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Lokálpatrióta hetilap

Verőfény, lufi, vattacukor és körhinta

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
29,5 millió forintot nyert önkormányzatunk a
gödöllõi termálprogram elõkészítéséhez. Ebbõl az összegbõl egy európai uniós pályázatot készítenek elõ, amelynek segítségével valóra váltható lesz a gödöllõi termálprogram.
(2. oldal)

Fergeteges majális
Kegyeibe fogadta a majálisozókat az
időjárás a hét végén. Nyár eleji hangulat és napsütés köszöntött ránk
vasárnap reggelre mindazok örömére, akik az Alsóparkban készültek eltölteni május elsejét, ahol minden
adott volt ahhoz, hogy korra és nemre való tekintet nélkül mindenki jól
érezze magát. A majális a lovasverseny megnyitásával vette kezdetét,
majd ahogy egyre többen és többen
érkeztek, sorra indították a körhintákat, a hullámvasutakat, és egyre nagyobb lett a tömeg a vásárosok sátorai előtt is.
A majális az ifjabb korosztályt lázba hozta,
súlyos csapást mérve a szülõk pénztárcájára.
De hol az a szülõ, aki ilyenkor gátat szabna a
gyermeki örömöknek, még akkor is, ha a
körhinta, a csúszda és a gyermeki szemeket
gyönyörködtetõ lufik külön-külön is több
száz forintba kerülnek! Nem is beszélve a
vásárfiákról! A sok piaci termék között öröm
volt felfedezni a hagyományos, a régi idõk
majálisait, búcsúit idézõ mézeskalácsot, fajátékokat, és azokat a finomságokat, perecet, vattacukrot és törökmézet, amelyek ki
tudja hány esztendeje elmartadhatatlan kellékei az ilyen rendezvényeknek.
S miközben egyre több helyen rotyogtak a

Alapítva 1992

Évtizedeken át tartó hagyományt elevenített
fel a Gödöllõi Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egyesület, amikor néhány évvel ezelõtt
elhatározta, ismét megrendezi a május elsejei
lovasversenyeket. Az egyesület gazdasági vezetõjével, Balázsfalvi Nagy Judittal beszélgettünk.
(3.oldal)
Péntek esténként a Török Ignác Gimnáziumban, havonta egyszer pedig a Trafo Clubban
is várják a pingpongozni vágyó fiatalokat. A
„Pingpongozz, ne drogozz!“ néven ismertté
vált akció nyitó rendezvényét Németh Károly
válogatott asztaliteniszezõ és dr. Faragó
Sándor, a „pingpongdoki“ is megtisztelte jelenlétével.
(7. oldal)
Csaknem száz gödöllõi diák keze munkáját
dicséri a Szabadság téri aluljáró. A festést a
Kökörcsin Környezetvédelmi és Oktatóközpont szervezte.
(9. oldal)

finomságok a bográcsokban, egyre többen
gyûltek össze a Cigány Kisebbségi Önkormányzat színpada elõtt, ahová a színes program úgy vonzotta az érdeklõdõket, hogy dél-

után már megközelíteni sem lehetett a helyszínt, ahol több mint kétszáz fellépõ szórakoztatta a közönséget.
(fotó-összeállításunk a 6. oldalon)
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Parlamenti tudósítás

Petárdaügy
Dr. Gémesi György polgármester, országgyűlési képviselő május 3-ai, napirend előtti felszólalása az országos felháborodást kiváltott petárdaüggyel
kapcsolatosan:
„Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Ház!
Az elmúlt héten több mint 100 civil szervezet
a petárdázás teljes betiltásáért indított népi kezdeményezés formájában aláírásgyûjtési akciót
petárdastop címmel. A céljuk, hogy az Országgyûlés törvényben számûzze a közterületekrõl a
hangos és veszélyes robbanószereket. Mint tudjuk, soha nem okozott annyi vérzõ sebet és tüzet a felelõtlen petárdadurrogtatás, mint az
idén. Történt mindez teljesen legálisan, hiszen
az MSZP-SZDSZ kormány érthetetlen okokból
2003-ban módosította a jól bevált és a biztonságot jobban garantáló jogszabályt, melynek három fõ jellemzõje van: betarthatatlan, ellenõrizhetetlen és életveszélyes. Az új kormányrendelet mûködésképtelensége már december 31-e
elõtt bebizonyosodott. Szinte senki nem vette
komolyan az árusítás megkezdésére megadott
hivatalos kezdõ dátumot, ellenben a felelõtlen

Aláírásgyűjtés:
petárdastop!
A petárdázásnak nem csupán hatása, de legtöbbször szándéka is a környezet nyugalmának zavarása. Figyelmen kívül hagyja a kiszolgáltatott emberek (beteg és idõs emberek,
várandós anyák, magzatok, vakok és gyengénlátók, szívbetegek) és az állatvilág nyugalmi, biztonsági érdekeit. Ily módon olyan
deviáns viselkedést valósít meg, amely nem
csak zavarja környezetünk nyugalmát, de
egészségünket és életünket is veszélyezteti.
A pirotechnikai szerek használata már ember- és állatáldozatot is követelt. Idén Székesfehérváron egy hölgy gereblyézte az avart,
mikor néhány személy petárdát dobott be
hozzá. Az felrobbant, s a hölgy hasi sérüléseibe belehalt. A másik ügy, sajnos, városunkhoz kapcsolódik. Szintén egy felelõtlen személy szilveszterkor petárdát dobott be egy
kertbe, ahol a gyanútlan eb azt a szájába vette. A meggyújtott petárda a kutya szájában
felrobbant… A sor végtelen, nem beszélve a
minden szilveszterkor a durrogás hatására tucatjaival menekülõ ebekrõl.

