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A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Helyszíni szemlét tartott a gödöllõi repülõtéren a dr. Székely Csaba által vezetett repülõtér bizottság. Az ülésen meghatározták
a mûködtetéssel kapcsolatos legsürgõsebb
teendõket is.
(2. oldal)

gróf Teleki Pál emlékezete

A Teleki Pál Egyesület szervezésében megtartott rövid, de tartalmas megemlékezésben joggal idéztek a gróf 1940-ben, a Parlamentben
megtartott egyik beszédébõl. Meglepõ, hogy
szavai ma is megállják a helyüket, sõt, európai
uniós tagságunkkal új értelmet nyertek. Örömteli, hogy évrõl-évre szép számmal mennek el
az egyik legnagyobb magyar államférfi elõtt
tisztelegni. A megemlékezõ beszédet Erdélyi
Zsuzsanna mondta el, az éneket Kája Sándor, a
máriabesnyõi templom kántora adta elõ. Mindketten a premontrei gimnázium diákjai voltak.
A szép tavaszi idõben rendezett ünnepség végén Gödöllõ város önkormányzata mellett a helyi politikai és civil szervezetek, valamint
magánszemélyek által elhelyezett virágok és
koszorúk hamar beborították a sírt. Szabó László vállalkozó adakozásaként külön autóbusz in-

Fotó: Tatár Attila

A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához legközelebb eső vasárnap, amely idén az évforduló napjára
esett, emlékeztek az egybegyűltek a
máriabesnyői temetőben, ahol az egykori jeles magyar államférfi sírja található. Az ünnepségen Bányai László
atya mondott imát, a megemlékezés
műsoráról pedig a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium jelenlegi és egykori diákjai gondoskodtak.

Alapítva 1992

Egyszerre kilencen tették le a gödöllõi Városházán az állampolgári esküjüket, s szerezték meg a magyar állampolgárságot.
(2. oldal)
Balesetét követõen hosszú pihenõt tartott
Pécsi Ildikó, mielõtt újból feladatokat vállalt. A Városunkban élõ népszerû mûvésznõt terveirõl kérdetük.
(3. oldal)
Második alkalommal adták át a Lumniczerdíjat. Az ünnepélyes eseményre április 1jén, az Orvosnapon került sor. Az elismerést az idén dr. Vámos János kapta.
(7. oldal)

Bárdy Péter, a Teleki Pál Egyesület alelnökének köszöntője

dult a központból a temetõhöz, valamint a bejáratnál elhelyezett táblát szintén magánadakozásként újította fel Török Sándor lakatos mester, amely jelzi, hogy a sír a kaputól 187 lépésre
található. Sajnos nem lehetett ott a megemlékezõkkel Fábri Mihály tanár úr, az egyesület
elnöke, aki nemrégiben két mûtéten esett át.

Ezúton is a lap hasábjain keresztül kívánunk
neki mielõbbi felépülést!
Akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
a Teleki Pál Egyesületnek szeretnék felajánlani,
azok megtehetik a következõ adószámon:
19176217-1-13.
(AP)
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Péntek délelőtt temetik a katolikus egyházfőt

Besnyői est a polgármesterrel

Elhunyt II. János Pál pápa

Gazdaságfejlesztés

Április 2-án a Vatikánban 84 éves korában elhunyt II. János Pál pápa.

Gyarapodó része Gödöllõnek Máriabesnyõ. Egyre
többen élnek a Besnyõi-patak völgyében húzódó
és annak teraszaira felkapaszkodó utcák házaiban.
Itt már csaknem a végéhez ért a település csatornázása és itt, a Szabadság út mellett jelentek meg Gödöllõ legújabb kisvárosi léptékû kereskedelmi vállalkozásai. Ezekrõl a folyamatokról és a város fejlõdési irányairól szólt Gémesi György polgármester a Besnyõi Esték április 2-ai összejövetelén a
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban.
Jelentõs, országosan ismert és elismert hagyományokkal rendelkezik Máriabesnyõ, mondta bevezetõjében az est vendége, aki örömmel említette, hogy az elmúlt másfél évtizedben megszépült a
kegyhely, a kegytemplom és új élet pezsdül a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban. A tágabb
helyi környezetrõl is elmondható ez. Egyre többen
laknak Máriabesnyõn, errõl tanúskodik az óvodába és az iskolába járó gyerekek sokasága. Ezeket
az intézményeket az önkormányzat tartja fenn és
igyekszik fejleszteni. Tervek készültek új óvoda
építésére, készülnek jelenleg is a Damjanich-iskola bõvítésére és az önkormányzat pénzt keres az álmok megvalósítására. Pályázati lehetõségek „kutatása“ mellett újabban felmerült egy kedvezményes kamatozású, hosszú távú önkormányzati fejlesztési hitel felvételének lehetõsége, aminek elnyerésére persze szintén pályázni kell.
Közben Gödöllõ más városrészein is adódnak
feladatok. Új Hajós iskolát kell építeni, mert a jelenlegi épületei tönkrementek. Ezért sem teheti
meg a képviselõ-testület, mondta Gémesi György,
hogy a következõ 6-7 évben minden fejlesztési
pénzt útépítésbe fektessen. Az úthálózat egészének
kiépítésére 6-7 milliárd forintra van szükség és
évente mintegy egymilliárd forintot tud beruházásra fordítani Gödöllõ. Jó hír ugyanakkor, hogy elkezdõdött a várost elkerülõ út építése.
De nem csak utakba és épületekbe kell pénzt
fektetni, hanem a felnövekvõ korosztályokat ver-

Karol Jozef Wojty³a 1920. május 18-án született a
Krakkótól ötven kilométerre fekvõ Wadowicében. Itt járt gimnáziumba, majd 1938-ban a krakkói Jagelló Egyetemre iratkozott be. Ezzel párhuzamosan egy színiskolába is járni kezdett. Miután
a náci megszállók bezárták az egyetemet, egy kõbányában, majd egy vegyi üzemben vállalt munkát.
1942-ben kezdte meg papi tanulmányait a
krakkói érsek által vezetett, illegalitásban mûködõ szemináriumban. A II. világháború után folytatta tanulmányait a krakkói szemináriumon és a
Jagelló Egyetem teológiai szakán. 1946 novemberében pappá szentelték, majd Rómába küldték,
1948-ban lett a teológia doktora, disszertációját
Keresztes Szent János mûveibõl írta. Papi hivatását lengyel emigránsok között gyakorolta Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. 1948ban visszatért Krakkóba, ahol 1951-ig a városi
egyetem káplánja volt. Újabb filozófiai és teológiai tanulmányok után a teológia és az etika profeszszora lett a krakkói és a lublíni egyetemen. 1964ben VI. Pál Krakkó érsekévé nevezte ki, 1967-ben
bíboros lett. 1978. október 16-án, nagy meglepetésre õt választották a katolikus egyház fejévé. Az
elsõ szláv származású pápa közvetlen elõdje iránti
tiszteletbõl a II. János Pál nevet választotta.
Közel huszonhét éves pápasága alatt több mint
kétszáz pápai látogatást tett a világ minden táján.
Több mint ezer találkozót és audienciát tartott politikusokkal, kormány- és államfõkkel. II. János
Pál volt az elsõ aki meglátogatott egy zsinagógát,
egy mecsetet, aki szentmisét celebrált az auschwitzi holokauszt helyszínén, aki bocsánatot kért
az egyház bûneiért. A megbékélés pápája a vallások egyenrangúságát hangsúlyozta és elítélt minden erõszakot, amelyet a vallások nevében követ-

II. János Pál pápa
(1920-2005)

tek el. 1995-ben adta ki az Élet evangéliuma kezdetû enciklikáját, amelyben következetesen elutasította az abortuszt, a melegek házasságát, a válás
és az eutanázia intézményét. A korunkra jellemzõ
szexuális zavarodottság miatt épp ezekért kapta a
legtöbb támadást, jóllehet pusztán a teremtett élet
rendjét védelmezte. Kulcsszerepe volt a vasfüggöny lebontásában, a kommunizmus összeomlásában, ugyanakkor a globalista kapitalizmust mint
fõgonoszt ostorozta, szorgalmazva a fejlõdõ országok adósságállományának elengedését.
II. János Pál a rendszerváltás után két alkalommal, 1991 augusztusában és 1996 szeptemberében tett apostoli látogatást Magyarországon. Három magyart avatott boldoggá, Apor Vilmos és
Romzsa Teodor mártírpüspök után legutóbb
2003-ban Batthyány-Strattmann Lászlót.
Erdõ Péter esztergom-budapesti érsek szavaival élve: a Gondviselés ajándéka volt.
M.

Új magyar állampolgárok Gödöllőn

Esküt tettek

Ritkán látható esemény színhelye volt a múlt
héten a gödöllõi Városháza földszinti díszterme. Egyszerre kilenc határon túli magyar tett
esküt, s szerezte meg a hõn áhított magyar állampolgárságot. Többeknek még a könny is kicsordult a szemébõl.
Dr. Fábián Zsolt, Gödöllõ városának alpolgármestere olvasta föl azt a levelet, amelyben
tudatta, hogy Mádl Ferenc köztársasági elnök
kilenc gödöllõi lakost honosított. Azaz megkapta a magyar állampolgárságot. Azt az állampolgárságot, melyre már sok éve vártak, s bár
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett feleségemet, édesanyánkat,

GYŐRFI TAMÁSNÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyezve enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család
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az 1920-ban történtek miatt
szükség van erre a procedúrára,
mégis talán alanyi jogon járna
a határon túl rekedt magyaroknak. A tavaly december ötödikei népszavazással ezen a bonyolult menetrenden lehetett
volna könnyíteni.
Nagy kár érte...
Múlt hét szerdán Horváth
Ibolya, Imre László, Kinde
Kálmán Imre, Nagy Zsolt és felesége, Nagy Andrea, illetve
kislányuk, Nagy Zselyke,
Pongrácz Lajos és felesége,
Pongrácz Erzsébet Katalin, valamint Veréb Mátyás vehette át
a magyar állampolgárságát igazoló dokumentumokat, miután
elmondták az eskü szövegét, s
elénekelték a Szózatot.

Gödöllõ városa testvérvárosi hagyományainak megfelelõen a 2005-ös évben is fogad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és a hollandiai Wageningenbõl. Vendégszeretõ családokat keresünk látogatóink elszállásolására
a következõ idõpontokban:
– belgák: 2005. szeptember 8-11, 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9, 3 éjszaka
További információ honlapunkon: www. godollo.hu. Jelentkezni lehet a Polgármesteri
Hivatalban Mészöly Beatrixnál a 529-140-as
telefonon, vagy írásban az mbea@godollo.hu
e-mail címen.

ks

Megkezdte munkáját a repülőtér bizottság

Fejleszteni szeretnének
Megtartotta első ülését a repülőtér bizottság, amelynek tagjai munkájukat helyszíni szemlével kezdték meg. A repülőtéren
Both Lajos a RAIR Aero Club Hungary vezetője tartott tájékoztatót a jelenlegi helyzetről és kalauzolta a bizottság tagjait bemutatva a repteret és az ott található építményeket.

(T.A.)
Fotó: a szerző

Felhívás

senyhelyzetbe hozó, magas szinten felkészítõ oktatásba és kultúrába is. Ez a legtöbb, amit a jövõért
tehet egy-egy település. Mert tanult, mûvelt, alkotó
szellemû fiatalsággal is ide lehet kötni a megélhetést adó vállalkozásokat, meg lehet tartani a munkahelyeket.
Gémesi György megemlítette, nem ismeretlenek számára azok a megjegyzések, hogy „Gödöllõ
nem fejlõdik“. Az elvégzett munka, az eredmények lebecsülését méltánytalannak, igaztalannak
tartja. Hiszen elég például megnézni, milyen beruházások történnek jelenleg a Dózsa György úton, a
Kossuth Lajos utcában, vagy éppen a posta mellett, ahol több mint egy évtizedig nem sikerült beépíteni értékes ingatlanokat föld alatti távközlési
létesítmények miatt.
Az önkormányzat tizenöt éves mûködése során
jelentõs szerepet vállalt a magánbefektetések feltételeinek megteremtésében és olyan saját beruházásokat valósított meg, amelyek megszabták Gödöllõ fejlõdési irányát. Szólhatunk a zeneiskola, a Petõfi- és az Erkel-iskola megújításáról vagy az új
városi könyvtár felépítésérõl is, de most a piac újjáépítését és bõvítését emeljük ki. Ezzel a saját finanszírozású beruházással a város nem engedte ki
a kezébõl a piacot, a helyi gazdaság egyik meghatározó intézményét, mely önmagában is egyfajta
kultúrát képvisel.
A beszélgetésbõl kitûnt, az önkormányzat és
amennyiben jövõre újra bizalmat kap, személy
szerint Gémesi György továbbra is cselekvõen
részt kíván venni Gödöllõ gazdaságának fejlesztésében. Nagy és még kiaknázatlan lehetõségek rejlenek a kastélyturizmusra építõ idegenforgalomban. Az Alsóparkban talált melegvizet termálfürdõ
hasznosíthatja. Megélhet a kastély mellett egy kiemelkedõ színvonalú szálloda, s mindez közvetveközvetlenül újabb munkahelyeket, tartós stabilitást
adhat a város társadalmának.

dr. Székely Csaba és Both Lajos

A tájékoztatón elhangzott, jelenleg öt repülõklub
tagjai használják a nemrégiben az önkormányzat
tulajdonába került gödöllõi repteret, amelyet az elmúlt években a RAIR üzemeltetett. Az önkormányzati tulajdonba kerüléssel azonban szükségessé vált átgondolni a létesítmény gazdálkodását
és hasznosítását. Mint azt dr. Fábián Zsolt alpolgármestertõl megtudtuk, az önkormányzat továbbra is repülõtérként kívánja fenntartani, és a hosszú
távon a jelenlegi funkció megtartása mellett, egy
sport- és szabadidõs centrum kialakítását tûzte ki
célul ezen a területen. A helyszínen tett látogatást
követõen a bizottság a Városházán folytatta munkáját, amelyrõl dr. Székely Csabát, a bizottság elnökét kérdeztük:

