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Tovább bővült védett értékeink listája

A múltunk tisztelete

Az önkormányzat által a helyi értékek védelmérõl szóló 2003-ban elfogadott rendelet eddig 153 védett értékrõl rendelkezett, amelyek között épületek, mûalkotások és település részek egyaránt megtalálhatók. A lista
bõvítése most azért vált szükségessé, mert az
önkormányzathoz több jelzés is érkezett,

Fotó: Tatár Attila

A képviselő-testület áprilisi ülésén
tovább bővítette a helyi védettség alá
tartozó értékek listáját. A képviselők
döntésének eredményeként védettség alá tartozik jövőben gróf Teleki
Pál, Hegedűs Gyula, Hargitai (Hoffmann) János, Bor Ambrus, Ivánka Imre, Neszveda Antal és P. Kollár Péter
kapucinus rendfőnök síremléke. Védelmet kapott a premontrei és a kapucinus temető, az Alsópark, valamint több épület és városrész, a Bezsilla-villa, a máriabesnyői vasúti
megálló, a vörös óvoda, a Kör utca
13., a Köztársaság utca 16. alatti épület, valamint a Petőfi téri evangélikus
templom, a Petőfi tér, és a Bethlen
Gábor utca Szabadka utca és Grassalkovich utca közötti szakasza. Védettség alá helyezték az Isaszegi csata áldozatainak emlékművét is, amelyen a közelmúltban fedeztek fel ismeretlen eredetű sérüléseket.

Alapítva 1992

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Megtartotta áprilisi ülést Gödöllõ városának
képviselõ-testülete. A városatyák többek között az idei sport támogatásokról is döntöttek.
(2. oldal)
Az édesanyákat köszöntjük május elsõ vasárnapján. Ebbõl az alkalomból lapunk a legnagyobb létszámú gödöllõi családot kereste fel.
Sivadó János görög katolikus lelkész felesége, Hedvig asszony, nyolc gyermeknek adott
életet.
(3. oldal)
Negyedik alkalommal rendezték meg az országos népzenei versenyt. A Chopin Zeneiskolába az ország negyven mûvészeti iskolájából, mintegy száznegyven diák vett részt a
megmérettetésen.
(3. oldal)
Számtalan színes szórakoztató és sport program várja majd az érdeklõdõket május elsején az Alsóparkban.
(6. oldal)
Az ifjúsági törvény tervezetérõl rendezett
konferenciát a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége.
(7. oldal)

amely arra utalt, hogy a besnyõi temetõben
lévõ, úgynevezett lejárt sírok értékesítés alá
kerülhetnek, függetlenül attól, hogy városunk lakói számára milyen eszmei értékkel
bírnak. Magánszemélyek, iskolák kezdték

meg az önkéntes munkát, amelyhez késõbb
csatlakoztak a szakemberek is, hogy megvizsgálják, mely építészeti és táji emlékeknek van a legsürgõsebben szükségük véde(folytatás a 3. oldalon)
lemre.
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Viszály nélküli megoldást keres az önkormányzat

Nem lesz hajléktalanszálló a Ganz utcában
A hajléktalanok ellátásának kérdésével is foglalkozott április 21-i ülésén a
képviselő-testület és úgy határozott,
hogy megköszöni a Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezetének a hajléktalanok
komplex ellátására vonatkozó korábbi
ajánlatát, azonban a tervezett intézmény székhelyének megjelölt Ganz utcai ingatlant nem tartja konfliktusmentes működtetésre alkalmasnak. Egyben felkérte eseti bizottságát, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a hajléktalanok ellátásával kapcsolatos feladatok megoldási lehetőségeit, javalataival, észrevételeivel segítse a megfelelő,
megalapozott döntés meghozatalát.
A Vöröskereszt az év elején ajánlotta fel, hogy
átveszi a hajléktalanok ellátásának és a szeretetotthon mûködtetésének a feladatát. A képviselõ-testület az ajánlat részletes megvitatására eseti
bizottságot választott. A munkacsoport elnöke,
Bükkfalvy Beatrix képviselõ most részletesen
beszámolt tapasztalataikról.
Március 8-án helyszíni bejárást végeztek a
szárítópusztai hajléktalanszállón, valamint a
Ganz utcai ingatlanban. A hajléktalanszálló 10
férõhellyel mûködik, ezek jelenleg be vannak
töltve. A szeretetkonyha szolgáltatásait – reggelit, ebédet és estebédet – naponta 42 fõ veszi
igénybe.
Török László, a Vöröskereszt megyei elnöke
részletes tájékoztatást adott az átmeneti szálló,
éjjeli menedékhely, nappali melegedõ szolgáltatási típusok jogszabályban rögzített feltételrendszerérõl. Véleménye szerint a Ganz utcai
ingatlan lenne a legalkalmasabb helyszín, melynek felújítását követõen magasabb színvonalú,
kulturáltabb és a társadalom számára is elfogadható ellátórendszert tud létrehozni az önkormányzat a Vöröskereszttel közösen. Lényeges,
hogy az intézményi ellátás közel legyen a városközponthoz, mivel a hajléktalan személyek
gondozása mindennapos kontrollt igényel.
A bizottság ülésén a Madách Iskola igazgatója nevelõ-testülete nevében határozottan ellenezte, hogy a szomszédságukban hajléktalan ellátó intézmény jöjjön létre. A tanulókat félti a
hajléktalanok által közvetített negatív életmintától és aggályát fejezte ki arra vonatkozóan,
hogy a hajléktalanszálló létrejöttét követõen a
gyermekek a hajléktalanok részérõl mindennapos atrocitásoknak lesznek kitéve. A szakiskolába bekerült gyermekek nem tanulás-motiváltak, ezért félti õket, nehogy mintaértékû legyen
1-2 gyermek számára a hajléktalanság.
Az igazgató felvetése alapján elhangzott
olyan álláspont, mely szerint a kialakításra kerülõ hajléktalan szállón 24 órában rendelkezésre állnak a szociális szakemberek, akik felügyelik, gondozzák az arra szorulókat. Ez az ellátás
olyan érzékeny terület, amely magas fokú toleranciát igényel minden állampolgártól.
A bizottság következõ ülésén, április 6-án tájékoztatást kapott arról, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincsen olyan ingatlana, amely
szakmailag alkalmas lenne hajléktalan személyek komplex ellátására. A bizottság tagjai részérõl ismételten kifejtették, hogy már történt
lakossági tiltakozás a hajléktalanszálló jövõbeni elhelyezésére vonatkozóan.
A Dózsa Gy. u. 2 szám alatti szeretetkonyhát
1-2 hónapon belül be kell zárni. A hajléktalan,
szociálisan rászorult emberekrõl azonban az
önkormányzatnak törvényben elõírt kötelezettsége gondoskodnia. Hosszú távon a szárítópusztai szálló sem alkalmas a hajléktalanok
komplex ellátására.
Az eseti bizottság elnöke végül azzal a kiegészítéssel terjesztette elõ határozati javaslatait, hogy hajléktalanok ellátását minden érintett fél számára konfliktusmentes és elfogadható módon kell megoldani.
– Jó, ha a képviselõk megismerkednek ilyen
jellegû, az önkormányzatok számára kötelezõen
elõírt, de állami támogatással nem megfelelõen
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finanszírozott ügyekkel, ellátásokkal – mondta
el hozzászólásában Gémesi György polgármester, aki megköszönte a bizottság és Bükkfalvy
Beatrix munkáját.
– A hajléktalanok ügye mindenkinek mást jelent – folytatta –, de nem szabad homokba dugni a fejünket, fedelet, esélyt kell adnunk azoknak az embertársainknak, akik különbözõ okok
– például válás – miatt hajléktalanná váltak.
Olyanok is vannak közöttük, akik dolgozni járnak, de nincs hová hazamenniük. Szakmai, világnézeti és politikai meggyõzõdésem szerint
még használhat is a hajléktalanok fájdalmas
példája a gyerekeknek. Tiltakozom, ha álprobléma emlegetésével akadályoznak jó megoldásokat. Mint polgármesternek azonban a belsõ
béke fenntartása is feladatom, legyen szó a testületrõl vagy a városról. Ezért támogatom a határozati javaslatokat.

Elfogadták a múlt év zárszámadását
Félmilliárd forinttal nőtt a város vagyona
A városi önkormányzat vagyona a fejlesztések eredményeként 510 millió forinttal emelkedett a múlt évben, mutatta ki a 2004. évi zárszámadás, amit ellenszavazat nélkül fogadott el
a képviselõ-testület április 21-én. A 8 milliárd
forintot meghaladó bevétel 3 százalékkal több a
tervezettnél, a kiadások viszont 12 százalékkal,
981 millió forinttal alacsonyabbak a költségvetésben meghatározottnál. A megtakarítás jelentõs része az idei évre áthúzódott fejlesztési kifizetésekbõl adódott.
A tervezettnél kedvezõbbek a tényleges helyi
adóbevételek (többet is vont el az állam Gödöllõ magas adóerõ-képessége miatt). Az iparûzési
adóbevétel 30 millió forint híján kétmilliárd
forint (a terv 1,6 milliárd forint volt). A tervezett 185 millió forinttal szemben 203 millió forintot könyvelt el a város építményadóból, míg
a telekadó 5 millió forinttal haladta meg az elõirányzott összeget.
Az önkormányzati intézmények mûködési
bevételei elérték a 460 millió forintot, amely
több mint 76 millió forinttal magasabb az eredeti elõirányzatnál. Ingatlanértékesítésbõl a tervezettnél szerényebb a bevétel, ami jórészt annak a következménye, hogy az önkormányzati
telkek árát már áfa is terheli.
A város 2004. évi pénzmaradványa 869 millió forint. Ebbõl a képviselõ-testület korábban
kötelezettséget vállalt 653 millió forint felhasználására. A fennmaradó összegbõl az áprilisi
ülésen hozott döntés szerint – az idei költségvetési rendelet kiegészítésével – 71 millió forint
kerül a városi tartalékba, a többi személyi juttatásra és járulékaira továbbá dologi kiadásokra
használható fel.

Folytatódik az útprogram
Szilárd burkolatú utak építésére 70 millió
forint fedezetet biztosított az idei költségvetésében a képviselõ-testület. A fedezet felhasználásáról az útépítési ad-hoc bizottság javaslatát elfogadva egyhangúlag döntöttek.
A bizottság az útépítésekkel, útjavításokkal
kapcsolatban három lehetõséget vizsgált. Szóba
került a meglévõ utcák szõnyegezése, az utcák
tervek szerinti megépítése, végül az utcák emelt
szintû útjavítása.
Az elfogadott variáció szerint az Õz utcai telkek értékesítésébõl származó keret nagyobbik
részébõl emelt szintû útjavítások készülnek. A
Blaháné úton a Rét utcától kifelé aszfaltszõnyegezés történik, a Kenyérgyári úton és Röges
utcában pedig kõterítéses út készül. Az útjavításokat a VÜSZI Kht. alaptevékenységként végzi
el.
A Rózsa utcában 300, az Akácfa utcában
170, az Iskola utcában 200, a Hõs utcában 250,
a Sió utcában 180, a Balaton utcában 220, a Turul utcában 170, a Damjanich-Hétház utcában
500, a Hársfa utcában 200, a Blaháné úton

1000, a Kenyérgyári út folytatásában 320, a Röges utca folytatásában 350 méter hosszú szakaszon dolgoznak majd az építõk.

Felosztották a 30 milliós sportkeretet
A sportfeladatokra biztosított 30 millió forint
felosztásáról is döntött a képviselõ-testület. A
kiemelt sportágak szakosztályai 18,6 millió forintot kaptak. Ezen belül az Architekton Gödöllõi Röplabda Club, a GEAC atlétikai szakosztály és a GEAC vívószakosztály 4,7-4,7, a Pelikán FC 2,5, a Gödöllõi Kézilabda Club 1,2 millió, a Gödöllõi Góliát DSE 800 ezer forintot
kap.
A F. U. T. Alapítvány, mely fontos szervezõmunkát tölt be és tevékenyen részt vállal a gödöllõi óvodáskorú gyermekek rendszeres ortopédiai szûrésében, egészséges életmódjának kialakításában és a preventív programok végrajtásában 1,5 millió forint támogatáshoz jut. A
Gödöllõi Sport Közalapítvány, mely jelentõs
szerepet tölt be Gödöllõ sportéletében, a kiemelkedõ teljesítményeket elérõ sportolók és
sportvezetõk elismerésében, díjazásában, valamint a sportszervezetek elõre nem látható gondjainak enyhítésében 1 millió forint támogatást
kap.
Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények sportcsoportjai, melyek az atlétika, a
vívás, a sakk és a diákolimpia felmenõ rendszerû labdajátékaiban eredményesen versenyeznek
és kapcsolatot tartanak fenn a városban mûködõ
sportszakosztályokkal, pályázati úton kapnak
támogatást 1,5 millió forintos keretbõl.
A Városi Diáksport Bizottság (DSB) 500
ezer forintot kap versenyrendezésre és a diákolimpiai versenyekre utazó tanulók költségeihez való hozzájárulásra.
A Gödöllõn megrendezésre kerülõ hazai- és
nemzetközi versenyek lebonyolításához, díjazásához, a szabadidõs versenyek lebonyolításához, a fogyatékkal élõk versenyzési lehetõségeinek elõsegítéséhez, a nevelési-oktatási intézmények sportszakmai továbbképzései költségeinek biztosításához 2 millió forinttal járul
hozzá az önkormányzat, míg a Táncsics Mihály
úti sporttelep mûködtetési feltételeinek javításához 1,5 millió forinttal.
*
Pályázati úton 3,4 millió forint támogatást
kapnak azok a sportszervezetek, melyek nem
szerepelnek a kiemelt sportágak között, de egyre jelentõsebb szerepet töltenek be a város
sportéletében. A pályázati kiírásban megjelölt
határidõig 20 pályázat érkezett be az önkormányzathoz, több mint 7 millió forintos igénynyel.
A „Margita 344,2“ Turisztikai és Sport
Egyesület 400, a Gödöllõi Sakkbarátok Egyesülete 400, a Bocskai Sport Egyesület 300, a
Gödöllõi Futsal Klub 250, a Gödöllõi Taekwondo Sport Egyesület 250, a Fenyves Lovas Klub
Sport Egyesület 200, a BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület 200, a Gödöllõi Wado Sport
Egyesület 200, a Real Sec Olimpiai Taekwondo Sport Egyesület 200, a Szülõk a Premontrei
Szent Norbert Gimnáziumért Egyesület 200, a
Nepomuki Szent János Alapítvány 150, a Vuelta Sport Egyesület 150, a GEAC kézilabda
130, a Fujinaga Karate Do Sport Egyesület 100,
a Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület
100, a Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület 70,
a Pelikán Horgász Egyesület 50, a Wing Tsun
Kung-Fu 50 ezer forint támogatást nyert el.
A képviselõ-testület a Gödöllõi Lovas Sport
és Hagyományõrzõ Egyesület, valamint az
Egyesített Szociális Intézmény pályázatát nem
támogatja, mert nem felelnek meg a pályázati
kiírás feltételeinek.

Együttműködés sikeres pályázatokért
A fõváros XV. kerületének (szocialista) pol-

gármestere, Hajdu László országgyûlési képviselõ kezdeményezte a fõvárosi kerületek és néhány szomszédos település polgármesterénél
egy együttmûködési megállapodás létrehozását
azzal a céllal, hogy 2005-tõl, illetve a második
Nemzeti Fejlesztési Terv létrejöttétõl megnyíló
pályázati lehetõségeket az érintett önkormányzatok mindannyian a lehetõ legnagyobb mértékben használhassák ki és közös erõvel több
területen sikeresen részesüljenek fejlesztési támogatásban. A megkeresett önkormányzatok
között szerepel a gödöllõi is. A képviselõ-testület – némi helyi szocialista ellenkezéssel –
hozzájárult a csatlakozási szándék kifejezéséhez.

Bérlakások dolgozóknak
A képviselõ-testület három önkormányzati
bérlakást jelölt ki munkakör ellátásának elõsegítése érdekében történõ bérbeadásra. Kettõt a
Török Ignác Gimnázium anyanyelvi idegennyelv-tanárai részére, egyet pedig a Gödöllõi
Városi Rendõrkapitányság vezetõje által meghatározott, a városi rendõrkapitányságon foglalkoztatott dolgozó részére.

