoz-
tunk. Jó volt látni, hogy milyen lelkes volt a kö-
zönség. Azt hiszem, a gazdik, az érdeklõdõk és a
fõszereplõk az állatok is jól érezték magukat.

A zsûri tagjai, Dóra Dia, Gaál No-
émi és Németh Kristóf nem gyõzte ér-
tékelni a szépségversenyre benevezett
kedvenceket. Óriási dolog, hogy az
egyéves egyesület ennyi embernek
tudott önfeledt szórakozást és kikap-
csolódási lehetõséget nyújtani. Pintér
Zoltán elnök szerint ezt mutatja az is,
hogy a szépségversenyre 50 kutyát
neveztek be, köztük neves tenyésztõk,
akik számára nem volt degradáló egy
Világkupa után ezen a rendezvényen
megmérettetni a kedvencüket. Figye-
lembe véve a közönségszavazatokat

is a kate-
gória he-
lyezettjei a
k ö v e t k e -
zõk lettek.

F a j t a -

tiszta kate-

gória: 1.
Artúr (tu-
lajdonos:
Z s o l t á k
Gyula), 2.
Bell (t.: Ha-
merli Ti-
bor), 3.
Goyco (t.:
Lukács Gá-
bor). Kö-

lyök kategória: 1. Bejgli (t.: Balázs Eszter), 2.
Bubble (t.: Tóth Szabolcs), 3. Lexi (t.: Farkas
Zsolt). 25 kg alatti kategória: 1. Füles (t.: Ko-
vács Dorottya), 2. Pötyi (t.: Gula Károlyné), 3.
Foltos (t.: Horváth Luca). 25 kg fölötti kate-

gória: 1. Rudi (t.: Ványi Zsuzsa), 2. Muki (t.:
Bot Eszter), 3. Cézár (t.: Tóth János).

A krónikás nem hagyhatja szó nélkül a ked-
vencek névadását sem. A tulajdonosok szelle-
mes kreativitására vall például a Bejgli (külön
poén, hogy a beagle fajtanévbõl alakították ki
az anagrammát), Kütyû és Szöszmösz elneve-
zés is.

Dóra Dia úgy fogalmazott, egy rendkívül jó
hangulatú versenynek és prog-
ramnak lehettek részesei, akik
eljöttek, ahol az állatbarátok
közötti kapcsolatteremtésre is
jó alkalom kínálkozott.

A nap sajtófotója vélhetõen
az elsõdíjas csivava (alig nehe-
zebb egy kilónál) a nyere-
ménnyel, a saját testsúlyánál
15-szor nehezebb kutyatáppal. 

Sikeres volt az állatorvosi
tanácsadás is, dr. Bodó Szilár-
dot nemcsak a kutyákkal, ha-
nem más állatokkal kapcsola-
tos kedvencekrõl, tartástech-
nológiáról és állatvédelemrõl
is kérdezték a résztvevõk.

Németh Kristóf a programot értékelve el-
mondta, számára az volt igazán nagyszerû,
hogy látta, mennyire összefogtak a gödöllõiek
az állatok érdekében.

– Odajött hozzám egy idõs néni, aki elmond-
ta, hogy õ a templomból jövet látta meg a ren-

dezvényt, és azonnal jött is vissza a kutyáival.
Én már húsz éve tagja vagyok a HEROSZ-nak,
és nagy öröm számomra, hogy ilyen összefo-
gásnak lehettem a részese, s az is, hogy Gémesi
György nem „csak“ polgármesterként, hanem
mint kutyatulajdonos látogatott ki erre a ren-
dezvényre.

A helyszínen befizetett adományokból, a
tombola bevételébõl a kutyák téli fûtését sze-
retnék megoldani a mostani átmeneti szálláson. 

Ez az elõször megrendezett program is bi-
zonyítja: a gödöllõiek szeretik az állatokat, s
szívesen tesznek értük. A rendezõknek pedig
azt, hogy érdemes tovább folytatni azt a mun-
kát, amelyet elkezdtek, s remélhetõleg az elsõ

évi 280 örökbe adott állatnál egyre több jószág-
nak sikerül megnyugtatóan rendezni a sorsát.

G.Sz.
Fotók: Tatár Attila, Balázs Gusztáv

Kütyű, Szöszmösz és Bejgli

Sikeres állatvédelmi nap Gödöllőn

Az útépítések során néhány utca aszfaltozása
idõjárási és mûszaki okok következtében el-
húzódott, a héten azonban elkészül a Paál L.
köz és a Szabadka utca, s befejezõdik a Tán-
csics M. útról nyíló parkolók burkolása is.

Máriabesnyõn az elõkészítõ munkálatok
során a VÜSZI Kht. elvégzi az aknafedlapok
szintbe helyezését a Besnyõ, a Klapka és a
Tavasz utcában. Sor kerül az Õz utca elsõ
szakaszának pormentesítésére is, ahol mart-
aszfaltot terítenek a Rozsnyó utcáig.

A már elkészült utcákban megkezdik az
útburkolati jelek felfestését és végzik az út-
padkák kialakítását; e munkálatok a jövõ hé-
ten is folytatódnak. Folyamatosan haladnak
az árkok tisztításával, mélyítésével is, a kö-
vetkezõ héten a Komáromi utcában végzik
ezt a munkát. Az ökörtelek-völgyi hulladék-
lerakó mellett a terveknek megfelelõen halad
a komposztáló telep kialakítása, a hét végén
a mûszaki átadásra is sor kerül. D. M.

Elő- és utómunkálatok

Útburkolat

Gémesi 
György:

az új csa-
ládtaggal 

Szent a béke
kutya és őse
között

Nyere-
mény:
15 kg,
kutya:
1,5

Játék a kutyával,
Halász Árpád-módra

Ők már nem árvák

Sok „kutyás“ fiatalt
vonzott a program
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TEORETI-

KUSAN

BEC.

ADRIENN
TÁPLÁLÉKRA

FÉLTUCAT-

NYIAN

LUXEMBURG

AUTÓJELE
NÕI NÉV RÓMAI 1 FLUOR

PÁRATLAN

MENÓRA!
ÉS

… DE

FRANCE

2 3 4
AZ EGYIK

BOLYGÓBA
KICSINYÍTÕ

NÉGYÉVENTE

TESSZÜK 

EGYF. TÁRSA-

SÁG TAGJA

TONNA

MAGYAR

NEMZETI BANK

IGEKÖTÕ
NÉMA

LÁMÁT!

FIGYELMEZ-

TETÕ

… ÁGOSTON

(MINISZTER V.)

…-MAIL

(LÉGIPOSTA)

HOSSZÚSÁG

JELE

BARBI

BETÛI

BOKSZOLÓN-

KAT
ZORRO NITROGÉN

TELEFON

RÖVIDEN
HIDROGÉN

„A” LOMBOS

NÖVÉNY
SZÉN

SÍR
JAPÁN ÖN-

GYILKOSSÁG

HOSSZÚSÁG

JELE
KÁRT TEVÕ

HORGÁSZOK

ÁLMA

SUGÁR

RÓMAI 50 FOGOLY SILBAK HELYRAG

NÕI NÉV
KÜZDELME,

FORDÍTVA
Ü. Á. E. MEGLÉPÕ

PL. GYEREKET A

BILIRE TESZI

SZAÚD-

ARÁBIA AUTÓJ.

MAGYAR

FÉRFINÉV
PATÁS

VÉRCSOPORT
NAPSZAK-

JAIT

ORIGO

KÖRMÖL

HELYRAG
NYÍLLÖVÕ

FEGYVER

TÁPLÁL-

KOZIK

BÓR SZÁNDÉKOZIK
ÜRES

PAD!

FOGGAL

MEGRAGAD

MATEMATIKAI

FOGALOM

MACSKA

ANGOLUL

PÁRATLAN

NOKIA!

RÓMAI 100
BÉRBE

ADNÉK
NÉVELÕ

KÖZKATONA KICSINYÍTÕ
NOMEN

NESCIO

KIBORÍT

GRAMM

ANGOL

TAGADÁS

VASTAG

GALLYAT
KOPASZ

ZAMBIA

AUTÓJELE

TANÍTÓ
JELLEG-

ZETES

NORVÉG

AUTÓJEL

PENGETÕS

HANG-

SZERÜNK

HEVES

MEGYEI

KÖZSÉG

DARÁL

UGYAN!

É

BEZÁR1 É. O.

Nagy László: Dióverés

Beküldési határidõ: október 14.

A 34. szám rejtvényének helyes megfejtése: 

„Szõlõhegyen rizling meg a saszla / Cukrot
szûrnek a napsugárból / Hasadt már a diók
szagos héja / Jegenye, nyár csúcsán / Öreg
varjú szól“

A Bagoly Könyvesbolt (Petõfi tér 14.) 1000
Ft-os vásárlási utalványát nyerték: 
Bodrogi László, Akácfa u. 53., Imre Viktor,
Ambrus köz 13., Mélykúti Csaba, Palotakert
8., Pólai Béla, Batsányi u. 5.

ATrafo Club belépõjét nyerték: 
Rusznák Melinda, Akácfa u. 31., Biás Éva,
Kossuth u. 35.

Előzetes
Következõ számunk tartalmából:

– Testvérvárosi kapcsolataink–látogatás Wageningenben

– Õszi programok a Mûvelõdési Központban

– Tömegközlekedési konferencia a Városházán

– Beszámoló az Idõsek Napja rendezvényérõl

Következõ lapszámunk október 14-én  jelenik meg.

Pályázati kiírás „A“ típus

Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2005. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók részére.

A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû
magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik állami felsõoktatási intézményben, illetve az

Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami fel-
sõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzés-

ben, elsõ kiegészítõ alapképzésben, elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ
akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésben vesznek részt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 22.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati ûrlapok beszerezhetõk a Polgármesteri Hi-

vatal Lakosságszolgálati Irodáján.

Pályázati kiírás "B" típus

Gödöllõ Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2005. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az állandó gödöllõi lakóhellyel rendelkezõ
hátrányos szociális helyzetû fiatalok (a 2004-2005 tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe

még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2005-2006. tanévtõl
kezdõdõen állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az in-

tézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nap-
pali tagozatos, államilag finanszírozott elsõ alapképzésben, elsõ kiegészítõ alapképzésben,

elsõ szakirányú továbbképzésben, valamint elsõ akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2004. október 22.
A részletes pályázati kiírás és a pályázati ûrlapok beszerezhetõk a Polgármesteri Hi-

vatal Lakosságszolgálati Irodáján.

Az elmúlt hónapokban többször is tap-
solhatott a zeneszerető gödöllői kö-
zönség Sás Ildikónak. A Németország-
ban élő művésznő legutóbbi, augusz-
tus 20-ai fellépésének tiszteletdíját tel-
jes egészsében felajánlotta a Frederic
Chopin Zeneiskola alapítványa javára. 

– Nagy sikerrel, és a gödöllõiek nagy örömére
lépett fel az augusztus  20-ai ünnepségen, s így
rövid idõ alatt harmadszor tapsolhatott önnek
a hazai közönség. Milyen volt újra itthon éne-
kelni?