– Hogyan értékeli a repülõtéren tett látogatást?
– A helyszínen szerzett tapasztalatok alapján
örömmel állapítottuk meg, hogy az ott található ingatlanok jobb állapotban vannak, mint amire számítottunk. Így lehetõség nyílik arra, hogy ezeket
nagyobb beruházás nélkül is sport- és ifjúsági célokra hasznosítsuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy
nincs szükség befektetésre. Ez elkerülhetetlen, mivel a jövõben az üzleti szempontokat is érvényesíteni kell a mûködtetés során, ami az elmúlt években erõsen háttérbe szorult.
– Mit tart a legfontosabbnak a bizottság?
– A jelenlegi feladatok közül most az elsõ helyen az átmeneti üzemeltetés feltételeinek tisztázása áll. Ez a következõ egy esztendõre vonatkozik, gondoskodnunk kell arról, hogy ezalatt az idõ
alatta megfelelõ szakmai vezetést biztosítsuk. Abizottság az ülésen egyhangúlag úgy foglalt állást,
hogy ezt a jelenlegi helyzetben a legmegfelelõbben a RAIR tudja ellátni, hiszen rendelkeznek
mindazokkal az ismeretekkel, amelyek ehhez
szükségesek, s velük folyamatos lehet a mûködés.
A másik fontos feladat, hogy kidolgozzuk a hosszú
távú mûködtetés feltételeit, s a hasznosításra is javaslatokat tegyünk.
– Ezen a téren már vannak elképzelések?
– Több ötlet is elhangzott, többek között, hogy
új hangárok építésével próbáljuk meg idecsalogatni a magán repülõgépek tulajdonosait. Ehhez adottak a lehetõségek, hiszen a repülõtér közel van a
fõvároshoz is, Ferihegyhez is, és jól megközelíthetõ. A következõ fontos lépést is hamarosan megtesszük. Még ebben a hónapban tárgyalóasztalhoz
ülünk a repteret használó valamennyi szervezet
képviselõjével, hogy meghallgassuk a véleményüket, õk, hogyan képzelik el a repülõtér jövõjét,
és a további együttmûködést.
KJ
Fotó: a szerző
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Interjú Pécsi Ildikóval
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Pedig akik könyvek, versek szeretetében nõnek fel, komoly kapaszkodót kapnak. Szükség van a vers szeretetének megismertetésére. Ezt például már az elõadás után is meglátta Szûcs Józsefné, a Damjanich
János Általános Iskola igazgatója, aki javasolta, egy ilyen est keretében – a varázslat segítségét
felhasználva – rendhagyó irodalomórákat tarthatnánk.
– A balesete óta mi változott
meg Önben?
– Elõször is az utazásokkal járó
elõadásokat lemondtam. Nem tudok több órát görnyedten, behajlított térdekkel végigülni. Még
most is ha feltétlenül vidékre kell
mennem, úgy visz valaki vidékre.
Az önjáró életmódom megszünésével – mert rengeteget vezettem
– valakinek a családból mindig
rendelkezésemre kellett állni.
Persze ezt szívesen tették szeretteim. Ebben természetesen fõ támaszom édes jó Lajosom (Szûcs
Lajos, a férj – a szerk.). Eddig is
õ intézte a bevásárlásokat, õ tartja
Pécsi Ildikó férjével,
a kapcsolatot sok emberrel a váSzűcs Lajossal
rosban. A balesetem kapcsán is az
összes üdvözletet õ hozta el nemegrendeznék egy ilyen estet Gödöllõn. kem a kórházba. Sokat tesz az életünkért.
Mondanom sem kell, nõnap után csak ezzel Például ha nincs kedvem a kötelezõ penzumfoglalkoztam. Rengeteg versét és a kortárs ként elõírt napi egy óra sétát letudnom, õ
költõk, egyéb személyek visszaemlékezését rámparancsol, s ha kell, végigsétálja velem.
elolvastam. Ugyanakkor azzal is tisztában Visszatérve tehát a kérdésre, a távolság egyvoltam, hogy polgármester úr milyen szépen fajta ellenségemmé vált. De ha konkrétan a
tud verset mondani, s illett hozzá egy-két József Attila-estet vesszük például, néha ki
olyan költemény, amelyek kicsit általánosab- kellett nyitnom a jegyzeteimet, mert nincs
bak, s nem csupán a költõ valamely életsza- még meg az önbizalmam. Balesetem óta ez
kaszát, vagy a kor jellemzõit mutatja be. Így volt az elsõ fellépésem, s már régóta nem
Kristóffal és velem kialakult a szereposztás. csináltam ilyet. A stresszhatás gátlólag hat
Azért gondoltam egy irodalmi estre, mert a rám. Jó példa erre, amikor Gémesi György
mai kor kapcsolódása az irodalomhoz nem polgármester úr az elõadás végén a vastapsot
valami jó. Nem olvasunk eleget és nem sze- hallva mondta, menjünk vissza a színpadra.
rettetik meg az emberekkel a verseket sem. Mondtam is neki, hogy mennék én, ha tud-

A legjobb gyógyító az öröm
Pécsi Ildikó 2004 augusztusában súlyos autóbalesetet szenvedett. Abszolút kiesett a hétköznapi életből,
le kellett mondania mindent és mindenről. Akkoriban, már járó betegként látogattuk meg otthonában, s
adtunk hírt olvasóinknak hogylétéről. Azóta szinte teljesen felépült. Mi
több, darabot is rendezett. Ennek
kapcsán (is) faggattuk a kiváló-érdemes művészt.
– Mûvésznõ! Hogy van?
– Köszönöm szépen, nagyon jól. Igaz, komoly, nagy szerepeket még nem bírok végigjárni, ez némileg gátat szab számomra. Különösen jó, hogy jártamban-keltemben nagyon
sok a felém irányuló szeretetteljes érdeklõdés. Ez sokat segít. Vallom, hogy a legjobb
gyógyító az öröm. S az is különös boldogsággal tölt el, hogy létrehozhattam József Attila életérõl szóló verses, visszaemlékezõs
mûsort, amely április 3-án nagy sikert aratott. Szeretettel fogadta a közönség, ezt érezni lehetett. Pláne érezni lehet ezt egy kamarateremben, ahol szinte egy lélegzetet sem
lehet hallani másfél órán keresztül, mindenkit annyira áthatott a mûsor. Az ilyen dolgok
borzasztóan sokat segítenek.
– Honnan jött az ötlet?
– Nõnapon Németh Kristóffal voltunk a
mûsorvezetõk. A szünetekben, illetve az elõadások között beszélgettem az igazgató úrral, amikor is megemlítette, hogy szereti József Attilát. Én pedig már csináltam komoly
estet a költõ életérõl. Ráadásul Németh Kristóf szeretett volna kamarajátszási lehetõséget teremteni a mûvelõdési központban, s ez
egybecsengett a létrehozott stúdiószínház elnevezésével is. Én pedig jeleztem, szívesen
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nék… Persze a közönség is aranyos volt, a
kezemet fogva segítettek. Nem az utóbbi
idõszakban, otthon begyakorolt dolog volt,
így váratlanul ért. Persze visszamentem,
csak az ember nem érzi azt a biztonságot,
amelyet pályafutásom elsõ 10 évében megtanultam, s ennek következtében a színpadon
nem jelenthetett számomra problémát semmi, nem érhetett meglepetés az elmúlt 30 évben. Az itthoni lépcsõ esetén – mivel nap
mint nap megjárom azokat – nincs ez a helyzet. Gyakorlatilag átértékelõdött bennem sok
minden. Eddig is tudtam, hogy mi a fontos,
de ezek most „aláhúzódtak“. Valahol olvastam, hogy mindenkitõl mindig úgy kell elválni, mintha nem találkoznánk többet. S az
együttléteket is így kell megélni. E dolgok
igazolódtak a baleset kapcsán, de még a József Attila-estet illetõen is. Ha sokat olvas az
ember, sokat is tanul más életébõl.
– Mik a távolabbi tervei?
– Reményeim szerint Kisfaludy Kérõk címû darabját sikerül megrendeznem a nyáron
Gödöllõn. Elõtte azonban fontos feladatok
várnak rám. Legközelebb Plautus A hetvenkedõ katona címû felújított elõadását rendezem Tácon a Gorsiumban. Ezt tavaly két elõadás alatt 2600 ember látta. Remélem, ez
most is így lesz, s ezúttal én is látom a darabot. (Tavaly az elõadás elõtt négy nappal
szenvedett autóbalesetet a mûvésznõ –
a szerk.)
– S hogy telnek munka nélküli hétköznapjai?
– A már említett családon kívül itt vannak
a kedvenc kutyuskák, akik bohókodásaikkal,
engedetlenkedésükkel, „beszélgetéseikkel“
nagyszerû örömforrások számunkra. És a jó
idõ beköszöntével a kert is a szabadba csalogat. A József Attila elõadás után is kaptam
gyökeres növényeket, amelyeket alig várom,
hogy elültethessek. Így ez az est is bevonul a
hõn szeretett kertünkbe.
(z.)
Fotó: a szerző

Gödöllői Lokálpatrióta Klub

Művelődési központ: József Attila Stúdiószínpad

Tavaszi padosítási akció

Ünnepi emlékest
Ünnep volt április 3-án a
Petőfi Sándor Művelődési
Központban. Németh Kristóf igazgató – és vélhetően
sok színjátszó csoport –
régi álma valósult meg. Az
eddigi 11-es terem már a
múlté, természetesen csak
nevében.
Idén József Attila-emlékév van,
hiszen száz éve született egyik
legnagyobb költõnk. Országszerte, így városunkban is nem
Pécsi Ildikó, Gémesi György és Németh Kristóf
egy megemlékezést tartanak ebbõl az alkalomból. Gödöllõ nem
csak mûsorral készült, hanem az említett 11-es mûvész, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
termet stúdiószínházzá alakították, amely József Kht. igazgatója, József Jolánt, a költõ nõvérét PéAttila nevét viseli ezentúl, s azt a bejárat felett el- csi Ildikó személyesítette meg. Közöttük idõutahelyezett tábla is jelzi. A stúdiószínház ünnepé- zóként dr. Gémesi György polgármestert láthatta,
lyes átadása után színültig megtelt a nézõtér, hi- hallhatta a közönség. A versek és kortárs írók,
szen csak a teremavató után következett a mûsor. költõk visszaemlékezései, kiváló elõadásban,
Az est érdekessége, hogy tavaly nyári balesete nem egy embert meghatottak, s csaltak könnyóta elõször lépett mûsorral a közönség elé Pécsi cseppeket a szemekbe, hiszen abszolút reális
Ildikó kiváló, érdemes mûvész, aki a darabot nem képet adtak József Attila nyomorúságteljes életécsak szerkesztette és rendezte, de szerepet is vál- rõl.
lalt benne. József Attilát Németh Kristóf szín(lpz)

Meghívó

A gödöllői Török Ignác Gimnázium tisztelettel meghívja
Önt a 2005. április 9-én 18 órakor kezdődő Török Ignácemlékestre. A rendezvény helyszíne a gödöllői Városháza díszterme.

Meghívott előadók:
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub gyűjtést szervez a
mellékelt ábrán látható asztalok és padok Alsóparkban, május végén történő felállítására. Egy
egység felállítása kb. 40 ezer forintba kerül. A padok tervezett helyét a térképen piros körrel jelezzük. Kérjük, hogy hozzájárulásával támogassa városszépítő kezdeményezésünket!
Számlaszám: 10103836-52622739-00000006
(Az adományozók nevét tábla fogja jelezni.)

Fábián Gyula író, újságíró
Heltai Miklós latin-történelem szakos tanár, a gimnázium volt igazgatója
Kedves Gyula hadtörténész
Kiss Éva földrajz-történelem szakos tanár
Lábadi Károly muzeológus
Nagy Gáspár költõ
A zárszót dr. Gémesi György országgyûlési képviselõ, Gödöllõ város polgármestere, az est fõvédnöke mondja.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

témacsoport megjelölése. Tájékoztatást kapunk arról, hogy különbözõ kanyartípusok, különbözõ ívek léteznek, s hogy ezek pontosan milyenek is.
„Csoportterápia“. Tehát mi a helyzet, ha nem
egyedül indul el a motoros. Ha utast is visz, ne
hozza a „frászt“ az illetõre. Vegye tekintetbe,
hogy az nem feltétlenül a száguldás szerelmese.
Legyen elõzékeny vele. Készítse fel, amennyire
lehet. Az utas nemigen tud miben megkapaszkodni. Átöleli a vezetõ derekát. Ha szorítva teszi ezt, akkor már fél.
Nem egyszer csoportosan haladnak a motorosok. Nem mindegy, milyen távolságban, milyen nyomvonalon követik egymást. Külön téma a városi közlekedés. A motorozás sötétben.
A motorozás esõben. Alaposan taglaltatik, milyen a megfelelõ ruházat a gyors, de a karoszszéria védelmét nélkülözõ utazáshoz.
„A nagy Õ“ – a bukás. Bizony ezt is számításba kell venni. Mi a teendõ, hogy a bukásnál
elkerüljük a sérülést, és mi, ha nem tudjuk elkerülni. Száguldani nagyszerû dolog, vallja a szerzõ.
A vérbeli motorost a sebesség igézi meg elsõsorban. Ezért, a sebesség öröméért vállal minden
kockázatot. Azonban, hogy noha vállalja is, de
ha lehet elkerülhesse, jó szolgálatot nyújt egy
sokat tapasztalt versenyzõ szakkönyve.
(ifj. Petró Lajos: Motorozás mesterfokon)

Berregő paripák
A kerékpárt a népnyelv drótszamárnak
hívja. Már ahogy olvasni kezdtem ifj.
Petró Lajos Motorozás mesterfokon című könyvét, magamtól is gondoltam,
hogy a motorkerékpárt pedig akár lónak tekinthetnénk. Úgy él együtt, úgy
bánik vele, aki a nyergébe pattan, akár
lovas a lovával.
Aztán késõbb valóban a szerzõ maga is lónak,
mi több, paripának nevezi. Nem tagadja, hogy
motorozni veszélyes dolog. Sporttársainak figyelmét éppen arra igyekszik felhívni, hogyan lehet haladni ezzel a jármûvel, noha gyorsan, de
„biztonságosan és tudatosan“.
Sorra kerülnek mindazok a tényezõk, amelyek fontosak a motorozásban. Szó esik az „alapokról alaposan“. Majd a „szem-pontról“. Megtudhatja, aki még nem tudta volna, hogy a motor
mindig arra megy, amerre az irányítója szeme
pillant. Tehát ha valami akadályt fedez fel maga
elõtt, ne azt nézze, mert akkor biztosan belerohan. Tekintete kerülje meg az akadályt, csak ez
esetben kerüli meg a jármûve is. Fékezés, kormányzás, gázt adás – mindez sorba vétetik.
Majd következik a „mesteriskola“. A tapadási kör, a fékezés, a kanyarodás, a sebességváltás. „Kanyarvadászat“– mondja a következõ

-nád-

Könyvbemutató a múzeumban

dott az övével. A könyv azonban ennél is sokkal többrõl szól. Egy egész
korszak bontakozik ki a háttérben, a
kiegyezés utáni Közép-Európa nyitott világa, ahol természetes, hogy a
család ága-boga Bécstõl Kolozsvárig, Korfutól
Budáig ér. Izgalmasan bontakozik ki a „hosszú
tizenkilencedik század“ utolsó évtizedeinek
szellemi összevisszasága, Párizs, Róma és
München iskolái, de a neobarokk akadémizmus
ellen lázadó útkeresések, a nazarénusok, Morris
és a preraffaeliták, a tolsztojánusok, vagy az erdélyi népmûvészet felfedezése is, amelyek
mind alakították a gödöllõiek életfilozófiájának, sajátosan magyar szecessziójának kialakulását.
A mintegy hatvan éve lappangó kézirat gödöllõi és cambridge-i darabjainak egybeillesztése tette most lehetõvé a valóban hiánypótló
kötet megjelenését.