rendeletnek köszönhetõen jóval több bizonytalan, kétes eredetû petárdát hoztak be az országba. A vámosoknak és a rendõröknek így bõven
akadt dolga szilveszter elõtt, hiszen komoly illegális petárdaszállítmányokat, -raktárokat lepleztek le, a járõrök pedig számtalan magán tûzijátékos ellen indítottak eljárást. Azonban mindezek ellenére nem történt érezhetõ változás és
országszerte fékezhetetlen durrogtatók szállták
meg az utcákat, tereket. A mentõk szilveszterkor Budapesten hat, országosan tucatnyi olyan
esethez vonultak ki, ahol szabadon felhasználható pirotechnikai termékek okoztak sérülést.
Az MSZP-SZDSZ kormány rendeletének eddig tehát 18 közvetlen áldozata volt. Soha enynyien nem sérültek meg korábban szilveszterkor. A közvetlenül a petárdától megsebesültek
mellett pedig még ott vannak a rémült járókelõk, a nyugodt, csendes ünneplésre vágyó idõsek és a durranásoktól komoly sokkot kapó házi
kedvencek. Hála Istennek Gödöllõn személyi
sérülés nem történt szilveszterkor, azonban
több millió forintos kár keletkezett egy kapualj
teljes kiégésekor.
Ezért aláírásgyûjtés népi kezdeményezésére került sor, az erre szolgáló íveket az Országos Választási Bizottság is hitelesítette. A
felhíváshoz csatlakozott a HEROSZ és számos civil is. Kérjük, hogy amennyiben nyugalmat, biztonságot szeretne, aláírásával támogassa ön is kezdeményezést, amely a következõ kérdésre ad választ: „Egyetért-e Ön
azzal, hogy az Országgyûlés napirendjére
tûzze egy átfogó „petárdastop“ bevezetését,
így a „játékos pirotechnikai“ és a „kis tûzijáték“ termékek embert és állatot veszélyeztetõ
használatának megakadályozását?“
Az íveket a következõ helyeken lehet
aláírni:
KoVaVet Bt. Kisállatrendelõ és Patika (Szõlõ
u. 20-22.)
Blahai Kisállatrendelõ (Blaháné út 55.)
Dr. Bodó Szilárd állatorvos
Tappancs Kutya-Macska Eledel (Szabadság
tér)
Natura Díszállatkereskedés (Patak tér 3.)
Állateledelbolt (Szõlõ u. 12.)
HEROSZ Állatotthon (Kotlán S. u. 1.)
Május 7-én és 14-én délelõtt a piacon is aláírásgyûjtés lesz!
Pintér Zoltán (a HEROSZ elnöke)

A rémálomra emlékeztetõ szilveszter után
maga a belügyminiszter is úgy nyilatkozott,
hogy a petárdarendeletet szigorítani kell. A szigorítással a Magyar Demokrata Fórum egyetért, hiszen soha nem késõ a hibákat belátni. Az
ígérgetésbõl azonban nem lett semmi kézzelfogható, mert az utcai petárdázás szabályozása
Lamperth Mónika belügyminiszter és Juhász
Gábor politikai államtitkár nyílt színen folytatott vitájának esett áldozatul. A Belügyminisztériumban uralkodó puskaporos hangulatnak
pedig egyelõre egy komoly vesztese van: a nyugalomra, rendre és biztonságra vágyó állampolgár!
Sajnálatos, hogy a szabályozás felülvizsgálatával megbízott politikai államtitkár, Juhász
Gábor felülbírálta felettesét, és látszatmegoldásokkal kívánta elintézni az ügyet. Az államtitkár javaslata szerint 14-17 év közötti fiatalok
csak szüleikkel vásárolhatnának pirotechnikai
eszközöket. Ez a javaslat azzal az elõfeltétellel
él, hogy a baleseteket kizárólag tinédzserek
okozzák. Aki járt az utcán szilveszterkor az láthatta, hogy nem így van, korosztálytól függetlenül robbantgattak. Mindamellett ez a látszatmegoldás is betarthatatlan, hiszen a sokszor féllegálisan vagy illegálisan árusított petárdák eladói nem fogják elkérni a személyi igazolványt a
vásárlótól, hogy vajon betöltötték e már az
adott életkort. A legálisan folyó cigarettaárusítások esetében sem sikerült elérni, hogy ne
szolgáljanak ki 18 éven aluliakat dohánytermékekkel.
A Juhász-féle javaslat értelmetlenségét a belügyminisztériumi szappanopera folytatásaként
Lamperth Mónika is elismerte azzal, hogy Juhász tervezetét magánvéleménynek minõsítette. Lamperth Mónika ráadásul azt is kijelentette, hogy nem gyõzték meg saját beosztottja
érvei, és idézem a belügyminisztert „a fényhatás nélküli nagy hanghatással járó durrogó
petárdák“ használatát ellenzi. De vajon csupán
a fényhatás nélküli, nagy hanghatással járó durrogó petárdákkal lehet kilõni egy ártatlan járókelõ szemét, vagy a hanghatás nélküli petárdák
is alkalmasak erre?
A Magyar Demokrata Fórum szerint nem itt
kell megtenni a különbséget, hanem teljesen be
kell tiltani a közterületen történõ petárdázást.
Az MDF ugyanis addig nem nyugodhat meg,
amíg nem születik egy betartható, ellenõrizhetõ
és az állampolgárok biztonságát garantáló rendelet: ezért felszólítjuk a kormányt, vegye komolyan a több mint 100 civil szervezet által
kezdeményezett aláírásgyûjtési akciót, és kezdje meg azonnal a jelenlegi petárdarendelet módosítását, ami a petárdázás közterületen való
teljes betiltását eredményezi.“
Lamperth Mónika belügyminiszter viszont-

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!

válaszában elmondta, hogy a minisztériumon
belül e kérdésben nincs ellentét, Juhász Gábor
korábban csupán egy javaslatot tett. Az üggyel
kapcsolatosan a Belügyminisztérium eltökélt
szándéka a rendelet megszigorítása, ezért Lamperth már kezdeményezte a jogszabály módosítását, ez jelenleg államigazgatási eljárás szakaszában van. A korábbi kormányrendelettel kapcsolatban ismertette, hogy az azért volt rossz,
mert a mai világban már nem tartható a játékos
pirotechnikai eszközök és a kis tûzijátékok teljes betiltása, megfelelõ korlátozásokkal engedélyezhetõnek tartja ezeket. Lamperth Mónika
Gémesi Györggyel egyetértett abban, hogy szilveszterkor valóban nem úgy használták ezeket
az eszközöket az állampolgárok, ahogy azt elõre gondolni lehetett, s emiatt volt számos baleset, s okoztak komoly riadalmat a hanghatások. Ezért készül a szükséges jogszabály-módosítás, azonban azzal nem ért egyet, hogy ezt a
kérdést törvényi szinten kell szabályozni.
Szomorú, hogy Lamperth Mónika belügyminiszter eddig egyetlen szilveszter alkalmával sem tapasztalta, milyen baleseteket és milyen mértékû
riadalmat okoz a pirotechnikai eszközök használata. Ehhez persze õk táptalajt adtak, hiszen nemhogy korlátozták volna ezek használatát, hanem
engedélyezték is. Azzal természetesen nem vitatkozik senki, hogy akár egy családi ünnepségen
rendezett tûzijátékot megtiltsanak, noha ideális
esetben azt is csak komoly engedélyeztetési eljárás után lehetne csak használni. Itt elsõsorban a
petárdák használatáról van szó, amelynek
– õszintén szólva – semmi értelme.
(a szerk.)