Eseti bizottság bírálja el a pályázatokat
Közoktatási intézmények vezetõi állásaira
beérkezett pályázatokat elbíráló eseti bizottságot hozott létre Gémesi György polgármester
elõterjesztése alapján a képviselõ-testület. A bizottság elnöke Guba Lajos, tagjai dr. Pannonhalmi Kálmán, Körösfõi László, Halász Levente és Dávid László.
A Martinovics utcai Óvoda, a Szent János utcai Óvoda, a Palotakerti Óvoda, a Kazinczy körúti Óvoda, az Egyetem téri Óvoda és a Logopédiai Intézet és Általános Iskola intézményvezetõi állására történõ pályázati kiírások az Oktatási Közlöny február 18-i számában jelentek
meg.
-it-

Parlamenti látogatás

Legyen Ön is
DR. GÉMESI GYÖRGY
országgyűlési képviselő
vendége a Parlamentben!
Ingyenes látogatásra jelentkezni
a tervezett látogatás elõtt egy hónappal
Pelyhe József parlamenti titkárnál
(20/823-1408) lehet!
BEUTAZÁS EGYÉNILEG!

Premontrei esték
Kik a jezsuiták? Mi a szerepük a mai
Magyarországon a rend tagjainak?
Hogyan működik a dobogókői szellemi, lelki központ, a Manréza ház?
Hogyan tekinthetünk keresztényekként a keleti vallásokra, filozófiákra?
Mindezekrõl szó esett Sajgó Szabolcs jezsuita
atya estjén, melyre a premontrei gimnázium
Fényi Ottó termében gyûltünk össze jó néhányan. Az atya nemrég megjelent versesköteteit,
mûfordításkötetét is bemutatta. Az egyik könyv
illusztrátora, a szintén jelenlevõ Kákonyi Júlia
képzõmûvész – a Manréza ház kiállításainak
rendezõje – munkáinak technikai kivitelezésérõl, valamint Gödöllõhöz való kapcsolatáról
beszélt.
N. A.
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Anyák napi beszélgetés Sivadó Jánosnéval

A legnagyobb család
Gödöllő a nagycsaládok városa.
Amíg a hazai szakemberektől állandóan halljuk, hogy sajnálatos módon
egyre kevesebb gyermek születik,
addig Gödöllőn az óvoda és iskolabővítés ad feladatokat az önkormányzatnak. Örömteli, hogy egyre
többen vállalnak három, vagy annál
is több gyermeket, s így közel kétszáz nagycsalád él városunkban. A
legtöbb gyermeket Sivadó János görög katolikus lelkész és felesége neveli. Ők nyolcszor örvendhettek a
gyermekáldásnak, amit valóban annak tartanak. A családi tűzhely melegének őrzője, Hedvig asszony, nagy
szeretettel gondozza, tanítja a ház
apraját, akik közül a legidősebb tizennégy esztendős, a legkisebb pedig öt hónapos.
– Tudatosan vállalták a nagy családot?
– Számunkra természetes volt, hogy nagy
családunk legyen, hiszen mind a ketten nagy
családból származunk. Amikor összeházasodtunk, a férjem legalább öt gyermeket szeretett volna.
– Mindig édesanyának készült, vagy más
hivatás is lebegett a szeme elõtt?
– Konzervatóriumot végeztem, három diplomám van, ha akarnék, taníthatnék is, de
úgy érzem, az ember csinálja azt, ami a dolga. Amikor iskolába jártam, tanultam, mert
az volt a feladatom, amikor késõbb megkérdezték, mit szeretnék csinálni, természetes
volt számomra, hogy azt válaszoltam, édesanya szeretnék lenni.
– Ezek szerint az Ön életében a zene teljesen háttérbe szorult?
– Ez azért így túlzás. Rendszeresen zené-

lek a testvéreimmel. A Benyus testvérekkel –
akik közül én egy vagyok – kéthetente adunk
koncertet. Bár a testvéreim is nagycsaládosok, valamennyien zenélünk, azon kívül tanítom a gyermekeimet is hangszeren játszani. Igaz, nem sok idõm van gyakorolni…
– A gyermekek hogyan élik meg, hogy õk
más közegben nevelkednek, mint a legtöbb
társuk?
– Nekik is természetes, hogy sokan vagyunk, hiszen a rokonoknál is ezt látják.
Igyekszünk õket olyan szemléletben nevelni,
hogy a valódi értékeket tekintsék életük folyamán mérvadónak. Azt hiszem, az a feladatunk, hogy megvalósítsuk Isten velünk való szándékát, a gyermekeinket pedig úgy neveljük, hogy õk is erre törekedjenek. Egyébként én a nagycsaládosságról is ezt gondolom. Hiszen nem mindenkinek adatik meg a

Országos népzenei verseny a zeneiskolában

Művészi és emberi teljesség
Negyedszer rendezett a múlt hét végén, péntektől vasárnapig országos
népzenei versenyt az alapfokú művészeti iskolák hallgatói számára a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola. Szerte
az ország negyven intézményéből
mintegy száznegyvenen versenyeztek
szólóhangszer, szólóének, hangszeres
együttes és énekegyüttes kategóriában.
A versenyzõk csak autentikus népzenét tûzhettek mûsorukra. Volt mibõl válogatniuk, nekünk,
magyaroknak kétszázezer népdalunkat gyûjtötték össze, jegyezték le az évek során a népzenekutatók. (Szemben például a nálunk jóval nagyobb német nemzet négyezer népdalával.)
A pénteki megnyitón a megjelenteket, a zsûri
tagjait, a verseny résztvevõit dr. Nánási Éva
címzetes fõjegyzõasszony köszöntötte. Megnyitót Szûcsné Hobaj Tünde, az Oktatási Minisztérium címzetes fõtanácsosa mondott.
Három korcsoportban mérték össze tudásukat, akik eljöttek: 12 éven aluliak, 12-16 és 1622 évesek korcsoportjában. Értékelésre, díjkiosztásra, majd a legjobbnak ítéltek gálamûsorára vasárnap került sor. Ez eseményt dr. Gémesi György polgármester nyitotta meg. Elmondta: mindaz, ami lezajlott, azt mutatja, van remény rá, hogy a következõ generáció továbbviszi a mûvészi, szellemi értékeket – egy olyan

Felhívás
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub gyűjtést
szervez a mellékelt ábrán látható asztalok és padok Alsóparkban, május végén történő felállítására. Egy egység felállítása kb. 40 000 forintba kerül. Kérjük, hogy hozzájárulásával támogassa
városszépítő kezdeményezésünket!

világban, amikor nem azok állnak életünk központjában. Akiket most itt hallgathattunk, megmérettek. Bebizonyították, hogy szívükben õrzik nemzeti hagyományainkat.
Halmos Béla népzenekutató, a zsûri elnöke
arról számolt be: a népzenei oktatás mostanra
olyan termékeny, hogy igen nagy feladat egy
ilyen verseny lebonyolítása. Keresztülvihetetlen, hogy mindenrõl elmondják a véleményüket. A díjazásnál sávokat állapítottak meg. Kiemelt nívódíjat, nívódíjat, dicséretet és oklevelet
osztottak.
Nívódíjat kaptak az itthoni versenyzõk, a zeneiskolából énekegyüttest alkotó Juniki Anna
és Juniki Mária. A kiemelt nívódíjasok közé
most leginkább a Hajdúságból, Debrecenbõl,
Hajdúböszörménybõl érkezettek jutottak. A gálamûsorban megbizonyosodhattunk Halmos
Béla azon szavainak igazáról: nagyon sok megrendítõ pillanat köszönhetõ a versenyzõknek.
Olyan, mikor az elõadásuk során nemcsak mûvészi, hanem emberi teljességet is felmutatnak.
Nagy része volt ebben a felkészítõ tanároknak, akiknek a zsûrin kívül Nánási Éva fõjegyzõ asszony és a Continuo Gödöllõ Alapítvány is
díjakban fejezte ki elismerését.
Végezetül Ferenczi Anna, a zeneiskola igazgatója a verseny teljes anyagának máris elkészült CD lemezét adta át Nánási Évának és a
zsûri tagjainak.
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lehetõség, hogy ennyi gyermeknek adjon
életet. Van, aki hiába szeretne, nem részesül
a gyermekáldásban.
– Azért manapság nem elsõsorban ezért
olyan kevés a
többgyermekes
család…
– Sajnos, a
mai
világban
más értékrend
uralkodik, mint
amit a mi családunk képvisel.
Az emberek, a
családtagok
sokszor nem figyelnek
egymásra. Nagyon
sokszor tapasztalom, hogy ha
nem a legszínvonalasabb
életvitelt tudják
biztosítani, azt
tragédiaként,
szegénységként
élik meg. Pedig nem az számít, hogy valaki
milyen márkás farmernadrágot, vagy sportcipõt hord! A gyermekeimet is ebben a szellemben igyekszem nevelni.
– Õk ezt elfogadják?
– Igen, hallgatnak rám. Ha pedig úgy érzik, hogy valamilyen gondjuk van, azt megbeszéljük. Elmondhatom, hogy az a család,
ahonnan jöttem, és az én családom, a gyermekeim is olyanok, hogy nyugodtan mondhatom, õk ajándékok. Odafigyelnek egymásra, ha a férjemet a lelkészi szolgálat elszólítja itthonról, és én is vele megyek kántorizálni, akkor vigyáznak egymásra.
– A külsõ hatások mennyire nehezítik meg
azoknak a dolgát, akik ilyen szellemben szeretnék nevelni gyermekeiket?
– Nekünk nagy szerencsénk van, hogy a
gyermekeink olyan iskolába járnak, ahol

szintén ezzel a szemlélettel találkoznak. A
Szent Imre iskolában, úgy látom, meg van a
törekvés, hogy a valódi értékek felismerésére, és tiszteletben tartására neveljék a gyermekeket. Nagyon örülök neki, hogy a gyermekek ott is ugyanazzal a szemlélettel találkoznak, mint itthon.
– Ezek szerint jól érzik magukat Gödöllõn? Hiszen Önök nemrég költöztek ide.
– Három esztendeje költöztünk Gödöllõre,
amikor a férjemet ide helyezték. Addig Szabolcsban éltünk. Nagy öröm volt ez számunkra, mivel így közelebb kerülhettünk a
családomhoz. Valóban jól érezzük itt magunkat. Nagyon sok jó kezdeményezést látunk,
amelyek segítik a nagycsaládban élõket. Azt
hiszem, amikor a mi szüleink vállalták, hogy
sok gyermeket nevelnek fel, sokkal nehezebb volt, mint ma. A nagycsaládosok egyesülete már pusztán a létével is segít, hiszen
akik sokgyermekesek, azoknak nem sok idejük van arra, hogy magukkal foglalkozzanak.
A mindennapok feladatainak megoldására
kell koncentrálniuk. Az ilyen egyesületek,
közösségek megerõsítést is adnak, hiszen az
ember tudja, nincs egyedül, vannak, akiknek
hasonló gondjaik vannak.
– Szoktak Öntõl tanácsot kérni más édesanyák?
– Elõfordul. De én mindig arra törekszem,
hogy inkább véleményt mondjak, hiszen nagyon jól tudom, hogy a gyermeknevelés kérdéseiben esetenként más-más út lehet a célravezetõ. Ezt mindig ki is hangsúlyozom, és
mindig javaslom, hogy hallgasson meg az
enyémen kívül más véleményeket is!
– Nem könnyû az az út, amelyen Ön jár.
Akkor is ezt választaná, ha újra kezdené?
– Igen. De nem nevezném nehéznek. Végzem a feladatot, amit vállaltam. Igyekszem
jó édesanya lenni, annak alapján, amit én otthon megtapasztaltam! Sokakkal ellentétben
én elmondhatom, hogy boldog vagyok, nem
választanék más utat.

(folytatás az 1. oldalról)

A védetté nyilvánítás nem jelent plusz
anyagi terhet az önkormányzat számára, elsõsorban azt szolgálja, hogy a megnevezett emlékeket ne lehessen megsemmisíteni, pusztán
üzleti szempontok, egyéni igények alapján.
Fenntartásukra, állapotuk megõrzésére, rendbehozatalukra jelenleg országos szintû pályázatok útján lehet támogatáshoz jutni, amenyB.J.
nyiben arra szükség van.

Sajnos volt, ahol már pótolhatatlan veszteséget kellett elkönyvelni. A feltérképezés során derült ki, hogy a Dózsa György úton lévõ
volt Építõipari Szövetkezet épületének üvegmozaikját, az épület átépítése során, mindöszsze két nappal a szakemberek kiérkezése
elõtt, egyszerûen leverték, így azt ma már
csak a fotók õrzik.
Bár a testületben
nagy vita alakult ki,
hogy miért pont
ezek az építészeti és
síremlékek kerülnek
fel a listára, valamennyi képviselõ
elfogadta
védetté
nyilvánításukat, azzal a kéréssel, hogy
rövid idõn belül
folytatódik a lista
bõvítése, amelyen
többek között Gödöllõ neves szülötteinek és díszpolgárainak síremlékei is
Az Alsóparkban
helyet kapnak.

K.J.

N. A.

Számlaszám:
101038365262273900000006
(Az adományozók nevét
tábla fogja jelezni.)
A Teleki-sír

Az isaszegi csata emlékműve
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Anya csak egy van...
„Mivel Isten nem lehetett ott mindenütt, megteremtette az édesanyákat.“
„Ismeretlen“ áll a szerző neve helyén a
fenti gondolat alatt. Gondolatok és
virágok töltik ki a vasárnap bekövetkező Anyák napjára is készült Anya csak
egy van című ékszerszépségű kis kötetet.
A könyvben fotókon dália, árvácska, kamilla,
petúnia, rózsa, pipacs, tulipán és még sokféle
virág, amilyeneket – jobb híján – átnyújtunk
évrõl évre az édesanyáknak. Hiszen: „Ha minden más bizonytalan is ebben a világban, az
anyai szeretet nem az“ – írja James Joyce. Az
anyánk az, akihez mindig futhatunk, akihez
mindig mehetünk, aki mindig szeret minket,
nem azért, mint mások, mert jók vagyunk, mert

szépek vagyunk, mert okosak vagyunk, hanem
csak úgy, ha rosszak, ha csúnyák, ha buták vagyunk is. Velük legrégibb a kapcsolatunk. Még
senki sem ismert minket, még nem bukkantunk
a napvilágra, de õk már érezték minden rezdülésünket. Csak õk, egyedül õk szenvedtek meg
azért, hogy mi létezhessünk.
„A legfontosabb, amit egy apa megtehet a
gyermekeiért, hogy szereti az édesanyjukat“.
Ez is egy „ismeretlentõl“ került a könyvbe. Az
apáknak van tehát – sok esetben csak lenne –
mit megszívlelniük. Hogy ne legyenek csonkák
a családok, hogy senkinek se a pokol jusson eszébe, ha a kiröptetõ környezetére gondol. Mert az
apa is létszükséglet a gyermek számára. De sokatmondó: a jó apát gyakran úgy jelölik, hogy
„anyaszívû apa“.
-nád-

Győry Vilmos hagyatéka

Meglepetés a múzeumban
„Mesebeli kiskirályhoz betévedt egy kisleány, Hogy az éppen uzsonnázott tulipános udvarán…“
A gyerekkoromból jól ismert, kívülrõl fújt vers
felmerült emlékezetem mélyérõl az Irodalmi kávéház a múzeumban címû sorozat elsõ rendezvényén, ahol is Bajusz Ágnes, a Református Líceum
tanára mutatta be Gyõry Vilmos (1838-1885) írót,
költõt, mûfordítót, evangélikus lelkészt. A fent
idézett, Mese címû verset Akác Jánosné tanárnõ
mondta el a hangulatos összejövetelen: mikor õ
volt kisiskolás, ez a kötelezõ tananyag része volt.
Mikor én jártam általános iskolába, már nem tanultuk, nekem a nagymamám tanította meg, de
azt nem, mert nyilván õ se tudta, hogy ki írta. Így
tehát a Gödöllõre költözésem, 1975 után járva a
Kossuth Lajos utcában, Gyõry Vilmosnak az azóta már múzeumba került emléktábláját látva az
egyik ház falán, nem töltött el a felismerés öröme.
Ami most pedig igencsak eltöltött. Lám, az ember
gyanútlanul elmegy egy programra, egy irodalmi

elõadássorozat, melyen a város középiskoláinak
magyar tanárai a Gödöllõhöz valamilyen módon
kötõdõ írókról, költõkrõl beszélnek, eseményére,
s máris eláll szeme, szája a meglepetésektõl.
Megtudhattuk, hogy Gyõry Vilmos 1881-ben
vásárolt „nyári lakot“ a Kossuth Lajos utcában.
Hogy 1854-ben jelent meg elsõ mûve, egy novella. Hogy szinte minden európai nyelvbõl eredetibõl fordított. Hogy imákat, áldásokat, templomi
énekeket is írt. Hogy mint lelkésztõl a konfirmandusok nem szentírási idézetet, hanem egy-egy a
személyükre szabott költeményt kaptak tõle.
Meghallgathattuk barátjának, Mikszáth Kálmánnak az elbeszélését arról, milyennek ismerte. A líceum tanulói közül ezt Meizner Ádám olvasta fel,
Püski Rita pedig néhány Gyõry Vilmos verset.
Mindeközben valóban kávézhattunk – sõt, aprósüteményt is fogyaszthattunk –, s aki még nem
látta volna, megnézhette a közönséget körülvevõ
Írók és múzsák Gödöllõn kiállítást. Szeretettel
várnak mindenkit a következõ alkalmakra.