Töredékekből...
A Gödöllői Városi Múzeumban március
30-án P. Szabó Ernő író, művészettörténész mutatta be Nagy Sándor: Életünk Kőrösfői-Kriesch Aladárral című
könyvét, amelyet G. Merva Mária irodalomtörténész, múzeumigazgató rendezett sajtó alá. Ez a kötet a Gödöllői Múzeumi Füzetek sorozatnak már a hetedik darabja.
A forrás értékû visszaemlékezés egyes részletei
már megjelentek, Dénes Jenõ Kõrösfõi-monográfiájában is, bár néha pontatlanul. Nagy Sándor eredeti mûve életrajznak indul ugyan, de
sokkal inkább személyes vallomássá alakul egy
barátról, akinek élete hosszú idõre összefonó-

FELHÍVÁS

mm

FOLYTATÓDIK A JÓTÉKONYSÁGI
Babicz Mária (Premontrei Gimnázium) elõadása
2005. május 18., szerda, 17 óra
BOR AMBRUS (1921–1995)
Bíró Csilla (Premontrei Gimnázium) elõadása
IRODALMI KÁVÉHÁZ A MÚZEUMBAN

Gödöllői középiskolák magyar
tanárainak előadásai
AZ ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN C.
KIÁLLÍTÁS KÖZMÛVELÕDÉSI
PROGRAMJA
2005. április 13., szerda, 17 óra
GYÕRY VILMOS (1838–1885)
Bajusz Ágnes (Református Líceum) elõadása
2005. április 20., szerda, 17 óra
AMBRUS ZOLTÁN (1861–1932)
Guba András (Török Ignác Gimnázium) elõadása
2005. április 27., szerda, 17 óra
HELTAI JENÕ (1871–1957)
Fischer Ernõ (Török Ignác Gimnázium) elõadása
2005. május 4., szerda, 17 óra
SÍK SÁNDOR (1889–1963)
Hajnal Attila (Református Líceum) elõadása
2005. május 11., szerda, 17 óra
RÓNAY GYÖRGY (1913–1978)

Kedves
Olvasóink!

Helyszín: Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel/fax: 28-422-003, 421-997
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

A Chopin Zeneiskola programjai

Április 8., péntek, 17 óra
Bartek Zsolt és Oláh Márton növendékeinek
hangversenye (klarinét)
Április 12., kedd, 18 óra
A fúvós tanszak hangversenye
Április 14., csütörtök, 20 óra
„A lakoma“ – egyfelvonásos opera a zenetörténet csoport elõadásában

HANGVERSENYSOROZAT

ÁPRILIS 9-ÉN, 16 ÓRAKOR
A DÍSZTEREMBEN
a Gödöllõi Városi Vegyeskar és
a Arpeggio gitárzenekar
ad közös koncertet.
Jegyek válthatók a kastélyban.
A kastélymúzeum, a barokk
színház és a királydombi pavilon
hétfõ kivételével 10-18 óra között
tekinthetõ meg.
Pénztárzárás: 17 órakor
A barokk színház és a
a magyar vezérek, uralkodók
arcképeit bemutató királydombi
pavilon csak csoportosan,
tárlatvezetéssel látogatható.
Tel.:28-410-124
www: kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő első osztályos gyermekük beíratására a következő időpontokban kerül sor:

április 22. (péntek), 8 órától 18 óráig
április 23. (szombat), 8 órától 12 óráig

A beírás az óvodai javaslat és a gyermek
születési anyakönyvi
kivonatának bemutatása alapján, a
lakóhely vagy tartózkodási hely
körzetében található általános
iskolában történik.
Gödöllő, 2005. április
dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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Megkezdik a zöldhulladék szelektív gyűjtését

Hasznosuló biohulladék
A múlt év során Gödöllő Város Önkormányzata megépítette a korszerű hulladék-gazdálkodás megvalósítását szolgáló komposztáló telepet az ökörtelekvölgyi kommunális hulladéklerakó telepen. A VÜSZI Kht. alapfeladatként
kapta a komposztáló telep üzemeltetését.
A számítógépes vezérléssel irányított, levegõztetõ rendszerrel ellátott eljárás a technikai és
ökológiai szempontok szerint egyaránt EUkonform technológia. A beszállított szerves hulladékokat a telepen kialakított szilárd burkolatú
elõkezelõ téren aprítják, majd homlokrakodóval prizma készül, aminek belsejében elhelyezik a levegõztetés irányításához szükséges hõmérséklet- és oxigéntartalom-mérõ szondákat.
Az így felrakott prizmát háromrétegû membrántakaróval (GORE TM Cover) fedik, ami biztosítja a levegõ és a hõ egyenletes eloszlását a
komposztálás során, ugyanakkor megakadályozza a szaganyagok és a kórokozók kijutását.
A folyamat során a megfelelõ hõmérséklet
biztosítja, hogy a kezelt anyagban esetlegesen
jelen lévõ kórokozók megsemmisüljenek, a szabályozott oxigénmennyiség pedig a szerves anyagok lebomlását segíti.
Az érlelési idõ mintegy négy hét, ezt köve-

tõen a kész anyagot rostán frakcionálják. A
komposzt kizárólag zöldhulladékból készül, így
kiválóan alkalmas növényi kultúrák tápanyagutánpótlására. Az átrostált komposzt a jogszabályok szerinti bevizsgálás és a megfelelõ engedélyek beszerzését követõen a Társaságunk
kezelésében lévõ, városi zöldterületeken teríthetõ, illetve forgalomba hozható.
Mindezek megvalósítása érdekében a
VÜSZI Kht. a kertvárosi övezetekben kísérleti
jelleggel megkezdi a rendszeres, hetenkénti
zöldhulladék begyûjtést. Az érintett területek
lakosságát szórólapokon is tájékoztatjuk minderrõl. A vegyes háztartási hulladéktól különválasztott biohulladékot (kerti növények származékait, fûnyesedéket, zöldségmaradványokat,
lombot) térítésmentesen elszállítjuk. A kuka
edényzetektõl elkülönítetten zsákokba rakott
növényi hulladékot hétfõi napokon gyûjtjük be.
Amennyiben zsákokba nem férõ, nagyobb
mennyiségû zöldhulladék keletkezik, az saját
fuvareszközzel az ökörtelek-völgyi lerakóba
szállítható, ahol a komposztáló telepen lerakási
díj felszámítása nélkül átveszik (nyitva tartás
hétfõtõl péntekig 7 és 15 óra között, szombaton
7 és 12 óra között).
Ezúton is kérjük az érintett övezetek lakosait,
hogy a zöldhulladékot ne keverjék a háztartási
hulladék közé, hanem elkülönítetten gyûjtve,

Játékos vetélkedő a könyvtárban

Mondd, szereted az állatokat?
Mondd, szereted az állatokat? – címmel
egy „állati“ jó vetélkedőre gyűlt össze
52 csapat 260 tagja a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban és
az Erkel Ferenc Általános Iskolában. A
„viadalra“ három könyv alapos ismeretére volt szükség. Békés Pál: A Félőlény;
Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok, valamint Erich Kästner: Az állatok
konferenciája.
Nemcsak gödöllõi, hanem szadai, veresegyházi,
és zsámboki diákok is jelentkeztek. Az elõdöntõ
4 helyszínérõl 15 csapat jutott a döntõbe.
Az utolsó megmérettetésen a zsûrit kis kalózok hada várta. Elfoglalták a Könyvtár Rendezvénytermét, és megzenésített dalaik humoros
szövegével, akrobatikus mutatvánnyal, „kampó-

A GÖDÖLLŐI FIATAL
MŰVÉSZEK EGYESÜLETE
és az
ARGUMENTUM EGYETEMI
SZÍNPAD
2005. április 10-én, 12-én
és 13-án 19.30-kor
A SZENT ISTVÁN EGYETEM
SZÍNHÁZTERMÉBEN BEMUTATJA
PRESSER GÁBOR- ADAMIS ANNA:

Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról musicaljét
Déry Tbor regénye nyomán
Jegyár: 1000 Ft (a SZIE dolgozóinak
és hallgatóinak 700 Ft).
Jegyek kaphatók a Petőfi Sándor Művelődési
Központban és a SZIE Diákcentrumban

ÉRETTSÉGI!
Iskolánk esti tagozatán 3 év alatt
szerezhet érettségi bizonyítványt!
Felvilágosítás és jelentkezés a
MADÁCH IMRE
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN.
Cím: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 3.
Tel.: 28/520-712

kézzel“, mûpatkánnyal próbálták a zsûrit minél
magasabb pontszám adására ösztönözni. A jó
hangulatot további feladatok biztosították. Pontot lehetett gyûjteni, ha a játékosok tudták, hogy
Ki mondta? Kinek mondta a feladatlapon szereplõ idézetet, ha jól színezték ki a Színes dalt, me-

hétfõnként helyezzék ki az utcára. A zöldhulladék gyûjtésével kapcsolatos esetleges kérdésekkel a 410-988-as telefonszám hívható.

FOLYAMATOSAN JAVÍTJÁK AZ UTAKAT
A BABATI ÚTTÓL AZ ŐZ UTCÁIG
A hosszantartó tél sok helyen károsította az utakat. A kátyúképzõdést közvetve a síkosságmentesítés is elõsegíti, ugyanis a biztonságos
közlekedés érdekében végzett sózás következtében többször olvadt meg és fagyott vissza az
úttesten a víz.
A VÜSZI Kht. útjavító brigádja a száraz téli
napokon hideg aszfalttal szüntette meg a nagyobb mélyedéseket, a tavaszi idõ beálltával
pedig megkezdték a melegaszfaltos útjavításokat. Így dolgoztak már a Testvérvárosok útján, a
Babati úton, a Batthyány utcában, a Repülõtéri
úton, a Fenyvesi nagyúton és a Fenyves közben, a Honvéd, a Bethlen Gábor, a Mátyás Király, a Bajcsy-Zsilinszky és a Szõlõ utcában, továbbá a Petõfi téren. Ezen a héten a Tessedik, a
Semmelweis és a Széchenyi utcában végzik az
útjavítást.
A száraz idõben megkezdõdhetett a földutak
javítása is: a földgyalu a Nagyfenyvesben, a Simon István, a Veres Péter és a Szabó Pál utcában dolgozott, ezen a héten pedig a Fenyves területe, az Õz utca környéke kerül sorra.
A VÜSZI Kht. az idõjárás függvényében folyamatosan végzi az útjavításokat a város területén.
D. M.

lyet Polinézia, a papagáj énekelt, ha rendszerbe
szedték a rémeket, és jó nagyra fújták a Fúj-6-od
lufikat.
Amíg a zsûri értékelte a csapatok teljesítményét, csokoládé és üdítõ várta a megfáradt versenyzõket. Az olvasóvetélkedõn résztvevõ gyerekek emléklapot kaptak, a helyezettek pedig
könyvjutalomban részesültek.
Végeredmény:
I. helyezett (megosztva): Török Ignác Gimnázium és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
III. helyezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola.
A Környezetvédelmi plakátok a Gyerekkönyvtár kiállításán megtekinthetõk, az elõdöntõrõl és a
döntõrõl készült fotókat a Könyvtár honlapjáról
lehet letölteni (www.gvkik.hu/galéria)
A résztvevõknek ismételten gratulálunk a szép
teljesítményhez, a szülõknek, pedagógusoknak,
segítõknek, valamint az Erkel Ferenc Általános
Iskolának ezúton mondunk köszönetet.
Karácsony Katalin és Lénárt Mónika
gyerekkönyvtárosok

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI
NAP GÖDÖLLŐN
A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Gödöllõi Kirendeltsége és a
Gödöllõi Rendõrkapitányság
Baleset-megelõzési Bizottsága
2005. április 9-én 7 órától 14 óráig
közlekedés-biztonsági napot tart
a Gödöllõ, Haraszti u. 2/a. szám alatti
vizsgálóállomáson.
Ebben az idõpontban a vizsgálóállomás szakemberei ingyenesen átvizsgálják az oda érkezõ gépjármûveket, illetve azokon kisebb beállításokat (pl. fényszóró, füstgázemisszió) is elvégeznek.
Azoknak a gépjármûveknek, amelyek a vizsgálatok jogszabályban elõírt kritériumainak
megfelelnek, lehetõség nyílik – a tulajdonos
kérésére – a mûszaki érvényességi idejük
meghosszabbítására is a mûszaki vizsgadíj és
az érvényesítõ címke díjának befizetése mellett.
Bõvebb felvilágosítás a 28/420-696 és a
28/410-048-as telefonszámokon kérhetõ.

2005. április 7.
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Dr. Vámos János a Lumniczer-díj kitüntetettje

Orvosnap kitüntetéssel
Az orvosi kamara gödöllői szervezetének tanácskozásával kezdődött meg az
orvosnap április 1-jén, pénteken, a Városházán. A zárt tanácskozást követően került sor a hivatalos megnyitóra,
melyen dr. Gémesi György polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Beszédében kiemelte, rendkívül
fontosak az ilyen összejövetelek, ahol
a tudományos munka mellett a tradíciók ápolására is mód van, példa erre a
Lumniczer-díj átadása, valamint, lehetőség nyílik az együtt gondolkodásra
azokban a kérdésekben, tervekben,
amelyek jobbá tehetik a térségben
élők ellátását.
A megnyitót ünnepélyes pillanatok követék. Az
elmúlt esztendõben a Lumniczer Alapítvány
létrehozta a Luimniczer-díjat, amelynek célja,
hogy elismerjék azoknak az orvosoknak a tevékenységét, akik több évtizeden keresztül gyógyították a városunkban élõket, aktívan részt
vettek a város közösségi életében, és mind szakmailag, mind a magánéletükben tanúsított magatartásukkal példaként szolgálhatnak a városunk-

Dr. Vámos János

ban élõknek. Az elismerést az idén dr. Vámos
Jánosnak ítélte a kuratórium. Az elismerést igazoló oklevelt dr. Gémesi György polgármester,
a díjjal együtt járó pénzbeli elismerést dr. Makra Csaba adta át.
Az orvosnap szakmai tanácskozással folytatódott, amelyben többek között a gócbetegségekkel, fogászati kérdésekkel foglakoztak a városunkból és a térségbõl résztvevõ szakemberek, de elhangzottak elõadások az antibiotikumok felhasználásról is, valamint a szívbetegségekrõl és az ahhoz kapcsolódó gyógyszeres
terápiákról.