Gödöllői kitüntetettek (1.)

Készülhet az uniós pályázat

dr. Bucsy László

29,5 millió a termálprogramra
Szabad utat kapott annak az európai uniós pályázatnak az előkészítése, amelynek segítségével megvalósulhat a gödöllői termálprogram. A városunk alatt húzódó termálvíz energetikai hasznosítását
már régóta tervezi az önkormányzat, de a
források hiánya eddig megkötötte a döntéshozók kezét.

2005 elsõ negyendévében több gödöllõi mûvész, közéleti személyiség részesült elismerésben.
Az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség Hûség a Hazához Érdemkeresztet adományozott dr. Bucsy Lászlónak, a Nemzeti Lobogó Társasága elnökének „a rendszerváltás óta tanúsított erkölcsi tisztaságáért, abból fakadó tiszteletet érdemlõ magatartásáért, cselekedetiért, amelyekkel a hazához való hûségét, példamutató nemzeti öntudatát bizonyította“ – áll a kitüntetés indoklásában. Az elismerést április 5-én, a Hadtörténeti Intézetben adták át.

Gödöllői Szolgálat

– Mire elegendõ ez közel harmincmillió forint? –
kérdeztük dr. Fábián Zsolt alpolgármestert.
– Arra, hogy egy nagyobb lépést tegyünk a
megvalósítás felé, amelyhez európai uniós forrásokat szeretnénk megcélozni. Ezekhez azonban
csak pályázatok útján juthatunk, s ezeknek az elkészítése is jelentõs összegekbe kerül. A mi esetünkben ebbõl a 29,5 millió forintból kell a terveket, valamint a szükséges környezetvédelmi, gazdasági és energetikai tanulmányokat, a megvalósításra irányuló pályázathoz szükséges dokumentumokat elkészíteni.
– Reálisan számolva elég erre ez az összeg?
– Addig kell nyújtózkodni, amíg a takarónk ér.
Jobban örülnék, ha több pénzbõl gazdálkodhat-

nánk, de nem minden pályázatunk volt ilyen eredményes.
– Amennyiben az uniós források megnyílnak
elõttünk, mikor realizálódhat a gödöllõi termálprogram?
– Az a pályázat, amelyen ezt a 29,5 millió forintot nyertük, a 2007 és 2013 közötti idõszakban
megvalósítandó elképzelések megvalósításához
kívánt segítséget nyújtani, tehát rövidesen meg kívánjuk kezdeni a munkálatokat.
(j.)

Chopin Zeneiskola

Siker
A Szlovákiában 16 évesnél fiatalabbak számára megrendezett nemzetközi Chopin zongoraversenyen Magyarországot a gödöllõi Frédéric
Chopin Zeneiskola I. továbbképzõs növendéke, Szalai Gergõ képviselte. Játékát a zsûri, az
orosz és a szlovén versenyzenyzõk mellett a 4.
hekyezéssel jutalmazta. Tanára Láng Gabriella.
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Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület

Hat esztendeje Gödöllőért
Harmincéves hagyomány felélesztésében tett óriási erőfeszítéseket a
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület. Városunk lakosainak
régen megszokottak voltak a május
elsejei lovasversenyek, amelyek aztán a rendszerváltozással együtt elmaradtak. Az 1999 elején megalakult GLSE-t a lovassport és Gödöllő
szeretete késztette arra, hogy minden évben megredezze városunk legnagyobb lovas versenyét, bemutatóját. Balázsfalvi Nagy Juditot, a GLSE
gazdasági vezetőjét kérdeztük múltról, jelenről, jövőről. Elmondta, Gödöllőn és környékén örvendetesen
növekszik a lovassport iránt érdeklődők száma, s az egyesület tagjainak
létszáma a kezdeti 12 főről mára 65re nőtt. A GLSE három éve közhasznú egyesületként működik.
– Célunk elsõsorban a lovassport megszerettetése, valamint Gödöllõ és környéke lovasainak összefogása – mesélte Balázsfalvi Nagy
Judit. – Gödöllõn kívül Isaszegen, Szadán,
Veresegyházon, Mogyoródon illetve más Budapest környéki településeken, például Õrbottyánban vannak még tagjaink. Vannak
díjugratóink, díjlovaglóink, távlovaglóink,
túralovaglóink, valamint újdonságként, tavaly õsz óta, westernlovasaink, akik július 9én az isaszegi Izsó-lovardában mutatkoznak
be az itteni közönségnek.
– Ön a GLSE minden rendezvényén megtalálható. Honnan ez az elhivatottság?
– Én 1980-ban a budapesti Anker közbõl
Torontóba költöztem, s 1994 óta élek ismét
Magyarországon. Kanadában volt elõször lovunk, kutyám gyerekkorom óta van, most is.

Amikor hazaköltöztünk, többé nem akartam
nagyvárosban lakni. Elkezdtünk lovardát keresni, így kerültünk Gödöllõre. Korábban
díjugrató voltam, még most is hetente ötször
lovagolok.
– Hogyan érzi magát Gödöllõn?
– Imádok itt élni! Magyarországon ritkán
találni ilyen kellemes kisvárost. Nagyon hamar kötödni kezdtem Gödöllõhöz. Nem volt
könnyû a hazatérés, az emberek türelmelenek, erõszakosak, ez a város menedéket
nyújtott, s a lovak szeretete is sokat segített.

Május végén forgalombahelyezés

Fotó: Tatár Attila

Készül a körforgalom

Május végén adják át a forgalomnak az elkerülõút elsõ szakaszaként megépülõ, az ipari parkhoz
is csatlakozó köforgalmi szakaszt 3-as fõúton. Az átadást eredetileg május közepére tervezték, de
az idõjárás, másrészt e felmerült többletmunkák – kábelkiváltások – miatt két hete csúsztak a kivitelezési munkák. Mint azt Pap Kornéltól, a kivitelezõ EGUT Rt. képviselõjétõl megtudtuk, a
földmunkákkal már elkészültek, a pályaszerkezet építése van még hátra. A kivitelezés szempontjából 220 milliós beruházást a tervek szerint egy hónap múlva már használhatják a gödöllõi autósok.
(j.)