Besnyői Esték
Rendezvénysorozat

IRODALMI KÁVÉHÁZ A
MÚZEUMBAN

Gödöllői középiskolák
magyartanárainak előadásai
AZ ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN C.
KIÁLLÍTÁS KÖZMÛVELÕDÉSI
PROGRAMJA
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)
Babicz Mária (Premontrei Gimnázium) elõadása
2005. május 18., szerda, 17 óra
BOR AMBRUS (1921–1995) Bíró Csilla
(Premontrei Gimnázium) elõadása
Az ingyenes rendezvényeken a résztvevõk a
múzeum vendégei kávéra, teára.

A Chopin Zeneiskola programjai

Nádudvari Anna

A Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Házban
(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok tere
3., volt Török Ignác Gimnázium)

Időpont:
2005. április 30., szombat,
19 óra
Vendégünk: Pilhál György újságíró
Az előadás címe:
„A nemzeti sajtó helyzete“

SÛRGÕSEN eladó Gödöllõn, a központhoz
és az Erzsébet parkhoz közel, egy 55 nm-es,
felújított, azonnal költözhetõ délnyugati fekvésû, külön vízórás, redõnyös lakás, hitelügyintézéssel. Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Világhírű muzsikus fellépésével
folytatódik a jótékonysági
hangversenysorozat
a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A mûvészek a kastély helyreállítása
érdekében a koncertek bevételét és
tiszteletdíjukat a királyi kastély
javára ajánlották fel.

MÁJUS 4., SZERDA:
Vásáry Tamás zongoraestje
19 órakor kezdődik a
díszteremben
MŰSORON:
Liszt: Mefisztó-keringő
Muszorgszkij:
Egy kiállítás képei
JEGYÁR: 3000 FT

HELYSZÍN:

Jegyek válthatók a kastélyban
hétfõ kivételével, 10-17 óra között.

Gödöllõi Városi Múzeum
2100 Gödöllõ, Szabadság tér 5.
Tel.-fax: 28-422-003, 421-997
E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu
www. kiralyikastely.hu

Kedves
Olvasóink!

Április 28., csütörtök, 18 óra
Bartók Béla emlékhangverseny a zeneszerzõ halálának 60. évfordulója tiszteletére
Tóthné Pataki Anikó és Törpényi Sándor
növendékeinek elõadásában
Április 30., szombat, 11 óra
Béres Ágota növendékeinek hangversenye
Május 2., hétfõ, 18 óra
A zongora tanszak hangversenye
Május 3., kedd, 16.30
Nyitrai Mónika növendékeinek hangversenye (hegedû)
Május 4., szerda, 17 óra
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva növendékeinek hangversenye (fuvola)
Május 5., csütörtök, 17.30
A vonós tanszak hangversenye
Május 6., péntek, 17 óra
Székely Judit növendékeinek hangversenye
(furulya)
Május 7., szombat, 10 óra
Philippné Legeza Judit növendékeinek
hangversenye (zongora)
Május 7., szombat, 11.30
Zagyváné Molnár Ildikó növendékeinek
hangversenye (oboa, furulya)
Május 8., vasárnap, 18 óra
„Ifjú tehetségeink“: a Gödöllõi Szimfonikus
Zenekar és a Zeneiskola kiváló növendékeinek
hangversenye (helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ)

2005. április 28.
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Tovább épülnek az aszfaltos utak

szakaszát, az Akácfa utca
Blaháné út és Galagonya
utca közötti szakaszát, az
Iskola utcát a Komáromi
és a Tisza utca között, továbbá a Hõs, a Sió, a Balaton, a Turul és a Hársfa utcát.
A Damjanich utca és a Hétház utca találkozásánál a vízelvezetés érdekében ötszáz méter
hosszan kiemelt szegély készül.
A Blaháné útra a Rét utcától a Hegy utcai
buszfordulóig új aszfaltszõnyeg kerül.
Megvalósul a Kenyérgyári út és a Haraszti út
összekötése; egyelõre kõzúzalékos útalappal és
ugyanilyen módon hosszabbítják meg a Röges
utcát a Rét utcáig. Az útépítésekre a nyár folyamán kerül sor.

Meghívó

Rózsától Hársfáig
A képviselő-testület döntésének eredményeként további utcákra kerül aszfaltburkolat az idén.
A csatornázást követõ emelt szintû úthelyreállítás keretében aszfaltozzák a Rózsa utca felsõ

MEGHÍVÓ
A gazdatüntetések előzményei, lefolyásuk, eredményeik.
Hogyan tovább…???

A megfáradtakat finom büfé várja. Várunk minden 10 évnél idősebb fiatalt, esetleg pingpongozni szerető szülőket!

A Lokálpatrióta Klub szeretettel meghív minden érdeklődőt a 2005. MÁJUS 7-ÉN, szombaton 14 órakor kezdődő

Polgármesteri válogatott – Papok csapata
jótékonysági mérkőzésre, játékvezető: Telek András, az FTC és a
magyar válogatott egykori védőjátékosa

A belépõ 200 Ft/fõ, amely a terembérleti
hozzájárulást tartalmazza.
Jegyigénylés: (30) 234-6116

valamint az azt követõ kötetlen beszélgetésre a gödöllõi Táncsics Mihály úti labdarúgó pályára.
A mérkőzés kezdőrúgását dr. Beer Miklós váci megyéspüspök végzi el.
A belépés ingyenes, a helyszínen az új római katolikus templom építésének javára adományok
befizetésére nyílik lehetőség.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendező
gödöllői polgári körök!

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
gödöllői szervezete.
Aki találkozni szeretne

DR. GÉMESI GYÖRGY

NYITÓBULI: április 29.,
18 óra, Trafo Club
Gödöllőn is indul a Magyar Éjszakai Sportegyesület Bajnokság, amelynek
keretében minden péntek este éjszakába nyúló asztalitenisz bajnokság lesz.
Célja: minél több diák és fiatal vegyen részt péntek éjszakánként a sportolásban és egyben felhívjuk a figyelmet az aktív szabadidõ eltöltésére, amely a drogprevenciót szolgálja.
Az összejövetelek minden pénteken 20 órától lesznek a Török Ignác Gimnázium tornatermében, illetve minden hónap utolsó péntekén a Trafo Clubban
(Palotakert).
Fellépő: a gödöllõi IRMA zenekar. Vendégek: dr. Faragó Sándor (pingpong doki), Németh
Károly (válogatott asztaliteniszezõ)

AZ ELŐADÁS ÉS AZ AZT KÖVETŐ
BESZÉLGETÉS IDEJE ÉS HELYE:
2005. MÁJUS 5., 18 ÓRA, gödöllői
Petőfi Sándor Művelődési Központ

Idén is sok szeretettel vár
mindenkit az Alsó-parkban
a majálison a

Pingpongozz, ne drogozz!

D. M.

Előadók:
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ)
elnöke, a demonstráló szervezetek és a tárgyaló delegáció vezetõje
dr. Ángyán József, egyetemei tanár, a SZIE
KTI igazgatója, a tárgyaló delegáció tagja
Bagi Béla, a MAGOSZ alelnöke, a demonstrációs bizottság elnöke
Péter Mihály, a demonstrációs bizottság tagja, a „Gazdák terének“ (Felvonulási tér)
„polgármestere“.

Május 1.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, valamint az Éjszakai Sportbajnokság
Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt április 29-én
17 órára a Művelődési Központba a nemzetközi fair-play vándorkiállítás megnyitójára.
A fotókból álló kiállítás kuriózum, amely az elismerésben eddig részesített magyar sportolókat
mutatja be.
A kiállítást megnyitja: dr. Gémesi György polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. Vendég: Németh Károly válogatott asztaliteniszezõ, a legutóbbi díjazott magyar sportoló

CSALÁDI SPORTNAP
Helyszín: Városháza elõtti tér és a hátsó parkoló, valamint a földszinti nagyterem.
Idõpont: 2005. május 1., 10.30-14.00
Fõszervezõ: Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Iroda
10.30: Notter Béla, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség elnöke
képes úti beszámolót tart Norvégiáról a földszinti nagyteremben.
11.15: Futóverseny – rajt, cél a Városháza elõtti térrõl, helye az Alsópark. Szervezõ:TIG DSE
11.30 – 12.00: Kutyakiképzõ iskola bemutatója

polgármesterrel, annak
lehetősége lesz rá 12-14 óra
között.

11.30 – 13.00: Kerékpáros ügyességi verseny, tesztlap kitöltés.
Szervezõ: Gödöllõi Rendõrkapitányság
Kosárradobó verseny, szervezõ: Gödöllõi Kosársuli

Gödöllõ Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
meghívja Önt és kedves családját a
MAJÁLIS alkalmából rendezett
CIGÁNYFESZTIVÁLRA
Színes, szórakoztató programok
10 órától

Futsal bemutató a 9 éves korosztály és az NB. I-be felkerült csapat
bemutatója. Szervezõ: Gödöllõi Futsal Klub
12.00 – 13.00: Küzdõsportok bemutatói: Gödöllõi Wado SE, Real
Sec Olimpiai Taekwon-do SE, Wing Tsun Kung Fu
13.30: Eredményhirdetés
A kerékpáros ügyességi versenyen és a kosárradobó versenyen egyéni és
családi verseny is lesz. A programok alatt a téren büfé üzemel:Kalória KHT.

Díjugrató lovasverseny
A Gödöllői Lovas Sport és
Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület
szeretettel meghív minden érdeklõdõt

2005. május 1-jén az
Alsóparkban megrendezésre
kerül díjugrató lovasversenyre
Versenyszámok: B/I., B/II., B/III., C/II.–
Opel Kupa
Helyszín: Gödöllõ, Alsópark Világfa
Idõpont: 2005. május 1., vasárnap, 9 óra
Ebédidõben az isaszegi Szent Márton Lovashagyományõrzõ Egyesület egy XIX. századi
huszárkarusszelt mutat be.
A verseny fõvédnöke: dr. Gémesi György,
Gödöllõ város polgármestere

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A szervezők

2005. április 28.

Gödöllői Szolgálat

Szakemberek tanácskoztak a MÖSZ szervezésében

Készül az ifjúsági törvény
A készülő ifjúsági törvényről tartott konferenciát a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége április 22-én. A közel kétszáz résztvevővel megrendezett tanácskozáson a törvény normaszövege alapján arra keresték a választ, hogy az abban megfogalmazottak mekkora terhet jelentenek majd az önkormányzatoknak.
Megnyitó beszédében dr. Gémesi György polgármester, a MÖSZ elnöke úgy fogalmazott,
fontos feladat az önkormányzatok számára,
hogy megoldásokat keressenek a fiatalok problémáira, hogy mindent megtegyenek azért,
hogy a jövõ generációját helyzetbe hozzák. Ez
azonban költséges és szakember igényes feladat. Mint mondotta, az önkormányzatok jelenleg is mindent megtesznek azért, hogy a fiata-

lokat érintõ veszélyhelyzeteket csökkentsék és
visszaszorítsák. Gödöllõ polgármestere a megoldás egyik fontos elemének tartaná, ha a jelenleginél jóval nagyobb hangsúly helyeznének a
szakemberek az oktatásra, de sajnos, mint fogalmazott, jelenleg pontosan ennek az ellenkezõjét tapasztalhatjuk. Gémesi György úgy fogalmazott, konkrét programokra, és azok megfelelõ finanszírozására van szükség.
A várhatóan szeptemberben életbe lépõ törvény elképzeléseit Mesterházy Attila, az Ifjúsági, Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium politikai államtitkára ismertette,
aki a három F: feladat, felelõsség, forrás törvényének nevezte a szakemberek elé került tervezetet. Mind mondotta, a kormány szándéka szerint feladathoz kötött normatív támogatásként
kívánja finanszírozni a törvény által kötelezõen
elõírt feladatokat.

Vécsey László, Szada polgármestere felhívta
a figyelmet arra, hogy amennyiben a meghatározott kötelezõ feladatokhoz nem biztosítanak
elegendõ forrást, úgy az a legtöbb hazai önkormányzat számára nem lesz finanszírozható.
Emlékeztetett arra, hogy az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos feladatait több törvény is
meghatározza, az egyes területekre vonatkozóan.
Dick Zsuzsa, a Nevelési Tanácsadó vezetõje
elõadásában gyakorlati kérdésekkel, az ifjúságot érintõ mentálhigiénés kérdésekkel foglalkozott. Mint mondotta, az ilyen jellegû problémák
attól függetlenül jelentkeznek, hogy egy adott
társadalom tagjai milyen jóléti szinten élnek. A
pszichológus kijelentette, csak megfelelõ megelõzõ munkával érhetõ el, hogy az ifjúság ne
csak, hogy ne problémákkal terhelten, de a korábbi generációk problémáitól is megszabadultan élhesse életét.
Mint az a konferencia zárszavában elhangzott, amennyiben a parlament elfogadja a
törvényt, úgy az az ifjúságpolitikai munkának
csupán a kezdetét jelenti.
-kj-
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Április 18-25-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Április 25–május 2-ig: Besnyõi, Szabadság
út 167. Tel.: 419-749.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Ápr. 30–máj. 1.: dr. Bucsy László , Gödöllõ,
Blaháné út 55. Tel.: 30/234-6116.

Recept

Tavaszi programok a Forrásban

vezett Életmód klub legutóbbi
elõadását is nagy figyelem kísérte, melyet a Szív és érrendszeri
betegségek témájában dr. Szabadfalvi András fõorvos úr tartott.
Az érdeklõdõket a továbbiakban is várjuk minden hó elsõ hétfõjén, 15 órakor.
Tini klubunk is nagy létszámmal, lelkes gyerekekkel mûködik. Az elmúlt két hónapban fõleg kézmûves programok szerepeltek, ahol tavaszt köszöntõ virágdíszek és anyák napi ajándékok készültek. Májusban tervezzük a Föld
Napja alkalmából nyílt kiállítás megtekintését.
Idén ünnepeljük a Tini klub mûködésének
hetedik évfordulóját is. Ennek alkalmából születésnapi összejövetelt rendezünk 2005. május
26-án, 14 órától. Erre várjuk mindazok jelentkezését, akik a klub 7 éves „történelmének“
résztvevõi voltak. Kérjük, hogy jelentkezzenek
az 513-605-ös telefonszámon azok, akik akár
munkatársként, önkéntes segítõként, vagy gyermekként vettek részt a klub életében.
Szolgálatunk kezdeményezi más települések
szociális munkában dolgozó intézményeinek
megismerését. Távolabbi célunk egy szakmai

mûhely létrehozása, ahol lehetõség van a tapasztalatok megosztására és továbbképzésre.
Legutóbb a mátészalkai Egyesített Szociális Intézmények, és a veresegyházi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai jártak nálunk. Bemutattuk intézményünket és szakmai
eszmecserét folytattunk. A veresegyházi Családsegítõ Szolgálat munkatársai ismertették az
intézményük által indított prevenciós programot. A gyermekek elleni abúzus prevenciójaként vetítettek le egy belga filmet. A film célja,
hogy a gyerekek felismerjék a szexuális abúzust, és védekezni tudjanak ellene. A Gyermekjóléti Szolgálat következõ szakmai konferenciáján, 2005. május 3-án a jelzõrendszer tagja
elõtt is ismertetik ezt a filmet.
Májusban tervezzük a hatvani Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat meglátogatását.