Nem csak az orvosokat fogják tanítani

Továbbképzés és fejlesztés
A Tormay Károly Közalapítvány jóvoltából már több modern egészségügyi
berendezést sikerült beszereznie a Tormay Károly Egészségügyi Központnak.
Az idén egy, a jelenleginél jóval modernebb defibrillátor megvásárlását támogatja az Alapítvány. A jelenleginél korszerűbb, az újraélesztéseknél használt
berendezés közel egymillió forintba
kerül.
– Az új készülék kiválasztásánál dr. Göbl Gábor, az Országos Mentõszolgálat volt fõigazgatója adott tanácsot, és õ fogja vezetni azt a tanfolyamot is, amelynek keretében az intézmény
dolgozói elsajátíthatják annak kezelését – tájékoztatta lapunkat dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója.
– Miért fontos ennek az oktatása?
– Bármennyire is meglepõ, az orvosok nagy
része a gyakorlatban nem találkozik ilyen berendezéssel. Egy orr- fül- gégész, vagy egy szemész lehet, hogy soha nem használt még ilyet,
de alkalmasint lehet, hogy megmentheti az életét valakinek, ha tudja kezelni. A sürgõsségi ellátásban résztvevõk számára ezek mindennapos
eszközök, és mi azt szeretnénk, ha az intézményünkben dolgozó valamennyi egészségügyi

Tavaszi mulatság

Nyudíjasoknak
Noha a szervezésnél nem tudhatták
előre, II. János Pál pápa szenvedése, s
halállal vívott tusája bizonyára sok
nyugdíjast otthon marasztalt.
Voltak olyanok is, akik a templomban imádkoztak a szentatyáért. Ezért a megszokottnál
ugyan kevesebben, de így is szép számmal vettek részt a mûvelõdési központban a nyugdíjasok tavaszi mulatságán. A mûsor Szakonyi Károly: Adáshiba címû elõadásával kezdõdött a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium XII. A.
osztályos tanulói prezentálásában. Ezt követõen pedig batyus bál, zene, tánc és tombola
színesítette a gazdag programot.
-jk-

szakember tudná kezelni, hogy amennyiben
szükséges, segítséget tudjon nyújtani a rászorulóknak. Ez a tanfolyam, elsõ lépcsõje lenne
egy, a városunkban indított tanfolyamnak, amelyben a szakembereknek a sürgõsségi betegellátás
ismereteit, a laikusoknak pedig elsõsegélynyújtó ismereteket oktatnánk, s ennek keretében õk
is elsajátíthatnák a defibrillátor használatát. Ez
a kezdeményezés megegyezik az önkormányzat egészségügyi bizottságának elképzeléseivel, terveivel.
– Miért tartja fontosnak, hogy ilyen jellegû
képzést indítsanak el Gödöllõn? – kérdeztük dr.
Bükkfalvy Beatrixot, az egészségügyi bizottság
elnökét.
– Nagyon sok olyan esetrõl szereztünk tudomást, ahol a szakszerû és gyors újraélesztésnek
köszönhetõ, hogy a beteg életben maradt.
Emellett pedig az utóbbi idõben sajnálatosan
megnövekedett a fiatalok körében bekövetkezett rendkívüli halálesetek (baleset, áramütés
stb.) száma is, ahol az életben maradás esélyeit
javíthatja, ha minél elõbb szakszerû ellátásban
részesül az illetõ. Nagyon fontos, hogy ne csak
az orvosok tudjanak életet menteni, hanem a
laikusok is tisztában legyenek vele, melyek is a
legalapvetõbb tennivalók vészhelyzetben. Ezért

Dr. Vámos János 1930-ban született, vasutas
családban. A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett, s az itt szerzett élmények hatására a szerzetes tanári pályára készült. A politikai helyzet azonban nem tette ezt
lehetõvé, ezért úgy gondolta, akkor lehet leginkább szolgálatára az embereknek, ha az orvosi pályán tevékenykedik. 1955-ben cum
laude doktorált, és célként tekintette, hogy városunkban körzeti orvosként dolgozzon, mert
így a betegségek gyógyítása mellett az emberi
kapcsolatok ápolására, az emberek lelkének
gyógyítására is gondot fordíthatott. Példaképeinek tekintette a gödöllõi orvosokat, dr. Berente Istvánt, dr. Gaál Bélát és dr. Makra Lászlót. Tevékenységét 1980-ban Kiváló Orvos
címmel ismerték el. Nyugdíjba vonulása után
sem maradt tétlen.Tovább tanult, elsajátította
az angiológia tudományát, és továbbra is dolgozott. Két szívmûtéten esett át, melynek nehézségein Istenbe vetett hite segítette át.
2001-ban megkapta a Gödöllõ Díszpolgára kitüntetõ címet. 12 esztendõn át volt az önkormányzat képviselõ-testületének tagja.
Ebben az esztendõben lesz 50. éve, hogy városunkban megkezdte orvosi tevékenységét; az
idén veszi át aranydiplomáját.
Városunkban az elmúlt száz esztendõben rajta
kívül csak két orvos töltött el 50 esztendõt a
gödöllõi lakosok szolgálatában: dr.Teghze Lajos és dr. Szanathy Júlia.

gondoltuk, hogy egy három lépcsõs képzést indítunk el. Az elsõ lépcsõben a Tormay Károly
Egészségügyi Központ munkatársai számára
lenne egy képzés, a másodikban pedig a városunkban mûködõ háziorvosok számára nyújtanánk lehetõséget arra, hogy a sürgõsségi betegellátás terén szerzett ismereteiket bõvítsék; ez
egyben pontszerzõ képzés is lenne.
Végül pedig, de nem utolsó sorban a lakosság számára is indítanánk tanfolyamot, ahol az
elsõsegély ellátás keretében elsajátíthatnánk azokat az ismereteket, amelyeket igazából mindenkinek tudni kellene, hogy segíteni tudjon a rászoruló embertársán.
– Ki vezetné, és ki fedezné a költségeit ennek
a kezdeményezésnek?
– A képzéseket a tervek szerint dr. Göbl Gábor vezeti majd, de hogy kik vesznek részt még
ebben a munkában, az attól is függ, hogy mekkora lesz az érdeklõdés. A pénzügyi háttere jelenleg kidolgozás alatt áll. Nagyon szerencsés,
hogy dr. Gémesi György polgármester, aki maga is orvos, nagyon jól látja az ilyen képzések
jelentõségét, és igyekszik minden segítséget
megadni.
Jelenleg még vizsgáljuk, hogy az önkormányzat a háziorvosi és a lakossági képzéshez
milyen mértékben tud hozzájárulni. Az már biztos, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ munkatársai részére az egészségügyi központ finanszírozza a tanfolyamot.

2005. június 25-től augusztus 27-ig
az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdülõjében korlátozott számban üdülési lehetõséget
ajánlunk fel gödöllõi családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdõszobás szobákban.
49.400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési
támogatást lehet igényelni.
ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK !
– Óvodás korú gyermek: 9268 Ft/fõ
– Általános- és középiskolás tanuló: 20 209
Ft/fõ
– Felnõtt: 31 927 Ft/fõ
– Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26 992
Ft/fõ

Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Március 28-április 4.: Medicina, Dózsa
Gy. út 12. Tel.: 432-126.
Április 4-11-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor
út 1. Tel.: 416-551.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Április 9-10.: dr. Bodó Szilárd, Gödöllõ,
Kossuth L. u. 39. Tel.: 30/962-2205

Recept
KÜLÖNC LEVES
Hozzávalók:
20 dkg brokkoli, 30 dkg sárgarépa, 20 dkg
gomba, 10 dkg burgonya, egy csokor petrezselyemzöld, 2 db zellerzöld, ízlés szerint só, bors.
Elkészítés:
A hozzávalókat jól megtisztítjuk, a brokkolit
rózsáira szedjük, a gombát szeletekre, a sárgarépát karikára, a burgonyát kockára vágjuk és
leöntjük annyi vízzel, hogy bõven ellepje. Kevés sóval és õrölt fehérborssal ízesítjük, és addig fõzzük, amíg valamennyi hozzávaló megpuhul.
Egyéb ízesítõt nem kell hozzáadni a vízhez a
fõzés folyamán és utána sem, mert az elkészült
leves így is nagyon finom és könnyû lesz.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
Híradó:
– benne: TELEKI PÁLRA EMLÉKEZTÜNK
–

DR. VÁMOS JÁNOS KAPTA A LUMNICZER-

DÍJAT

kájé

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG BALATONLELLÉN

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig)
7 nap teljes ellátással:

7

BELLA GRÁCIA
SZALON
A PETÕFI TÉR 3. SZ. ALATT

Kozmetika:
BELLA SZILVIA: 20/912-9732
HATLACZKI BEATRIX: 30/962-1336

Masszázs:
GERGÁCZ RÉKA: 20/320-5451

Részletes tájékoztatást kérni és
idõpontot egyeztetni személyesen
a Polgármesteri Hivatal Közoktatási
Irodáján (222-es szoba), vagy
a 529-139-es telefonszámon lehet.

Fodrászat:
TÓTH KATALIN: 30/350-8852
DORNER ANITA: 30/283-6160

Fodrász kolléganőt keresünk!
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1 éves angol
cocker spániel
kan

Felhívás

Vigyél haza!
Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/3508592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ingyen örökbe adandó
két 4 hónapos nagytestû
keverék kutya. Tel.: 28/
430-528

6 hetes keverékek

Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát, hogy
Gödöllőn az ebek 2005. évi veszettség elleni védőoltásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2005. ÁPRILIS 9. (SZOMBAT) GRÓF TELEKI PÁL TÉR, 8-10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT) SZABADSÁG U.-BESNYÕ U. SAROK, 8-10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) KÖZTÁRSASÁG ÚT (SOROMPÓ), 8-10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 29. (SZOMBAT) KAZINCZY KRT. RENDELÕ, 15-17 ÓRÁIG
Aszervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdo-nát képezõ ebet lehet elhozni. Az eboltás díja: 1500 Ft +
féreghajtó (a kutya súlyától függõen 10 kg-ként 1 db tabletta javasolt. A tabletták ára: 150 Ft/db)
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az állatvédelmi törvény értelmében indok nélkül állat életét kioltani nem lehet! Ennek értelmében az eddig megszokott módon az
oltások alkalmával nem áll módjukban ebet leadni. Az ebek esetleges elhelyezése
ügyében hívható: Pintér Zoltán (20/350-8592) és Karaszi Pál (30/318-7255).

4 hónapos
keverék
szuka

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

11 hetes foxterrier keverékek

Kérjük, segítsen adója
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
2 éves keverék szuka

Állati dolgok

Erdélyi kopó
Magyar fajta. Régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már a népvándorlás idején is éltek
kopó típusú kutyák a Kárpát-medencében.
Ezeknek fennmaradt néhány példánya,
ugyanakkor a honfoglaló magyarokkal is érkeztek kopók, akikkel ezek keveredtek, s kialakult a pannon kopó, az erdélyi kopó
közvetlen õse.
Különbözõ keleti
kopófajtákkal, elsõsorban lengyel kopókkal keresztezték. Történelmünk
során a kopót az
agár mellett a vadászat egyik legfontosabb szereplõjének
tartották. A kopó fáradhatatlan, kiváló
orrú, rendkívüli támadókedvvel megáldott példányait kedvelték. A XX. század
elején az erdélyi kopót csaknem kipusztították, újratenyésztése 1968-ban kezdodött.
Napjainkban Magyarországon kívül jelentõs
állománya megtalálható Romániában.
Az erdélyi kopó közepes termetû, rövidszõrû, elegáns vadászkopó. Magassága a rövid lábú esetében 45-50 cm, míg a hosszú lábúé 55-65 cm között mozog. Igénytelen kutya, a szélsõséges éghajlati viszonyokat is jól
bírja. Feje hosszúkás, a koponyarész enyhén

ívelt, szeme kissé keleties metszésû, sötétbarna. Füle a fejéhez simulva lelóg. Háta
egyenes, ágyéka feszes, fara kissé lejtõs,
mellkasa mély, hasa enyhén felhúzott. Végtagjai párhuzamosak, egyenesek. Szõrzete
rövid, sûrû. Színe lehet fekete rajzos vagy fekete rajzos fehér foltokkal. Marmagasság:
kan 56-62 cm, szuka 52-58 cm. Testtömeg:
30-35 kg. Átlagos alomszám: 4-8 kölyök.
Várható élettartam: 10-14 év.
Az erdélyi kopó nagyon szereti a társaságot, fajtatársaival is nagyon jól
kijön,
viszont
erõs vadászösztöne miatt más
háziállat
nem
biztos, hogy biztonságban lesz
mellette. Idegenekkel szemben
tartózkodó
és
gyanakvó, a gyerekekkel viszont
remek a viszonya. Végtelenül
kitartó, igazi vadászkutya. A vadászattal kapcsolatos teendõket szinte ösztönösen végzi, alig kell tanítani, míg egyéb dolgok elsajátításához türelmes munkára van szükség a gazda részérõl.
Imádja a mozgást, a futást, az úszást, így inkább sportos életvitelû gazda mellé ajánlott.
Kiegyensúlyozott, értelmes, élénk állat. Akár
személyõrzésre is alkalmas. Mozgásigénye
ellenére lakásban és kertben is tartható.

HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Tisztelt Olvasó!
Gödöllõ városának önkormányzata 1999ben alkotta meg közmûvelõdési koncepcióját. Az eltelt idõ, a mûvelõdési központ közhasznú társasággá történt átalakítása, az új
könyvtár átadásával lezajlott intézményi
szerkezetváltozás valamint részbeni funkcióbõvülés, az Európai Unióba történt belépésünk, a közmûvelõdési tevékenységet
folytató civil szervezetek, mûvészeti egyesületek számának növekedése és mûvészeti
életük kiteljesedése, s a szélesedõ nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok azt kívánják, hogy ezt a hat évvel ezelõtt megalkotott
koncepciót most felülvizsgáljuk, és újat alkossunk.