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!

Számlaszám:
101038365262273900000006
(Az adományozók nevét
tábla fogja jelezni.)

Hála Istennek, remek szomszédaink vannak,
s rengeteg lovas barátot szereztünk. Így ismerkedtem meg a város vezetõivel, akikkel
mind a mai napig kiváló kapcsolatot ápolunk. Dr. Gémesi György
polgármester úr, dr. Nánási
Éva címzetes fõjegyzõ aszszony, dr. Fábián Zsolt alpolgármester úr, és Six Edit
önkormányzati fõtanácsadó
rendszeresen részt vesz rendezvényeinken.
– Legutóbb az elmúlt hét
végén, május elsején is
nagy sikert arattak az Alsóparkban.
– Nagyon örülünk, hogy
egyre többen kiváncsiak a
lovassportra, a gödöllõi díjugratóversenyre. A Magyar
Lovas Szövetség hivatalos
versenynaptárában is szerepel ez a B kategóriás viadal.
Ezzel persze elsõsorban annak a mintegy harminc éves
hagyománynak a felújítása
volt a célunk, amelyet Monostori István, az egyetem
lovardájának egykori edzõje teremtett meg ebben a
gyönyörû parkban. Az induláskor, 1999-ben és 2000ben még a Kastélyparkban
volt a rendezvény, majd 2001-tõl minden
május elsején az Alsópark ad helyet az ugratóversenynek. Idén négy kategóriában 85 indulónk volt.
– Nagy erõket kell mozgosítani ehhez rendezvényhez?
– Természetesen. Múlt hét szombaton már
felépítettük a pályát, hogy elsején reggel 9
órától egészen 17-ig színvonalas viadalokkal
szórakoztathassuk az ide látogatókat. Sokat
köszönhetünk a VÜSZI-nek, amelynek két
munkatársa folyamatosan segített összeszed-
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ni a szemetet. Bár magunk is mindent megteszünk azért, hogy tisztán tarthassuk a környezetet. Például lóval senkit nem engedtünk
a gyalogosok által használt járdákra, ösvényekre.
– És ami a verseny anyagi oldalát illeti?
– Köztudott, a lovassport nem olcsó. Pénz
és szponzor alig akad. Ezért minden forintra
oda kell figyelnünk. Szponzoraink segítségét
ezúton is szeretnénk megköszönni.
– Milyen sporteredményeket tud felmutatni
a GLSE?
– Forgó Kati távlovaglásban elért elsõ helyével országos bajnokunk is van! Igazából
azonban egy díjlovasunk, két-három távlovasunk, s mintegy tíz díjugratónk van. Klubtagjaink zöme túralovas. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szakágak között nincs átjárás. Többen a számukra idegenebb szakág
versenyein is részt vesznek. Mi egy nagy
család, egy összetartó baráti társaság vagyunk, amely nem csak a sportra, hanem a
magyar nemzet lovas hagyományaira is odafigyel. Bucsy László alapító tagunk kezdeményezésére az egyesület tagjai megalakították a Magyar Nemzeti Lobogó Társaságát.
– Ezért is rendezik meg minden báli szezonban a híres Lovasbált…
– Igen. Az egész éves rohanás során találunk magunknak egy estét, ahol közösen jól
érezzük magunkat. Az elsõ két bált a Grassalkovich-kastélyban, majd három évig az
egyetem éttermében rendeztük meg. Idén
elõször rendeztük meg a Lovasbált a Lázár
Lovasparkban. Bízunk benne, hogy a terveknek megfelelõen felújítják a régi Húszas
épületét, és hamarosan annak a dísztermében
méltó körülmények között tarthatjuk majd
meg a Lovasbált. Eddig is részt vettünk, és
részt fogunk venni, amennyiben igény van
rá, a városi ünnepségeken, ily módon is megköszönve Gödöllõ város egyesületünknek
nyujtott támogatását.
Tatár Attila
Fotó: Brindzik Judit
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A velencei fogság után
„…a gyertyák csonkig égtek…“ – olvasható így, egy betűnyi, egy igeidőnyi eltéréssel Márai Sándornak a Vendégjáték
Bolzanóban című regényében egy másik regényének a címe. Aki azt, a másik
regényt, A gyertyák csonkig égneket
szereti, bizonyára élvezettel olvassa majd
a Vendégjáték Bolzanóbant is.
A szöveg, a mondatok gyönyörûek. Egy idézetet
ki is írtam magamnak: „…az élet mindennap
csodálatosan megajándékozott mindenkit, ha
nem félt tõle az ember.“ „Úriember soha nem
fél“ – jelenti ki másutt a regény fõhõse, Giacomo
Casanova, a hírhedett kalandor.
Éppen hogy maga mögött hagyta fogsága
helyszínét, szülõvárosa, Velence ólomkamráit.
Nem kiengedték, megszökött, most éppen szökésben van, Bolzanóban pihent meg egy pillanatra, hogy majd, amint pénzt szerez rá, továbbragadja egy fogat, messze, München, Párizs felé.
De talán mégis többet idõzik az Itália északi
részén, már hegyek tövén levõ, hófödte városban, mint szükséges lenne. Mi tartja itt? Természetesen egy nõ. Egy nõ, aki soha nem volt az
övé, Franziska.
Még fiatal, tizenöt éves lányként ismerte meg,
vadvirágnak, vadcsalánnak hívta. Azonban kiszemelte már magának egy uraság, egy öregember, Párma grófja. Ha öreg volt is, mesterien forgatta a kardot, párbajuk színhelyérõl Casanovát
vitték el vérbe fagyva. Talán a gróf keze volt abban is, hogy börtönbe vetették.
És most a régi, a halálos ellenség itt él Bolzanóban. Az öregember ifjú feleségével, Franziskával. S egy különös estén megjelenik a Szarvas
fogadóban, ahol hõsünk megszállt. Ajánlatot