– Nagyon felemelõ érzés volt számomra a
gödöllõi közönség elõtt szerepelni, mert bár
külföldön már sokan ismernek, a szülõvárosban
szerepelni mindig, minden mûvész számára
egyedülálló élmény. Most augusztus 20-án vég-
re mód és lehetõség nyílt arra, hogy mindazok,
akik a zártkörû rendezvények miatt eddig még
nem hallhattak, ezt ezen a napon megtehették.

– Sokakat kellemes meglepetésként ért az,
hogy tiszteletdíját felajánlotta a zeneiskola ja-
vára. Miért döntött így?

– A zeneiskola életem meghatározó állomá-
sa volt. Nagyon szerettem oda járni, és büsz-
keséggel tölt el, hogy az iskola – sok kiváló ta-
nárával együtt – megannyi zeneszeretõ gyer-
mek számára ad lehetöséget a zene aktív mû-
velésére. Hiszem és folyamatosan tapaszta-
lom, hogy a zene egyfajta lelki táplálék, és
mindazok, akik már megtapasztalták azt a ka-
tarzisélményt, melyet a zene nyújt, nem tudnak
nélküle élni. Azzal, hogy tiszteletdíjamat a ze-
neiskolának felajánlottam, ahhoz szeretnék
hozzájárulni, hogy minél többen részesei le-
hessenek ennek a csodálatos érzésnek.

– Bízik abban, hogy esetleg ez a kezdemé-
nyezése másoknak is példát mutathat?

– Szeretnék inkább úgy fogalmazni, hogy
bízom abban, hogy azoknak a népes tábora
egyre bõvül, akik már ezidáig is lelkesen támo-
gatták kuturális értékeinket.

Megkerestük a Frederic Chopin Zeneiskola
igazgatónõjét, Ferenczi Annát, hogyan véle-
kedik egykori növendéke lépésérõl.

– Váratlanul ért bennünket, és nagyon örül-
tünk ennek az ajándéknak. Ildikó tehetséges ta-
nítványunk volt. Jó, hogy így emlékszik vissza
ránk. Remélem, hogy lesz arra mód, hogy ün-
nepélyes körülmények között, esetleg egy
hangversenyen mondjunk neki köszönetet.
Mindig nagy öröm számunkra, amikor növen-
dékeink határon innen vagy határon túl nagy
sikereket érnek el, és külön öröm az, hogy egy
nemzetközi sikereket elért növendékünk szá-
mára az is fontos, hogy a felnövekvõ nemze-
dék kulturális értékeket keresõ tagjainak lehe-
tõségeit támogassa.

– Mire fordítják Sás Ildikó támogatását?
– Mostanában ritkán kapunk ilyen nagy ösz-

szegû támogatást, mert az alapítványhoz beér-
kezõ támogatások többnyire valamilyen alka-
lomhoz kötõdnek, ilyen volt például a zeneis-
kola újjáépítése és berendezése, valamint az
elsõ CD kiadása. Egyelõre nem határoztuk
meg, mire fordítjuk ezt az összeget, de több el-
képzelésünk is van. Ezek között  szerepel a
hangszervásárlás, de az is lehet, hogy a jubileu-
mi CD kiadásának még hiányzó részét pótol-
juk ebbõl a pénzbõl.

-bj-

Sás Ildikó adománya a Zeneiskolának

Támogatás a tanítványtól
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ÁLLÁS
*Takarítónőt keresünk heti 2-3 alkalomra 1 órás elfoglaltságra. Tel.:
70/315-8819.
*Gödöllőn üzemelő étterembe szakács, konyhai dolgozó jelentkezését
várjuk. Tel.: (30) 9138-769, hétfőtől-péntekig.
*Önállóan dolgozó, norma szerint teljesítő kőműves brigádot keres
építészmérnök, családiház építésére. Jelentkezést a következő telefon-
számra várok: 20/329-3904.
*Házvezetőnőt keresünk napi kb. 6 órás munkára Gödöllő
belvárosában. T.: 20/9390-797
*Gödöllői ingatlaniroda ingatlan tanácsadó kollégákat keres.
Feltétel: minimum 25 éves életkor, kiváló kommunikációs készség, es-
etleg értékesítési tapasztalat, saját gépkocsi, önálló munkavégzés,
számla képesség. Kínálunk: teljesítményarányos jövedelmet, valamint
szakmai képzést. Tel.: 06-20-203-7323; 06-28-412-475
munkaidőben.
*Gödöllői szépségszalonba fodrászt keresek. Tel.: 20/397-1822 vagy
410-647.
*Nemzetközi cég gyakorlattal rendelkező dieselmotor-szerelőt keres.
Angolnyelv-tudás, számítógépes ismeret előny. Jogosítvány szük-
séges. Önéletrajzát az alábbi címre várjuk: Cummins Engine Company
Ltel. 2111, Szada Ipari-park 4333/8 hrsz. Tel: 503-570.
*Varrónőt felveszünk. Aszód, Kéttűs Kft. Tel: 28-500-710 
*Mellékjövedelemre munkatársakat keresek a Wellness tevékenység-
ben. Otthonról is végezhető, kötetlenül. Kiemelkedő jövedelem ki-
tartóknak, lendületeseknek, kreatívaknak. Nem ügynökösködés. Tel:
30/343-2296.
*Működö fogorvosi rendelőbe fogászati asszisztensnőt keresek (sza-
kvizsga előnyben, nyugdíjas is lehet). Tel: 30/934-9255.
*Könyvelés, SZTK, munkaügy ismeretekben jártas profi szakembert
(lehet nyugdíjas is) 4-6 órás munkaidő beosztással élelmiszerboltba
felveszünk, számítógép ismerete szükséges. Jelentkezni a 06-
70/219-6601-es telefonszámon lehet.
*Gödöllői cég agilis, kiválóan kommunikáló, kereskedelmi tapasztalat-
tal rendelkező területi képviselő munkatársat keres. Feltételek: min.
középfokú végzettség, B kategóriás jogosítvány, Gödöllő és környéki
lakhely, vállalkozói igazolvány előnyt jelent. Fényképes szakmai önéle-
trajzát a következő címre várjuk: 2101 Gödöllő, Pf. 246. Tel: 28/423-
003.
*Gödöllői sörözőbe megbízható női pultos alkalmazottat keresünk. Tel:
20/2288-260, 20/9612-525.
*Reklámhordozó és szendvicsembert keresünk Gödöllő és környékére.
Fix fizetés. Jelentkezni a 70/5955-561-es telefonszámon lehet. 
*Gödöllői sörözőmbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet felveszek.
Érd: 70/271-3556.

*Nemzetközi gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt keresek 7,5 t
tgk-ra 50 éves korig. Kizárólag nemzetközi fuvarozásra. Gödöllőiek
előnyben. Jelentkezés 8-20 óráig a 20/9452-495-ös telefonszámon.
*Gödöllői Ápolási Intézet egészségügyi végzettségű munkatársat
keres, folyamatos munkarendbe. Érdeklődni Kókainé Soós Erika
Ápolási igazgatónál lehet. Tel: 30/274-9185.
*Piacvezető nemzetközi pénzintézet munkatársat keres gödöllői
irodájába. Jelentkezés: (20) 472-3919.
*EU-s termékek forgalmazására intelligens, jó kapcsolatteremtő
képességgel rendelkező munkatársat keresek. Konkurencia nincs,
kötetlen munkaidő. Öntől függ, hogy mennyit keres. Érd: 30/390-
5680.
*Kettős könyvvitelben jártas, számítógépes ismeretekkel rendelkező
munkatársat keresek napi 4-6 órára. Jelentkezés: 28/430-964-es
telefonszámon 15-18 óra között.
*Gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő 4 órás állást keres.
Tel: 20/912-9465.

INGATLAN
*7 ha külterületi telek Mogyoród és Szada határában eladó 5,5 M Ft.
Tel: 30/9144-174.
*Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás, igényesen
felújított, bútorozott, légkondícionált, vagyonvédett lakás hosszútávra
kiadó. Érd.: 20/9344-135.
*KARTALON (Aszód mellett, Gödöllőtől 15 kilométerre) két szintes
családi ház eladó 1470 nm-es telken. 5 szoba, konyha, fürdőszoba. Két
család részére is alkalmas, a két szint teljesen külön bejárattal ren-
delkezik. Főút mellett, vállalkozásra is alkalmas. Irányár: 20m Ft  Tel:
(28) 419-410
*Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30) 9509-396.
*Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75
nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomfort-
tal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár:
26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
*Gödöllőn, Alkony utcai sorház gépesített konyha-étkező, galériás nap-
pali, 1 db 35nm-es szoba + 3 félszoba, dupla garázs, pince, riasztó-
rendszer. Irányár: 26,5 MFt. ART' INGATLAN: (28) 510-920, (20) 329-
3904.
*Gödöllőn, Asbóth utcában 986 nm-es saroktelken, 120 nm-es 3
nagyszobás, jó állapotú családi ház, borospince felszereléssel eladó.
Kert szőlővel beültetve. Irányár: 27,0 MFt. ART' INGATLAN: (28) 510-
920, (70) 213-8499 14 óra után.
*GÖDÖLLŐN, az Erzsébet királyné körúton kétszobás, igényesen felújí-
tott, negyedik emeleti lakás, kastélyra nyíló panorámával, azonnali
beköltözéssel eladó. Irányár: 12,7 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, az Alvégben, 2003-ban felújított, 110 m2 lakóterületű,
négy szobás, kertes ház 384 nm-es közművesített telken eladó.
Irányár: 21,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
*GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában 720 nm-es bekerített, közművesített,
foghíjtelek, eladó.  Irányár: 14,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

*GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában, harmadik emeleti háromszobás,
egyedi fűtésű lakás loggiával, garázzsal, vagy a nélkül eladó. Irányár:
17,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos úton 910 nm-es, panorámás telken, 125
nm-es, háromszintes, gázfűtéses, lakóház eladó. Irányár: 27,8 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a központban másfél szobás, nyolcadik emeleti, felújított
lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt  Érdeklődni: Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/510-225, 20/531-4333
*MOGYORÓDON, panorámás domboldalban, 1000 nm parkosított,
közművesített, építési telek 32 nm -es faházzal eladó. Irányár: 10,0
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*VÁCSZENTLÁSZLÓN, főút melletti, 2400 nm-es közművesített telken
120 nm lakóterületű, négy szobás családi ház, 100 nm-es mel-
léképülettel eladó. Irányár: 9,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/510-225, 20/531-4333
*SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán), 1420 nm-es
üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal, faházzal, ásott kúttal, teljes
közművel, műút mellett eladó.  Irányár: 5,0 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, gondozott 975 nm közművesített telken,
120 nm lakóterületű, négy szobás, kertes ház garázzsal, 70 nm mel-
léképülettel eladó. Irányár: 26,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 1200 nm-es, közművesített,
panorámás, bekerített üdülőtelkek eladók. Irányár: 10 000 Ft/nm
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*ISASZEGEN, a horgásztó mellett, 828 nm-es bekerített üdülőtelek,
rajta 50 nm-es házalappal, villannyal, fúrt kúttal eladó. Irányár: 3,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, kellemes környezetben, 878 m2
közművesített telken, 160 m2 lakóterületű, háromszintes, öt szobás,
háromgarázsos, igényes kertes ház eladó. Irányár: 36 mFt Magyartöl-
gy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a kertvárosban 485 nm-es telken, 80 nm lakóterületű,
két és félszobás, 2003-ban felújított kertes ház, garázzsal, mel-
léképülettel eladó.  Irányár: 25,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Dózsa György úton, a központhoz közel 550 nm
közművesített telken, lebontásra szoruló lakóház eladó.  Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*Antalhegyen az Ibolya utcában panorámás 550m2-es belterületi
telek eladó! Irányár: 5.800.000 Ft.Szűcs László 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
*Gödöllőn Szőlő utcában, 69 m2-es, 3 szobás, parkra néző erkélyes,
gázfűtéses, világos lakás,  eladó! Irányár: 13.300.000 Ft. Hitel
jövedelemigazolás nélkül felvehető! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllőn, Szent János utcában 54 m2-es, 2 szobás, gázfűtéses, erké-
lyes lakás, 2004-ben teljesen felújított konyhával és fürdőszobával
eladó! Irányár: 11.800.000 Ft. Hitel jövedelemigazolás nélkül felve-
hető! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGAT-
LANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllő Kazinczy utcában tégla családi ház, 2003-ban felújított,
beköltözhető 2 + félszobás földszintes beépítéssel eladó 21.500.000
Ft-os irányáron. Telefon: 0630-337-9000 Szűcs László TELEK-
VADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllőn, Kazinczy Körúton eladó, felújított, III. emeleti, 54 m2-es,
egyedi fűtéses, kétszobás lakás. Irányár: 10.800.000 Ft. Hitel
jövedelemigazolás  nélkül felvehető! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllő, Kertvárosban, a Mátyás király úton eladó 2 + félszobás,

80m2-es 1990-ben épült, 2004-ben izlésesen felújított, 30 napon
belül költözhető téglaház, 450m2-es telekkel, makulátlan állapotban
17.500.000 Ft-os irányáron. Csak a TELEKVADÁSZ INGAT-
LANIRODÁBAN Szűcs László 0630-337-9000
*Gödöllő, Kertvárosban önálló 90m2-es családi ház, 846 m2-es telken,
vegyes fűtésű, 2 szoba + nappalival, új cserépkályhával, télikerttel,
garázzsal, melléképületekkel, rendezett telekkel eladó! Irányár:
18.700.000 Ft. Hitel jövedelemigazolás nélkül felvehető! HÍVJON:
0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
www.telekvadasz.hu
*Gödöllő Kertvárosban önálló luxus állapotú családiház, 566 m2-es
panorámás telken 200 m2 alapterülettel, kombinált fűtéssel, 3 szoba
+ 2 nappalival, dolgozószobával, gardrobe-bal, 25 m2-es terasszal, sok
extrával eladó! Irányár: 44.000.000 Ft Tel: 0630-337-9000 TELEK-
VADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllőn, Arany János utcában önálló családi ház, 539 m2-es telken,
80 m2-es téglaépítésű, gázfűtéses, kétszobás, felújítandó, de sta-
tikailag erős! Irányár: 16.500.000 Ft. Hitel jövedelemigazolás nélkül
felvehető! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ IN-
GATLANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllő egyik legmagasabb részén, Boncsokon telek, zöldövezetben,
ősfás környezetben, jelenleg belterjesztés alatti területen, panorámás
telek eladó! Gáz és villany a telken belül! Irányár: 10.500.000 Ft. Hitel
jövedelemigazolás nélkül felvehető! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs
László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA www.telekvadasz.hu
*Gödöllőn az Egyetem melletti Fenyvesben elvehetetlen panorámás
telek elit házak mellett 1200m2, víz, gáz, csatorna, villany,
13.500.000 Ft irányáron. HÍVJON: 0630-337-9000 www.telek-
vadasz.hu
*Gödöllő Fenyvesban 856m2-es építési saroktelek 110m-es utcafront-
tal, önálló családiház, vagy ikerház építésére alkalmas telek eladó
MOST CSAK 10.700.000 Ft-os irányáron. Villany, víz, gáz telken,
csatorna az utcában. TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA TEL:0630-337-
9000 www.telekvadasz.hu
*EGYEDI AJÁNLAT! Fenyvesben 2004-es építésű 187 m2-es önálló,
most épülő  téglaház, benne 6 db legkevesebb 20m2-es szobával,

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Mohács u-ban polgári hangulatú 2 szoba-
étkezõs családi ház 1040 m2 telekkel, 60m2
fûthetõ téglaépülettel 22 MFt.
-Fenyvesben õsfás 1070m2 telken, tündéri kis 2
szobás családi ház dupla garázzsal 21 MFt.
-Belváros közeli 2,5 szobás családi ház 395m2
telekkel, garázzsal 21,7 MFt.
-Csanakban, új 158nöl. telken nappali + 3 szobás 2
fürdõszobás lakóház garázzsal 28,3 MFt.
-Egyetemi parkerdõ mellett, új nappali + 4 szoba,
2 fürdõszobás garázsos lakóház 125 nöl telekkel
kulcsrakészen 26,5 MFt.
-Panoráma u-ban 736 m2 belterületi telek, 15%-a
beépíthetõ 8,5 MFt. 
-Légszesz u-ban 210 nöl telken 2 szobás családi
ház, 40 m2 szuterénnel 25 MFt.
-Dessewffy u-ban nappali + 4 szobás 2 fürdõszobás
családi ház 245 nöl telken 25 MFt.
-Ikladon 200 m2-es, 2 generációs családi ház,
garázzsal, parkosított kerttel 22,5 MFt. 
-Veresegyház legjobb részén egyszintes új,
nívós kulcsrakész családi ház garázzsal, 238
nöl telekkel 28,8 MFt.
-Liszt F u-ban 360 nöl telken 81m2 családi ház
30m2 pincével 22,5 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási

határideje hétfõ 12 óra.

Címünk: 2100 Gödöllõ,

Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll mó-

dunkban elfogadni. Megértésüket köszönjük!
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980m2-es telekkel,  buszközlekedéshez közel, 26.990.000 Ft-os
irányáron sűrgősen eladó! A ház már szerkezetkész állapotban van, a
tulajdonos a minőségi befejezést  vállalja. Hívjon: 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
*FENYVESBEN 1160 nm-es és 1080 nm-es egymás mellett lévő két
utcára nyíló telkeken 60 nm-es alapterületű (ikerház jellegű) családi
házak eladók. A felújítandó rész 18 Millió a felújított rész 20 Millió
forintos irányáron. Tel.: 06-28-412-475; 06-20-203-7323
munkaidőben.
*KERTVÁROSBAN, A RÓZSA UTCÁBAN 731 nm-es telken 120 nm-es
1 nappali + 3 hálószobás, felújítandó családi ház eladó. Irányár: 21 M
Ft Tel.: 06-20-203-7323; 06-28-412-475 munkaidőben.
*KAZINCZY KRT-ON, földszinti 33 nm-es felújított, gázfűtéses örök-
lakás eladó. Irányár: 9,3 Millió Ft Tel.: 06-28-412-475; 06-20-203-
7323 munkaidőben.
*FENYVESBEN közvetlen erdő melletti zsákutcában, 1080 nm-es
telken, új építésű ikerház mindkét fele eladó. I lakás: 1 szintes (tetőtér
beépíthető) 120 nm-es, 1 nappali + 3 hálószobás, garázsos, kulc-
srakész állapotú 26 M Ft-os irányáron eladó. II. lakás: 1 szintes (tetőtér
beépíthető) 130 nm-es, 1 nappali + 3 hálószobás, + szuterén szinten
51 nm-es dupla garázzsal kedvező fizetési feltételekkel 29,5 M Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 06-28-412-475; 06-20-203-7323
munkaidőben.
*PAÁL LÁSZLÓ KÖZBEN földszinti, 43 nm-es, 1,5 szobás, konvektoros
öröklakás eladó.  Irányár: 11,3 M Ft Tel: 06-20-203-7323; 06-28-412-
475.
*KNÉZICH UTCÁBAN 1985-ben épült jó állapotú, panorámás 140 nm-
es, 3 szintes családi ház 1 nappalival + 4 hálószobával, garázzsal,
körbe teraszokkal, buja növényzettel eladó.  Irányár: 24,9 M Ft Tel.:
06-28-412-475; 06-20-203-7323.
*GÖDÖLLŐ LEGKERESETEBB RÉSZÉN a Haraszt városrészben 480
telekrésszel 120 nm-es 2 szintes 3 szobás 2 fürdőszobás ikerház mind
két fele melléképülettel és garázzsal eladók. Irányár: 17.5 és 21 M Ft
Tel.: 06-28-412-475; 06-20-203-7323 munkaidőben.
*PALOTAKERTEN 4 emeletes házban III. emeleti, 43 nm-es, 1 szobás,
távfűtéses, felújítandó öröklakás eladó. Irányár: 9,5 M Ft Tel.: 06-28-
412-475; 06-20-203-7323 munkaidőben.
*KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN 55 nm-es 2 szobás IV. emeleti felújítást
igénylő öröklakás eladó. Irányár: 10.9 M Ft Tel: 06-28-412-475, 06-
20-203-7323 munkaidőben.
*ANTAL-HEGYEN gyönyörű 970 nm-es parkosított telek, 36 nm-es, 1
szobás, teljesen felújított, télen-nyáron lakott házzal, (15%-os beépí-
thetőséggel), zsákutcában eladó. Irányár: 12,9 M Ft Tel.: 06-20-203-
7323; 06-28-412-475.
*SZADÁN 1270 nm-es telken 2000-ben épült 72 nm-es, 1 nappali + 2
hálószobás, amerikai konyhás családi ház eladó. Irányár: 16,7 M Ft Tel:
06-28-412-475, 06-20-203-7323 munkaidőben.
*HARASZTBAN 972 nm-es parkosított telken 170 nm-es, 6 szobás,
dupla fürdőszobás, tetőtér beépítéses, 2 generációnak kiválóan alka-
lmas családi ház eladó. Irányár: 30,5 M Ft Tel.: 06-20-203-7323; 06-
28-412-475 munkaidőben.
*ALKOTMÁNY UTCÁBAN 1080 nm-es panorámás telken 90 nm-es, 2
szobás, összkomfortos, felújítandó családi ház eladó. Irányár: 17,9 M
Ft Tel.: 06-20-203-7323; 06-28-412-475 munkaidőben.
*ANTAL-HEGYEN 160 nm-es, 3 szintes, 1 nappali + 4 hálószobás, több
generáció számára is kialakítható panorámás családi ház 500 nm-es
kerttel eladó. Irányár: 23 M Ft. Tel.: 06-20-203-7323; 06-28-412-
475 munkaidőben.
*FENYVESBEN 1340 nm-es telken új építésű, 139 nm-es, 1 nappali +
3 hálószobás családi ház 20 nm-es garázzsal igény szerinti befejezés-
sel, kulcsrakészen 31 M Ft-os irányáron eladó.  Tel.: 06-20-203-7323;
06-28-412-475 munkaidőben.
*Szada rózsadombján 827 nm-es belterületi építési telek, gyönyörű
panorámával, téliesített faházzal eladó (vezetékes víz+villany a
faházban, gáz+fúrt kút az udvarban, csatorna befizetve). Tel.: 70/317-
3003.
*Gödöllő zöldövezetében, a Királytelepen 8 lakásos zárt, rendezett ud-
varos társasház 2. emeletén eladó 65 nm-es, 2 és félszobás, egyedi
fűtéses, erkélyes, igényesen kialakított öröklakás. Iá.: 14,9 mFt. Tel.:
414-964, 70/385-2250.