Felhívás
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési
befizetésekrõl szóló törvények módosításáról
szóló 2004. CI. tv. 170. §-a módosította az okmányirodánál kezdeményezett államigazgatási
eljárás illeték fizetésének módját. Ennek alapján tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2005. április l-jétõl az okmányirodánál kezdeményezett államigazgatási eljárás illetékét az
eljárás megindítását megelõzõen készpénzátutalási megbízás útján kell megfizetni a Magyar
Államkincstár illetékbevételi számlája javára. A
készpénzátutalási megbízást (csekket) az eljárás
során az ügyintézõ ad az ügyfélnek, melyet az
okmányirodán mûködõ postán lehet befizetni.
Április 1-je után illetékbélyeget az okmányügyintézés (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetõi engedély, egyéni vállalkozó igazolvány, gépjármû ügyintézés) során nem lehet felhasználni.
Lakosságszolgálati Iroda

Tisztelettel kérjük a Gödöllõ és környékén
élõ, a kultúra iránt érdeklõdõ polgárokat,
hogy olvassák el a régi koncepciót (http://
www.godollo.hu/hirdetotabla/tervek),
és
kérjük, segítsék javaslataikkal, ötleteikkel az
új közmûvelõdési elképzelés megfogalmazásában, szerkesztésében.
Javaslataikat levélben (Polgármesteri Hivatal, Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Iroda vezetõje, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér
7.), e-mailben (frez@godollo.hu), vagy telefonon (28/529-213) is eljuttathatják hozzánk!
Köszönjük, hogy hozzájárulnak a város
valamennyi polgárát érintõ, középtávú közmûvelõdési irányelvek és fejlesztési elképzelések megfogalmazásához.
dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő város önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn a Peres dűlőben fekvő alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére:
1.) 0195/5 hrsz-ú, 1457 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
2.) 0195/6 hrsz-ú, 1470 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
3.) 0195/13 hrsz-ú, 5451 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
4.) 0195/20 hrsz-ú, 4788 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 500 Ft/m2
5.) 0195/21 hrsz-ú, 4730 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
6.) 0195/25 hrsz-ú, 1721 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
7.) 0195/48 hrsz-ú, 5755 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

AZ ÁRVERÉS HELYE: GÖDÖLLŐ VÁROSHÁZA SZABADSÁG TÉR 7., II. EMELET 229.)
AZ ÁRVERÉS IDEJE: 2005. ÁPRILIS 12., 14 ÓRA
AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt földrészlet kikiáltási ára 20 százalékának megfelelõ
összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben. Az árverésre csak belföldi magánszemélyek jelentkezhetnek!
Jelentkezni lehet 2005. április 11-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján,
a II. emelet 227. sz. helyiségben, Tolnai Katalinnál (tel.: 28/529-253), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást ad, illetve a telkek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

2005. április 7.

Gödöllői Szolgálat

9

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

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)

-Kossuth L. u-ban igényes, 2. emeleti, 2 és
fél szobás, erkélyes lakás 13,8 MFt.
-Palotakerten 44 m2-es, másfél szobás,
felújított lakás 9,5 MFt.
-Remsey krt-on 1. emeleti, nagy teraszos, 1
+ 2 fél szobás sorházi lakás 23,4 MFt.
-Rákóczi u-ban 694 m2 telken 127 m2-es, 3
szobás családi ház 24,3 MFt.
-Központban 27 m2-es, 2001-ben épült iroda 7,4 MFt.
-Királytelepen 532 m2 telken 140 m2-es, nappali
+ 3 szobás, 92-ben épült családi ház 23 MFt.
-Kertvárosban 539 m2 parkosított telken 2
és fél szobás, igényes családi ház 25 MFt.
-Szilasligeten 708 m2 telken 1 + 2 fél szobás
családi ház garázzsal 13,9 MFt.
-Ikladon 877 m2 telken 117 m2-es, 3 szobás
családi ház beépíthetõ tetõtérrel 16 MFt.
-Kartalon 900 m2 telken, 80-ban épült, 3
szobás családi ház 16 MFt, vagy 3 szobás
gödöllõi lakásra cserélhetõ.

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

ÁLLÁS
*Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel rendelkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem.
Tel.: 06/20-472-3919.
*Neoform Fitness Stúdió sportmúlttal rendelkező, érettségizett
munkatársakat keres recepciós és edző munkakörbe. Az önéletrajzokat "Neoform" jeligére a szerkesztőségbe (Kossuth L. u. 1.) kérjük
leadni 2005. április 10-ig.
*Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó. Válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom. Fowjhan Mónika, 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.
*Ruházati, műszaki üzletbe munkatársat keresünk. Jogosítvány,
vezetői gyakorlat szükséges. Tel.: 20/9316-087.
*Ruházati szaküzletbe szorgalmas, ambíciózus munkatársat
keresünk. Szakirányú végzettség előny, de nem feltétel. Tel.:
20/9316-087.
*Üveges műhelybe dolgozót keresünk, lakatos- és asztalos szakmunkás előnyben. Jelentkezés telefonon: 06-30-251-9968 vagy 0630-940-0084. Koós Üvegstúdió, Gödöllő, Százszorszép u. 49.
*Kertészeti cégnél kisegítő munka diákoknak. Fürge Diák, tel.:
70/313-8477, 28/516-520.

Tel: 28-514-990
*Gödöllői iroda fiatal, agilis, dolgozni szerető hirdetésszervezőt és INDESIGN
programot kezelni tudó tördelő-szerkesztő-adminisztrátort keres főállásba.
Tel.: 20/439-5949.
*Gödöllőre és Szentendrére fiatal, agilis, dolgozni szerető hirdetésszervezőtet keresünk főállásba. Érd.: 20/439-5949.
*Gödöllői irodába keresünk Windows + Windows CE 2003, Palm OS, PHP HTML programozókat azonnali kezdéssel. Távmunkában nem megoldható.
Érdeklődni lehet bármikot a 30/470-0365-ös telefonszámon.
*Gödöllő-Máriabesnyői élelmiszerüzletbe felveszünk pénztárosokat és csemegepultosokat. 400 Ft/ó. Érd.: 70/3364-387.
*Állást keresek májusi kezdéssel, A, B, C, E jogosítvánnyal, vállalkozói
engedéllyel, kereskedelmi gyakorlattal, 3t gépjárművel, internet kapcsolattal. Érdekelne:anyagbeszerző, stb. Tel.: 30/9528-228. Podlaviczky Pál.
*Árufuvarozói engedéllyel és max. 3,5 tonnás zárt tehergépkocsival rendelkező alvállalkozókat keresünk. Tel.: 28/523-311.
*Önállóan dolgozni tudó víz-, gáz-, és központi fűtésszerelőt állandó
munkára, hosszú távra felveszek. Csak képzett szakemberek jelentkezését
várom, kiemelt bérezéssel. Tel.: 30/9523-678.
*Gödöllői irodába fiatal, tárgyalóképes munkatársat keresünk szolgáltatás
értékesítésére. Fix fizetés + magas jutalék. Nem biztosítás! Építőipar. Tel.:
28/422-918, 30/529-1132.
*Babysittert keresek másfél éves kisgyermekemhez hétköznaponként,
délelőtt. Tel.: 20/4468-317.
*Exkluzív gödöllői cukrászdába kiemelt fizetéssel cukrászmestert és
cukrászatban jártas alkalmazottakat keresek. Tel.: 30/9513-243, 30/5458609.
*87 éves édesanyám mellé keresek olyan egyedülálló idősebb nőt, aki mindennap du. 4 - reggel 6-ig vele lenne, ezért lakhatási lehetőséget biztosítok
számára. Tel.: 430-738, de. 11-13-ig.
*Vezető, irányító eladót keresünk függöny, lakástextil üzletek ellátásához,
vevők kiszolgálásához, lakások függönyözéséhez, szakirányú képzett, 5-10
év jelenlegi aktív gyakorlatú, jó kommunikációs készségű hölgy személyében
Gödöllőre. Tel.: 30/9461-807.

*Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk.
Tel.: 06/20-466-6504.
INGATLAN
*HATVAN városközpontjában zöldövezeti 2000 m-es ( négyzetméteres jel
kellene ) telek téglaházzal, garázzsal, idős bácsival együtt azonnal eladó.
Építkezni vagy befektetésre kiváló! Ugyanitt: 400 négyszögöles szőlő
gyümölcsfákkal, alápincézett szintes házzal tulajdonostól eladó vagy
művelésre kiadó. 06-20/556-3180, 06-30/269-8688.
*Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm, 2
szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es
rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek,
irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
*Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV,
telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385
*BUDAPESTEN Kálvin tértől két percre 75 négyzetméteres igényesen
felújított lakás tulajdonostól sürgősen eladó, irodának is alkalmas. 0620/556-3180, 06-30-269-8688.
*GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96
m2-es igényesen felújított lakás, irodának is használható különbejáratú
lakrésszel, garázzsal, gondozott kis kerttel eladó. Irányár: 29,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól megközelíthető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában panorámás építési telkek eladók. Irányár:
11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új építésű, 173 nm-es (2
szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs, tároló) eladó vagy értékeggyeztetéssel
kisebb gödöllői lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm lakóterületű,
igényes új építésű öt szobás családi ház garázzsal eladó. Irányár: 32,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*ISASZEGEN, a központhoz közel 150 nm-es lakóterületű (kétlakásos),
felújított családi ház 1400 nm-es közművesített telken (két férőhelyes
garázs, pince, műhely, fúrt kút) eladó vagy környékbeli halastóra cserélhető.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN az Alvégben, nyugodt környezetben, 65 nm-es, és 85 nm-es
gázkonvektor és cserépkályha fűtésű, szomszédos, kertes házak eladók.
Irányárak: 12,9 mFt és 17,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

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

*GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasutállomás közelében 950 nm-es közművesített,
gondozott telken lévő téglaépítésű családi házban egy 80 nm-es két szobás
(garázs, pince) és egy 90 nm-es 3 szobás ( garázs , pince , műhely, ipari áram)
különbejáratú lakrész eladó, vagy környékbeli halastóra cserélhető. Irányárak:
12 mFt és 17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a központban 56 nm-es két helyiségből álló, igényes , emeleti
üzlet jó parkolási lehetőséggel eladó. Irányár: 14,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Malomtó utcában, gyönyörű természeti környezetben
hosszútávra bérbeadó egy hatszobás 200 nm-es igényes családi ház, 5000
nm parkosított kertben, egy 100 nm-es lakóház 800 nm-es kertben, és egy
70 nm-es lakóház 700 nm-es telken. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐ belvárosában új építésű házban öt szoba + nappalis klimatizált
lakás hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában, 710 m2 közművesített telken, 126 m2
lakóterületű, négy szobás, garázsos, családi ház eladó. Irányár: 27.9 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
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*GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken 96 nm
lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár: 25,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN a Blahán, 1991-ben épült 165 nm lakóterületű családi ház két
garázzsal, melléképülettel, pincével, 530 nm-es parkosított, panorámás
telken eladó. Irányár: 33,0 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.
*Kertvárosban (Rákóczi F. u.) 3 szobás, 127 nm-es családi ház pincével,
garázzsal 694 nm-es telken eladó. I.ár: 24,3 mFt. Érd.: 8-19 óráig: 70/5809308, 70/593-0427.
*ELADÓ *öröklakásokat, házakat keresünk* ügyfeleinknek akár közvetítői
díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043; 06
(20) 513-5191
**ÚJLIPÓTVÁROSI* 43 nm-es, 1,5 szobás magasföldszinti lakás 10,8 MFtért azonnal költözhetően ELADÓ, CSERÉLHETŐ gödöllői lakásra! 06 (30)
619-9043
*Mátyás Király utcai különbejáratú 3+1 szobás duplakomfortos családi ház
garázzsal, osztott telken ELADÓ 19,5 MFt-ért. 06 (20) 513-5191
**Kampis téren* 21,8 MFT-ért 73 nm-es földszinti kétszoba amerikai
konyhás; tetőtéri 58 nm-es (40,24 hasznos) 2 szobás lakás 14,9 MFt.
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043
*PALOTAKERTEN 61 nm-es igényes magasföldszinti, parkranéző 2,5
szobás lakás SÜRGŐSEN ELADÓ 12,2 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda
06 (20) 513-5191