tesz: csábítsa el a feleségét, mint minden más útjába kerülõ nõt elcsábít, majd hagyja el, mint
szintén minden más nõt. Kerüljön végre pont a
hármuk történetének végére.
Casanova rááll. Jelmezként nõi ruhát ölt, hogy
abban menjen el a grófék estélyére, férkõzzön a
grófné közelébe. De nincs alkalma útra kelni.
Franciska jelenik meg nála. Férfiruhában. Mindkettejük vonásait selyemálarc fedi mindvégig,
amíg beszélnek. Jobban mondva inkább csak az
asszony beszél. Elmondja, hogy szereti a férfit.
Elmondja, mi mindent tenne meg érte, ha együtt
maradnának.
Kivirradt. A gyertyák csonkig égtek. Franziska távozott. Csak azt akarta: lássa, vigasztalja és
megbántsa szerelmét. A sorsuk soha nem keresztezheti egymást, párhuzamosan futó sínpárt
alkotnak õk ketten.
Bevallom, hozzám közelebb állnak Márainak
a szikárabb, szûkszavúbban fogalmazó könyvei,
például az Egy polgár vallomásai, A szegények
iskolája, mint romantikus regényeinek túláradó,
buján burjánzó mondatáradásai, akkor is, ha elismerem, hogy gyönyörûek az utóbbiak. Felteszem a kérdést: vajon ilyen áradóan írt volna-e
valaha is, ha nem emigrációban, hanem a hazájában alkot? Ahol, alkalomadtán, félszavakból is
értjük egymást. Mintha azt pótolná nála a szavak
hihetetlen bõsége, hogy a mindennapjaiban, kint,
az életben nem használhatja õket.
De hát… nem tudom. És már soha nem fogjuk
megtudni. Nem várta meg míg érte megy a halál.
Véget vetett az életnek, az emigráns létnek,
egészen szótlanul, egy lövéssel.
(Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban)
-nád-

A Chopin Zeneiskola programjai
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 7., szombat 17 óra: Tóth Zsuzsanna
és Czibi Róbert kiállításának megnyitója.
Közremûködnek: Soós Gabriella, Horváth
Balázs és Vázsonyi János.
Május 8. vasárnap 18 óra: „Ifjú tehetségeink“ – a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar és
a Frédéric Chopin Zeneiskola kiváló növendékeinek hangversenye (helyszín: Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ).
Május 9., hétfõ 18 óra: Az ének tanszak
vizsgahangversenye.
Május 10., kedd 18 óra: Az ének tanszak
vizsgahangversenye.
Május 11., szerda 17 óra: Vargáné Korchma Fruzsina növendékeinek hangversenye
(fuvola).
Május 12., csütörtök 17 óra: Tóthné Borovy Klára növendékeinek hangversenye
(fuvola).
Május 13., péntek 17.30: Szkordiliszné Cz.
Ilona növendékeinek hangversenye (zongora).

Kedves
Olvasóink!

Az ingyenes rendezvényeken a résztvevõk a
múzeum vendégei kávéra, teára.

HÁROM ECSETTEL
címmel új időszaki kiállítás
látható május 7-29-ig a
kastély földszintjén.
A három generációt
bemutató tárlaton
Pálnagy Zsigmond, Pálnagy Balázs
és ifj. Pál Nagy Balázs
alkotásait állítják ki.

HELYSZÍN: Gödöllõi Városi Múzeum
IRODALMI KÁVÉHÁZ A MÚZEUMBAN

Gödöllői középiskolák
magyartanárainak előadásai
AZ ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN C.
KIÁLLÍTÁS KÖZMÛVELÕDÉSI
PROGRAMJA

A képzőművészeti kiállítás
hétfő kivételével, 10 -18 óráig
ingyenesen tekinthető meg.

2005. május 11., szerda, 17 óra
RÓNAY GYÖRGY (1913–1978)
Babicz Mária (Premontrei Gimnázium) elõadása

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

2005. május 18., szerda, 17 óra
BOR AMBRUS (1921–1995) Bíró Csilla
(Premontrei Gimnázium) elõadása.

2100 Gödöllõ, Szabadság tér 5.
Tel.-fax: 28-422-003, 421-997
E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu
Május 21-22-én, szombaton és vasárnap a budapesti múzeumkertben, a Magyar Nemzeti Múzeum elõtt megrendezik a már hagyománnyá vált
Múzeumok majálisát. Ezen a számos múzeumot
és népes közönséget megmozgató, programokkal
tarkított, hangulatos kulturális fesztiválon a Gödöllõi Városi Múzeum idén is jelen lesz.
Sátrunkban a kiadványaink és szóróanyagaink
mellett mindkét napon mûvészeti, kézmûves foglalkozásokra várjuk az érdeklõdõket. Információkat a 422-003-as telefonszámon vagy a godolloi.muzeum@vnet.hu e-mail címen kérhetnek.

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

T.CS.
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Majális, képekben

Az elengedhetetlen kellék
„Golyófej“
Az Magyar Demokrata
Fórum sátránál

Vásárf(i)a

Kötetlenül

Cigány fiatalok produkciója

Verseny után

Hagyomány I.

A legkisebbek majálisa

Hagyomány II.

Fotók: Brindzik Judit, Reményi Krisztián
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Sport és fair-play