Kerámia tanfolyam:
2005. július 4-étõl július 13-ig felnõtteknek (16 éves kortól),
a foglalkozások naponta 10-18 óráig tartanak. Mûvészeti vezetõ:
F. Orosz Sára keramikusmûvész.
Gobelin- és szövõtanfolyam: 2005. június 27tõl július 8-ig, kezdõ, középhaladó és haladó
szinten (kb. 13 éves kortól), a foglalkozások
naponta 10-18 óráig tartanak. Mûvészeti vezetõ: Remsey Flóra kárpitmûvész
További tájékoztatás és felvilágosítás, jelentkezés az alábbi elérhetõségeken:
Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány alkotóháza, Gödöllõ, Körösfõi utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660.
e-mail: gimhaz@invitel.hu

A GÖDÖLLŐI SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
TÖBB MINT 10 ÉVE DOLGOZIK AZ ÖNÖK
SEGÍTSÉGÉVEL AZOKÉRT A GYERMEKEKÉRT ÉS CSALÁDOKÉRT, AKIK SEGÍTSÉGRE VÁRNAK.

7 éves a tiniklub
A tavaszi hónapok során a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden munkaterületén nagy lendülettel folyik tovább a munka.
Tekintettel a zord idõjárásra, a hajléktalan ellátás részeként tovább mûködik május elsejéig a
nappali melegedõ. Áprilisban a Kékkereszt
Egyesület nevében Tibold Gyõzõ tartott elõadást. Témája „A szenvedélybetegség súlyos
teher a társadalomra és magára az emberre is.“
Az elõadást a vártnál nagyobb érdeklõdés kísérte az érintettek körében. Pozitív példaként
egy volt hajléktalan sikeres újrakezdésének történetét is meghallgathatták. Egy egykor közöttük élõ volt kliens, saját példáján keresztül mesélte el, hogyan sikerült életét rendeznie, mekkora akaraterõre és kitartásra volt szüksége ehhez.
A Családsegítõ Szolgálat által sikeresen szer-

Civil sarok

Iparművészeti oktatás
A GIM (Gödöllői Iparművészeti Műhely)
1998-ban alakult a Gödöllőn és Gödöllő környékén élő hivatásos, országosan és nemzetközileg elismert iparművészek csoportosulásaként, a Magyar
Képző- és Iparművészek Szövetsége
tagjaiból.
A GIM Alkotóházában a hagyományokra épülõ
iparmûvészeti oktatási program valósul meg
(gobelinszövés, kerámia, rajz, festészet), amelyre
jellemzõ a növendékekkel való egyéni foglalkozás, mívességre, magas szintû mesterségbeli tudásra való nevelés, professzionális mûvészeti
környezetben. A GIM-Ház és a kiállítások rendszeresen látogathatók: szombat, vasárnap 14
órától 18 óráig; elõzetes bejelentkezés alapján,
más napokon is.
Az oktatási program része a nyári mûvészeti
tábor, amely 10 napos intenzív tevékenységet
jelent, ezért rendkívül nagy sikere van a növendékek körében.
A GIM-Házban a következõ tanfolyamok indulnak a nyáron:
Kerámia tanfolyam: 2005. június 20-tól 29-ig,
tanfolyam gyermekeknek (6-16 éves korig), a
foglalkozások naponta 10-16 óráig tartanak.
Mûvészeti vezetõ: F. Orosz Sára keramikusmûvész.

Ingyenes tanácsadások a Regina
Irodában
Jogi tanácsadás magánszemélyeknek: kedd ,
14-16 óra. Telefonos idõpontegyeztetés: dr.
Zomborné dr. Szabó Éva, 30-2877-335
Civil, pályázati tanácsadás: kedd 16-18 óra,
Milánkovics Kinga.
Munkavállalási tanácsadás: csütörtök 1011.30, Svéda Dóra
Regina Önkéntes és Civil Központ
Gödöllõ, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a civilinfo@reginanet.hu címre
várunk.

Gyermekjóléti Szolgálatunk elkészítette éves
beszámolóját, melyet Gödöllõ város képviselõtestülete a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés részeként elfogadott.

MAGOS CSIRKEMELL SALÁTA
Hozzávalók: 1 nagy kifilézett, csíkokra vágott
csirkemell, 1 evõkanál világos szezámmag,
olaj, só, frissen õrölt bors, 2 evõkanálnyi szójaszósz; a salátához: 3 db laskára vágott salátalevél, 1 kis fej lilahagyma, 1db kisebb cukkini,
1 db paprika, 1 db paradicsom, 1 ek. kukorica;
az öntethez: olivaolaj, egy tk ecet, só, frissen
õrölt bors.
Elkészítés: A húsdarabokat olajjal, szójaszósszal, keményítõvel és borssal egy-két órára
bepácoljuk. Ezután hozzákeverjük a szezámmagot. Alaposan összedolgozzuk, majd forró
olajban megsütjük, szalvétán lecsepegtetjük.
Az olajat, az ecetet a sót és a borsot összekeverjük. Az így kapott öntettel meglocsoljuk a
salátát. Ráhalmozzuk a még meleg húst, egy
kevés borsot darálunk rá díszítésül.

Forrás

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTÉRZÉST.
AJÁNLJA FEL MOST IS ADÓJA 1%-ÁT A
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY JAVÁRA.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– HÍRADÓ: BESZÁMOLÓ

A

MÖSZ

ÁLTAL AZ

IFJÚSÁGI TÖRVÉNYTERVEZETRÕL MEGTARTOTT KONFERENCIÁRÓL

SZÁMLASZÁM: 1-9176860-1-13

– RÉSZLETEK

A TALAMBA ÜTÕEGYÜTTES

KONCERTJÉBÕL

KENGURU GOLD
MÁRKABOLT
nyílik május 1-jén
a Family Divatáru bolt helyén (az
áruházzal szemben, a Szabadság tér 10.
sz. alatt)

Kenguru törzsvásárlói
igazolványok érvényesek,
beválthatók!
ÜZLETÜNKBEN:
– az újszülöttkortól 10 éves korig megtalálható, ami a babának és a gyermekeknek kell.
– 10 évestõl 14 éves korig maradt a vásárlóink által ismert gyermekruházat is.
Szeretettel várunk minden régi és
új vásárlónkat!

Tel.: 06-20/561-5315
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HEROSZ, VÜSZI

Lomtalanítás

Vigyél haza!

Kihelyezés, 1-1 db konténer

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/3508592, Karaszi Pál 30/
318-7255.
Bankszámlaszám:
11600006-0000000010550764

MÁJUS 2., HÉTFŐ

„Pamacs“
2 éves puli
szuka

Talált kutyák

2 hét múlva
elvihető
keverékek

Kossuth L. u. (Petõfi tér közelében)
Kossuth L. u. (Dózsa Gy. u. közelében)
Kossuth L. u. 42. sz. elé
Kõrösfõi-K. A. u. 18. sz. elé
Kõrösfõi-K. A. u. 32. sz. elé
Kõrösfõi-K. A. u. - Táncsics M. u. sarok
Városmajor u. - Dózsa Gy. u. sarok
Városmajor u. - Szent Imre u. sarok

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Vizsla keverék kan

Széchenyi u. - Balassi B. u. sarok

MÁJUS 4., SZERDA
Széchenyi u. - Semmelweis u. sarok
Széchenyi u. - Mikszáth K. u. sarok
Széchenyi u. - Kandó K. u. sarok
Széchenyi u. - Móricz Zs. u. sarok
Dózsa Gy. út 60. sz. elé
Dózsa Gy. út (Temetõvel szemben)
Erkel F. u. - Szent Imre u. sarok
Balassi B. u. 26. sz. elé
Semmelweis u. - Erkel u. sarok

MÁJUS 6., PÉNTEK
Semmelweis u. 20. sz. elé
Semmelweis u.-ba a Széchenyi u. és Kotlán
S. u. közé
Mikszáth K. u.-ba a Széchenyi u. és Kotlán S.
u. közé
Mikszáth K. u.-ba a Toldi u. és Széchenyi u.
közé
Mikszáth K. u.-ba a Toldi u. és Erkel F. u.
közé
Kandó K. u.-ba a Kotlán S. u. és Széchenyi u.
közé
Kandó K. u.-ba a Toldi u. és Széchenyi u.
közé
Kandó K. u.-ba a Toldi u. és Erkel u. közé
Móra F. u. közepe

MÁJUS 9., HÉTFŐ

Kérjük, segítsen adója
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41

„Cézár“
1 éves keverék kan

HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

toztatni. Ez a mozgékonysága válik elõnyére terelõkutyaként, illetve agility versenyen.
Közepes termetû, erõteljes, de elegáns
eb. Teste téglalap alakú, izmos. Feje
hosszú, szeme sötétbarna, füle feláll. Nyaka sima vonalú, izmos, kissé hosszú, a lapockák felé
szélesedik. Végtagjai erõs csontozatúak. Farka
csánkig ér, lelóg. Mindegyik belga juhászkutya
változat szõre bõséges, sûrû, jó szerkezetû. A
kanok szõrzete hosszabb, mint a szukáké. Az
elülsõ
végtagok
erõs csontozatúak,
az izmok szilárdak
és erõsek. Marmagasság kanoknál 62
cm, szukáknál 58
cm. Testtömeg 2428 kg. Alomszám 48 kiskutya. Várható
élettartam 10-14 év
Az Egyesült Államokban csak ezt a
fajtát nevezik belga
juhászkutyának. A
másik kettõ a tervueren és mailonis önálló fajtaként szerepel. Türelmes, fáradhatatlan terelõ
eb. Éber, félelmet nem ismerõ, intelligens. Kiváló munkakutya, és a sportban is élenjáró fajta. Temperamentuma, munkabírása, problémamegoldó képessége kimagasló. Katasztrófa- és
mentõkutyaként is megállja a helyét.
Következik: hosszú szõrû tacskó.

A groenendael
A gyakran egyetlen fajtaként számon tartott
belga juhászkutya egyszínû, fekete változata. A
hasonló testalkatú változatok színükben, szõrzetük hosszúságában és szerkezetében különböznek. A belga juhászkutyának négy típusa
van, valójában tehát négy különbözõ fajtáról
van szó: a fekete groenendaelrõl, a vörösesbarna tervuerenrõl, a
göndörszõrû lakenoisról és a kvartett legrövidebb szõrû tagjáról, a
malinois-ról. A groenendael eredetileg pásztorkutya volt, késõbb hadikutyaként szolgált: sebesülteket kutatott fel,
hírvivõként, jelzõkutyaként szerzett jelentõs elismerést magának. Mai
alakjának kialakulása
1890 táján kezdõdött,
amikor a belga Nicholas
Rose, a Groenendael kávéház tulajdonosa fekete
kutyakölyke mellé szerzett egy párt, és ezeket
tenyésztette tovább. Napjainkban elsõsorban
õrzõ-védõ feladatokat is ellát, de sportkutyaként, kedvencként is tartják.
Külleme világosan elárulja, hogy szoros rokonságban áll a német juhászkutyával. Noha
annál sokkal könnyebb felépítésû, így villámgyorsan tud elindulni, megállni vagy irányt vál-

J á rom a vá ro s t . . .

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Tatár Attila

Állati dolgok

Móricz Zs. u. közepe
Virág u. 9. sz. elé
Táncsics M. u.-ba a Kossuth L. u. és Kõrösfõi
u. közé
Táncsics M. u. 28. sz. elé
Táncsics M. u. - Kotlán S. u. sarok
Táncsics M. u. - Széchenyi u. sarok
Röges u. - Kazinczy krt. sarok
Dózsa Gy. út 76. sz. elé
Röges u. 23. sz. elé

Jártunkban-keltünkben vettük észre, hogy igen meleg napok köszöntöttek Gödöllő városára. Legalábbis a Szabadság téri kijelző szerint. Meghibásodás miatt
ugyanis jónéhány napja 70 fok feletti hőmérsékletet olvashatnak le róla az arra
járók, de sokan elgondolkodtak azon is, hány óra lehet 75 óra 15 perckor.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
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.: 20/472-3919.

* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai kisegítő nő
jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Megbízható nő takarítást, mosást, vasalást, varrást, bedolgozást,
heti 1-2 nap bolti kisegítést vállal. Minden megoldás érdekel: (28)
414-613; (20) 37-13-566.
* Bejárónőt keresek (vasalás is) heti egy alkalomra. Tel.: 404-845 (18
óra után).
* Kertépítést, kertrendezést, kertészeti munkákat, öntözőrendszer
telepítést vállalok! Érd.: 06-70-944-2377.
* Szobafestőt, mázolót felveszek. Tel.: 30/925-0246.
* Központban működő étterem szakácsot keres. Tel.: 20/3550-008,
30/528-8845.
* Takarítást és vasalást vállalok a délelőtti órákban, magánháznál.
Tel.: 70/609-5117.
* Gödöllői ruhaszalonba agilis, nyugdíjas hölgyet keresünk. Szükséges
varrónői vagy szabómesteri szaktudás. Érdeklődni a 06-30-9529-987
vagy 06-28-410-035 telefonon lehet.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, raktárost és
anyagmozgatót felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk: 2112
Veresegyház, Pf. 61.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését
várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Gödöllői iroda fiatal, agilis, dolgozni szerető ADOBE INDESIGNER
programot kezelni tudó tördelő-szerkesztő-adminisztrátort keresünk
főállásba. Érd.: 20/439-5949.
* Gödöllői és szentendrei irodánkba fiatal, agilis, dolgozni szerető
hirdetésszervezőket keresünk hosszú távra főállásba. Érd.: 20/4395949.
* Érettségivel, jó kommunikációs készséggel, B+PAV II jogosítvánnyal
munkát keresek anyagbeszerzői, gépkocsivezetői, eladói munkakörökben. Tel.: 30/2969-618.
* Gödöllői virágüzletbe gyakorlattal rendelkező virágkötőt felveszek.
Tel.: 20/340-9641.
* Önálló munkavégzésre képes villanyszerelőt és segédmunkást keresek. Gödöllő és Gödöllő környéki lakosok előnyben. Érd.: 30/9493326.
* Gödöllői munkahelyre számítógépes ismeretekkel rendelkező agilis
kolléganőt keresünk ügyintéző-szervezői-pénztárosi munkakörbe. Tel.:
20/9417-627.
* Központban működő étterem szakácsot keres. Tel.: 20/3550-008,
30/528-8845.

* INGATLANREFERENST keresünk Fót, Mogyoród területre, gödöllői
Citycartel franchise irodánkba. Feladatok: az eladandó ingatlanok
feltérképezése, szerződéskötés, értékesítés. Elvárásaink: megbízható, leinformálható múlt és jelen, szakmai rátermettség, jó kommunikációs
készség, szorgalom. Technikai feltételek: saját gépkocsi, mobiltelefon, digitális fényképezőgép. Amit kínálunk: hosszú távú partnerség, önálló vállalkozási lehetőség. Referenseink tiszta jutalékos rendszerben dolgoznak,
szerződéses formában. Érdeklődni lehet a 06-70-513-6150-es telefonszámon, önéletrajz küldése: v.viktor@citycartel.hu
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó. Válaszborítékért ingyenesen
tájékoztatom. Fowjhan Mónika, 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.
* Alumínium és műanyag nyílászárók gyártásához gödöllői munkahelyre
mechanikai műszerész vagy lakatos munkatársat keresünk. Érd.: 430962, 420-649.
* Érettségivel rendelkező munkatársakat keresünk három műszakos
munkarendbe, gödöllői munkahelyre, könnyű - fizikai munkára. Bérezés:
400 Ft/óra (nettó). Tel.: 20/3333-871, 20-9692* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer Ft. Képzettséget nem igénylő,
otthon végezhető munkalehetőségek. Nem házalás! Felbélyegzett
válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom. Szénási Szilvia, 2170 Aszód,
Falujárók u. 5/1. Tel.: 20/382-2252.
* Gödöllői panzióba keresünk angolul és/vagy németül beszélő recepcióst
24-48 órás munkaidőbe, középkorú hölgy személyében. Érd.: 20/2532598.
* Árpád Hentesáru Kft. gödöllői boltjába HENTES-ELADÓ pozícióba felvesz
szakképzett eladókat. További információ: 06-20-534-6150.
* Reklámfelületek értékesítésére munkatársakat keresek. Tel.: 20/4896967.
* Szakképzett, gyakorlattal rendelkező autószerelőt keresek főállásű
munkaviszonyba, autóbuszok javításához. Tel.: 20/9236-613.
* Fiatal, agilis, számítógépet alapszinten ismerő, jó német vagy angol kommunikációs készséggel rendelkező munkatársat kere eredetiségvizsgáló használt autó értékesítő állomás Gödöllőn. Tel.: 20/320-6521, 28/513300, 10-17 óráig. Jó kereseti lehetőség!
* Temetkezési vállalkozás munkatársat keres, jogosítvány előny. Érdeklődni 14 óra után a 06-20-418-0168 telefonszámon.
* Jó megjelenésű, önállóan dolgozni tudó, fiatal fodrászt keresek (férfi is
lehet) Szadára, szépségszalonba. Tel.: 30/2340-672.
* Kerepesi étterembe szakácsot keresünk. Nyitva tartás: H-P-ig. Érd.:
20/927-4424.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Takarítónőt keresünk nagy családi házba hosszú távra, megbízható, dolgozni szerető, munkájára igényes, cicát és kutyát szerető középkorú nő
személyében. Tel.: 30/250-3555.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.
Tel: 28-514-990
-Ambrus közben 55 m2-es, 2 szobás, felújított
lakás 12,9 MFt.
-Központhoz közel 74 m2-es, 2003-ban épült
lakás, gázcirkós fûtéssel, tárolóval 21,5 MFt.
-Palotakerten 64 m2-es, 2 szobás, felújított,
erkélyes lakás 11,2 MFt.
-János u-ban 59 m2-es, 2 szobás, nagy konyhás
lakás 11,9 MFt.
-Fenyvesben 718 m2 telken 100 m2-es, nappali +
3 szobás, napfényes családi ház, extra nagy
nyílászárókkal. 19,5 MFt.
-27 m2-es, földszinti iroda a központban,
igényes berendezéssel 7,4 MFt.
-Fenyvesben 1462 m2 belterületi, építési telek 14,62 MFt.
-Paganini sétányon 200 nöl telek, (villannyal,
gázzal, kútvízzel), 35 m2-es házzal 3,5 MFt.
-Hegyesi M. u-ban 379 m2 belterületi telek, víz,
villany, gáz közmûvekkel 2,2 MFt.
-Kartalon 2003-ban épült 65 m2-es családi ház,
850 m2 telken 15,8 MFt, vagy felújított gödöllõi
lakásra cserélhetõ.
-Budapest XVI. ker-ben 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás 13,5 MFt, vagy Gödöllõ környéki
családi házra cserélhetõ.
-Galgamácsán 62 m2-es társasházi lakás,
közvetlen kertkapcsolattal 11 MFt.