*SÜRGŐSEN ELADÓ Kazinczi körúton IV. emeleti gázfűtéses, azonnal
költözhető öröklakás ára alatt: 10,5 MFt. FIX áron. 06 (30) 619-9043
FeMa-KoNT Ingatlaniroda
*ÁRA ALATT családi okok miatt sürgősen ELADÓ Gödöllő Paál-László
közben magasföldszinti 51 nm-es gázfűtéses, felújítandó öröklakás 9,8
MFt-ért! 06-30-619-9043 FeMa-KoNT Ingatlaniroda
*PALOTAKERTEN SÜRGŐSEN ELADÓ 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnal beköltözhető. Ugyanitt
eladó a Valkói út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.
*Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 3 szobás összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi ház. Nagy melléképület, gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés, összközművesített. Megközelíthető M3-as autópályán, valamint autóbusszal és vonattal is. Irányár: 8,2 Millió Ft. Érdeklődés:
06-30-495-7116 telefonszámon.
*Gödöllőn családi ház nagy telekkel (3100 nm), az Isaszegi út és a patak
között ősfákkal, gyümölcsössel, 76 nm-es, 2 szobás komfortos házzal,
pincével, nyári konyhával 28 mFt-ért eladó. Tel.: 30/949-9915.
*Gödöllőn, az Ambrus Zoltán közben eladó egy felújított, 2 szobás, 55 nmes, külön vízórás lakás. Irányár: 13,5 mFt. Tel.: 06/20-966-8157.
*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.
*BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es családi ház
(150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, melléképületek) engedélyezett
bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért eladó. Érd.: 28/417-719 vagy 70/5041042.
*Gödöllőn, az Egyetemtől 3 percre (Fácán sor 5.) nyugodt, kertvárosi
területen 600 nm-es telek házzal eladó. Érdeklődni lehet a 06-30-2214712-es telefonszámon este 5 és 8 óra között.
*Gödöllőn a János utcában, magasföldszinten nagy konyhás, 59 nm-es, 2
szobás lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/6252-179.
*Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült 2x106
nm hasznos alapterületű, 60%-os készültségi fokú iker családi ház garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Tel.:
30/9455-509.
*Gödöllőn, az incsői lakóparkban 64 nm-es lakás, erkélyes, 16 nm tárolóhelyiséggel és garázsbeállóval eladó. 12 mFt + OTP átvállalás. Érd.: 20/9250029, 28/526-550.
*Királytelepi családi házra cserélném Operához közeli kettő 1 szobás lakásom, megegyezés szerint. Érd.: 06-1-352-1885.
*Gödöllőn János utcai, salakbeton építésű 1. emeleti, gázkonvektoros, parkettás, 56 nm-es lakás eladó. Tel.: 20/347-5788.
*Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül részben felújítva, festéssel lakható két szoba. Nagy szuterén, tetőtér beépíthető. Tel.: 20/4340706, 28/418-203.
*Gödöllő Rózsadombján panorámás, összközműves, 720 nm-es telek eladó
36 nm-es, komfortos, lakható faházzal, beépítési lehetőség 15 %. I.ár: 12,4
mFt. Tel.: 70/372-2327.
*1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves. I.ár: 13,5
mFt. Tel.: 20/9463-112.
*Gödöllőn, Szent János utcában jó állapotú, 1. emeleti, 47 nm, 1+1 félszobás társasházi lakás sürgősen eladó. Téglaépület, konvektoros, loggiával
(erkéllyel), 4 nm zárható pincerésszel. I.ár: 11,6 mFt. Tel.: 30/655-7511.
*Palotakerten sürgősen eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnal beköltözhető. Ugyanitt eladó
a Valkói út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.
*Gödöllőn csendes, frekventált helyen, kastély mögött kétszintes családi
ház eladó. I.ár: 35,9 mFt. Tel.: 20/9443-356.
*Gödöllő egyik legszebb részén 610 nm-es panorámás, parkosított telken,
2 lakásos, lakható rész 220 nm, családi ház sok extrákkal eladó (medence,
kandalló, szauna, stb.). I.ár: 49,5 mFt. Tel.: 20/9148-885.
*Gödöllőn családi okok miatt sürgősen eladó a Kecskés-dűlőben 1151 nm
alapterületű, ápolt telek az erdő mellett. Közművek az utcában vannak. I.ár:
2.600.000 Ft. Érdeklődni lehet: 20/3168-168.
*Gödöllőn 63 nm-es 2 szobás, erkélyes, teljesen felújított, gázkonvektoros
téglalakás saját pincetárolóval, bútorozottan 11,9 mFt. Tel.: 20/913-2968,
este: 28/432-247.
*Gödöllő Palotakerten, 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nm-es, 2 szobás,
felújított, kítűnő állapotú, parkra néző lakás 12,8 mFt-os irányáron eladó!
Tel.: 30/557-8120.
*Gödöllő, Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó! I.ár: 12,5
mFt. Tel.: 28/420-285, 70/242-5075.
*Gödöllő központjában 96 nm földszinti, 3 szoba, hallos, téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, pince és kertrésszel eladó vagy hosszú távra bérbeadó!
Irodának, üzletnek is alkalmas. Érdeklődni: 28/420-285, 20/939-0841.
*Gödöllőn (központ) a Kör utcában magasföldszinti, 69 nm-es 3 szobás, parkettás, felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 7 nm terasz, pincerész. Ár:
15 mFt. Tel.: 20/2240-969.
*Nagykőrösön eladó 3 szobás, 100 nm-es családi ház melléképülettel. I.ár:
16,5 mFt. Érd.: 20/361-3820.
*Szent István téren 4.emeleti, 58 nm-es, 2 szobás igényes lakás beépített
bútorokkal eladó. 14 mFt. Tel.: 06/20-214-0713.
*Eladó a Csanakban - Gödöllő panorámás, csendes részén építkezés alatt
lévő 125 nm pinceszint + földszint + tetőtér beépíthetőséggel, érvényes
építési engedéllyel rendelkező 500 nm telek. I.ár: 15.5 MFt. Érd.: 70/3823112.
*Lovastanya eladó Szadán, 720 nöl-es, erdő melletti telken 110 nm-es
összkomfortos családi ház eladó. I.ár: 33 mFt. Tel.: 30/201-7110.
*BUDAPESTTŐL 30 km-re, ISASZEGEN, 280 nöl-es összközműves telken,
háromszintes családi ikerház fele, 210 nm+garázs, melléképületekkel eladó.
Iá.: 19,8 mFt. Tel.: 30/942-7701.
*Gödöllőn, a Zrínyi utcában építési telek eladó. 205 nöl. Érdeklődni:
30/354-3156, 20/376-0107.
*Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 millió Ft. Tel.:
70/531-3166.
*Bp. XX., Határútnál 58 nm-es, 1. emeleti nagy loggiás, 2 szoba étkezős
lakás 9,9 mFt-ért azonnal beköltözhetően eladó. Tel.: 28/513-435,
20/435-7387. Ház és Vár Bt.
*Gödöllőn 100 nm-es ház 2392 nm-es összközműves telken 21 mFt Boncsokban 1670 nm-es megosztható, panorámás üdülőtelek 5 mFt. Tel.:
28/513-435, 20/435-7387. Ház és Vár Bt.
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*Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek, építési engedéllyel,
pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/392-4357.
*Gödöllőn egy 136 nm-es családi ház nagy garázzsal, üzemelő élelmiszerbolttal eladó. I.ár: 29 mFt. Tel.. 30/280-8830.
*Gödöllőn az Alvégben 2001-ben belülről teljesen felújított 80 nm-es, 2 és
félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300 nöl füves, gyümölcsös
telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 20/949-2936.
*Gödöllőn, Szabadság téren az OTP Bank felett 6. emeleti, parkolóra, kastélyra néző 44 nm-es, 2 szobás lakás saját tárolóval 10.170.000 Ft-ért eladó.
Az ár tartalmazza a részleges felújítást is. Tel.: 30/9917-191.
*Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám alatti 82
nm-es, földszinti lakásom. 3 szobás, nappalis, erkélyes, konvektoros, parkettás, különálló garázzsal. Tetőtér beépíthető. I.ár: 19 mFt. Tel.: 28/416599, 20/238-1393.
*Zombor utcai 1 szobás (34 nm), 1. emeleti, felújított lakás eladó. Érd.:
20/4433-551.
*Gödöllőn, Erdőszél u. 27 alatt eladó 774 nm összközműves építési telek
alápincézett faházzal, termő gyümölccsel. I.ár: 12 mFt. Érd.: 70/509-9369.
*Egertől 15 km-re, Verpeléten 50 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti konvektoros,
déli fekvésű lakás eladó vagy elcserélhető. I.ár: 5,2 mFt. Tel.: 20/9436-835.
*Budapest XVII. kerületi, 344 nm ingatlanomon 2 szobás, összkomfortos,
80 nm házrészemet eladnám vagy gödöllői kisebb házra, házrészre cserélném. I.ár: 17 mFt. Tel.: 30/391-1377.
*Gödöllőn, Kazinczy krt-on 2 szobás, 61 nm-es, konvektoros, vízórás,
kábeltv-s, déli fekvésű lakás a 3. emeleten eladó. Ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/2126390.
*Gödöllőn panorámás telek, 601 nm-es, 14 nm-es faházzal (víz, villany van,
gáz idei lekötéssel) sürgősen eladó. I.ár: 6,5 mFt. Érd.: 20/5565-912 vagy
28/421-744, este.
*Gödöllőn, a Plus áruház mellett 2 szobás felújított lakás eladó. Beépített
konyha, külön vízóra, egyedi fa ajtók. I.ár: 13,8 mFt. Tel.: 06/30-565-8219.
*Eladó Gödöllőn 1,5 szobás, 43 nm-es, konvektoros, francia erkélyes, 4.
emeleti lakás alacsony rezsivel. Júliusi, augusztusi költözéssel. I.ár: 10,8
mFt. Tel.: 20/482-2137.
*Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, két szobás parkettás,
felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.
*Gödöllőn, a Rögesben háromgenerációs nagy családi ház 370 nöl telken
áron alul eladó. Tel.: 30/337-7745, este 8 óra után.
*Telek Gödöllő Nagyfenyvesen! 1330 nm panorámás, összközműves,
gyönyörű építési telek új építésű, fejlődő villanegyedben 18 mFt-ért eladó.
Ikerház is építhető rá. Tel.: 30/951-8061, 06-1-266-1067.
*Galgahévíz ,Fő út 139. Kétgenerációnak is megfelel, 140 nm-es ház 2000
nm-es telken eladó. Nagy gazdasági épületekkel, összközművesítve. I.ár: 24
mFt. Tel.: 20/4977-322.
*Gödöllő, Blaháné úton eladó 370 nöl telken 120 nm-es, 3 szobás ház melléképülettel. Ára: 16 mFt. Tel.: 30/403-3822.
* Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás teljesen felújított lakás. Iá: 12,9 mFt. Tel.: 20/919-4870
*Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület,
garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítunk.
Tölgyfa utcában telek eladó. Tel.: 20/476-8647.
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*Gödöllőtől 35 km-re, 90%-ban kész családi ház sürgősen eladó. Érd.:
30/905-6240.
*Gödöllőn központhoz és az Erzsébet parkhoz is közel, a Kossuth L.
utcában 2. emeleti, 65 nm-es, 2,5 szobás felújított lakás (beépített konyha, új gardrób szekrény, stb), külön fűtésszabályozós és vízórás, erkélyes
lakás sürgősen eladó. I.ár: 13,8 mFt. Tel.: 28/430-672, 30/4236-188.
*Ha kényelmesen szeretne lakni, nézze meg a Gödöllő kertváros
szívében eladó masszív, 4 szoba összkomfortos családi házat. Pince,
garázs, jó parkolási lehetőség. Tel.: 30/360-3935.
*Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
*Központhoz, parkhoz közel eladó 130 nöl saroktelken tetőteres, kétgenerációs családi ház. 2 + 2 szoba, nagy konyha, 2 fürdőszoba, nagy
terasz + melléképület + könnyűszerkezetes garázs. I.ár: 28 mFt. Tel.:
28/412-536.
*Gödöllő központjában felújításra szoruló családi ház kis kerttel eladó.
Tel.: 30/263-4798.
*Eladó! Gödöllő Palotakerti lakótelepen 57 nm-es, 2 szobás, távfűtéses,
erkélyes, vízórás, telefonos, kábeltévés (+ tárolóval) lakás. Tel.: 28/421753, 20/254-0018.
*Eladó Gödöllő kertvárosban 2 szoba nagy konyha, zárt veranda, sok
melléképület, pince. 205 nöl telek, közműves. Tiszta téglaépület. Érd.:
18-20 óráig: 28/412-488.
*Gödöllő kertvárosában 185 nm családi ház bevezetett üzlettel, pincével, külön garázzsal, 730 nm kerttel 31 mFt-ért eladó. Érd.: 28/414-003,
16-19 óráig.
*Sürgősen ELADÓ Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti 2 szobás
lakás átalakítva, felújítva. I.ár: 12,0 mFt. Tel.: 06-20-3289-666.
*Gödöllőn, Erzsébet K. körúti 2 . emeleti. 64 nm-es, felújított lakás eladó.
Érd.: 70/573-5173.
*Eladó Kartalon egy 65 nm-es ház 850 nm-es telekkel vagy gödöllői
lakásra cserélném értékegyeztetéssel. I.ár: 15,5 mFt. Tel.: 70/3828422.
*Gödöllőn, központban (Remsey krt.) téglaépítésű sorházi lakás eladó.
Kétszintes, 75 nm-es, 2,5 szobás + 20 nm zárt terasz, egyedi fűtés,
kerékpártároló. I.ár: 22,9 mFt. Tel.: 28/418-591, 20/912-9465.
*Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott
telekkel. Iá: 18,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban 1000 nm-es összközműves telken 110 nm
alapterületű, 3 szoba össkomfortos családi ház, 50 nm-es műhellyel
(működési engedéllyel), bevezetett ipari árammal. Iá: 26,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn az Egyetem mögötti részen a Nagyfenyvesben 2 lakásos ikerházban, 145 nm hasznos lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres lakások két beállásos garázzsal, 550 nm-es déli fekvésű,
panorámás telekrésszel év végi beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol.
felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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Kossuth L. u. 1. alatt

*Gödöllőn a Kertvárosban 2 generáció részére is alkalmas 110 nm lakóterű,
2 szobás + tetőtérben 3 hálószobás családi ház, egy külön bejáratú 1 + fél
szoba összkomfortos lakrésszel, dupla garázzsal, 205 nöl-es telekkel. Iá: 32
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Gödöllőn a Szabadság téren I. emeleti 44 nm-es, 1 + 1 szobás felújított
öröklakás. Iá: 10,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2004-ben épült, igényes kialakítású 53
nm hasznos területű tetőteres öröklakás, beépített bútorokkal, saját
telekrésszel. Iá: 17,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllő központjában 4 lakásos társasházban, magasföldszinti, 100 nm
területű (ebből 40 nm-en jelenleg eü. szolg. tevékenység működik)
téglaépítésű öröklakás garázzsal, pincével, saját parkosított telekrésszel. Iá:
29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Gödöllői dombságban 231 nöl-es üdülő övezeti panorámás telek, rajta egy
32 nm-es, 1és fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs) lakható ERDÉRT
faházzal. Iá: 6,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves, csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Szadán új építésű, 98 nm hasznos lakóterű, nappali + 3 szobás, tetőteres
ikerház fele pincegarázzsal, terasszal, 853 nm-es telekrésszel eladó. Iá:
21,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
*Szadán 440 nöl-es összközműves építési telek (fúrt kúttal) rajta egy
alápincézett faház, teljes berendezéssel eladó. Iá: 10 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*Jászapátiban a fürdő közelében, csendes, nyugodt környezetben, 500 nmes gondozott, parkosított telken egy 2 + fél szoba és egy 2 szoba összkomfortos külön bejáratú lakóház, fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 6,9
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
*GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali + 1 szobás lakás,
előkerttel, 28 nm-es terasszal, Dryvit szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás
lakást beszámítok. Iá.: 19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.
*LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III.
emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes
lakás + tároló. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű,
igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses,
téglaépítésű lakás eladó. Ár: 16,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2 közötti
új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ Gödöllő -Királytelep, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított,
1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es
terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 610m2-es kert.
Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi ház,
560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők
Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca sarkán,
közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek leköthetők. Méret igényeklehetőség szerint! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15 MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi ház.
2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat, 20m2
borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére, 40m2 pince.
3.014m2-es panorámás telek. Ár: 34 MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parkettás,
sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2 garázs,
egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyugati
fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház eladó.
1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, háztartási
helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

*BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és Szent Imre
utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint, egyeztetés alapján, megfelelő
mennyiségű utcai parkolóval. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*SORHÁZ Gödöllő -Valkói út környékén, 2004-ben felújított, 200m2-es, 1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba, terasz, duplagarázs, pince,
tároló, 310m2 telek. Irányár: 28,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes családi ház
eladó. 2nappali+3szoba, 70m2 garázs, 70m2 pince, nagy terasz, 1.284m2es parkosított telek medencével. Irányár: 39MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában gázfűtéses
családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületekkel, 450m2-es telken.
Irányár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Kertváros, 160m2-es, 3 szintes családi ház. 1nappali+3szoba+tetőtér.+96m2 szuterén, 48m2 garázs, +különálló,
lakható melléképület, 1.080m2 telek. Irányár: 27,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, kedvező
hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők, augusztusi
átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs, 400m2es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,7MFt-tól. Kedvező
hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS Gödöllő -Ambrus Z. közben, III. emeleti, 55m2-es, dél-nyugati
fekvésű, 2 szobás,
igényesen felújított lakás +tároló. Irányár: 13,5MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Nagyfenyves 2004-ben felújított, 180m2-es,
1nappali+5szobás családi ház.2fürdőszoba, gáz-cirkó fűtés, terasz, 44m2-es
pince, beálló egy autó részére, 2.412m2 telek. Irányár: 28MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Királytelep, igényes kialakítású, szinteltolásos, 280m2-es
családi ház. 1nappali+2szoba+1félszoba, galéria, 2fürdőszoba, 3terasz,
40m2 garázs, szuterén, parkosított 701m2-es telek. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás,
fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Irányár: 14MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*HÁZ - Szada Gödöllő felőli részén 4 éve épült igényes kivitelezésű
140 m2-es, nappali + 5 szobás családi ház 2 fürdőszoba, garázs, 937
m2-es telek, Ár:31,9MFt. Gödöllői lakáscsere szóba jöhet. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés: (28)
411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ - Isaszeg, 120 m2-es, 1991-ben épült, nappali + 3 szobás 2 fürdőszobás
tetőtér beépítéses családi ház. Melléképületek, pince, 600 m2-es telek. Ár:
22MFt. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont
egyeztetés: (28) 411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS - Gödöllő Palotakert, III. emeleti, 64 m2-es, 2 szobás, azonnal
beköltözhető lakás, parkra néző panorámás terasszal. Irányár: 14,5MFt
INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés:
(28) 411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ - Gödöllőn Antalhegyen 182 m2-es szinteltolásos, nappali + 5
szobás, 2 fürdőszobás családi ház, parkosított 680 m2 telek. Ár: 38MFt.
INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés:
(28) 411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*SORHÁZ - Veresegyház -Ligetek 1997-ben épült, igényes kialakítású
104 m2, nappali + l szoba + 2 félszoba, szintenként 2 fürdőszoba, légkondi, riasztó. Garázs, 8x3 m-es medence, 600 m2 parkosított telek. Ára:
3lMFt. INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont
egyeztetés: (28) 411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*SORHÁZ - Veresegyház -Csonkás Azonnal beköltözhető, 7o m2-es, nappali+ 2 szobás, 2 fürdőszobás sorházi lakás. l50 m2 telekrész, amelynek
mindkét bejárata sétáló utcára nyílik. Ára: 16,5MFt. INGATLANBANK
Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés: (28) 411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ - Bagon -Újtelep, 2000-ben épült, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás 120 m2-es családi ház garázzsal, 650 m2 telek. Ára 26MFt.
INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés:
(28) 411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ - Kartal, felújítandó, 100 m2-es, összközműves, téglaépítésű, nappali + 2 szobás + 2 félszobás családi ház, 690 m2 saroktelken. Ár: 12MFt.
INGATLANBANK Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés:
(28) 411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ - Veresegyház -Termálfalu, 120 m2-es mediterrán jellegű,
nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás amerikai konyhás családi ház
garázzsal. Telek: 875 m2. Kulcsrakész átadás 2005. április 3o.
Kedvezményes hitel igénybe vehető. Ára: 27MFt. INGATLANBANK
Ferenczné Éva 06 70 456-2102, Időpont egyeztetés: (28) 411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÜDÜLŐ -Domonyvölgy, 30 m2 faház + 20 m2 terasz, parkosított, 550
m2 telekkel a tavak partján. Ára: 4,5MFt. INGATLANBANK Ferenczné Éva
06 70 456-2102, Időpont egyeztetés: (28) 411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
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*Műhelynek 60 és 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20-200-50.
*Veresegyházon jól berendezett söröző családi okok miatt átadó. Tel.:
30/466-9122.
*Garázs a Kör utcában kiadó, 7ezer Ft/hó. Tel.: 411-508.
SZOLGÁLTATÁS

*Kiadó külön bejáratú szoba-konyhás lakás. Tel.: 411-045.
*Gödöllő belvárosában 76 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított, bútorozott
lakás hosszú távra, igényes bérlőnek kiadó. Tel.: 06-30/553-1729.
*Gödöllő belvárosában, a Kossuth L. utcában 3 szobás, távfűtéses, erkélyes,
földszinti lakás május 1-i beköltözéssel hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9489426.
*Palotakerten két szobás, főbérlő nélküli lakás május 1-től kiadó. Tel.:
20/381-6226.
*Másfél szobás lakás kiadó a Szőlő utcában. Tel.: 70/577-4518.
*Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal, tároló helyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/459-939.
*Palotakerten 2 szobás lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 20/438-0053.
*Gödöllőn a Fenyvesben 40 nm-es, külön bejáratú, alacsony rezsijű házrész
kiadó. Érd.: 30/214-5031.
*Gödöllő HÉV végállomástól 5 percre, családi házban külön bejárattal 1
szoba konyha, fürdőszoba, spejz, berendezve, kábeltv-vel kiadó. 35.000 Ft
+ rezsi. Tel.: 70/383-1668, 28/417-125.
*Belvárosi 2. emeleti, erkélyes, 2 szobás öröklakás hosszú távra kiadó. Tel.:
20/9461-040.
*Önálló kertes kisház 4 személy részére kiadó, 40.000 Ft/hó. Gödöllő,
Asbóth S. út 9. Tel.: 28/414-424.
*Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1 szoba
+ nappalis bútorozatlan, új építésű lakás, csak igényeseknek, hosszú távra.
Tel.:30/9617-621.
KIADÓ
*Üzlethelyiség kiadó a kistarcsai kórház belső udvarában lévő üzletsoron.
Tel.: 20/326-15-43.
*Kossuth utcai ikergarázs egyik fele hosszú távra kiadó. Tel.: 20/9253-018.
*Gödöllőn frekventált helyen 43 nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Érd.:
20/9445-607.
*Gödöllőn, a Fenyvesben 40 nm-es üzlet ellátatlan területen kiadó. Érd.:
30/214-5031.
*KIADÓ! 45 nm-es helyiség a Kossuth Lajos utcában raktárnak vagy 2
személygépkocsi tárolására alkalmas. Tel.: 20/942-0821.
*Kiadó! 45 nm-es helyiség a Kossuth Lajos utcában - raktárnak vagy 2 db
személygépkocsi tárolására alkalmas - helyiség. Érd.: 20/9420-821,
28/418-362.

*Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
*REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn
ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
*VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés,
elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat
felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI
ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198, 20/208-2925.
*VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás.
LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452542, 20/997-4004.
*GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt
köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok szakszerű
kezelése, ápolása. 25 év szakmai gyakorlat. Pedikűrszalonom: Gödöllő,
a buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Szombat: 8-12
óráig. Bejelentkezés.: 20/532-7275.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent
és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
*ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
*Út az egészséghez: TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT! Reflexológia (tenyérés talpmasszázs), masszázs: svéd masszázs, thai masszázs, igazi
nyirokmasszázs, fülgyertyázás. Bejelentkezés: 30/9001-034 (házhoz
is megyek!)
*Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70944-2377.
*Kőműves mester vállalja családi házak építését, lakások felújítását, és
egyéb kőműves munkák igényes kivitelezését. Vigh Lajos. Tel.: 06-203289-666.
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*Húsvét vasárnap elveszett egy hat hónapos Westie szuka kutyus
(fehér) Máriabesnyőről. Jutalom ellenében várjuk vissza a Gyöngyvirág
u. 4 szám alá. Tel.: 30/296-0464.
*Bernáthegyi szuka, 1 éves, 12 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 30/370-3898.

*Pályázatok, üzleti tervek készítése határidőre, magas színvonalon,
sikerdíjazással. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A válasz: FRONESIS. Tel.: 30/263-6938.
*Tavaszi nagytakarítás, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
*Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának
elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy
20/9947-715.
*Épület- és bútorasztalos munkák. Konyhabútorok, beépített
szekrények, lépcsők, nyílászárók gyártása. Antik bútorok felújítása.
Laminált parketta lerakása. Tel.: 30/222-4228.
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
*Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
*Családi házak, ipari létesítmények építész és statikus tervezése,
műszaki ellenőrzése, műszaki vezetése, költségvetéskészítés. Tel.:
28/418-537.
*Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040.
*SZJA fizetésre kötelezetteknek mellékfoglalkozás. Befektetés és
plussz munka nélkül, rendszeres többletjövedelem törvényesen.
Ingyenes tájékoztató. Időpontegyeztetés: Tel.: 06/70-281-7111.
*Kőműves-burkoló-ács-munkák vállalása, családi házak építésefelújítása. Tel.: 30/369-2381.
*Alumínium létrák bérelhetők 3-13 m-ig. Tel.: 20/356-1708.
*Adminisztrátor segítségére van szüksége? Gépírást, szövegszerkesztést, adatrögzítést alkalomszerűen, vagy folyamatos jelleggel
vállalok. Igényes, precíz munkavégzés. Hívjon! Érd.: 06-30-6266363.
*52 éves, érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinformálható
férfi ház körüli, alkalmi munkát vállal. Kerti munka, földmunka,
csatornabekötés, kerítések készítése, javítás, festés, stb. Tel.:
30/402-7276.
*Apróktól a nagyokig gyermekfelügyeletet vállalok. Igény szerint
énekes, rajzos foglalkozással. Nagyobbak részére kézimunka és iskolai tárgyak segítése. Napközben 8-18 óráig. Tel.: 30/747-1828.
*Vállaljuk házak lebontását, teljes körű takarítással, fürdőszoba felszerelése, csempézése. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/481-4005.
*Manikűr, műkörömkészítés Gödöllőn.. Tel.: 30/370-3898
*Középkorú, leszázalékolt ápolónő idős személy gondozását, napi
megegyezés szerinti órában vállalom Gödöllő területén. Tiszta erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezését várom 16-20 óra között a 28/430474-es telefonszámon.
*Szobafestést, mázolást, tapétázást, homlokzatfestést vállalok. Tel.:
28/438-092, 70/316-1328.
*Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés.
Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
*Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
*Építőipari kft generál kivitelezést vállalja. Tel.: 20/449-0647.
*GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendszerek),
térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt
árakon. Tel.: 20/230-5240.
*Burkolást, gipszkartonozást, térkövezést vállalunk. Érd.: 37/369061, 20/9975-329.
OKTATÁS
*TOP-TAN: Angol felnőtt haladó tanfolyam szerda 18.00-20.15-ig,
felkészítő a Pitman középfokú nyelvvizsgára. Csatlakozási lehetőség
már működő csoportokba. Maximum 5 fős csoportok. Gödöllő, Szőlő
u. 16. 4. 15. Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63
*Szellemtani alapismeretek tanfolyam I.: április 16-án szombaton de.
10-től, a Montagh I. Általános Iskolában, Gödöllő, Dobó K. u. 1-3.
Érdeklősés: Karsay: 309-324-920, karsay@vnet.hu
*Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú csoportunkba. Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar, alkalmi és
állandó felügyelet. Jelentkezés: folyamatosan, előzetes bejelentkezés
telefonon. Jegenye Gyermekház, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 57/B. Tel.:
06/30-525-9645.
*Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.
*Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás.
Tel: 418-537. Kollarics.
*FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban, szaunahasználattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó, Szabadság
út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelő-úszóoktatónál lehet a
20/582-8397-es telefonszámon.
*Számítástechnikai tanfolyamok, egyéni foglalkozások, korrepetálás,
vizsgára való felkészítés folyamatos kezdéssel. Időpont-egyeztetés:
70/248-2841, 28/423-184.
*Matematikából, angolból, valamint németből vállal korrepetálást
egyetemista lány általános és középiskolás diákok részére. Tel.:
30/434-7932.
*Német nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal. Tel.:
20/485-6825.
*Árnika nevelési centrum. Babaváró babavarró tanfolyam indul nem
csak kismamáknak. Április 18-tól 4 hétig minden hétfőn 17:30-19:30.
Érd.: Hadnagy Juditnál, 20/925-0029, 526-550.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada Samarához új
gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft), Trabant emelő (1
ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/3585309).
*Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es MTX
Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
*3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 20/9463-112.
*1999-es évjáratú, 1.4-es 16 szelepes OPEL ASTRA eladó (szervókormány, ködlámpa, rádiósmagnó). I.ár: 1.650.000 Ft. Érd.: 70/2721304.
*ELADÓ Fiat Uno 1.4i, 1991-es évjáratú személygépkocsi. Ár:
360.000 Ft. Érd.: 30/340-8872, 30/321- 2624
*1989 évjáratú 126 Polski eladó. Érd.: 28/417-306, 20/9406-573.
*1997-es Opel Corsa Van kisteher-gépkocsi kifogástalan műszaki
állapotban eladó. I.ár: 380 ezer Ft. Tel.: 30/466-9122.
*Trabant 1,1 54 ezer km-rel, 2006 szeptemberig érvényes műszaki
vizsgával olcsón eladó. Érd.: 28/420-263.
*Seat Cordoba 1,4 CLX 95-ös, grafit szürke. I.ár: 970.000 Ft. Tel.:
70/369-7054, 30/405-3279.
*Lada 2105 86-os, sportos kivitel, sötét barna, másfél év műszaki, 1
év zöldkártya. I.ár: 185.000 Ft. Tel.: 70/369-7054, 30/405-3279.
TÁRSKERESÉS
*Téged kereslek ha érző lelkű, megbízható, intelligens, független,
középmagas férfi vagy. 42 éves, harmincas külsejű, diplomás nő
vagyok. Tel.: 20/941-1215.
ADÁS-VÉTEL
*Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 292-3580
*12 mm-es betonvas eladó Gödöllőn. Tel.: 20/9229-650.
*Eladó Simson Svalbe motorkerékpár, kártyafüggetlen Nokia 3220 10
hónap garanciával. Tel.: 20/356-1708.
*Eladó 1 db Sony-Ericsson z600-as mobiltelefon és 1 db Panasonic
x400-as mobiltelefon. Érd.: 20/555-1829, 70/944-2802.
*Fotel (2 db, barna, kárpitozott), 10-10 ezer Ft, heverő (franciaággyá
nyitható, kék, kárpitozott), 20 ezer Ft, görgős szék (beige, kárpitozott)
15 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 20/541-2148, 28/411-296.
*Üzletberendezés: 7 db fehér polc, 85x190 cm, 4 részes, és 5 db fehér
pult, 2 fiókos, üvegtetejű eladó. Ár: 150.000 Ft. Tel.: 30/212-6390.
*Lapelemes bútor, felnőtt bordásfal és húzódzkodó nagyon olcsón
eladó. Gödöllő. Tel.: 30/964-1437.
*Hibátlan szobakerékpár eladó. Tel.: 28/415-809.
*1 db kétszemélyes rekamié és 1 db ágyneműtartó eladó. Tel.: 411310.
*Eladó 400 literes Philips mélyhűtő láda. Hajtógázzal fel kell tölteni.
Ára:25.000 Ft. Tel.: 30/857-5605.
*Eladó egyedi készítésű diófából hálószoba bútor, faragott háttámlás
székek, jó állapotú fehér zománcos kétaknás kályha, 2 db, festett
konyhabútor garnitúra. Érd.: 18-20 óráig: 28/412-488.
*Jó állapotban lévő, ággyá alakítható sötétkék bőrhatású ülőgarnitúra
eladó. Érd.: 70/573-5173.
*Eladó jó állapotban lévő barna plüss füles garnitúra + egy hintaszék.
Ára: 20.000 Ft. Érd.: 8-15 óráig a 28/529-130-as vagy 16-20 óráig a
28/412-339-es telefonon.
*Tuják legolcsóbban a termelőtől eladók. Nagy tétel esetén kedvezmény. Tel.: 20/922-3791.
EGYÉB
*Keresek 9 olyan embert, aki komolyan elhatározta, hogy le szeretne
fogyni! Tel.: 20/359-5076, 30/2378-785.
*Most kellene éhezés nélkül karcsúsodni! Kérem hívjon: 30/9738734. Ugyanitt mellékállás lehetőség.
*Ha ön egyedül élő hölgy vagy úr, és szükségét érzi, hogy ellátásában,
gondozásában valaki segítsen, hívjon a 06-30-432-5286-os telefonszámon. Eltartási szerződést kötnék, kölcsönös szimpátia és megbízhatóság alapján.
*Lemosó permetezőszerek és talajfertőtlenítők akciós áron! Tiroli futó
és álló muskátli dugványok nagy választékban! Kószó János
Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.: 28/419-051.
*Hogyan fogyhat egyszerűen, egészségesen, éhezés nélkül? Díjmentes
tanácsadás GÖDÖLLŐN. Tel.: 30/9738-734.
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Diákolimpia