gukért beszélnek: százezres nagyságrendben lehet mérni azoknak a fiataloknak a számát, akiket ez a fajta sportolási lehetõség megfogott, és
akik a szabadidejüket, éjszakájukat immár
nemcsak a diszkóban, kocsmában, hanem ezeklem és -fogyasztás. Ekkor a szociális munkás ben a pozitív példát mutató klubokban töltik el.
kosárlabda mérkõzéseket kezdett szervezni,
Ezt követõen a Lokálpatrióta Klub által vásáminek következtében egy év alatt felére csök- rolt pingpong-asztalokon kezdetét vette a küzkentek ezek a veszélyeztetettségi mutatók. Ami- delem; a gyerekek késõ estig ütögették a labdát
kor pedig Magyarországot is megsuhintotta a drog (Németh Károly 500 darabot ajándékozott e nemes célra). Ezt természetesen a
jövõben is megtehetik: minden
pénteken 20 órától a Török Ignác Gimnázium tornacsarnokában, illetve minden hónap
utolsó péntekén a Trafo Clubban.
E pozitív példát mutató kezdeményezésben aktív szerepet
vállal a Gödöllõi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) is.
A szervezet alapvetõ céljai
közé tartozik, hogy mûködésének eredményeként olyan fórumok szervezõdjenek, amelyek (túlzott bürokratikus lépések kihagyásával) hatékonyan segítik a helyi kábítószerNémeth Károly, Jakab Péter, a Magyar Éjszakai Sportbajnokellenes törekvéseket. A KEF
ság Egyesület elnöke, Vitéz G. Gergely
tagjai szinte minden városi intézményben megtalálhatóak (isszele, a pingpong dokinak eszébe jutott az ameri- kolák, Nevelési Tancsadó, Tormay Károly
kai példa, hogy ezt itthon is meg lehetne próbálni. Egészségügyi Központ, rendõrség, PolgármesAz ötlet bevált, igaz nem kosárlabdával, hanem teri Hivatal stb.), mely elengedhetetlen feltétele
kaucsukkal. Nagyon sok fiatalt érintett meg ez a annak, hogy Gödöllõn hatékony drogmegelõfajta kezdeményezés, további cél pedig minél zési tevékenység alakulhasson ki. A drogmegtöbb település bevonása a mozgalomba.
elõzéshez kapcsolódik, hogy a szintén KEF tag
A rendezvényen beszédében dr. Gémesi György Vidák Adolf szervezésében nagyszabású drogelkiemelte: sajnos igen magas azon fiatalok száma, lenes fesztivál lesz Gödöllõn, az Alsóparkban.
aki az iskolán kívüli szabadidejüket nem tudják A háromnapos rendezvényen (július 1-3.)
hasznos tevékenységgel kitölteni, így marad számtalan koncert (Megasztárok fellépésével),
számukra a csavargás, a kezdetben apróbb stik- sportbemutató, kézmûves foglalkozás és sok
lik, az alkohol, a drog világa, melybõl nem köny- egyéb más program próbálja hasznossá és felejtnyû szabadulni. Szerencsére ez a kezdeménye- hetetlenné tenni a fiatalok szabadidejét.
zés egyfajta kiutat mutathat ezen fiatalok száKép és szöveg: -chmára, hiszen az eddig elért eredmények önma-
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Ügyeletek

Pingpongozz, ne drogozz!
Az elmúlt pénteken Gödöllő is bekapcsolódott a Magyar Éjszakai Sportegyesület „Pingpongozz, ne drogozz!“
mottóval fémjelzett asztalitenisz „bajnokságába“. A mozgalom nem újkeletű; Magyarországon már több mint 10
éve jelen van, városunk pedig a 28-ik
település az országban, ahol a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub segítségével a sportolni vágyó fiatalok számára újabb lehetőség nyílik arra, hogy a mozgás
iránti vágyukat kielégíthessék.
A rendezvény „elõfutárának“ lehetett tekinteni
(és megtekinteni) azt a nemzetközi fair-play
vándorkiállítást, melyet Németh Károly válogatott asztaliteniszezõ, a legutóbbi magyar díjazott nyitott meg a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban. A Csömörön élõ sportoló elmondta: e kiállítás szolgáljon tanúbizonyságul annak,
hogy a sportban talán a sportszerûség a legfontosabb; a fényképek megmutatják, hogy a rajtuk szereplõ nagynevû sportolók is képesek
voltak kellõ alázatot mutatni sportáguk iránt és
inkább lemondtak egy fényesebben ragyogó
éremrõl, minthogy tisztességtelen küzdelemben
gyõzzenek. A gyõzelem csak akkor ér valamit,
ha azt becsületes úton szerezzük meg. Ez mutasson példát minden ember számára, akár gyermek, akár felnõtt az illetõ.
A pingpongozz, ne drogozz nyitóbulijára a
Trafo Clubban került sor. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a mozgalom magyarországi szülõatyja, dr. Faragó Sándor gyermekorvos
(vagy ahogy nagyon sokan ismerik: a pingpong
doki), aki megnyitó beszédében elmondta: az
egész még 1986-ban az Egyesült Államokban
kezdõdött, ahol egy szociális munkás Marylandban azt tapasztalta, hogy éjszaka kilenc és hajnali három óra között virágzik a fiatalok között
a legjobban a bûnözés, a kábítószer-kereskede-

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Május 2-9-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 432-126.
Május 9-16-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor
út 1. Tel.: 416-551.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Május 7-8.: dr. Sebesztha László , Veresegyház, Vásárhelyi u. 8. Tel.: 30/974-8301.

Recept
TÁRKONYOS ÚJBURGONYA
LEVES
Hozzávalók: 50 dkg újburgonya, 1 kis fej vöröshagyma, 1 evõkanál olaj, 2 babérlevél, 1
evõkanál liszt, 2 dl tejföl, 3 szál tárkony, 2-3
evõkanál tárkonyecet.
Elkészítés: Az újburgonyát megtisztítjuk és apró kockákra vágjuk. A hagymát meghámozzuk,
felaprítjuk. Felforrósítjuk az olajat, megfonynyasztjuk benne a hagymát. Hozzáadjuk a burgonyát, felöntjük egy liter vízzel, sóval és a
babérlevéllel ízesítjük, és fedõ alatt puhára fõzzük. A lisztet elkeverjük a tejfölben, és ha a burgonya megpuhult, besûrítjük vele a levest. A
tárkonyt leöblítjük, apróra vágjuk, és a levesbe
szórjuk. Még egyszer átforraljuk. Lehúzzuk a
tûzrõl, kevés tárkonyecettel kellemesen savanyítjuk, és forrón kínáljuk.

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

FELHÍVÁS
A 2005. évi városi Semmelweis napon ismételten
átadásra kerül a Gödöllő Egészségügyéért-díj
Az önkormányzati rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek,
vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytattak a gyógyító–megelõzõ munkában,
illetve a szociális gondoskodás területén jelentõs eredményeket értek el.
GÖDÖLLÕ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban évente legfeljebb két személy és egy közösség
részesíthetõ, amennyiben közösségre nincs javaslat, három személy részesíthetõ a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan személyekre, közösségekre,
akiket méltónak tartanak e kitüntetõ cím elnyerésére.
A javaslatot a Népjóléti Irodára szíveskedjenek megküldeni
(Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7. sz.)