*Gödöllőn az Úrréti-tó mögött 412 nöl-es zártkert eladó. Ár: 5 mFt.
Tel.: 20/339-4444.
*Gödöllő belvárosában, csendes utcában, 2 szintes, 85 nm-es családi
ház, nagy terasszal, nagy pincével, kis hátsó kerttel eladó. Iá.: 27 MFt.
Tel.: 30/9343-004.
*Kartalon 4 szobás, 2 fürdő, 2 wc családi ház sürgősen eladó. Kartalon
a Főuton 3 szobás családi ház eladó. Gödöllői lakáscsere érdekel. Tel:
(20) 3803-143.
*Eladó Gödöllőn 1,5 szobás, térre néző, amerikai konyhás berendezés-
sel, pulttal, bárszékekkel, vízórás, kábeltévés 4 emeleti lakás, tárolóval,
parkolási engedéllyel, két liftes házban. Ár: 10,7 mFt. Tel.: 70/508-
0430 vagy 20/446-7939.
*Gödöllő belvárosában 86 nm-es üzlethelység (jelenleg presszó) eladó.
Tel.: 418-584.
*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.
*Budapesttől 50 km-re Püspökhatvanban ház eladó. 736 nm-es telken
115 nm-es 3 szobás étkezős pincézett családi ház terasszal.
Tehermentes, összközműves. az ingatlanhoz 80 nm melléképület tar-
tozik. Iá: 13,9 mFt. Tel: (70) 369-6935.
*Gödöllőn a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó, 500 nm-es
telekkel. Tel: 20/330-6648.
*Gödöllő központjában eladó egy 70 nm, 2,5 szobás magasföldszinti
lakás, sorompós kapubejáró, 2 beállásos parkoló, riasztó klíma (hűtő,
fűtő) 2000 építésű. Beépített bútorokkal gépészettel vagy nélkülük.
Tel: (20) 9420-109; (20) 3349-412.
*Gödöllőn a Kazinczy krt-on I. emeleti felújított 60 nm-es, konvektoros
lakás garázzsal 14,5 mFt-ért eladó vagy cserélhető kertesházra érték-
egyeztetéssel. Tel: (30) 371-8279.
*Gödöllőn, Egyetem-téren 59 nm-es, 2 szobás, téglás, konvektoros,
júliusban felújított, földszinti, parkettás, loggiás, + 12 nm-es saját
pincés lakás 14,8 mFt. Tel: (30) 531-8517.
*Bp. XVIII. ker. eladó 2. emeleti, erkélyes, 1+2,5 szobás, 53 nm-es lap-
aterületű panellakás, biztonsági fejárattal. Ár: 8,8 mFt. Tel: (20) 9746-
389.
*Belvárosi részen, Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es családi
ház (kis, gondozott kert, garázs, fúrt  kút, melléképületek) 21,7m Ft-
ért eladó. Engedélyezett bővítési terv van hozzá. Érd: 417-719 vagy
70/504-1042.
*Gödöllőn, a Királytelepen ikerház fele eladó, 80 nm-es lakótérrel,
összkomfortos. Iá.: 7,5 mFt. Tel.: 20/247-7853.
*Valkói út bal oldalán, az önkormányzati telkek mellett 1000 nm szán-
tó eladó. Tel.: 20/465-4286.
*Vácszentlászlón főút melletti, nagy méretű közművesített telken, 120
nm lakóterületű, 4 szobás, 100 nm-es mellépülettel, kertes ház eladó.
Iá.: 9,9 mFt. Tel.: 20/917-9451.
*Eladó magánkézből fix 11,8 mFt-ért palotakerti 10 emeletes ház ne-
gyedik emeletén 57 nm-es, részben felújított, jó állapotú lakás + lek-
erített tároló. Tel.: 30/264-7579.
*A Diófa utcában 2100nm-es telek eladó, villany, víz, gáz, telefon van,
37 m-es utcafront. Irányár: 6000 Ft/nm. Érd: 28-417-077,vagy
20/5565-397. 
*Gödöllőn, a Palotakerti lakótelepen 64 nm-es, 2 szobás lakás eladó,
2005. júliusi beköltözéssel. Irányár: 13 millió Ft. Tel: 20/944-9973.
*Eladó Vácszentlászlón 3 szoba, 2 konyhás családi ház, 250 nöl telek.
Irányár: 10 millió Ft. Tel: 20/447-3391.
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*Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. út 37.) 480 nm-es
parkosított, alápincézett faház, plusz 15 nm-es terasz. (Nappali, 2
hálófülke, főzőfülke, zuhanykabin, wc.) Víz, villany, gáz. Tel: 17-19 óra
között: 412-093.
*Királytelepen 180 nöl telken családi ház eladó (3,5 szoba, 2 fürdőszo-
ba, 2 konyha, pince, garázs). I.ár: 21,5 mFt. Érd.: 20/4826-089.
*Valkón jelenleg pékségként üzemelő ingatlan eladó. I.ár: 15 mFt. Tel:
30/901-5226.
*Dózsa Gy. úton a zöld házakban tetőtéri lakás eladó. 1+2 félszoba,
spejz, ebédlő, nagy fürdőszoba, 2 wc, külön parkolóterület. Kitűnő hely-
iségel beosztása, további bővítési lehetőség. Tel: 20/579-1954.
*Erzsébet parknál 2 szobás lakás tulajdonostól eladó. Érd: 20/436-
6951.
*Gödöllő központjában, a Dózsa Gy. u. 26 szám alatt földszintes, 96
nm-es, jelenleg iroda eladó, üzletnek is átalakítható. I.ár: 20 mFt. Tel:
28/420-285 vagy 20/9390-841.
*Gödöllőn a Kazinczy körúton földszinti, 62 nm-es, felújított, gázkon-
vektoros lakás eladó. Ár: 12,2 mFt. Érd: 20/254-2906.
*1,5 szobás felújított lakás eladó a János utcában, csendes helyen,
tégla házban egyedi fogyasztásmérőkkel. Tel: 20/9388-424, 30/403-
4780.
*Gödöllőn a központban 43 nm-es, másfél szobás konvektoros, tele-
fonos, kábeltévés lakás eladó. Alacsony rezsi, jó közlekedés. I.ár: 11,2
mFt. Érd: 30/361-2299.
*Még a tél beállta előtt beköltözhet abba a Gödöllő kertváros közpon-
tjában lévő 200 nöl telken fekvő eladó családi házba, amelyben 4 szoba
összkomfortos nappali található. Tel.:30/360-3935.
*Sürgősen eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy felújított, 2 szobás
(59 nm), erkélyes téglalakás új konyhabútorral áron alul! Tel: 20/569-
1440 vagy 20/361-0358.
*Gödöllőn 2,5 szobás egyedi fűtéses lakás 13,5 m Ft-ért, 3 szobás ház
2300 nm-es összközműves telken 23,5 mFt-ért eladó. Tel: 28/513-
435, 20/435-7378. Ház és Vár Bt.
*Gödöllőn, Podmaniczky utcában 4 lakásos társasházban eladó 84
nm-es, belülről felújított családi ház pincével, lekerített lakrésszel. I.ár:
16 mFt. Tel: 410-164.
*Szőlő utcai 1+2 félszobás, 2. emeleti, 61 nm-es lakás garázzsal vagy
anélkül eladó. Tel: 28/411-485, 20/950-003.
*Bagon, autópályához közel 140 nm alapterületű, 3 szobás
összközműves családi ház garázzsal, pincével 250 nöl telken eladó.
I.ár: 15 mFt. Tel: 20/4731-362.
*Gödöllőn a Kossuth utcában IV. emeleti 65 nm-es, 2 és félszobás,
erkélyes lakás eladó. HÉV és buszmegállótól 5-10 percre. Iá: 13,2 mFt.
Tel: (30) 552-6257-es telefonszámon.
*Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás összkomfortos, saját vízórá-
val és gázórával rendelkező egyedi fűtéses, 1. emeleti öröklakás eladó.
Azonnal beköltözhető. I.ár: 12,350000Ft. Tel: 30/9440-984, 70/339-
7895.
*Eladó a Palotakerten 56 nm-es, 2 szobás, 4. emeleti, vízórás lakás.
I.ár: 12 mFt. Tel: 20/444-8139.
*Eladó! Vácszentlászlón 880 nm-es telken, konvektoros, 2 szobás,
100 nm-es családi ház, melléképülettel. Irányár: 8,2 mFt. Érd:
20/538-9005.
*Eladó Gödöllőn 500 nm-es telken 110 nm-es családi ház. Szuterénban
garázs két autónak, pince, tárolók + lakószoba. Tetőtér beépíthető.
Összkomfortos melléképület. I.ár: 24,5mFt. Tel: 20/452-3307.
*Gödöllőn családi ház eladó 2610 nm-es telekkel. Iá.: 34,9 mFt.
Panorámás családi ház 1035 nm-es ősfás telekkel. Iá.: 24,5 mFt. Új
130 nm-es panorámás ház 1264 nm-es telekkel. Iá.: 35 mFt. Új 160
nm-es ház 1359 nm-es telekkel. Iá.: 31,5 mFt. Ötszobás ház 465 nm-
es telekkel. Iá.: 21,9 mFt. Ötszoba étkezős ház 686 nm-es telekkel. Iá.:
23,9 mFt. Háromszobás ház 913 nm-es telekkel. Iá.: 16,9 mFt. Új
háromszoba étkezős ház 635 nm-es telekkel. Iá.: 30 mFt. Ikerház
építésére alkalmas 3174 nm-es telek, faházzal. Iá.: 27 mFt. Tel.:
30/224-1627.
*Társasházi építő közösség kialakításához társakat keresünk. Érdek-
lődők hívását az alábbi telefonszámokra várjuk: 28/582-370,
28/495-77, 20/5500-924, 20/9673-526, 20/224-6605.
*Isaszegen 3 szobás családi ház 150 nöl-es telken eladó. I.ár:
11.800.000Ft. Tel: 20/5500-924.
*Gödöllőn a Röges u. 93 szám alatt szép fekvésű 334 nöl nagyságú
építési telek eladó. Érd: 70/230-1560.
*Fonyód központjában lévő családi házamat bp-i vagy környéki ingat-
lanra cserélném. Minden megoldás érdekel! Tel: 30/321-6042.
*Eladó Aszódon 54 nm-es földszinti lakás, erkélyes, 2 szobás, felújított
2 szintes épületben. Tel: 20/586-1942.
*Eladó Gödöllő Palotakerti 61 nm-es, 2 szobás, parkranéző, erkélyes,
4. emeleti, felújított (fürdő, wc, konyha) lakás. I.ár: 11,8mFt. Érd:
20/930-3514.
*Eladó garázs a Kazinczy soron (Yellow pub mellett). Érd: 30/376-
6926, 30/211-7078.
*Gödöllőn eladó, vagy igényeseknek kiadó 1 szobás teljesen felújított
41 nm-es 2. emeleti lakás. Érd: 30/639-8456.
*GÖDÖLLŐN A SZENT JÁNOS UTCÁBAN 54 nm-es, 2 szobás, felújított
öröklakás ELADÓ! Ár: 11,3mFt. Tel: 30/258-5448.
*Elcserélem Gödöllőre budapesti, 49 nm-es, konfortos, cirkófűtéses,
telefonos, VII. ker. Kertész utcai utcai, 3. liftes lakást. Érd: 06/1-321-
9410.
*Gödöllő Palotakerti 58 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, felújított lakás
eladó. Tel: 70/208-2914, 6 óra után: 28/414-725.
*GÖDÖLLŐ KERTVÁROSBAN 115 nm-es régi építésű, 2 éve teljesen