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

* Idős édesanyám mellé keresek olyan egyedülálló, idősebb nyugdíjas
nőt, aki a felügyeletét vállalná du. 2 órától este 9.30-ig, vagy du. 4
órától reggel 7-ig. Érd.: 430-738, de. 11-13 óráig.
* Gödöllői munkahelyre számítógépes ismeretekkel rendelkező agilis
kolléganőt keresünk ügyintéző-szervezői-pénztárosi munkakörbe. Tel.:
20/9417-627.
INGATLAN
* 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
*Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában kiadó egy kétszobás lakás. Tel.:
(70) 331-7291, (1) 251-3911
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában nagyméretű, szomszédos
(1500 és 2400 nm-es), panorámás építési telkek eladók.
Irányár: 11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
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Válasszunk óvodát!
- Manapság sokan döntenek úgy, hogy elköltöznek a
fõvárosból. Úgy tudom, ti tavaly költöztetek Gödöllõre. Hogyan született meg ez a döntés?
- Már régóta foglalkoztatott minket a gondolat, hogy
jó lenne felcserélni a "panel-életet" egy kertes házra.
Nézelõdtünk, gondolkodtunk, próbáltuk elképzelni,
hol éreznénk jól magunkat hosszú távon is. A
fõvárostól nem szerettünk volna messze kerülni, de a
zsúfoltságtól szerettünk volna megszabadulni. Bejártuk tehát a fõváros környékét, és végül Gödöllõn találtuk meg álmaink telkét.
- Milyen érzés volt végül is beköltözni az új házba?
- Sok küzdelmet tudhatunk magunk mögött, az
építkezés kicsit elhúzódott a tervezetthez képest, de
végül is tavaly nyáron sikerült beköltözni. Igaz, még
bizonyos munkálatok folytatódtak, mégis birtokba
vehettük a házat, és megkezdhettük a beilleszkedést.
- Hogyan történt ez a beilleszkedés, milyen
kérdésekkel találkoztatok?
- Egy új lakóhelyre történõ beilleszkedés nem zárul le
annyival, hogy beköszön az ember a szomszédaihoz,
és bemutatkozik. Persze ez az elsõ lépés, ám utána a
hétköznapi élet hozza magával a folytatást. Az új
lakóhelyen meg kell ismerkedni a vegyesbolt eladóival, a zöldségessel, a virágossal, a postással, a szemétszállítókkal, illetve új orvost kell választani, valamint,
ha valaki gyermekekkel költözik, akkor szükség van
új gyermekorvosra, óvodára, iskolára is.
- Sikerült az elmúlt egy évben mindenkivel megismerkedni, illetve iskolát, óvodát találni?
- Szerencsére igen. Nekünk egyenlõre egy gyermekünk van, kislányunk, Zsófi 5 éves. A lakótelepen
már 2 évet járt oviba, ezért a legnagyobb izgalmat a
megfelelõ óvoda megtalálása jelentette számunkra.
Tudtuk, hogy nehéz lesz a zökkenõmentes óvodaváltás, ráadásul már volt 2 éves tapasztalatunk, ezért
komoly elvárásaink voltak az óvodával szemben.
- Milyen elvárások voltak ezek?
- Zsófi a lakótelepi oviban 32 fõs csoportban kapott
helyet, ahol két nagyon kedves óvónéni próbált ezzel
a hatalmas csoportlétszámmal dûlõre jutni. Nagyon
jól képzett szakemberek és nagyon kedvesek voltak,
mégis lehetetlennek tûnt ezt a feladatot igazán jól
megoldani. Szerettük volna tehát, ha ezúttal kisebb
létszámú csoportba kerülhetetne kislányunk. Ezen
kívül viszont ragaszkodtunk a megszokott szakmai
színvonalhoz, a változatos programokhoz is. A harmadik elvárásunk pedig az iskolához kapcsolódott.
Mivel Zsófi már 5 éves, már csak 2 évet jár oviba, így
mindenképp olyan helyet kerestünk, ahol az utolsó
évben megfelelõ felkészítést kaphat az iskola elõtt. A
legfontosabb természetesen mindezek mellett az volt,
hogy olyan ovit találjunk, ahol Zsófi jól érezheti
magát.
- Egy új környezetben hogyan fogtatok hozzá a
kereséshez?
- Szerintem a jó hír mindig szájhagyomány útján terjed. Sokat sétáltunk a városban, már az építkezés alatt
is rengeteg emberrel ismerkedtünk meg, ezért sok
információt sikerült összegyûjteni. Így jutottunk el
ahhoz az ovihoz, a Tudásfa Tanodához, amely végül
is mindannyiunknak megtetszett.
- Nehéz volt meghozni ezt a döntést?
- Elõször telefonon érdeklõdtünk. Az ovi vezetõje
elmondta, hogy bármikor bemehetünk körülnézni, sõt
két-három napot bent is tölthetünk, mielõtt döntést
hozunk. Ha néhány napig látja az ember, milyen a
hangulat, a légkör, milyen a napirend, akkor könnyebben tud dönteni.
- Valóban bent töltöttetek pár napot?
- Tulajdonképpen egy délelõttöt töltöttünk bent, ez
éppen elég volt ahhoz, hogy megfigyeljük az ovi
életét. Számomra nagyon fontos az elsõ benyomás.
Amikor beléptünk az óvoda kapuján, egy hatalmas
fenyõkkel övezet fajátszótér tárult elénk, így a
kislányom kijelentette, hogy õ nem is menne tovább,
inkább itt maradna játszani. Végül mégis beljebb léptünk, és megismerkedtünk az egész ovival. Az óvoda
vezetõje körbevezetett minket, és rengeteget mesélt az
ovi életérõl. Elmondta, hogy az oviba összesen 40
gyermek jár, így a csoportlétszám 10-15 fõ között
mozog. Az óvónõk rendszeresen járnak továbbképzésekre, alapelv náluk, hogy a gyermekekkel differenciáltan, képességeiknek megfelelõen foglalkoznak. Gödöllõn elsõként vezették be a Minõségbiztosítási rendszert, mellyel az óvodai foglalkozások
színvonalát folyamatosan magasan tudják tartani. Az
állandó pedagógusok és dadusok mellett, az ovit rendszeresen látogatja logopédus, fejlesztõ pedagógus is,
aki szükség esetén egyénileg is foglalkozik a gyermekekkel. Ezen kívül számos külön programra is
lehetõség van. A néptánc, az angol, a hittan, a zenés
torna része a gyermekek életének, ha a szülõk igény-

lik, de az oviban a vidámságról, a szórakozásról
évente több alkalommal egy zenés mûsorral fellépõ
színtársulat is gondoskodik. A csoportok számára
havonta szerveznek kirándulásokat is, amelyek alkalmával múzeumokat, kiállításokat néznek meg, vagy
csak egyszerûen a környék szép helyeit fedezik fel. Az
óvodavezetõ elmondta azt is, mennyire fontosnak
tartják a szülõkkel történõ folyamatos kapcsolattartást.
Ennek érdekében minden hónapban biztosítanak egyegy nyílt napot, amikor a szülõk is betekinthetnek az
óvodai foglalkozások menetébe. Hirtelen olyan sok
információt hallottunk, hogy nem is tudtunk mindent
megjegyezni. Az utolsó év munkájáról kérdeztünk
még, hiszen jövõre már minket is érint ez a kérdés.
Kiderült, hogy az utolsó év munkáját úgy alakítják ki,
hogy a gyermekek számára zökkenõmentessé tudják
tenni az iskolakezdést. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a gödöllõi iskolákkal, a tanító nénikkel, érdeklõdnek, hogyan birkóznak meg az itt felkészített
csemeték az elsõ év akadályaival. Szerencsére a visszajelzések pozitívak, ami komoly sikernek számít
ebben a munkában.
- A sok elmondott információ alapján választottátok
a Tudásfa Tanodát, vagy sokkal inkább döntöttek a
titeket ért benyomások?
- Azt hiszem, a benyomások sokkal fontosabbak
voltak. Az információk csak szavak, amit lát az ember,
az mindig önmagáért beszél. Az egész ovira jellemzõ
volt a nyugodt és vidám légkör, ami nagyon megfogott minket. Az udvaron töltött idõ alatt eszembe
jutott, hogy az elõzõ oviban ugyanez hogyan zajlott.
Olyan volt az udvar, mint egy felbolydult méhkas. Itt
pedig, a kis létszámú csoportok miatt valóban nyugodtan játszhattak a gyerekek. Miután eljöttünk, Zsófi
egész délután emlegette azt a játszóteret, különösen a
hatalmas hajó tetszett neki, szeretett volna másnap is
visszamenni oda játszani. Összességében tehát a
családias légkör, és a színvonalas óvodai munka miatt
döntöttünk az óvoda mellett.
- Hogyan sikerült végül is a kislánynak a
beilleszkedés?
-Egy hétig csak délelõtt jártunk az oviba, és én is vele
voltam. A beszokatás ugyanis teljesen egyéni igények
szerint történik, és mi ezt így beszéltük meg Zsófival.
A harmadik napon már ott hagytam pár órára, a
következõ héten pedig már egész napot töltött a csoportban. Mostanra már teljesen beilleszkedett, reggelente sincsenek problémák a felkeléssel. Annyi minden történik vele nap mint nap, hogy a hazafelé vezetõ
úton csak mesél és mesél. A kirándulásokat különösen
szereti. A múltkor például az állatkertben voltak, és ez
nagyon tetszett neki. Bár velünk is láthatta már az
állatkertet, mégis más élmény volt ez a többi
csemetével együtt.
- Hogyan élted meg te, mint anyuka az óvodaváltást?
- Szerintem nehezebben, mint a kislányom. Egy anyuka mindig csupa aggódás. Magam is sokat gondolkodtam azon, hogy vészeli át Zsófi a váltást, hiszen
nagyon ragaszkodott a régi óvónénikhez, de
hamarosan délutánonként arra érkeztem, hogy
kislányom már az új óvónéni ölébe telepedett. Számomra nagyon megnyugtató, hogy az óvónõk minden nap beszámolnak arról, hogy Zsófi ma kivel játszott, mivel foglalkozott, és rögtön elmondják
észrevételeiket, ha valamit tapasztalnak. Hiszen a
gyermekek itt sokszor egészen másképp viselkednek,
mint otthon a szülõkkel. Ezen kívül nagyon kellemes
ez a családias légkör. Szinte minden szülõ ismeri
egymást, függetlenül attól, hogy melyik csoportba jár
a gyermeke, és az ovi összes dolgozójával tartjuk a
kapcsolatot, függetlenül attól, ki a mi óvónénink. Ami
leginkább segített abban, hogy megszûnjön ez az
aggódás, az a tény volt, hogy láttam, Zsófi mennyire
jól érzi magát. Ha pedig õ jól érzi magát, akkor én is
teljesen nyugodt vagyok.
Tudásfa Tanoda Tel.:28/513-855, 30/914-8253
(x)