Határidő: 2005. június 1.
Tisztelettel:
Dr. Bükkfalvy Beatrix, az Egészségügyi Bizottság elnöke Máthé László, a Népjóléti Bizottság elnöke

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTÉRZÉST.
AJÁNLJA FEL MOST IS ADÓJA 1%-ÁT A
SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY JAVÁRA.
SZÁMLASZÁM: 1-9176860-1-13

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat programja

– HÍRADÓ: MAJÁLIS AZ ALSÓPARKBAN 2005.
– LÍCEUMI NAPOK, A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS LÍCEUM ELÕADÁSA: SZILÁGYI DOMOKOS: LIÁNA

TINI KLUB
2005. május 5
GATE Zöld Klub kiállításának megtekintése
2005. május 12.
Kézmûves foglalkozás, üvegfestés
2005. május 19.
Kézmûves foglalkozás
2005. május 26.
Tini klub 7. születésnapja

ÉLETMÓD KLUB

Tájékoztatás az egyenlő bánásmódról

2005.május 9., 15 óra
Viszérbetegségek
Elõadó: dr. Vámos János fõorvos

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

Kenguru törzsvásárlói
igazolványok érvényesek,
beválthatók!
ÜZLETÜNKBEN:

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény alapján országos hatáskörû
közigazgatási szerv felállítására kerül sor.
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság címe: 1051
Budapest, Vigadó u. 6.
Titkársági telefon: 06 (1) 235-4509
Telefax: 06 (1) 235-4505.

e-mail cím:
ebh@meh.hu; maria.hajdu@meh.hu (ez a
közeljövõben válik élõvé)
A Hatóság bemutatkozása elérhetõ az
http://www.icsszem.hu oldalon.
Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda

JOGI TANÁCSADÁS
2005. május 2., 15-17 óráig

PSZICHOLÓGUSI TANÁCSADÁS
2005. május 4., 14-17 óráig
2005. május 18., 14-17 óráig
Elõzetes bejelentkezés szükséges a pszichológushoz.

– 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

Vigyél haza!

Lomtalanítás

2 hónapos
keverék
szuka

Kihelyezés, 1-1 db konténer

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

Talált kutyák

2 hét múlva
elvihető
keverékek

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

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

MÁJUS 9., HÉTFŐ
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 u. sarok
Dózsa György u. 76. sz. elé
Röges u. 23. sz. elé
MÁJUS 11., SZERDA
Röges u. vége
Kazinczy u. 8. sz. elé
Kõrösfõi u.-Dózsa Gy. u. sarok
Petõfi tér 1. sz. elé
Bajcsy-Zs. u. közepe
Bajcsy-Zs. u. (a borozónál)
Szilhát u. eleje
Szilhát u. vége
Surin I. u. 6-8. sz. elé

Vizsla keverék kan

Kérjük, segítsen adója
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41

„Cézár“
1 éves keverék kan

HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

MÁJUS 13., PÉNTEK
Ripka F. u. 14. sz. elé
Bethlen G. u. eleje
Bethlen G. u-Grassalkovich u. sarok
Bethlen G. u. vége
Bethlen G. u-ba a Grassalkovich u. és
Szõlõ u. közé
Munkácsy M. u-Szabadság u. sarok
(lakóház és az iskola közé a parkolóba)
Zombor u. sarok
Szabadka u-Munkácsy M. u. sarok
Tompa u-Fiume u. sarok

Úszómester kerestetik
A Szent István Egyetem területén lévõ,
városi kezelésben mûködõ strandra
végzettséggel rendelkezõ

J á rom a vá ro s t . . .

ÚSZÓMESTERT
keresünk.
Az alkalmazás idõtartama: 2005. május 28tól augusztus 31-ig.
Érdeklõdni lehet a 20/319-1677-es
telefonon.

Fotó: Tatár Attila

Fajtatiszta cairn terrier kiskutyák igényes
gazdáknak eladók.
Tel.: 20/482-3058

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

Jártunkban-keltünkben a Dózsa György úti temetőben fedeztük fel ezt a feltört
kriptát, amelyen nem csak az épületet, hanem a benne található két duplakoporsót is felfeszítették és súlyosan megrongálták. Bízunk benne, hogy városunkban
nem válik rendszeressé a holtak nyugalmának megzavarása!
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Gödöllői Szolgálat

Ecce iuventus -- íme az ifjúság!

Van kiút a gödörből (II. rész)
Két héttel ezelőtt már olvashattatok
néhány gondolatot az alkoholról, az alkoholizmusról, az első részét annak a
beszélgetésnek, amelyet Tibold Győzővel, a gödöllői Kékkereszt vezetőjével
készítettünk. Mivel a téma, sajnos, nagyon sokakat érint, úgy gondoltuk, a
vele készített interjút nem rövidítjük
meg, hanem még két részben, teljes
terjedelmében közöljük.
– Hazánkban ma három-négymillió ember
szenved az alkoholizmustól. Ebbõl pedig egyetlen kiút van; az Úr Jézus Krisztus, mert én is az
Õ segítségével tudtam letenni az alkoholt. Õ
nem adott semmilyen gyógyszert, egyszerûen a
kívánalmat vette el. Nekünk van egy mondásunk: mi nem azt mondjuk, hogy soha ne igyál,
mert lehet nekem nem inni, de senki nem tud
segíteni, se orvos, se barát, egyedül az Úr Jézus.
– Azért ez egy döbbenetes szám…
– Döbbenetes bizony. És akkor ehhez még
jön a drogos, a gyógyszerfüggõ, most már egyre több munkaszenvedélyes van, szerencsejáték-szenvedélyes, akik házakat, szülõi örökségeket játszanak el. A vége mindegyiknek a halál. Nem csak a fizikai halálra gondolok itt,
mert az alkohollal is saját magát gyilkolja az
ember, de persze a környezetét is, ugyanúgy,
mint a droggal. Ha pedig nem jut hozzá a szerhez, akkor elmegy lopni, ha pedig nem tud viszszafizetni kölcsönöket, amelyek majdnem min-