felújított, tetőtérbeépítésű ház (nappali+4 szoba+2 fürdőszoba, kan-
dalló, dupla garázs) rendezett kerttel eladó. Ár: 23mFt. Érd: 30/641-
7895.
*Kazinczy krt-on 59 nm-es, erkélyes, alacsony rezsijű, fiatalosan felújí-
tott lakás tégla házban igényes fa beépített bútorokkal, gépekkel
eladó. Ár: 13,1mFt. Tel: 70/333-4724.
*Jászapátiban közel a fürdőhöz 2 szoba összkomfortos családi ház
eladó. Iá: 5,3 mFt. Tel: 411-205; (30) 616-4145.
Gödöllőn a Fenyvesben (Százszorszép utcában) 110 nm-es, nappali + 3
szobás színvonalas kialakítású családi ház kulcsrakész állapotban,
díszkerttel, kerti medencével, pincével, leköthető (nyári beköltözéssel).
Érd: 0620/91-94-870
*Gödöllő központjában, az Erzsébet park közelében, téglából épült tár-
sasházban magasföldszinti, két és félszobás, gázkonvektoros lakás
eladó. Tel: 28/413-029, 20/544-2100.
*Gödöllőn 600 nöl telken családi ház (Röges u. 81. ) eladó. Mel-
léképület, garázs, tárolók. Belvárosi lakótelepi lakást beszámítunk. Töl-
gyfa utcában telek eladó. Tel: 20/476-8647.
*Gödöllőn az Egyetem téren 2+félszobás, 57 nm-es, konvektoros,
erkélyes társasházi öröklakás 13,5mFt-ért eladó. Érd: 20/497-0614.
*Eladó Kerepesen új építésű, befejezés előtt álló 80 nm-es, nappali + 2
szobás, amerikai konyhás családi ház 217 nöl-es, rendezett, gyümölcs-
fás telekkel. Hitel, szoc.pol. igénybe vehető. Iá: 19,8 mFt. Érd.:
0670/519-2321
*Királytelepen 80 nm-es, felújítandó komfortos ház 670 nm telekkel
eladó, csatorna az utcában. Ár: 15mFt. Tel: 30/428-3185.
*Gödöllő egyik legszebb helyén 610 nm-es panorámás, parkosított
telken, 2 lakásos, lakható rész 220 nm, családi ház sok extrával eladó.
(Medence, kandalló, szauna, stb) I.ár: 49,5mFt. Tel: 20/9148-885.
*Gödöllőn a centrumban, a Munkácsy út környékén szuterénes,
felújításra szoruló, de jól lakható, családi ház 200 nöl telken azonnal
beköltözhetően eladó. Ár: 20mFt. Tel: 20/234-8536.
*Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 74 nm alapterületű, 2 szoba összkom-
fortos családi ház garázzsal, 250 nöl-es telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Eladó Gödöllőn a Blahai részen 100 nm alapterületű, 2 szobás családi
ház 1500 nm-es gyümölcsös telekkel. Iá: 16,5 mFt. Főnix Ingatlaniro-
da, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
*Eladó Gödöllőn nappali + 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás
kétszintes családi ház, egy 70 nm-es melléképülettel, műhellyel
(bevezetett ipari árammal), garázzsal, 275 nöl-es gyümölcsfákkal és
dísznövényekkel beültetett telekkel. Kemence és ásott kút az udvar-
ban. Iá: 26,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Eladó Gödöllőn a Csanakban nappali + 3 szobás, 100 nm lakóterű tel-
jesen alápincézett családi ház garázzsal, 978 nm-es telekkel. Iá: 26,9
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Eladó Gödöllőn a Blahai részen 2003-ban épült, 145 nm alapterületű
nappali + 3 szobás családi ház beépíthető tetőtérrel, egy 45 nm-es
különálló melléképülettel, 248 nöl-es rendezett telekkel. Iá: 30,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt-on 52 nm-es, 2 szobás, egyedi fűtéses
lakás saját pincével. Iá: 9,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
qg Eladó Gödöllőn a központhoz közel 59 nm-es, 1 + 2 x fél szobás,
gázkonvektoros, téglaépítésű teljesen felújított erkélyes lakás klímá-
val, saját pincével. Iá: 12,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Eladó Gödöllő belvárosában 3 éve épült, 110 nm-es, nappali + 4
szobás, teljesen felújított, téglaépítésű I. emeleti exkluzív lakás. Iá:
27,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 1460 nm-es (20 m széles), ikerház
építésére is alkalmas, déli fekvésű építési telek. Iá: 13,9 mFt. Főnix In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Eladó Erdőkertesen jó állapotban lévő, nappali + 4 szobás kétszintes
családi ház 2 vizesblokkal, erkéllyel, különálló garázzsal, 300 nöl-es
telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Tiszaszentimrén 90%-ig felújított 90 nm-es parasztház eladó. Gyó-
gyfürdőtől 8 km-re. Ára 3,5mFt, pesti csere is érdekel. Tel: 20/312-
8305.
*Eladó Máriabesnyőn az új lakóparkban 2 éve épült (12 nm garázzsal,
pincével, körterasszal), 64 nm lakás. Érd: 28/526-550, 20/9250-
029.
*Eladó Isaszegen gyönyörű, panorámás 3521 hrsz-ú, 1241 nm-es
zárkerti ingatlan. Érd: Pádvai Miklós. Tel: 87/702-286, 20/9250-029.
*Gödöllő Szent Imre utcában 40-90m2 közötti új építésű lakások lekö-
thetők, kedvező    hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major
Zoltán INGATLANBANK 06   70 456-2100,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu
*10,6MFt-ért eladó, Gödöllő Palota kerti, 57m2-es, felújítandó,
távfűtéses, IX. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás. Major Zoltán INGAT-
LANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*12,5MFt-ért eladó, Gödöllő -Kazinczy krt-on, II. emeleti, 58m2-es, 2
szobás, parkettás, konvektoros, erkélyes, teljesen felújított lakás. Ma-
jor Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.in-

gatlanbank. hu
*12,5 MFt-ért eladó Gödöllő -Munkácsi M. u., III. emeleti, 59m2-es jó
állapotú, 1+2 félszobás, konvektoros, erkélyes lakás. Major Zoltán IN-
GATLANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*12,5MFt-ért eladó Gödöllő -Palotakerti, VIII. emeleti, 57m2-es, felújí-
tott, 2 szobás, távfűtéses, erkélyes lakás. Major Zoltán INGAT-
LANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, III. emeleti, 51nm-es,
1+2fél szobás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Major
Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu
*13MFt-ért eladó Gödöllő- Egyetem tér, I. emeleti, 58m2-es jó ál-
lapotú, 1+2 félszobás, konvektoros, erkélyes lakás. Major Zoltán IN-
GATLANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*Gödöllő- Ambrus Z. közben, távfűtéses, 76m2-es, földszinti, 2+1/2
szobás lakás (parkettás), beépített konyha, étkező, gardrób,
mosókonyha, 9m2-es előkerttel, sok extrával eladó. Major Zoltán IN-
GATLANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2félszobás,
sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol, Áfa-vis-
szatérítés. Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-
322 www.ingatlanbank.hu
*Gödöllő -Egyetem mögött, igényes kialakítású, 135m2-es, 1nap-
pali+3szoba+2félszobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba, terasz,
galéria, gardrób, garázs, 340m2-es parkosított kert. Major Zoltán IN-
GATLANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*Gödöllő Egyetem mögött 120m2-es, kúria jellegű, 3+fél szobás csalá-
di ház, 1.152m2-es ősfás telken eladó. Felújított tető, pince, télikert,
kovácsoltvas kerítés. Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-
2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő Kertváros 70m2-es, 2szobás, konvektoros, felújítandó csalá-
di ház eladó. Ár: 14MFt Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-
2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő-Királytelep, 2 generációs, 2 külön bejáratú, 170m2-es, kétsz-
intes családi ház, 620m2-es panorámás telken eladó. Major Zoltán IN-
GATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő-Kertváros, jó állapotú családi ház, 1 nagyszoba + konyha,
fürdőszoba, kamra, 564m2-es ősfás telken eladó. Ár: 14MFt Major
Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu
*Gödöllő- Központ, 100m2-es, 1nappali+2szobás, felújítandó családi
ház, 790m2-es, ősfás telken eladó. Ár: 20,8Mft Major Zoltán INGAT-
LANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő-Fenyves, új építésű ikerház, 150-160m2-es 1 nappali +1 szo-
ba +3 félszoba, 20m2 terasz, 15m2 garázs, 600m2 telekrésszel
eladó. Irányár: 26,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-
2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*16,5MFt-ért eladó, Gödöllő Fenyves 110m2-es felújítás alatt lévő,
1nappali+3szobás családi ház.  Új tető, pince, kút, 1.440m2-es ősfás
telek. Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu
*Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba (152m2), + garázzsal
(21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező
hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26,5MFt
/152.000Ft/nm Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
*Új építésű garázsok eladók, leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on.
Kedvező hitellehetőséggel! Major Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-
2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő Petőfi udvarnál, 34m2-es új építésű garázs eladó. Major
Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu
*Gödöllő -Fenyves, 2db, 1.241m2-es, összközműves, építési telkek
együtt vagy külön-külön eladó. Ár: 14.375.000,-Ft/db Major Zoltán IN-
GATLANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdős-
zobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs,
400m2-es kert. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,5Mft.
Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. Major Zoltán INGAT-
LANBANK 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu
*Gödöllő -Központ, 98nm-es felújítandó, 3 szobás családi ház eladó.
Konvektor, terasz, garázs, 791nm-es rendezett kert. Ár: 25MFt. Major
Zoltán INGATLANBANK 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu

ALBÉRLET
*Brit tanároknak szállást keresünk Gödöllő belvárosában nov.20.-
dec.4. között. T.: 28/511-366
*Gödöllőn, a Kard utcában 6 szobás családi ház kiadó. Tel.: 20/955-
9191.
*Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás kertes családi ház garázzsal hosszú
távra kiadó. Tel: 30/9066-304.
*Kiadó Palotakerti 64 nm-es erkélyes, kétszobás, panorámás lakás,
55e Ft/hó+rezsi. Számlával is. Tel: 70/257-4553.
*DÓZSA GYÖRGY ÚTON IX. emeleti, 76 nm-es, 2,5 szobás, bútorozott,
klímás, jó állapotú panellakás minimum 1 évre kiadó. Bérleti díj:
100.000 Ft (közös költséggel együtt, számlával) + rezsi. Tel.: 06-20-
203-7323; 06-28-412-475 munkaidőben.
*Gödöllő kertvárosában, csendes környezetben 2 szobás, étkezős
családi ház hosszabb távra kiadó. 60eFt/hó+rezsi. Tel: 30/497-6158.
*Gödöllő központjában kiadó bútorozatlan, 2 szobás, gázkonvektoros,
erkélyes lakás nov. 1-től. Tel: 30/308-6025, 30/390-1727.