Asztalitenisz

Megyebajnok a Hajós iskola

Ezüst és bronz

A negyedik korcsoportos leány kézilabdázók diákolimpiai megyei döntőjét
Abonyban rendezték meg, ahol Gödöllőt a Hajós Alfréd Általános Iskola csapata képviselte.

Nem sikerült a titkon remélt aranyérmet megszereznie a Bátorfi-Tóth asztalitenisz párosunknak a
dániai Európa-bajnokságon. A döntõben sajnos simán, 4:0 arányban alulmaradtak a mieink a Steff-

Az elsõ mérkõzésen a hazai együttes ellen léptek
pályára Majoros Gusztáv lányai. A félidõben
már öt gól volt a gödöllõiek elõnye, amit a meccs
végére sikerült megduplázni: Gödöllõ–Abony
25:15. A második találkozón hamar kiderült,
hogy a két csapat nincs egy súlycsoportban. A
gödöllõi lányok sorozatban lõtték a gólokat,
amire alig érkezett válasz (19:6). A folytatásban
egyre nõtt a különbség a két együttes között, így
a Hajós csapata nagyarányú gyõzelmet aratott:
Gödöllõ – Százhalombatta 44:11. A bajnokcsapat tagjai (lõtt gólok): Barján Bianka (21), Fogd
Eszter (1), Hucskó Diána (3), Kiss Barbara,
Orosz Eszter (7), Sallai Daniella (8), Szabó Viktória (13), Szádvári Krisztina (16), Székely Tímea, Szuhánszki Tímea. Edzõ: Majoros Gusztáv.
A Hajós Alfréd Általános Iskola csapata legkö-

zelebb az országos elõdöntõben lép pályára, ahol
várhatóan nehezebb dolga lesz, mint Pest megyében.
A negyedik korcsoportos leány kosárlabdázók
diákolimpiai megyei területi versenyén a Dunakeszi és a Szentendre csapata látogatott Gödöllõre. A Református Líceum együttese sajnos nagyon rossz napot fogott ki, szinte semmi sem sikerült nekik. Így mindkét mérkõzésen alulmaradtak és nem jutottak tovább a megyei döntõre.
Szentendre – Gödöllõ 29:24, Dunakeszi – Gödöllõ 41:29.
Másnap a Pest megyei bajnokságban javítottak a lányok. Elõször Monort gyõzték le 91:17re, majd Hévízgyörk ellen nyertek 75:19-re. Ezzel a játékkal simán bejutottak volna a diákolimpia megyei döntõjébe. A Bocskai SE a Budapest felnõtt nõi C csoportjában 74:66-ra legyõzte a 12 Karátos Iskola csapatát.
A harmadik korcsoportos leány kosárlabdázók diákolimpiai döntõjét lapzárta után rendezték meg Hernádon, ahol a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola képviselte Gödöllõt.
-esztí-

Judo

Szenior magyar bajnokság
Az egyetemi sportcsarnokban rendezték meg a szenior magyar judo bajnokságot. Sokakban felmerül a kérdés,
hogy vajon miért rendeznek a szenior
korosztálynak versenyeket e veszélyes
sportágban.
Nos, ha valaki kilátogatott a viadalra, láthatta,
az indulók csak a hivatalos besorolás szerint
tartoznak a szenior kategóriához, s ez látszott
fittségükön is, valamint edzettségi állapotukkal
a fiatalabb korosztályokkal joggal felvehetnék
a versenyt. Kovács Ernõ, a verseny rendezõje
szerint természetesen elsõdleges cél, hogy az
aktív versenyzéstõl már visszavonult judósok
ne eresszenek pocakot, s megtartsák kondíciójukat, éveik számának gyarapodásával is. Ezért

Ügyességi gyakorlatok és elméleti tesztek

Katasztrófavédelmi verseny
A hagyományoknak megfelelően idén is
tavasszal, immáron a tizedik alkalommal
rendezte meg a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gödöllői székhelyű
Polgári Védelmi kirendeltsége a körzet általános és középiskolái számára a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyt.
A helyszín a gödöllõi tûzoltóság volt, ahol különféle ügyességi gyakorlatokkal, elméleti tesztekkel
kérték számon a diákok katasztrófavédelmi ismereteit. A verseny célja a játékos tanulás, így a ver-

seny szervezõi a részvételt is díjazták, így egy csapat, csapattag sem távozhatott üres kézzel. Az elsõ
helyezettek az április 22-én Csévharaszton megrendezésre kerülõ megyei döntõn mérhetik össze
tudásukat, majd a továbbjutókra nyár elején országos szintû megmérettetés vár.
Az eredmények kiértékelése után az általános
iskola kategóriában elsõ helyezést ért el a Koren
István Általános Iskola csapata (Domony), felkészítõ tanár Lippai Anett. Második helyezett a Blaskovits Oszkár Általános Iskola (Nagytarcsa) I-es
csapata, felkészítõ tanár Kovács Ádám. Harmadik
helyezett az Arany János Általános Iskola (Bag)

He ti s por t
ÁPRILIS 8.: Diákolimpia, nagypályás
foci IV. kcs., 13 óra, GEAC pálya
ÁPRILIS 9.: Diákolimpia, úszás I., II.
kcs., Székesfehérvár
Diákolimpia, kosárlabda IV.kcs. lány ,
9.30, Nagykőrös
Labdarúgás, NB III. Gyöngyös – Pelikán FC, 16 óra, Gyöngyös
ÁPRILIS 11.: Diákolimpia, kispályás
foci, I. kcs.: 14 óra, GEAC pálya, II.
kcs.: 14.30., GEAC pálya
Városi kispályás labdarúgás: Denevér
– Viktória, 17 óra, GEAC pálya, Speed
– Vitech 18 óra, GEAC pálya

Tóth Krisztina

Boros (román-horvát) párossal szemben. Bátorfi
Csillának ez lett volna a tizedik legfényesebb kontinensbajnoki medálja. Ez azért is szép lett volna,
mert ezzel a rangos tornával zárta le pályafutásának ezen részét. Szép lett volna, de búslakodásra
semmi ok, hiszen egyrészt az ezüst is szépen csillog, másrészt a gödöllõi Tóth Krisztina a nõi párosban szerzett ezüstérmen kívül a vegyes párosban sem maradt érem nélkül, a fehérorosz Szamszonovval az oldalán harmadik helyezést ért el.

Helyreigazítás

inkább a szabadidõsport irányvonalába tartozik
a szenior judo. Mindezeket cáfolva a bajnokság
rangját jelzi, hogy 8 országból több mint 130
versenyzõ érkezett Gödöllõre, hogy megmérettessen.
-cn-

15

A március 24-i számunk vívó junior ob-ról
szóló beszámolójában tévesen jelent meg, hogy
Nagy Petra Benkó Rékát verte meg a nyolcaddöntõben, õ ugyanis a negyeddöntõig veretlen
volt, s ott is csak nem kevés bírói segédlettel –
még a büntetõtust sem ítélték meg – kapott ki a
világkupagyõztes Minda Szilviától 15:13-ra.
Nagy Petra a nyolcaddöntõben Réka húgát, a
még csak újonc korcsoportos Benkó Enikõt verte meg, aki fiatal kora ellenére (91-es születésû!) így is a nyolcadik helyen végzett a junior
magyar bajnokságon.

III-as csapata, felkészítõ tanár Kuthi Józsefné. A
középiskolás kategóriában az aszódi evangélikus
egyház Petõfi Sándor Gimnázium és Kollégium
csapata vihette haza a serleget, felkészítõ tanár Osgyáni Zoltán.
A verseny díjait dr. Gémesi György Gödöllõ város polgármestere, míg az ajándékokat Horváth
Ferenc tûzoltó ezredes a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át. Köszönet
illeti a verseny támogatóit a Gödöllõi Polgármesteri Hivatalt, a DMRV Rt. a Magyar Posta Rt. Gödöllõ 1. sz. postáját, a Gödöllõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságot.
Végül, de nem utolsó sorban sok sikert és eredményes szereplést kívánuk a körzetünket képviselõ két elsõ helyezettnek a megyei döntõn.
Tóth József pv.főhadnagy
kirendeltség-vezető

ÁPRILIS 12.: NAP Országos mezei
futás repülőtér
Városi kispályás labdarúgás: 17 óra:
Amatőr – Barcelona, 18 óra: Dinamic
– Papp M., GLC pálya
ÁPRILIS 13.: Városi kispályás labdarúgás: 17 óra: Móres FC – Rubau 98,
18 óra: BF. Vill. – Szeméremajax, GLC
pálya
MARGITA PROGRAMOK:
ÁPRILIS 8.: Előnevezési határidő az
Apenta hegyi futóversenyre (máj. 8.)
távok: félmaraton, váltó, 2 km, családi
gyalogtúra
ÁPRILIS 9.: Gyalogtúra Galgamácsától hazáig. Találkozó: Gödöllőn a
vasútállomáson 7.30-kor, vonat indulása: 7.44-kor. Útvonal: GalgamácsaÖreg-hegy-Vácegres- Háromház- Margita-Babatpuszta - Gödöllő. Táv kb. 20
Km. Túravezető: Pálffy Tibor
ÁPRILIS 10.: Isaszegi csata emléktúra
55-30-15 gyalogos teljesítménytúra.
Rajt: Isaszeg, piac, 6-10 óráig
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Végh György: Virágzó április
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Beküldési határidõ: 2005. április 14.
A 11. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A rabló is ma ne raboljon / És a megtorlás vesztegeljen / Minden irgalommá simuljon
/ Az Úr megbocsát a kereszten“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerték: Orosz Ferenc, Babati
u. 4., Tihanyi Béla, Szabadság tér 12-13.

VEZETÕ

EVÕKANÁL A
SZAKÁCS-

CÉGFORMA

KÖNYVBEN!

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
elõadására 2 fõ részére belépõt nyert: Veres
Tibor, Szt. János u. 9.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát nyerte: Egri Gábor, Szt. János u. 23.
A Városi Fimszínház kedvezményekre
jogosító klubkártyáját nyerték: Kovács
Krisztián, Kossuth L. u. 50., Bobos Józsefné,
Batthyány u. 136.

Dogfüggők Napja

Apolló és a többiek
Elsõ alkalommal rendezték meg a Gödöllõi
Kutyakiképzõ Iskolában az országos német
dog találkozót. Gerháth Eszter olyan hagyományteremtõ szándékkal indította útjára a
rendezvényt, amely az elsõ, de közel sem az
utolsó volt.
A német dog tulajdonosoknak ez olyan ismerkedési, találkozási lehetõséget jelentett,
amely a „dogtársadalmat“ még jobban összekovácsolja. Ezen kívül pedig önfeledt szórakozást kínált családtagoknak és érdeklõdõknek is. Joggal rendezték meg a legek versenyét, hiszen egy kifejlett német dog marmagassága 80 centiméter feletti és testsúlya is
elérheti a 80 kilogrammot. Volosz György, a

Hungária Dog Club elnöke (aki személyes
jelenlétével megtisztelte a rendezvényt) elmondta, hogy neki már volt 120 kilogrammos dogja is. A gyermekek sem maradtak
program nélkül a kutyasimogatáson kívül,
hiszen rajztudásukban mérhették össze képességeiket.
Természetesen nem lehet kutyaverseny
engedelmességi bemutató nélkül, valamint
részt vett a találkozón Akin, a vak kutya, aki
az „Év kutyája“ kategória 3. helyezettje lett.
A valaha élt és ismert legidõsebb dognak dr.
Gémesi György polgármester különdíjat
ajánlott fel.
(Z)