* 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
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750 nm-es
közművesített saroktelken, 90 nm-es, három szobás, garázsos, felújított
családi ház eladó. Irányár: 27,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 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, 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, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen parkosított
telken 280 nm lakóterületű, háromszintes, kétgarázsos igényes lakóház
ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 3. emeleti 67 nm-es, 2 és fél szobás,
étkezős, dupla erkélyes, konvektoros, alacsony rezsijű lakás eladó vagy egy
40 nm-es lakással együtt a város központban kertes házra cserélhető.
Irányár: 15,2 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 2. emeleti 40 nm-es, 1 és fél szobás,
konvektoros, jó állapotú lakás eladó eladó vagy egy 67 nm-es lakással
együtt a város központban kertes házra cserélhető. Irányár: 11,1 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Harasztban 490 nm-es gondozott telken 100 nm-es, felújított családi ház (35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár:
20,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
g qGÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61 nm-es, gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó. Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített
üdülőtelek (fúrt kúttal) eladó. Irányár: 2,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központban földszinti 95 nm-es, régi építésű, üzletnek,
irodának alkalmas, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 16,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 80-110-nm lakóterületű, új
építésű, igényes sorházi lakások garázzsal 220 ezer FT/nm áron eladók.
Ugyanitt 27, 41, 55 nm-es társasházi lakások 250 ezer Ft/nm áron leköthetők. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* A horvátországi Novi Vinodolskiban (Riekától 40 km-re), közvetlenül a
tengerparton épülő villában 40-60 m2-es apartmanok, garázzsal, csónakkikötő résszel eladók. Irányár: 1700 - 2300 euró/m2 Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* *Öröklakásokat 12 MFt-ig, házakat 22 MFt-ig keresünk* ügyfeleinknek
központhoz közel, akár közvetítői díj nélkül, hitelügyintézéssel, teljeskörű
lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 6199043
* Budapest, Visegrádi utcai 43 nm-es, 1,5 szoba, konyha, étkezős magasföldszinti lakás 9,5 MFt-ért ELADÓ, CSERÉLHETŐ gödöllői lakásra! 06
(30) 619-9043
* Mátyás Király utcai duplakomfortos, osztott telkes családi ház garázzsal 19,5 MFt-ért ELADÓ! 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 négyemeletes társasházban 61 nm-es magasföldszinti, erkélyes 2,5 szobás lakás *családi okok miatt* ÁRA ALATT ELADÓ
11,5 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 513-5191
* Kazinczi körúton ELADÓ IV. emeleti téglaépítésű, konvektoros, azonnal
költözhető lakás 10,5 MFt. FIX áron saját pincetárolóval. 06 (30) 6199043 FeMa-KoNT Ingatlaniroda.
* MUNKÁCSI UTCAI magasföldszinti, FELÚJÍTANDÓ 51 nm-es 2 szobás,
konvektoros lakás, tárolóval ELADÓ 9,8 MFt-ért! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda: 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191.
* SŰRGŐSEN eladó Gödöllőn, központhoz és az Erzsébet parkhoz közel
egy 55 nm-es felújított, azonnal költözhető délnyugati fekvésű, külön
vízórás, redőnyös lakás, hitelügyintézéssel. Tel.: 06/20-966-8157 vagy
485-538.
* 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.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nmes telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyhaétkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb
családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Blahán szép fekvésű, építési telek eladó. Iá.: 11,5 mFt. Tel.: 30/2557973.
* Gödöllőn, a Szent János utca 1/B-ben 2 szobás lakás eladó. Tel.:
28/430-433.
* 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:
70/580-9308, 70/593-0427.
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában eladó 2 szobás, magasföldszinti, felújított lakás. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 30/377-6364, du.
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* 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.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 millió Ft.
Tel.: 70/531-3166.
* Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül részben felújítva,
festéssel lakható két szoba. Nagy szuterén, tetőtér beépíthető. Tel.:
20/434-0706, 28/418-203.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, két szobás parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/5789410.
* 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.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület,
garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítunk.
Tölgyfa utcában telek eladó. Tel.: 20/476-8647.
* 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.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* Sürgősen ELADÓ Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti 2 szobás
lakás átalakítva, felújítva. I.ár: 12,0 mFt. Tel.: 06-20-3289-666.
* Eladó 2 db egymással szomszédos telek a Szent Antal hegyen örök
panorámával, közművel. Mindkét telek 208 nöl-es. Iá: 6,5 mFt/telek. Tel:
(30) 977-2718.
* Kazinczy krt-on, téglaépítésű házban magánszemélytől eladó 2 db
felújított, egyedi fűtésű, parkettás, redőnyözött, 2 szobás lakás, 4.
emeleti 52 nm-es 11,3 mFt, 2. emeleti 54 nm-es 12,5 mFt. Érd.:
30/639-5242.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken 80
nm-es családi ház 3 héten belüli költözéssel eladó. Az ingatlan irányára:
17,3 mFt. Érd.: 20/2277-294.
* Veresegyházon a Táltos utcában sorházi ház eladó. Első és hátsó kert,
4 szoba összkomfort, garázs 120 nm-en. Az épület 7 éves, azonnal
beköltözhető. I.ár: 17,5 mFt. Érd.: 20/2277-294.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban,
központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* GÖDÖLLŐ CENTRUMÁBAN 73-ban épült 3 szobás, 100 nm-es családi
ház 200 nöl telken eladó. I.ár: 30 mFt. Tel.: 70/333-4671. Gödöllői földszintes, 2 szobás lakásra értékegyeztetéssel cserélhető!
* Gödöllőn, régi villaépületben, egyedi hangulatú társasházi lakás eladó.
40 nm-en: konyha, fürdőszoba, kamra, étkező-nappali, 25 nm-es
galérián 2 szoba. Gázfűtés, gázbojler, 30 nm-es pince. I.ár: 11,5 mFt. Tel.:
20/312-1935.
* Sürgősen eladó kétgenerációs, duplakomfortos, felújított, rendezett
parkosított udvarral családi ház. HÉV, vonat 10 percre. Érd.: 30/2288403, egész nap. I.ár: 31 mFt.
* Felújított lakás a Szabadság úton 56 nm-es, külön víz-gáz-villanyórás,
belső parkosított udvarral, külön pincével (6 nm) eladó. Érd.: 30/2288403, egész nap. Értékegyeztetéssel telekre is cserélhető. I.ár: 13,5 mFt.
* Gödöllő, Erzsébet Királyné krt-i 55 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás, felújított, azonnal beköltözhető öröklakás eladó. 11,6 mFt. Tel.: 20/311-3714.
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* Gödöllőn, a Batthyány u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80 nm-es, 2 szoba
összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari árammal eladó.
Azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, 2 és félszobás, erkélyes, laminált padlós, vízórás, megkímélt állapotú, világos lakás eladó. HÉV
- buszmegálló 3-6 percre. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/592-8493.
* Eladó Gödöllő Palotakerti 57 nm-es jó állapotú 2 szobás lakás vízórával,
telefonnal, kábeltévével, külön tárolóhelyiséggel. I.ár: 10,9 mFt. Érd.:
30/9504-901, 28/417-537.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 06/20-4681423.
* Eladó! Vácszentlászlón 880 nm-es telken konvektoros, 2 szobás, 100
nm-es családi ház, melléképülettel. I.ár: 8,2 mFt. Érd.: 20/538-9005.
* Isaszegen 543 nm-es telken 100 nm alapterületű, tetőtérbeépítéses
családi ház melléképülettel, kúttal eladó. Nappali + 1 szoba, 3 félszoba.
I.ár: 17,9 mFt. Tel.: 20/2011-094.
* 3,5 millió Ft-ért Dányban 666 nm telek eladó. Tel.: 28/464-147.
* Eladó Gödöllőn 120 nm családi ház, saroktelken garázs, pince, teljes
összközmű. 27.000.000 Ft. Érd.: 30/488-7674, 30/650-2194.
* Gödöllőn 120 nm-es családi ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, garázs,
melléképületek, ásott kút, ipari áram, 990 nm telekkel 23,5 mFt
irányáron. Tel.: 20/224-9660.
* Sürgősen eladó Gödöllőn, János utcában 61 nm-es lakás. I.ár: 14 mFt.
Tel.: 70-562-5515.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás terasszal, beépített
bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* Gödöllőn 140 nöl építési telek eladó. Antalhegyi út 113. Érd.: 20-3186620.
* Bagon eladó beköltözhető 80 nm-es, összkomfortos, téglaépítésű családi ház 520 nm telken, csendes utcában. Jó közlekedési lehetőségek,
szilárd burkolatú utak. I.ár: 11,2 mFt. Érd.: 70-535-4165 vagy 19 óra
után 28/469-525 telefonokon.
* Gödöllő központi kertvárosi részén, az aszfaltos, összközműves (csatorna, gáz) Zrínyi utcában családi okok miatt 2 és félszobás családi ház cc.
200 nöl-es telekkel eladó. Érdeklődni egész nap: 06-70-578-4667.
* Aszódon eladó 33 nm-es, felújított, egyedi fűtésű, 1 szobás téglalakás.
Kocsibeálló, kerthasználat, pince + tároló, egyedi konyha, jó közlekedés.
I.ár: 7.100.000 Ft. Érd.: 30-269-3339.
* Eladó Gödöllő központi részén 9 lakásos, téglából épült házban egyedi
fűtésű, magasföldszinti, 3 szobás lakás tárolóval. Érd.: délután 28/410870.
* Kelemen László utcában közműves építési telek eladó. Rét - Röges Rigó utca - autópálya között, még nem beépíthető telek eladó. Tel.: 203760-529.
* Másfél szobás csendes lakás eladó a János utcában, egy tégla építésű
ház 3. emeletén, gázfűtéssel. Azonnal beköltözhető, szép kis lakás. Tel.:
30-403-4780, 20-9388-424.
* Gödöllő Nagy László u. 4. sz. alatt 160 nm lakóterületű családi ház 27
mFt-ért eladó. Tel.: 30-9445-751.
* Eladó Gödöllőn a Csanakban 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.:
70/3823-112.
* Gödöllőn, a kertváros szívében elérhető áron eladó 4 szoba összkomfortos, emeletes családi ház külön garázzsal, 200 nöl telken, bejárat két
utcáról. Jó parkolási lehetőség. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn, Hársfa utcában 2430 nm építési telek teljes közművel eladó.
Tel.: 28/413-061 vagy 30/856-9444.
* XVI. kerületben (Mátyásföldön) az Erzsébet-ligetben I. emeleti, 62 nmes, 2 szobás, déli fekvésű nagy erkélyes, egyedi fűtéses, tégla építésű,
nagyon jó állapotú lakás. Iá: 15,4 mFt. Érd.: 0620/9194-870
* Gödöllő központjában, 10 emeletes ház 5. emeletén bútorozatlan lakás
kábeltévével hosszú távra kiadó. 50.000 Ft + rezsi/hó. Tel.: 70/5295044.
* Gödöllő kertvárosában, új építésű kész ház 150 nm + 50 nm pince,
automata garázskapu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer, központi
porszívó és légkondícionáló beállással eladó akár 26 m Ft-ért. Tel.:
70/315-8840.
* Gödöllőn, a Zengő utcában 803 nm-es építési telek eladó. I.ár: 14,5 mFt.
Víz, gáz a telken van. Tel.: 20/2082-194.
* Eladó áron alul, sürgősen Gödöllő-Palotakerti igényes, 61 nm-es, parkra
néző erkélyes öröklakás. Ár: 11,2 mFt. Tel.: 20/542-9288.
* Remsey körúton mélygarázsban BEÁLLÓ eladó. Érd.: 70/389-1792.
* Gödöllőn, a Valkói út mellett 2 db, egyenként 1000 nm-es, szántó
művelődési ágú telekingatlan eladó. I.ár: 1,3 mFt/db. Érd.: 20/2097-931.
* Sürgősen eladó Gödöllőn, Szent János utcában jó állapotú, 1. emeleti,
41,7 nm, 1+1 félszobás, tehermentes, társasházi lakás. Téglaépület, konvektoros, francia erkéllyel, 4 nm zárható pincerésszel. I.ár: 10,4 mFt. Tel.:
30/655-7511.
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* Gödöllőn 1707 nm-es területen 80 nm-es, felújításra szoruló ház eladó.
I.ár: 15 mFt. Tel.: 70/262-5970.
* Eladó 6m Ft-ért 3 szoba összkomfortos ház, gáz, víz, villany van közös
udvarban. Ugyanitt szobabútor, előszoba bútor, rekamié, két fotel eladó,
nagyon szép, jó állapotú. Gödöllő, Rákóczi út 24. Tel.: 20/921-3357.
* Eladó Gödöllőn, János u. 48., 93 nm-es, másfél szobás kábeltévés,
redőnyös, parkettás lakás. Ára: 12 mFt. Tel.: 30/591-3971.
* Gödöllőn panorámás telek, 601 nm, 14 nm-es faházzal, víz, villany
bekötve. A gázt idén bekötik. Sürgősen eladó. I.ár: 6,5 mFt. Tel.: 20/5565912 vagy este 28/421-744.
*Eladó Aszódon 764 nm panorámás építési telek. A telek előtt összközmű.
I.ár: 5,5 mFt. Tel.: 20/9759-156.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es +
65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3
teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri
szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29 000 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nappali) 1.
emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal. I.ár: 20,5 mFt.
Tel.: 70/521-0261, 70/946-2598.
* Eladó Gödöllőn, Kör utcában 1. emeleti, jó fekvésű, szép állapotú lakás.
1+2 félszoba, 69 nm, gázkonvektor. I.ár: 15 mFt. Érd.: 20/9808-905.
* Eladó Gödöllőn, a János utcában 4. emeleti, 59 nm-es lakás. 12,7 mFt.
Érd.: 30/639-5774.
* Kertészek figyelem! Gödöllőn 3 szobás családi ház 2 db fűtött üvegházzal eladó. Érd.: 70/3698-216.
* Palotakerti, 7. emeleti parkra néző, igényesen, egyedien felújított, 44
nm-es lakás őszi kiköltözéssel eladó. I.ár: 9,8 mFt. Tel.: 418-537, 30/2404057.
* Gödöllő Kertváros, Rózsa utcában összkomfortos, 3 szobás földszintes
családi ház vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel, 737 nm telken 180 nm
beépítettséggel eladó. Ár: 27,0 mFt. Érd.: 20/999-3028.
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses, erkélyes,
kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új nyílászárókkal + 10 nmes pincével. Ára: 12.700.000 Ft. Tel.: 20/5650-698.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel, i.ár: 16,9
mFt. 2 szobás új lucfenyőház 680 nm telekkel, i.ár: 18,5 mFt. 3 szobás
680 nm telekkel, i.ár: 19,8 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt.
2,5 szobás 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappalis új ikerházrész 567 nm telekkel, i.ár: 27 mFt. TELKEK: kétlakásos ház építésére
alkalmas 833 nm saroktelken, i.ár: 13,7 mFt. 1496 nm-es panorámás
telek, i.ár: 13,5 mFt. 502 nm örökpanorámás telek, i.ár: 7,5 mFt. 1080 nm
telek, i.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Eladó a Szabadság úton 1. emeleti 1 szobás, erkélyes, konvektoros,
téglaépítésű lakás. Ára: 9.600.000 Ft. Tel.: 30/270-7435.
*Kazinczy lakótelepen, Gödöllőn, jó állapotú, 1. emeleti 2 szobás lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 20/946-4365.
* Szilasligeten 45 nm-es ház eladó. Utánfutó, motorkerékpár, Suzuki 4WD
Wagon R eladó. Tel.: 70/591-3926.
* Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás teljesen
felújított lakás. Iá: 12,9 mFt. Tel.: 20/919-4870
* Gödöllőn, az Arany János utcában 120 nm-es, felújításra szoruló családi
ház eladó. 3 szoba, tetőtér, nappali és melléképület. I.ár: 23 mFt. Tel.:
20/572-1931.
* Gödöllőn, a Fenyvesben új építésű tégla ikerház fele eladó. 140 nm, nappali, étkező, konyha, kamra, 4 háló, 2 fürdő, garázs. Hitel, szocpol felvehető. I.ár: 28.000.000 Ft. Tel.: 20/999-5104.
* Az Alkotmány utcában szuterinos családi ház sürgősen eladó. I.ár: 27
mFt. Tel.: 70/560-9691.
* Eladó Fenyvesen két egymás melletti telek. Ár: 4,5 mFt/db. Tel.:
30/9316-664, 20/9846-326.
* Kiváló befektetés! Gödöllőn, az M3-as mellett 280 nöl (belterületté nyilvánítás után beépíthető) terület 2800 eFt és 2ha szántóföld a repülőtér
környékén 200 Ft/nm irányáron eladók. Tel.: 20/586-2840, este
28/432-247.
* Eladó 1,5 szobás 1. emeleti, Kazinczy körúti lakás. Ár: 12,5 mFt. Érd.:
30/424-6324.
* Gödöllőn, sorházban lévő 45 nm-es lakás 9,5 m Ft-ért eladó. Előkert,
melléképület tartozik a lakáshoz. Érd.: 20/230-8817.
* Gödöllőn, a Szent János utcában eladó 59 nm-es, jó állapotú, 2 szobás,
erkélyes, konvektoros, alacsony rezsijű, tehermentes, 2. emeleti lakás.
Azonnal beköltözhető. I.ár: 13 mFt. Tel.: 30/446-9799.
* Eladó Gödöllő kertvárosban 2 szoba nagy konyha, zárt veranda, sok melléképület, pince. 205 nöl telek, közműves. Tiszta téglaépület. Érd.: 18-20
óráig: 25/412-488.
* 50 nm-es, 1 + 2 félszobás téglaépítésű, gázfűtéses, 1. emeleti lakás
eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/259-8529, 418-525.
* Eladó lakás a Szőlő utcában, 1. emeleti, 69 nm-es, teljesen felújított. I.ár:
15,5 mFt. Tel.: 20/313-5573.
* Gödöllőn, központban (Remsey krt.) sorházi, téglaépítésű, kétszintes,
erkélyes, 75 nm-es lakás + 20 nm zárt terasz eladó. Egyedi fűtés,
kerékpártároló. Garázs megoldható. I.ár: 22,9 mFt. Tel.: 28/418-591,
20/912-9465.
* Állattartók figyelem! Állattartásra alkalmas 1 holdas tanya eladó, rajta
lakóház 9 helyiségből áll, bekerítve, fúrott kúttal, jó termőfölddel. Ára:
750.000 Ft. Részletre is. Cím: Jászfelsőszentgyörgy, 1. körzet 108. Tel.:
70/515-3573.
* Gödöllőn, felújításra szoruló megüresedett szülői téglaház, 1 szoba konyha, fürdőszoba, spejz, előszoba - 170 nm telken szőlővel, gyümölcsfával,
melléképületekkel eladó Csanak lakópark mellett, a Remény utcában. I.ár:
14 mFt. Tel.: 20/3469-128.
* Gödöllőn, kastélypark közelében 2 szoba + nappalis, szinteltolásos,
alápincézett családi ház 200 nöl telken eladó. 23,5 mFt. 4 emeletes társasházban, földszinti, erkélyes lakás 12 mFt. Érd.: 28/412-916.
* Gödöllőn, Akácfa utca 11. sz. alatti 2430 nm építési telek teljes közművel eladó. Tel.: 28/413-061 vagy 30/856-9444.
* Gödöllői 1 szobás (34 nm), 1. emeleti konvektoros, felújított lakás eladó.
Érd.: 20/4433-551.
* Gödöllőn, Bajcsy Zs. utcában 1996-ban épült nappali + 6 hálószobás,
verandás + 2 db 25 nm-es üzlethelyiséges családi ház eladó. I.ár: 42 mFt.
Tel.: 20/9771-671.
* Gödöllő kertvárosában panorámás, 1045 nm-es saroktelken, négyszobás, 127 nm-es családi ház szuterénnel, kétállásos garázzsal, közműves
melléképülettel eladó. 31,9 mFt. Tel.: 20/9221-220.