GYÜJTÉS A „DUNNÁS GYEREKEK”-NEK
Aszociális munkás szakemberek azokat a gyer-

mekeket nevezik „dunnás gyerekek”-nek, akik

télvíz idején csak akkor nem fáznak otthonuk-

ban, amikor a jó meleg dunna alatt lehetnek.

Hogy hány ilyen gyermek él Magyarországon,

azt nem tudjuk. De segíteni szeretnénk azok-

nak, akiket a Baptista Szeretetszolgálat

közremûködésével elérünk a közeljövõben Sz-

abolcs-Szatmár-Bereg Megyében. Számukra

gyûjtjük a feleslegessé vált, de jó állapotban

lévõ fa- és széntüzelésû kályhákat, hor-

dozható cserépkályhákat, tûzhelyeket

(sparheldokat), gáztûzhelyeket, gáz-

palackokat, ágynemûket (meleg plédeket,

takarókat, dunnákat, párnákat.) Idõpont

egyeztetés az adományok leadására az alábbi

személyeknél: Baranyi László Tel.: 404-407,

Pálinkás Ibolya Tel.: 404-618.

Kereskedelmi hirdetés felvétele

70/3817-69470/3817-694
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*Egyszobás lakás bútorozatlanul hosszú távra kiadó. Skoda 105-ös
eladó. Tel: 410-641, este 6 után. 
*Gödöllő központjába társbérlőt (lányt) keresek okt. közepétől. Tel:
20/353-0949.
*Kiadó albérlet novembertől! Kétszobás, összkomfortos, földszinti,
redőnyös, riasztós, parkos környezetben, közel a tömegközlekedési
csomópontokhoz. Tel: 28/400-951.
*10,8MFt-ért eladó, Gödöllő-Kazinczy krt-on, 52m2-es 2 szobás, jó ál-
lapotú, egyedi fűtésű, III. emeleti lakás. Ferenczné Éva INGATLANBANK
06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*12,8MFt-ért eladó Gödöllő-Erzsébet krt-on, III. emeleti, 62m2-es,
felújított, távfűtéses, 1+2félszobás, erkélyes lakás. Ferenczné Éva IN-
GATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*13,5MFt-ért eladó Gödöllő -Kazinczy krt-on, IV. emeleti, 60m2-es,
felújított, 3 szobás, konvektoros, erkélyes, lakás. Ferenczné Éva IN-
GATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*15,5MFt-ért eladó Gödöllő- Antal-hegyen, 65m2-es, II. emeleti, 2+fél-
szobás, konvektoros, erkélyes, társasházi lakás Ferenczné Éva INGAT-
LANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő Alvég, 97m2-es 2szobás, radiátoros családi ház + 30m2-es
külön bejáratú 1szoba+fürdőszobás kis házzal, rendezett, 482m2-es
telken eladó. Ár:21,8 Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-
2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Veresegyház- Csonkás, 2 utcára nyíló (sétálóutca) telken, 70nm-es ,
1nappali+2szobás sorházi lakás eladó. Azonnal költözhető. Ár:
17,7MFt Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102,(28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő -Blahai dombokon, 720nm-es parkosított telken 36nm-es
lakható faházzal építési telek eladó. Víz, villany, gáz a telken, csatorna
beköthető. Ár: 11,8Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-
2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
*Kartalon, téglaépítésű, összközműves, 4 szobás, 110 nm-es családi
ház, 1.440 nm-es telekkel eladó. Gödöllői lakáscsere szóba jöhet! Ár:
15Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu
*Veresegyház- Öreghegy, új építésű, kulcsrakész, 113nm-es, nap-
pali+3szobás családi ház 854nm-es erdő közeli telken eladó. Ár: 28,8
Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu
*Gödöllő -Alvég, 76nm-es, sátortetős, szuterénos családi ház,
3.050nm-es, ősfás, gondozott kerttel eladó. Ár: 28Mft Ferenczné Éva
INGATLANBANK 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank.
hu
*Gödöllői tavak partján, 140nm-es, 5szobás családi ház, 1.036nm-es
telken eladó. Tároló, pince, garázs van. Ár: 30Mft Ferenczné Éva IN-
GATLANBANK 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

KIADÓ
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Üzlethelység,.garázs kiadó, egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583.
*Gödöllőn a Kertvárosban 120 férőhelyes klimatizált, korszerűen
berendezett étterem kiadó. Érd: 20/351-5083.
*Magyar Kázmér közben, Erzsébet királyné körútnál 3 szobás, bú-
torozatlan lakás téglaházban, egyedi fűtéssel, 1. emeleten kiadó. Tel:
30/855-64-15.
*Gödöllőn a Kertvárosban 120 férőhelyes klimatizált, korszerűen
berendezett étterem kiadó. Érd: 20/351-5083.
*Üzlet kiadó! Gödöllőn, a városközpontban OTP-SZÖKŐKÚT MELLETT
üzlethelyiség kiadó. Tel: 30/414-7483, 30/272-8158.

SZOLGÁLTATÁS

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, 30 nyelven, anyanyelvi és szak-
fordítókkal! I.L.I. Fordítóiroda, info@ili.hu, Tel: 511-366.
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, NYELVOKTATÁS A LEGKEDVEZOBB
ÁRAKON. KIHELYEZETT TANFOLYAMOK IS. STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA, GÖDÖLLO, ÁLLOMÁS TÉR 5 (A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN) TEL: (28) 512-830 WWW.STUDIOONLINE.HU
* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
*LAKATOS MUNKA. Toló és kétszárnyú kapuk gyártása, automa-
tizálása, ajtók biztonsági rácsok, korlátok készítése és egyéb
lakatosmunkák. Kovács Károly, Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-
9709.
*Könyvelés felsőfokon! TB. Ügyintézés, adó tanácsadás, cégalapítás,
visszamenőleges könyvelés, könyvvizsgálás. A-ZS SZÁMADÓ Kft. (30)
202-0043.
*ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Molnár
József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
*Parkettás!Téli árak. Csesz-lakk anyaggal 1000 Ft/nm, laminált ler-

akás 500Ft/nm szegélyezéssel. Hagyományos szalagrakás, javítás.
Garancia.lTel: (70) 505-1177.
*Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor,
bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30)
924-3216.
*Bőrgyógyászati és kozmetikai magánrendelés. Helye: Gödöllő, Gábor
Á u. 2-10, Átrium üzletház emelete. Ideje: csütörtök 6-19 óráig. Beje-
lentkezés dr. Bereczky Enikőnél. Felnőtt-gyermek bőrgyógyászat, rák-
szűrés, allergia, pattanásos bőr, jóindulatú bőrnövedék eltávolítása stb.
Tel.: 20/391-2778.
*Kártyavetés, mandalafestés, portréfestés. Hívjon Vilma. Tel: (70)
571-7621.
*ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüveg-
ezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása
hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u.
10. Tel: (20) 355-9709.
*Víz, gáz, fűtészerelést, csatorna bekötést vállalok. Csombor János.
Tel: (20) 994-7715.
*Építtetők figyelem! Teljes kivitelezést, valamint ácsmunkát vállalok.
Rövid határidővel, referenciamunkával. Tel: 06-20-9612-525.
*Masszázs! Gyógyító-frissítő-lazító-regeneráció. Juhász Pál gyógy-
masszőr-házhoz is. Tel: 28-418-005, 30/39-39-927.
*Fogyás természetes úton, koplalás, visszahízás nélkül? Súlycsökken-
tés? Alakformálás? 22 kg-ot lefogytunk, körméretünk 25 cm-rel
csökkent, életvitelünk javult. Érd: 70/287-3552.
*Tüzifa megrendelhető. Akác 10 eFt/köbméter, fenyő 6 eFt/köbméter
plusz fuvardíj. Tel: 30/2819-754.
*Megnyitottam fogorvosi rendelőmet. Cím: Kossuth L. u. 32. I/1. Ren-
delés: H, K, Sze. du., Csüt. de. és du. Bejelentkezés telefonon: 30/934-
9255. Dr Fajtha György. 
*51 éves érettségizett, nem italozó, nemdohányzó, leinformálható fér-
fi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kertimunka, kerítéskészítés, javítás,
csatornabekötés, stb. Tel: 30/402-7276.
*Fiatal, leinformálható nő takarítást, bevásárlást vállal. Minden
megoldás lérdekel. Tel: 30/454-1274.
*Vállaljuk házak, lakások felújítását, építését (kőműves, burkoló, festő-
mázoló, gipszkartonszerelő), munkálatait, továbbá homlokzati
hőszigetelést dryvit rendszerrel. Rövid határidőre, korrekt áron. Tel.:
20/230-5240.
*Út az egészséghez: Természetgyógyászat. Reflexológia (tenyér- és
talpmasszázs), masszázs: svéd masszázs, thai masszázs, igazi
nyirokmasszázs, fülgyertyázás. Bejelentkezés: (30) 9001-034.
(Házhoz is megyek!).
*Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függöny-
javítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól, ágy-
takarók. Tel: (20) 3121-935.

OKTATÁS

*STUDIO ONLINE NYELVISKOLA -- ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA
ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. A LEGKEDVE-
ZOBB ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTTÓL. NYELVVIZS-
GAFELKÉSZÍTŐ ÉS ÁLTALÁNOS TANFOLYAMOK. RUGALMAS
IDOBEOSZTÁS. KIHELYEZETT TANFOLYAMOK IS. GÖDÖLLŐ, ÁL-
LOMÁS TÉR 5. (A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN) TEL: (28) 512-
830 WWW.STUDIOONLINE.HU
*Brit anyanyelvi tanár-jelöltekkel beszédgyakorló tanfolyam nov.22.-
dec.1. között. Jelentkezés érkezési sorrendben. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői u. 2., 28/511-366
*TOP-TAN: Kezdő angol, német, olasz, spanyol, orosz tanfolyamok. An-
gol felkészítő tanfolyam a Cambridge FCE és CAE vizsgákra, valamint a
nov-dec.-i BME és ORIGO középfokú vizsgákra. Felzárkóztató és
felvételi felkészítő tanfolyam 6-7-8-osoknak, középpiskolásoknak.
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.15. Tel:423-744, 30-224-75-63,
www.toptan.hu., info@toptan.hu
*Angolból kiscsoportok indulnak nyelvvizsgázóknak, és emelt szintű
írásbeli érettségizőknek. Takárné Bacsó Márta. Tel: 430-229; (30)
497-3066.
*Szeretettel várjuk a gyermekeket a JEGENYE GYERMEKHÁZBA 2
éves kortól. Tapasztalt óvónénik, családias légkör, személyreszabott
bánásmód, kis csoportlétszám, foglalkozások nagy udvar (fa-
játékokkal) Jelentkezés: (30) 525-9645; (70) 230-3862.
*2004. október 15-től Agykontroll Klub indul a SZIE Egyetemen, jelen-
tkezés a 28/495-324, vagy a 28/411-513 sz. telefonon.
*ANGOL kiscsoportos tanfolyamok délelőttönként (gyermekfelü-
gyelet). Középhaladó, haladó, nyelvvizsgára felkészítő, üzleti angol.
Felkészítés állásinterjúra. Tel: 414-297 vagy 30/9909-346.
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*Tanárnak készülő egyetemista lány általános iskolások kor-
repetálását vállalja matematika, magyar és német nyelv tárgyakból.
Érd: 30/365-7972, 18 óra után.
*Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztá-
lynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-
537. Kollarics.

ADÁS-VÉTEL
*Újonnan varratott, MAGYAROS STÍLUSÚ, egyszer használt, átlagos
méretű MENYASSZONYI RUHÁMAT kiegészítőkkel eladnám. Tel.:
28/446-624.
*Eladók 2 éves, jó állapotban lévő radiátorok különböző méretben. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 20/996-3288.
*Eladók: 75 x 75 cm-es szétnyitható ebédlőasztal (5 ezer Ft), 3 csilla-
gos, 240 l-es Lehel-Bosch hűtőgép (20 ezer Ft), Energomat automata
mosógép (25 ezer Ft), 8 x 80 x 170 cm-es ágyszivacs (1 ezer Ft), acél
csősatu (2 ezer Ft), 2 db 16 O, 2 m-es drótkötél (1500 Ft), kétgurnis,
2,4 m-es függönytartó sín (1 ezer Ft), 5 l-es PB-gázpalack töltve (3
ezer), 2 db 57 mm-es, 2,8 m-es vascsőoszlop (3 ezer Ft) és 1 db 30 l-es
befőzőfazék fedővel (2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309.
*Iróasztal eladó. Tel: (20) 9455-583.
*Eladó 3 db jó állapotban lévő gázkonvektor tartozékokkal együtt! I.ár:
38 eFt. Érd: 20/547-5538.
*2 db sarokülőgarnitúra eladó! Érd: 30/515-3835. 
*Eladó: szőlőprés, csúcsesztergagép 1000-as, morton szekrényes, ál-
lványos köszörű 3000 Ft, elhajlító 10.000Ft, kompresszoros kicsi
2000 Ft. Tel: 410-413.
*3 éves mélyhűtős, 3 polcos Zanussi hűtőszekrény féláron eladó. Tel:
418-169.
*Dayton téligumi akció! Minden méretben! -35%! Állandó lemezfelni
akció, minden autótipusra! Érd:30/414-1347, 30/906-3891. Fodor
József.
*Eladó fekvenyomó pad, lábgéppel, tárogató géppel, 45 fokban ál-
lítható, 80 kg súlyú garnitúrával. Ára: 30eFt. Érd: 20/374-8906.
*Megkímélt állapotú, 3 személyes, ággyá alakítható ülőgarnitúra hely-
hiány miatt eladó! Teljes mérete: 230cm x 185 cm. Érd: 20/374-
8906, 20/374-1778.
*Eladó 2 db ágyneműtartós fotelágy, i.ár: 15eFt/db, és 2 sor Ford
tranzitba való ülés, i.ár: 30eFt/db.
*Eladó egy 170 literes hűtőszekrény és egy 43 literes fagyasztó.
Együtt 10eFt, külön-külön 6-6ezer Ft. Érd: 20/381-8405.
*Eladó egy új 39-es Getta Gvip fekete magasszárú bakancs. I.ár:
20eFt. Érd: 20/381-8405.
*Olcsón eladó 2 db 100 literes boroshordó, újszerű állapotban, állván-
nyal, csappal + szőlődaráló és prés. Tel: 30/549-3855.

*3x4 m szőnyeg keveset használt, mályvaszínű eladó (hálószobában
volt).Ára: 9500 Ft. Tel: 412-094.
*Eladó Gödöllőn építkezésből megmaradt Tondach-keringő natúr
cserép. 400 db, 100 Ft/db áron. Érd: 30/375-2874. 
*Eladók: új, 5 ajtós gépkocsira való, 108 cm-es tetőcsomagtartó (4
ezer Ft), Citroen Saxo-hoz való, jobboldali fényszóró (1500 Ft), 2 db új,
kerek, 9 cm-es, Boschmann gépkocsi hangszóró(4 ezer Ft),
nagyméretű lemez szerszámostáska (1500 Ft), gépkocsipumpa (1
ezer Ft), fejtámasz (500 Ft), Trabant gépkocsi emelő (500 Ft),
145/155 R 13-as Braun belső gumi (500 Ft). Tel.: (20) 358-5309.

TÁRSKERESÉS
*Apa és lánya segítségért lakást biztosítok alacsony, vékony, nem do-
hányzó 35-38 éves hölgynek egy gyermekkel. Tel: 441-038 esti (20)
430-0348.
*Káros szenvedélyektől mentes, hozzáillő társát keresi egy 59 éves
164/65 diplomás nő. Tel: 30/412-1149.
*Páromat keresem! 50 éves, 170/77, özvegy nő vagyok. Tel: 70/508-
9310.
*Minden káros szenvedélytől mentes társat keres egy 59 éves
165/79 nő. Tel: 30/586-2919.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Jó állapotban lévő Renault 5 - ös,  2006. februárig levizsgázatatva
eladó. Érdeklődni 20/808-8698.
*Alfa Romeo 147 1,6 TS 5a Prog típusú szgk, 2001-es évjáratú, első
női tulajdonostól eladó. Benzin üzemelésű, 2 katalizátor, 5 ajtó, 8
légzsák, ABS légkondi, szervo kormány, elektromos ablak, hátsó ablak-
fűtés és törlés, 17 collos alufelnik, új gumik, rádió, magnó. 80.000 km.
Színe afrikai szürke metál, fekete kárpit. Iá: 3.000.000 Ft KP, vagy líz-
ing átvállalás. Érdeklődni lehet: (70) 510-9452.
*Eladó Skoda 120L, 1988-as évjáratú, műszaki érv.: 2006. 03. Friss
zöldkártya, 4 új gumi, rádiósmagnó. Tel: 20/972-4917.
*Eladó egy Wartburg Turiszt. jó állapotban, forgalmi 2005. 05. 26-ig
érvényes. Érd.: 30/547-3368.

EGYÉB
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583
*15 éves a Barokk Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u. 10. (a
Bíróság utcája) Tel: (30) 560-8894, 20/315-0951. Régiségek
vétele és eladása.
*Jutányos áron átadnám 2004.11.15-2004.11.28-ig szóló gyulai
üdülési jogomat. Tel.: 527-230 (17 óra után), 30/456-6663. 
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Az Architekton Gödöllői RC extrali-
gás női röplabdacsapata győzelem-
mel mutatkozott be hazai pályán a
bajnokság harmadik fordulójában.
Az első két mérkőzését idegenben
játszotta a gödöllői együttes, a mér-
leg egy győzelem és egy vereség. A
nyolc csapatos extraligában jelenleg
az ötödik helyen áll az AGRC két győ-
zelemmel és egy vereséggel. A há-
rom fordulóban öt pontot szerzett a
csapat. Ebben az évben megválto-
zott a bajnoki pontszámítás, ezért
nem mindegy, hogy milyen arányban
nyer vagy veszít egy csapat. A 3:0-ás
és 3:1-es győzelemért három pontot
kap a győztes, a 3:2-es győzelemért
két pont jár. A három kettes veresé-
gért egy pontot kapnak a csapatok,
míg az 1:3-ért, illetve a 0:3-ért nem
jár pont.

Az elsõ fordulóban Nyíregyházán lépett pá-
lyára a gödöllõi együttes. A nyáron alapos
változáson átesett vendégcsapat vereséget
szenvedett a nyírségiek otthonában. A három
játszma közül csak a második szett alakult
szorosan, az elsõ és harmadik játszmát biz-
tosan nyerte a hazai csapat. 

***
A gödöllõi együttes második idegenbeli

szereplését már siker koronázta. Az angyal-
földi csapat otthonában izgalmas mérkõzé-
sen nyertek és szereztek két bajnoki pontot.
A mérkõzés nem ígérkezett könnyûnek, hi-

szen a gödöllõi felkészülési tornán nem tudt-
ak nyerni az Angyalföld ellen. Az elsõ szett-
ben 11:10-ig kiegyenlített játék folyt, utána
azonban jelentõs elõnyre tett szert a hazai
együttes (18:10). Az AGRC csapata fokoza-
tosan ledolgozta a hátrányát és huszonkettõ-
nél utolérte riválisát. A lélektanilag fontos el-
sõ játszma sorsa nagy csatában dõlt el és gö-
döllõi vezetést hozott. A második szettben
azonnal magához ragadta a kezdeményezést
a gödöllõi csapat, és végig vezetve, pillanat-
nyi kétséget sem hagyott afelõl, hogy ki nye-
ri ezt a játszmát. 

A kettõ nullás gödöllõi vezetés után óriási
fordulat következett be. Feltámadt az An-
gyalföld csapata és nagy különbséggel nyer-
te a szettet, esélyt sem adott a Gödöllõnek a
felzárkózásra. A harmadik játszmában fel-
cserélõdtek a szerepek az Angyalföld játszott
nagyszerûen, a Gödöllõ pedig igen halvány
teljesítményt nyújtott. A folytatásban követ-
kezett a legszorosabb játszma. Végig fej-fej
mellett haladt a két csapat, egyik sem tudott
jelentõsebb elõnyt kiharcolni. A végjáték-
ban, 22:22 után a hazai együttes volt a pon-
tosabb és kettõ kettõre alakította a mérkõzés
állását. 

Az ötödik játszma döntött arról, hogy ki tudja
megszerezni idei elsõ gyõzelmét a bajnokság-
ban. Az elsõ két szettben a Gödöllõ volt a jobb,
a második kettõben pedig az Angyalföld. A
döntõ játszma ismét meglepetést hozott. Az
AGRC együttese a röplabdában igen ritkán
elõforduló különbséggel nyert. A15:2-es pont-
arány azt jelenti, hogy a vendégek a befejezõ
szettben szinte hibátlanul röplabdáztak.