* Jászapátin eladó nyugalmas környéken kétszobás, fürdőszobás kockaház (kőből) 5,4 mFt-ért, és egy kis parasztház a centrumban 2,4 mFtért. Tel.: 20/414-2133.
* Veresegyház Öreghegyen panorámás építési telek akciós áron eladó.
Aszfaltos útról megközelíthető. Irányár: 10,9 M Ft Reg.szám: 4169 Tel.:
06-70-454-0354; 06-28-4114-870
* Szadán 2 részre osztható építési telek (4250 nm) magaslati elhelyezkedéssel eladó. Az ingatlanon két lakható gazdasági épület van.
Reg.szám: 4186 Irányár: 27 M Ft Tel.: 06-70-454-0354; 06-28-414-870
* Őrbottyán magasan fekvő részén kis ház eladó, gyönyörű kilátással a
környező településekre! Reg.szám: 4189 Irányár: 11,5 M Ft Tel.: 06-70454-0354; 06-28-414-870
* Veresegyház központhoz közeli részén felújítandó családi ház eladó.
Reg.szám: 5689 Irányár: 13,5 M Ft Tel.: 06-70-454-0354; 06-28-414870
* Gödöllő Blahai részén 723 nm-es domboldali építési telek kiváló
közlekedési lehetőséggel eladó. Irányár: 12,5 M Ft Reg.szám: 5670 Tel:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Szada Fenyvesligeten 1602 nm-es építési telek érvényes, ikerházas
építési engedéllyel eladó. Irányár: 13 M Ft Reg.szám: 5617 Tel: 06-70454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Nagyfenyvesben 74 nm-es, 2,5 szobás, egyedi fűtéses tégla
lakás beépíthető tetőtérrel, garázzsal eladó. Reg.szám: 4190 Tel.: 06-70454-0352; 06-28-414-870
* Aszódon 2004-ben felújított 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gáz konvektoros, IV. emeleti tégla lakás eladó. Reg.szám: 5640 Irányár: 8,7 M Ft Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő János utcában frissen felújított, másfél szobás, 43 m-es, konvektoros, III. emeleti lakás eladó. Reg.szám: 4184 Irányár: 10,9 M Ft Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Szada várdombi részén 855 nm-es saroktelek érvényes ikerházas
építési engedéllyel, ásott kúttal, földkábelen bevezetett 3 fázisú árammal
eladó. Reg.szám: 5601 Irányár: 8 M Ft Tel.: 06-70-454-0352; 06-28414-870
* Új parcellázású 1000 nm-es építési telkek Őrbottyán panorámás részén
eladók, 20 %-os beépítési lehetőséggel. Reg.szám: 7566 Irányár: 6,3 M
Ft Tel: 06-70-454-0353; 06-28-414-870
* 100 nm-es családi ház Erdőkertesen nagy nappalival, 3 szobával, garázzsal, 938 nm-es telekkel eladó. Irányár: 21 M Ft Reg.szám: 5686 Tel.: 0670-454-0353; 06-28-414-870
* Veresegyházon zöldövezetben, csendes környéken 2001-ben épült, 89
nm-es, sorházi lakás 4 szobával, nagyon jó elosztással sürgősen eladó.
Irányár: 21,5 M Ft Reg.szám: 4177 Tel.: 06-70-454-0353; 06-28-414870
* Gödöllőn a Királytelepen 130 nm alapterületű, 3 szoba összkomfortos,
felújításra szoruló családi ház, 700 nm-es telekkel. Iá: 12,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 2 lakásos társasházban, 71 nm alapterületű, 2
+ fél szobás családi ház, szerkezetkész állapotban lévő tetőtérrel, 500
nm-es telekrésszel. Iá: 16,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szobás családi ház,
40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott telekkel. Iá: 17,8 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2 lakásos társasházban, egy 3 szobás és
egy 2 szobás külön bejáratú teljesen felújított lakás pincével, garázzsal,
70 nöl-es parkosított telekrésszel. Iá: 24,9 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
* Gödöllő legkeresettebb részén, a Kertvárosban 97 nm alapterületű, 3
szobás családi ház, 60 nm-es garázzsal, műhellyel, 790 nm-es telekkel.
Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 90 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, belül
teljesen felújított családi ház garázzsal, alápincézett melléképülettel, 200
nöl-es rendezett telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali + 4 szobás,
2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, melléképülettel, garázzsal, 270 nöles telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2
fürdőszobás, teljesen felújított társasházi öröklakás 60 nm-es szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es parkosított telekrésszel. Iá: 29 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* 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 központhoz közel, csendes környezetben 150 nm hasznos
területű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás igényes kialakítású belvárosi
családi ház garázzsal, 800 nm-es parkosított telekkel, ásott kúttal. Iá: 39
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on, II. emeleti 64 nm-es, 1 + 2 x fél szobás, jó
állapotban lévő, déli fekvésű, erkélyes lakás. Iá: 11,2 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es, 2 szobás, részben felújított ,
erkélyes lakás. Iá: 12,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a János utcában földszinti, 54 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás,
saját tárolóval. Iá: 12,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllő központjában 4 lakásos társasházban, magasföldszinti, 100 nm
területű (ebből 40 nm-en jelenleg eü. szolg. tevékenység működik)
téglaépítésű lakás 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
* Gödöllőn a Fenyvesi részen 1460 nm-es (20 m széles), ikerház építésére
is alkalmas, déli fekvésű építési telek 10000 Ft/nm áron. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Jászapátiban a fürdő közelében, csendes, nyugodt környezetben, 500
nm-es gondozott, parkosított telken egy 2 + fél szoba és egy 2 szoba
összkomfortos külön bejáratú lakóház, fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 7,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő vonzáskörzetében, zöld övezetben összesen 82 nm lakóterű,
nappali + 2 szobás, tóra néző tetőteres lakóház, saját stéggel, pincével,
garázzsal, 800 nm-es parkosított telekkel (örökzöldek, sziklakert, kerti
sütő). Iá: 16,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 2000-ben épült, 80 nm alapterületű, nappali + 4 x fél szobás
családi ház, félkész állapotban lévő tetőtérrel, szuterénnel, 818 nm-es
telekkel. Iá: 17,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS 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: 28/411322 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: 28/411322 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
70/456-2100, 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
* 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
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. 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
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* 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
* HÁZ SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában
gázfűtéses családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületek, pince,
450m2-es telek. Irányár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, 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, 400m2-es 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. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött, felújítandó, 130m2-es,
1nappali+2szobás+3félszobás sorházi lakás. 2fürdőszoba, 14m2-es háztartási helység, 25m2 tároló, 12m2 terasz, 24m2 garázs, parkosított
telek. Irányár: 22,9MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Kertváros, felújított, 85m2-es, téglaépítésű, 1nappali+2szobás családi ház kiadó. Konvektoros fűtés, beálló egy autó részére,
790m2-es gondozott telek. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti,
61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Pál László közben, felújítandó,
43m2-es, magasföldszinti,
1+félszobás, gáz fűtésű lakás eladó. MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL!
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú, 74m2-es,
2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2
panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba
(152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350600m2), kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Erzsébet körúton, 2004-ben felújított, 63m2-es,
2szobás, teraszos lakás eladó. Ár: 11.850.000,-Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey körúton, újszerű, 90m2-es, 1nappali+3szobás,
I. emeleti, teraszos (48nm) lakás, 22m2-es garázzsal. Irányár: 33,4MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi területen, panorámás,
928m2-es ősfás telek, 45m2-es felújítandó, vagy bontandó házzal eladó.
Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Gödöllő belvárosában 76 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított, bútorozott
lakás hosszú távra, igényes bérlőnek kiadó. Tel.: 06-30/553-1729.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal, tároló helyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/9459-939.
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* Igényes kialakított 180 nm-es lakás nagy garázzsal, parkosított kerttel
kiadó. Érd.: 20/9459-939.
* Gödöllőn 3 szobás kertes családi ház bútorozatlan garázshasználattal
70eFt + rezsiért VI. 1-től kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel.: 20/5323871.
* Galgamácsán 42 nm-es földszinti, összkomfortos lakás hosszú távra
37eFt + rezsiért kiadó. Érd.: 30/5550-943.
* Gödöllő központjában 80 nm-es családi ház hosszú távra kiadó irodának
vagy lakásnak. Érd.: 20/9613-925.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1
szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakása csak igényesnek, hosszú
távra. Tel.:30/9617-621.
* Keresek gödöllői, 44 nm-es 2 szobás, összkomfortos lakás 12 nm-es,
bútorozott szobájába férfi lakótársat. Érdeklődni lehet a 30/854-0083
telefonszámon 15-20 óráig.
* Fácán soron 2 szobás lakás kiadó. Kertkapcsolat, csendes környék. Tel.:
20/242-9746.
* Gödöllőn kertes háznál, különálló összkomfortos lakás egy vagy két fő
részére 2005. 05. 01-től, hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. Érdeklődni egész nap a 20/561-2803-as telefonon lehet.
* 2 szobás 3. emeleti, gázkonvektoros, egyedi vízórás, kábeltévés lakás
felújítva, azonnal beköltözhetően kiadó. Érd.: 70/7042-931.
* Gödöllőn, a Kossuth L. utcán eladó/kiadó egy üzlethelyiségnek is
(engedélyezett!) használható garázs. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/5376985, 30/4280-520.
* Gödöllő központjában másfél szobás felújított, gázkonvektoros, alacsony
rezsijű, egyedi mérőkkel felszerelt, azonnal beköltözhető lakás hosszabb
távra kiadó. Kaució szükséges. Garázs megoldható. Tel.: 20/536-3032,
28/421-842.
* 54 nm-es társasházi, földszinti, 1 szoba + 2 félszoba, bútorozatlan lakás
kiadó az Ibolya utcában. Érd. este 6 óra után: 28/414-899.
* Kiadó Gödöllő Munkácsy M. utcában 1 szoba konyhás, konvektoros ház,
szoba üres, konyha berendezve, fürdő teljesen új. Érd.: 20/447-3391.
* Összkomfortos családi házban másfél szobás lakrész kiadó. Tel.:
30/222-4228.
* 1 szobás kis családi ház kiadó az Ibolya utcában. Érd.: 28/412-846,
20/450-7402.
KIADÓ
*KIADÓ: 40 nm-es légkondicionált iroda helység, parkolóval 80.000Ft+áfa
áron. Ui. 6 nm helység kiadó 15e Ft+áfa áron. Tel.: 30/365-7772,
30/9999-495.
* Bérelnénk Gödöllő és vonzáskörzetében kiadó büfét vagy kocsmát. Tel.:
30/495-9145.
* Ikergarázs egyik fele kiadó a Kossuth L. utcában. Tel.: 20/458-2002.
* 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.
* Hosszú távra garázs kiadó a János utcában. Érd.: 06/20-459-8265.
* Remsey krt-i, kb 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Tel.:
20/9420-455.

* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási lehetőséggel
június 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllő belvárosában 42 nm-es helyiség irodának, műhelynek, üzletnek,
raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllő belvárosában 16 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási lehetőséggel,
irodának, üzletnek május 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455583.
* Gödöllőn, a könyvtárral szemben 18 nm-es irodahelyiség 2005. május 1től kiadó. Érd. telefonon: 410-115 vagy 70/369-8216.
* Gödöllőn, Bajcsy Zs. utcában 25 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:
20/9771-671.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* *HITELÜGYINTÉZÉS* Kedvező kamatozású személyi és lakásvásárlási
kölcsönök már 3 hét alatt! FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (20) 513-5191.
* * SZÖVEGSZERKESZTÉS * FOTÓNYOMTATÁS * SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS
* Számítógépes adatrögzítést (szövegszerkesztést) névjegykártya- és
szórólapkészítést, fotó-, és pólóra vasalható matricák készítését vállaljuk.
06(20) 513-5191
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendszerek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt árakon. Tel.:
20/230-5240.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
* Egészséges életmód WELLNESS témakörben vásárlókat, partnereket
keresek. Nem házalás! Tel.: 20/381-6977.
* 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.: 452-542, 20/9974004.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök
motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók készítése. Reluxák fából is!
Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert.
Tel.: 30/942-6848, 28/414-230.
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás benőtt
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.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70944-2377.
* Családi házak, ipari létesítmények építész és statikus tervezése, műszaki ellenőrzése, műszaki vezetése, költségvetéskészítés. Tel.: 28/418-537.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását,
csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy 20/9947-715.
* 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.
* 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.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Tavaszi nagytakarítás, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* Kőműves mester vállalja családi házak építését, lakások felújítását, és
egyéb kőműves munkák igényes kivitelezését. Vigh Lajos. Tel.: 06-203289-666.
* Pályázatok, üzleti tervek készítése határidőre, magas színvonalon, sikerdíjazással. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A válasz: FRONESIS. Tel.:
30/263-6938.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486029, 70/384-8711.
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* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüvegezést,
tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 3559709.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár
csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20)
924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* Jó művészi érzékű, maximalista, kooperatív fotós vállal esküvői fotózást
egyedi igényekkel, albummal 45 ezer Ft-tól. Ugyanitt rendezvények, tablók,
portrék, hirdetések, szórólapok stb fotózása és nyomdai előkészítése.
Meghívók is! Tel.: 70/333-4671 (egész nap), Hegedűs Gábor.
* Óriási akció az Éva Szalonban! 12-15 óra között 50%-kal olcsóbban barnulhat minden kedves régi és új vendégünk. Egyéb szolgáltatás: fodrászat,
műköröm. Cím: János utca 38. Tel.: 30/280-4670.
* Festés, tapétázás, tetőszigetelés, javítás, előtetőkészítés, parkettázás,
laminált padlólerakás, hidegburkolás. Kérem hívjon, velünk jól jár! Tel.: 30499-4068.
* MAGÁNSZEMÉLY, kilépés előtt, kérheti díjmentes tanácsunkat, kérheti
további elképzelésének finanszírozását. Időpont egyeztetés: 06-30-9244186.
* BUDAPESTI és PEST MEGYEI kisvállalkozásoknak kiemelten kedvező
mikrohitel lehetőség, türelmi idővel. Időpont egyeztetés: 06-30-9244-186.
* Ezoterikus Fénybolt, Paradigma Mintabolt bő választékkal várja kedves
vásárlóit. Könyvek TÁRHÁZA, feng shui, tárgyak, mandalák, kártyák, cd-k,
kazetták, füstölők. Nemeskövek, szerencsefák, karkötők, láncok, medálok
bő választéka. Ajándéklámpa, sólámpa, szökőkutak, párosítókészülék.
Üzlet: Gödöllő, Kossuth L. u. 40. Nyitva:H-P: 9-18 óráig, szombat 9-12-ig.
Tel.: 30/9485-684.
* Konténeres sittszállítás. Mitru Fuvar Bt. Tel.: 30/248-3485.
* Hastánc indul 18-án hétfőn, 18:30-kor! Jóga: csütörtök 19:30, meditáció: szerda 18 óra. Hastánc, jóga és meditáció minden hétfőn van.
Tanfolyamok, ezoklub, talpmasszázs, kinezológia - bővebb információ az
üzletben. Helye: Gödöllő, Kossuth L. u. 40. Ezoterikus Fénybolt, Paradigma
Mintabolt. Tel.: 30/9485-684.
* Hitel - ingyenes, teljes körű ügyintézéssel. Gyors hitelelbírálás, állami
támogatás, szocpol. lehetőség, szabad felhasználásra is. Információért
hívjon bizalommal! Tel.: 20/230-8817.
* Fűnyírást, fűkaszálást, sövényvágást, rotálást, totális gyomírtást,
fakivágást, speciális gépekkel vállalok. Tel.: 20/545-4243.
ÁLLAT
* Rövidszőrű magyar VIZSLA gazdát keres. Kb 2 éves, kan. Simulékony és
gyermekszerető, lakásban tartott. Családi okok miatt. Sürgős! Tel.:
20/388-4126.
OKTATÁS
* TOP-TAN: Milyen típusú nyelvvizsgát tegyek? Általános tájékoztató a
Magyarországon letehető középfokú nyelvvizsgákról május 21-én szombaton de.10-kor. Részvétel ingyenes. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Tel:423-744; 30-224-75-63.

Gödöllői Szolgálat
* Matematika, fizika és kémia korrepetálás általános- és
középiskolások részére. Tel.: 30/327-1473.
* ABC eladó, kereskedő - boltvezető, vendéglátó üzletvezető OKJ-s
intenzív, hétvégi képzések Veresegyházon, részletfizetéssel. Tel.:
30/857-7300.
* Magánénekoktatás (hangképzés). Tel.: 20/974-5205.
* Közismereti tárgyak oktatása. Nyugdíjas, háznál is. Tel.: 70/5913926.
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és
fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/517-5001.
* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal. Tel.:
30/658-6284.
TÁRSKERESÉS
* Személyre szabott társkeresés! Várom a magányosan élő társra,
párkapcsolatra vágyó 30-80 év közötti hölgyek - urak jelentkezését.
Garantált bizalom és diszkréció! Tel.: 70/546-2484.
ADÁS-VÉTEL
* PENTIUM II-III-as SZÁMÍTÓGÉPEK alkatrésznek ÜZLET
FELSZÁMOLÁSA MIATT ELADÓK!!!! 06 (28) 410-324; 06 (30) 6199043
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 2923580
* 2 db nagy leander 10.000 Ft/db, használt, felújított gázbojler
8000 Ft-ért eladó. Tel.: 430-028.
* Eladó 1 db Sony-Ericsson z600-as mobiltelefon és 1 db Panasonic
x400-as mobiltelefon. Érd.: 20/555-1829, 70/944-2802.
* Lapelemes bútor, felnőtt bordásfal és húzódzkodó nagyon olcsón
eladó. Gödöllő. Tel.: 30/964-1437.
* Eladó jó állapotban lévő 2 db ágyneműtartós, kattanós rekamié, 1
db dohányzóasztal, árban megegyezünk. Tel.: 28/411-088, 30-3365279.
* Eladó 2 db felnőtt méretű, jó állapotban lévő ágyneműtartós heverő, 7000 Ft/db. Érdeklődni: 06-30-236-3722 munkanapokon 17
órától, hétvégén egész nap.
* Eladó olcsón terménydaráló - 16 kalapácsos, szieszta kéményes
fali fűtő, kisméretű terménydaráló, cserépkályha - olajfűtésű, kávédaráló. Gödöllő, Móricz Zs. u. 12. Tel.: 412-629.
* Gidák és kecskék eladók. Tel.: 416-131, este 7 után.
* Eladó Alkó betonkeverőgép, alig használt olajkályha, régi
"Bidermajer" széthúzható kanapé + 2 fotel "cseresznyefákkal",
gyűjtőknek kb 4-5 éves nagydallam rádió lemezjátszóval, sok csővel, szőlőprés, kéményszegő, telefonasztal, 2 dohányzóasztal, fém
szerszámosláda, 3 db 25l-es benzinkanna, egy 4 személyes Bosty
lakókocsi. Tel.: 421-655, 20/339-8568.
* Eladó 1 db heverő: drapp, 10 eFt, 4 db csehszlovák lapradiátor: 5
eFt/db (600x1600), 1 db asztalra szerelhető lámpa: 1 eFt, 1 db
lehúzható lámpa: 1 eFt. Érd.: 30/519-1191.

A POFOSZ felhívása
A volt szovjet tömb országaiban tényleges katonai
szolgálatra szóló behívóval kényszermunkára
(munkaszolgálatra) hívták be azokat a hadköteles
fiatalokat, akik politikailag megbízhatatlanok voltak a rendszer szempontjából. Fõleg származásuk
miatt végeztettek velük kényszermunkát, ezért fizetést nem kaptunk „jutalmunk“ az volt, hogy 2728 hónap után, amikor leszereltünk, maradtunk
osztályidegenek, megbízhatatlanok, mint kulákok,
katonatisztek, stb. leszármazottai. Egyéni „érdem“
szerint ide lehetett kerülni, elég „bûn“ volt, ha valaki egyházi iskolába járt. E hátrányos megkülönböztetés, a rossz káderalap, a kommunista diktatúra idején végig elkisért bennünket. Magyaroszágon 1951-1956 közötti idõben hívtak be munkaszolgálatra fiatalokat, de utána sem volt célszerû
errõl beszélni, a rendszer szerette volna ezt elfelejteni. Csak a rendszerváltozás után jelentek meg
errõl cikkek és egy könyv, Csinkaréti Károly:
Szigorúan titkos dandár címen. A POFOSZ honlapján is olvasható, levéltári adatok alapján készült
tanulmány, a HM és a 1. sz. Építõ dd. címen. A
munkaszolgákat nem kizárólag hazai jelenség, ezt
szovjet „receptre“ hozták létre a volt szocialista országokban. Szoros kapcsolatban állunk román (erdélyi), lengyel, cseh, szlovák szervezetekkel. A
megalakult és Prágában székelõ nemzetközi szervezet rendszeresen találkozót tart. Erdélyben az ottani bajtársaink, 2004-ben, két emlékmûvet avat-

tak. Magyarországi bajtársaink hetente tartanak
összejövetelt.
Helyszín a POFOSZ társalgója, 1051 Budapest
V. Nádor u. 36. IV. emelet, szerdai napokon 14 órai
kezdettel. Alapszabályunk szerint mi semmilyen
párthoz nem tartozunk.
„Bajtársakat keresünk! Felkérjük mindazokat a bajtársakat, sorstársakat, akiket a kommunista diktatúra idején katonai behívóval
kényszermunkára (munkaszolgálatra) vittek
politikai okból, az alábbi címen jelentkezzenek
érdekvédelmi szervünknél: személyesen szerdánként 14 órakor (lift van) vagy levélben
ugyanoda címezve POFOSZ MUSZ 51-56 Tagozata, 1051 Budapest Nádor u. 36. IV. emelet.
Egyben kérjük mindazon segítõkész Olvasóinkat, akik ilyen személyrõl tudnak, értesítsék
õt. Elõre is köszönjük.“

A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány és a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely tisztelettel
meghívja Önt
2005. május 7-én, szombaton 17 órára

Hirdetmény
A Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgató fõorvosa az intézeti központi laboratóriumban betölthetõ, felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ laboratóriumi szakember (vegyész, vegyészmérnök, biológus, illetve laboratóriumi szakvizsgával rendelkezõ gyógyszerész is lehet) számára hirdet állást. A munkakör részmunkaidõben is betölthetõ. Érdeklõdni a 28/420-655 telefonszámon lehet az
igazgató-fõorvosnál.

* Eladó 1 pár fehér arannyal díszített karikagyűrű garanciapapírral.
I.ár: 35.000 Ft/pár. Tel.: 70/284-5016.
* Csúszda eladó! 3 méter hosszú és 1,5 méter magas létrával. I.ár:
30.000 Ft. Tel.: 70/284-5016.
* Bioptron középlámpa eladó. Érd.: 30/270-6679.
* Eladó régi pianino. Érd.: 28/411-884, este.
* Horgászcsónak - műanyag, fenyő íróasztal, ágyneműtartós gyermekágy, fiókos Lehel hűtőszekrény eladó. 60.000, 5000, 3000,
10.000 Ft. Érd.: 70/203-9196.
* Eladó egyedi készítésű diófából hálószobabútor, faragott háttámlás székek, jó állapotú fehér zománcos kétaknás kályhák, festett
konyhabútor garnitúra. Érd.: 18-20 óráig: 28/412-488.
* Eladó 2 db gyermekkiságy, műbőr konyhasarokgarnitúra 2
székkel, új állapotú fakarfás fotel, női kerékpárok, újonnan áthúzott
sezlony. Régi bútorok, tárgyak. Érd.: 18-20 óráig: 28/412-488
* Kompresszor eladó. 380 voltos, 2x24 lideres, 20 m új csővel.
Fűrészgépre gyári tengely. 380 voltos motor. Árakat megbeszéljük.
70/318-5432.
* Elektromos fűnyíró FF307 900W 9990 Ft, benzinmotoros
bozótirtó MTD 700 29900 Ft! Totális gyomirtásra glifozátok:
Glialka 2 dl-es 580 Ft, 200 nm-re, Glialka 1 l 2430 Ft, Dominátor 1
l 1780 Ft, Glyfos 1 l 1660 Ft. Kószó János Mezőgazdasági Boltja,
Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 419-051.
* Vásárolnék jó állapotban lévő használt hidrofort. Tel.: 20/5327275.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es Honda
MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 99-es évjáratú FORD FOCUS, ezüstmetál színű. Érd.:
30/484-9753.
* 1997-es Opel Corsa Van kisteher-gépkocsi kifogástalan műszaki
állapotban eladó. I.ár: 380 ezer Ft. Tel.: 30/466-9122.
* Eladó: 2105-ös kocka Lada, 2000 ccm-es, fiat motorral,
sportváltó és kiipufogó, 140 LE, új gumik, forgalmi, törzskönyv. Ár:
320 ezerFt. Tel.: 70/704-8394.
* Eladó Renault Midliner, 7,5 tonnás autószállító. Személyautó
csere is érdekel. Tel.: 70/704-8394.
* Eladó Seat Ibiza 1.2-es injektoros, katalizátoros, 90-es évjárat,
megkímélt állapotban. I.ár: 320.000 Ft. Érd.: 06-20-251-1356.
* Eladó MZ ET2 250, 1984/85, gyöngyház, kék metál, friss
fényezés, 300 köbcm, új aksi, gyertya, Yahama index, Skoda elektormos rendszer, tárcsafék elöl, minimális szervízigény. I.ár: 85.000
Ft. Érdemes megnézni, érdeklődni 19 órától. Tel.: 30/281-2829.
EGYÉB
* Hogyan fogyhat egyszerűen, egészségesen, éhezés nélkül?
Díjmentes tanácsadás GÖDÖLLŐN. Tel.: 30/9738-734.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.

Felhívás

Felhívás

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:

Értesítjük a gödöllõi állandó lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ tisztelt
szülõket, hogy a 3 éven aluli gyermekük bölcsõdei felvétele kérelmét az alábbi idõpontban jelezhetik az önkormányzat által fenntartott bölcsõdékben:

– belgák: 2005. szeptember 8-11., 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9., 3 éjszaka

2005. május 2-13-ig munkanapkon 8-16 óráig

Információ: www.godollo.hu. Jelentkezés:
Polgármesteri Hivatal, Mészöly Beatrix,
telefon: 529-140, e-mail: mbea@ godollo.hu.

Felhívás

1. számú Városi Bölcsõde, Palotakert (Tel:
410-906). Bölcsõdevezetõ: Kovács Józsefné
2. számú Városi Bölcsõde, Kossuth L. u. 5-7.
(Tel: 410-566). Bölcsõdevezetõ: Kunszt Veronika
3. számú Városi Bölcsõde, Premontrei u. 8.
(Tel: 422-072). Bölcsõdevezetõ: Kolozs Istvánné

Budapest, 2005. április 11.

Meghívó

a GIM-HÁZ kiállító termébe Molnár Imre
bõrmûves iparmûvész tárlatának
megnyitójára.
A kiállítás keretében Balázs Klára textilmûvész, Madarászné Kathy Margit Ferenczy
Noémi-díjas textilmûvész, Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilmûvész öltözékei láthatók.
A kiállítást megnyitja: Hoppál Mihály az
MTA Néprajzi Kutató Intézetének igazgatója.
Közremûködik: Szabó Károly népzenész.
GIM-HÁZ: 2100 Gödöllõ Körösfõi utca
15-17. Telefon/fax: 28/419-660

15

2005. évi városi Pedagógusnapon ismételten átadjuk a Gödöllõ Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat.
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj
azoknak a személyeknek adományozható, akik
a). „kiemelkedõ eredményeket értek el a nevelõ-oktató munkában, illetve azoknak szervezésében, irányításában,“
b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerû és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában.“
c). „színvonalas és eredményes munkájukkal
szolgálták a gödöllõi gyermekek, a gödöllõi ifjúság gondozását, nevelését,“
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntetõ cím elnyerésére. A javaslatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájára szíveskedjenek megküldeni (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.).

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Felhívás
Értesítjük a gödöllõi állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ tisztelt szülõket, hogy a város
óvodáiba történõ jelentkezés
idõpontja
2005. május 2-13-ig,
munkanapokon 8-16 óráig.
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött
gyermekük óvodai felvételét elsõsorban a területileg illetékes óvodába kérjék.

HATÁRIDŐ: 2005. MÁJUS 2.
Tisztelettel, Guba Lajos,
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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Dsida J.: Hálaadás édesanyámért
1

2

TOVÁBBÁ

TÁG

TÜZEL

RÓMAI 11

SZEM. NÉVM.

ZORRO

NITROGÉN

RÓMAI 1000

3

4

NÉVELÕ

KÁLIUM

UGYAN!

MÉTER

SZEM. NÉVM.

RÓMAI 50

HAJNAL

SUGÁR

NÉVELÕ

SVÉD

MAJMOL

AUTÓJEL

5

6

ÉSZAK

EURÓPAI NÉP

FRANCIA
FOLYÓ
ASZTÁCIUM

KACAT

FÉLIG!

ÜGYELETES

TISZTÍTÁS

… TIN-TIN

HOTEL

KEVERT GAZ!

KÖZEPE!
KÉS BETÛI

ALKALMI
MINÕSÉG-

ZAMBIA

ELLENÕRZÉSI

AUTÓJELE

OSZTÁLY
ELME
KARDOZOL

TÉR KÖZEPE!
TALÁL

NÉMET

DALOLJON

AUTÓJEL

DÉL

KÉN

NEM … VÉKA

MERCEDES…..

TILTÓSZÓ

TITKOLJA)

SPANYOL

ALÁ (NEM

AUTÓJEL

ÕSEIN

ÉS
...LÓGIA (HIT-

FÉRFINÉV

TUDOMÁNY)
BEC. ETELKA

LUXEMBURG

KACAG

AUTÓJELE

GRAMM

NEM ODA

FOLYÓ-ÁGYAT

ELLENBEN

OXIGÉN

… EST OMEN

NÉVELÕ

… ÉS ÁDÁM

ÉGTÁJ

JOULE

BÁTORKODIK

DEHOGY!
SZAGGASSA

JÓMAGAM

INDULATSZÓ
AMPER

EME

HOSSZÚSÁG
JELE

SZINTÉN NEM

PARKOLÓ
JELE

RITMUS

FEGYVER

MÉLY

TESZI

HANGSZÍNE

IGEKÖTÕ

FARMERMÁLTA
AUTÓJELE

TEMPUS

MÁRKA

TELESPORT

RÓMAI 6
VOLT

SPANYOL
AUTÓJEL

KÖZÉPEN ÜLT!

BÓR

HÁZBAN VAN!

METRO

MÚLT IDÕ
JELE

LEGELÕ

Beküldési határidõ: 2005. május 5.
A 13. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Katonája a mindenségnek / Bakája a nyomorúságnak / Teszünk azzal valamit is / Hogy
a füvek zöldellõ erejébe / Visszahelyezzük a
halottat?“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték:

TÁMOGATÁS 1 SZÁZALÉKKAL
Tisztelt Olvasóink!
Lassan közeledik az adóbevallás határideje, ezért fordulunk ismét Önökhöz. A Gödöllõi Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány –
mint civil szervezet – jogosult a személyi
jövedelemadó 1 százalékának igénylésére.
Hetilapunk sok vihart megélt már, de mindig egyre törekedett: a hiteles és korrekt tájékoztatásra. S teszi ezt 13 éve, ingyen, minden háztartásba eljuttatva a lapot.
Nem egyszer kértük már a tisztelt olvasók
segítségét, akik mindig siettek kérõ szavunkra. Ennek meg is volt az eredménye, s
egyben azt jelezte számunkra, hogy szükség

Bánhegyi Ádám, Kör u. 12., Hámos Árpádné,
Mikszáth Kálmán u. 13.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadására két fõ részére belépõt nyert: Divald
Tünde Edina, Eperjes u. 15.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Tanács Lászlóné, Tölgyfa u. 2.
A Városi Fimszínház kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték: Bokor Tibor,
Németh L. u. 2., Bauman Anita, Palotakert 7.

van a Gödöllõi Szolgálatra. Lehetõségeinkhez mérten próbáljuk ezt meghálálni Önöknek, amely mind az újság tartalmában, mind
pedig külsõségeiben jelentkezik. Sokan támogatnak bennünket, de az is nyilvánvaló,
hogy nem minden – az újságunkat szeretõ –
ember engedheti meg magának a direkt módon történõ támogatást (pl. az emelt díjas
telefonunkon történõ adakozást). Erre nyújt
lehetõséget az adóbevalláskor felajánlható 1
százalék.
Kérjük, hogy amennyiben lehetõségük
van rá, ily módon támogassák a Gödöllõi
Szolgálatot! Köszönjük!

Adószámunk:
18101962-1-13