Az elsõ hazai mérkõzését játszó gödöllõi
csapat a Miskolc VSC együttesét fogadta a
Szent István Egyetem sportcsarnokában. A
tavalyi csapatból mindössze négyen marad-
tak Gödöllõn: Gudmann Csilla, Kurucz Ág-
nes, Nagy Krisztina és Vargáné Rácz Márta,
hozzájuk csatlakozott négy nagyon fiatal já-
tékos: Czirkov Marija (1989), Háfra Orsolya
(1988), Nagy Szilvia (1986) és Szabó Renáta
(1988). Hollósy László edzõnek tehát telje-
sen új csapatot kell építeni erre a szezonra. A
felkészülési tornán nem alkotott maradandót
a gödöllõi együttes. Az elsõ két fordulóban
már valamivel jobban játszott a csapat, a
Miskolc elleni bajnoki mérkõzés egyes sza-
kaszaiban pedig kifejezetten jól röplabdáz-
tak a lányok. Egyenlõre még ingadozó a csa-
pat teljesítménye, de van esély az elõrelé-
pésre.

A mérkõzésen  jól kezdett az AGRC csa-
pata, és gyorsan el is húzott három ponttal
(5:2). A következõ percekben a vendégek
erõsítettek és sikerült kiegyenlíteniük (7:7).
A gödöllõi csapat ezután pontosabban ütött,
feljavult a mezõnyjátéka, ami azt eredmé-
nyezte, hogy szinte állva hagyták a Miskolc
együttesét. A nem várt nagy különbségû szett
gyõzelem kellõ önbizalmat adott a folytatás-
ra. 

A második játszmában mindkét együttes
hullámzó teljesítményt nyújtott. Egyrészt

akadtak szép megoldások, hosszú labdame-
netek, pontos ütések, másrészt a játékosok
bemutattak néhány edzõkeserítõ megoldást
is. A Gödöllõi vezetés után (4:1) fordított a
Miskolc (5:6). A játszma felénél ismét a ha-
zaiaknál volt az elõny, és úgy tûnt, sima lesz
a második szett (18:13), de a miskolci csapat
nem hagyta magát és felzárkózott (18:17). A
befejezõ pontoknál a Gödöllõ ütött ponto-
sabban, ami elég volt a második játszma meg-
nyeréséhez.

A harmadik szett hozta a legizgalmasabb
összecsapást, bár ettõl a hazai szurkolók el-
tekintettek volna. Végig a Gödöllõ vezetett,
a Miskolc 14:13-ra felzárkózott, majd a szett
végén (23:23) utolérte a hazai együttest. A
vendég miskolciaknak két szett labdájuk is
volt, de egyiket sem sikerült értékesíteniük.
A gödöllõi csapat kis szerencsével megsze-
rezte az utolsó pontokat és három nullra le-
gyõzte ellenfelét. 

Az AGRC legközelebb október 8-án Jász-
berényben vendégszerepel , pénteken 17.30-
kor. A második hazai bajnoki mérkõzésen a
végsõ gyõzelemre is esélyes BSE látogat
Gödöllõre. A mérkõzést október 13-án, szer-
dán 18 órától játsszák a SZIE sportcsarnok-
ban. 

Örömteli hír, hogy az Országos Ifjúsági
Kupa selejtezõ csoportjából továbbjutott az
AGRC együttese. Az Eger és a Miskolc együt-
tesét sikerült legyõzniük, csak a Nyíregyházá-
tól szenvedtek vereséget. Így elsõ alkalommal
jutottak a következõ körbe a gödöllõi lányok.
Magyar Gergely edzõ csapatában a követke-
zõk léptek pályára: Almási Dóra, Czirkov Ma-
rija, Háfra Orsolya, Kállai Katalin, Kovács
Brigitta, Kufferstein Nelli, Nagy Szilvia, Papp
Lilla, Szabó Renáta és Tóth Zsuzsanna.

-esztí-

Röplabda–folyik a csapatépítés

Három forduló, két győzelem

Nyíregyháza: Timcsenkó 3, Kapuvári 11,
Erdõsné 15, Merkószki 7, Botos 10, Fésüs
11, csere: Adorján (liberó), Kovács, Ka-
tona 1. Edzõ: Ludvig Zsolt.
Gödöllõ: Gudmann 1, Nagy Sz. 6, Szabó
7, Vargáné 9, Nagy K. 9, Kurucz 4, csere:
Háfra. Edzõ: Hollósy Zsolt.

Gödöllõ: GUDMANN, Nagy Sz., Szabó
5, VARGÁNÉ 13, NAGY K.11, KURUCZ
12. Edzõ: Hollósy László.
Miskolc: Szajkó, Puskás 3, Lengyel 3,
Mátrai 7, Kovács Eszter 5, Kriegel 5, cse-
re: Németh (liberó), KOVÁCS EDINA 8.
Edzõ: Kerekes Attila.

Angyalföld: Lovász 2, Botos 20, Villányi
9, Antoni 6, Juhász 16, Balczó 8, csere:
Rónyai. Edzõ: Dobos János.
Gödöllõ: Gudmann 2, Nagy Sz. 5, Szabó
6, Vargáné 11, NAGY K. 22, KURUCZ
15, csere: Háfra 1. Edzõ: Hollósy László.

NRK Nyíregyháza – Architekton GRC

3:0 (15, 22, 14)

Architekton GRC - Miskolc 

3:0 (15, 21, 27)3:0 (15, 22, 14)

Angyalföldi DRC – Architekton GRC 

2:3 (-24, -17, 13, 23, -2)

Nagy Krisztina

Vácott rendezték meg Pest megye gyermekbaj-
nokságát és a NAP gyermekversenyt. A GEAC
és a vele együttmûködõ iskolák (Erkel, Hajós,
Premontrei) nagy sikerét hozta a váci viadal. A
gödöllõiek létszáma, felkészültsége és eredmé-
nyessége bizonyította, hogy mind az iskola, az
egyesület és a magyar atlétika is jól jár az
együttmûködéssel. A három NAP iskola meg-
erõsítette pozícióját. Ha a jövõben nem lesznek
elvonások, továbbra is számíthatnak központi
támogatásra. Gadanecz György és Szörényi
István, akik egyben a GEAC edzõi, a saját isko-
lájukban is méltó képviselõi a Nemzeti Atléti-
kai Programnak. Az alsós korosztályban kivá-
lóan szerepeltek a Hajósból a GEAC-ba került
versenyzõk. Ki kell emelni Kolesza Istvánnét,
aki példamutatóan szervezi, neveli és irányítja a
fiatal tehetségeket. Az atlétikai szakosztály a jö-
võben is keresni fogja a kapcsolatot a többi is-
kolával, mert nem akarja elfogadni, hogy ebben
az alapsportágban egy-egy iskolából legfeljebb
1-2, szülõ által hozzánk hozott tehetsége lenne.
Eredmények: fiúk (12 év): 60 m 1. Deák Nagy
Marcell (GEAC-Hajós) 8,3; 2. Bellus Ádám
(G-Premontrei) 8,4; 6. Nagy Máté (Erkel) 8,7;
távolugrás: 2. Deák Nagy Marcell 440, 5. Nagy
Máté; (11 év): 60 m Csörnyei Álmos (G-E) 9,1;
800 m 1. Híves Áron (G-H) 2:51,7;  (10 év) 60
m 5. Hamar Gergõ (G-E) 9,0; 800 m 1. Kaiser
László (G-E) 2:48,5; 2. Papp Máté (G-E)

2:50.0; távolugrás 4. Hamar Gergõ 375; 4x100
m váltó 1. Gödöllõ A, 5. Gödöllõ B. Lányok

(12 év): 60 m 1. Kisgergely Viktória (G-Török)
8,7; 2. Kalmár Tímea (G-E) 8,7; 3. Orosz Esz-
ter (G-H) 8,9; 4. Németh Kinga (G-Pr) 8,9; 60
m gát 2. Kalmár Tímea (G-E) 11,9; 4. Bartók
Alexandra (G-E) 12,7; 800 m 2. Horváth Cintia
(G-H) 2:48,1; 6. Rimán Dóra (G-E) 3:07,2; tá-
volugrás 1. Bartók Alexandra 400, 2. Kisger-
gely Viktória 397; magasugrás 5. Németh Kin-
ga (G-Pr) 115; kislabdahajítás 1. Orosz Eszter
(G-H) 41,88; 2. Horváth Cintia 36.oo; (11 év)
60 m 2. Csikós Mónika (G-T) 8,7; 3. Duczon
Eszter (G-E) 8,9; 5. Iván Viktória (G-E) 9,1; 60
m gát 1. Toborc Judit (G-Petõfi) 12,4; 2. Ofella
Edit (G-E) 14,9; 800 m Ferencz Adél (G-Dam-
janich) 2:51,6; 6. Ofella Edit 3:08,5; távolugrás
Csikós Mónika 361; magasugrás 2. Ferencz
Adél 120; kislabda 2. Toborcz Judit 31,86; (10
év) 60 m 1. Rendik Zsófia (G-P) 9,o; 2. Radnóti
Eszter (G-Pr) 9,2, 3. Varga Fanny (G-H) 9,3; 4.
Budai Dóra (G-Pr) 9,9; 60 m gát 1. Kovács Jan-
ka (G-H) 13,1; 3. Vágó Vivien (G-H) 14,1.
NAP gyermekverseny eredményei: 800 m 1.
Teleki Júlia (G-H) 2:57,6; 2. Híves Virág (G-H)
2:59,5; 3. Gedeon Rea (G-Õrbottyán) 3:04,1; 4.
Bozsik Dóra (G-H) 3:07,1; távolugrás 1. Vágó
Vivien (G-H) 353; 2. Radnóti Eszter (G-Pr)
341; 4. Székelyhidi Blanka (G-H) 335; magas
2. Zelnik Zsófia (G-P) 110; kislabda 1. Szabó
Lucia (G-H) 29,52; 6. Földi Fruzsina (G-E)
24,27; 4x100 m váltó 1. GEAC-Erkel 58,44, 4.
GEAC-Hajós A 63,4, 5. GEAC-vegyes A 64,6;
6. GEAC-vegyes B 65,2.                       -Benkő Ákos-

Atlétika

Győzelmek NAGY TÍMEA GÖDÖLLÕN!
A Lokálpatrióta Klub

sok szeretettel vár 

minden kedves sportrajongót és érdeklõdõt 

2004. OKTÓBER 13-ÁN 18 ÓRAI 

KEZDETTEL

egy beszélgetéssel egybekötött 

olimpiai élménybeszámolóra.

VENDÉG: 

NAGY TÍMEA kétszeres olimpiai bajnok vívó

DR. GÉMESI GYÖRGY, a Magyar Vívó Szövetség 
elnöke

KOVÁCS TAMÁS, a Magyar Vívó Szövetség
fõtitkára

RADNÓTI LÁSZLÓ sportriporter

HELYSZÍN: gödöllõi Török Ignác Gimnázium 
aulája

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

041007.qxd  2004.10.05.  18:46  Page 15



2004. október 7.16 Gödöllői Szolgálat

HADIROKKANTAK,
HADIÖZVEGYEK,

HADIÁRVÁK
ORSZÁGOS NEMZETI

SZÖVETSÉG
Gödöllõi csoport

Minden tagja és érdeklõdõ

részére taggyûlését tartja

Gödöllõ, Polgármesteri

Hivatal tanácstermében

2004. október 21-én

10 órától.
Hegedûs Gábor Elnök

Gödöllõ, Szoldha u. 3/a

Tel.: 28/413-960
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