dig a maffia kezében vannak, akkor a vége az,
hogy vagy drogdíler lesz, vagy nem tud fizetni
és kivégzik. Voltak már ilyenek is.
– Többször említette a drogot, mint másik súlyos szenvedélybetegséget. Mostanában lehet
azt hallani, hogy egy könnyû drog semmivel se
veszélyesebb, mint például egy pohár bor. Ön
szerint lehet ezt a két dolgot egy lapon említeni,
vagy az egyik dolog veszélyesebb, mint a másik?
– Teljesen egy lapon lehet õket említeni, hiszen mind a kettõ nagyon veszélyes. Annyiban
különbözik a drog az alkoholtól, hogy tízszer
nagyobb hatása van. Ezt úgy kell érteni, hogyha
én tíz évig fogyasztok egy bizonyos mennyiségû alkoholt, és nyírom ki a szervezetet vele,
ugyanezt egy év drogfogyasztással érem el. Azt
szokták mondani, hogy „turbo“. Nem beszélve
arról a hatásról, ha valaki egyszerre használja
mind a kettõt. Ilyenkor még hamarabb a halálhoz vezet az út. Én úgy gondolom, hogy a drog
veszélyesebb, sokkal veszélyesebb.
– Egy-két gondolatot szeretnék a Gödöllõi
Kékkeresztrõl kérdezni. Mióta és pontosan hogyan is mûködik ez a szervezet?
– Az országban összesen 44 ilyen helyi kis
csoport mûködik, különbözõ területeken, különbözõ létszámokkal. Ezek a helyi szervezetek
inkább utógondozást végeznek azoknak, akik
egy kéthetes dömösi gyógyító-konferencián
már részt vettek, és ott az Úr Jézus segítségével
az alkoholtól már megszabadultak. Azért, hogy

Legjobb munkák a falakra kerültek

Megszépült az aluljáró
Szorgos kezek tették széppé a Szabadság téri
aluljárót. A gödöllõi oktatási intézmények diákjai április 28-án reggel fél
kilenckor kezdték meg a
munkát a Kökörcsin Környezetvédelmi és Oktatóközpont szervezésében. Elõször a vázlatok kerültek fel a
falakra, majd következett a
festés. A nyolcvannégy tanuló, valamint a Szent István Egyetem tízfõs csapata munkájának végeredménye: városunk nevezetességei, eseményei, mesejelenetek egyaránt dícsérik
az alkotók kezeinek munkáját. Nem csak a diákok

Visszatérve a kastélytemplomba

Szakál Ádám újmisés

legfiatalabb testvérnek,
az 1978-as születésû
Szakál Ádám Mártonnak pedig elsõ miséjén
vehettünk részt vasár-

Olyan szép, amikor egy nagycsalád tagjai együtt járnak a templomba. Szakál
Ferenc agrármérnök, egyetemi tanár
és felesége, született Molnár Éva hat
gyermeke is mindig együtt vett részt a
szentmiséken a kastélytemplomban,
ott ültek, ha előre nézünk, a bal kéz felőli kispadokon.

folyamatos kapcsolat legyen ezek között az emberek, valamint az Úr Jézus között, ezért vannak ezek a kis csoportok. Ezeken a közös
együttléteken rövid igehirdetések hangzanak,
és mindenki elmondhatja minden búját-baját,
egymáson így tudunk segíteni.
Gödöllõn a szervezet 1990-ben alakult meg,
most már tizenöt évesek leszünk. Változó a létszám. Eleinte havonta csak egyszer találkoztunk, majd késõbb már kéthetenként, idén januártól pedig hetenként találkozunk, ami a létszámon is meglátszik. Minden csütörtökön 18
órától van a református egyház imatermében a
foglalkozás, ahol tizenöten-tizenhatan szoktunk
részt venni. Más programjaink is vannak, tehát
ezek a csoportok egymás között is tartanak találkozókat. Gyakran elmegyünk egymáshoz is,
egymás tapasztalataiból épülünk. Már négy alkalommal volt országos találkozó. Ugyan nem
minden helyrõl, de Szombathelytõl kezdve Debrecenen át megannyi helyrõl voltak már itt nálunk egész napos program erejéig, összesen
százhatvan fõ. Három-négy lelkipásztor szolgálja az igét, ami teljesen ökumenikus. Ezek a
találkozások megerõsítenek bennünket abban,
hogy érdemes csinálni a dolgot. Az egész rengeteg munkával jár, ilyenkor se szombat, se vasárnap nem lehet szabad.
A kis csoport amúgy nem gyógyít, hanem felkeresi a környezetében azokat az alkoholistákat,
akiknek szükségük van a segítségünkre, és
megpróbál nekik segítséget nyújtani. Két hete
megkértek rá, hogy tartsak egy elõadást az ingyenkonyhán a hajléktalanoknak. Itt tizenöten
vettek részt és úgy érzem, hogy érdemes volt elmennem.
(folytatjuk)

és a felügyelõ pedagógusok voltak rendkívül
lelekesek, hanem azok is, akiknek útja a festés
ideje alatt épp az aluljárón vezetett át. A barátságos mosoly mellett sokan a dícsérõ szavakkal
sem fukarkodtak. Az elkészült mûvekre reméljük, hogy sokáig büszkék lehetünk.

Kamarazene
Anyák napi mûsorral mutatkozott be közönségének a most elõször jelentkezõ Besnyõi szabadtéri zenés esték sorozata május 1-jén. A máriabesnyõi kapucinus kegytemplom udvarában, az esti szentmisét követõen Gáspár István
plébános köszöntötte a közremûködõket és a
hallgatóságot.
Az elsõ májusi estén versek és – a Benyus
Testvérek Kamaraegyüttese elõadásában – kórusmûvek hangjai töltötték be a teret. Az édes-

Vüszi Kht.

Szelektív gyűjtés
Zöld– és elektronikai hulladék, gumiabroncs
A VÜSZI Kht. a kertvárosi övezetekben folytatja a rendszeres, hetenkénti zöldhulladék begyûjtést.
A vegyes háztartási hulladéktól különválasztott
biohulladékot (kerti növények származékait,
fûnyesedéket, zöldségmaradványokat, lombot)
térítésmentesen elszállítják. A kuka edényzetektõl elkülönítetten zsákokba rakott növényi
hulladékot hétfõi napokon gyûjtik be, a biohulladékot azonban nem a kommunális szemetet
elszállító jármû viszi el, hanem késõbbi idõpontban egy másik (ebbõl ugyanis néhány esetben félreértés is adódott).
Amennyiben zsákokba nem férõ, nagyobb
mennyiségû zöldhulladék keletkezik, az saját
fuvareszközzel az ökörtelek-völgyi lerakóba
szállítható, ahol a komposztáló telepen lerakási
díj felszámítása nélkül átveszik (nyitva tartás
hétfõtõl péntekig 7 és 15 óra között, szombaton
7 és 12 óra között).
A VÜSZI Kht. továbbra is díjmentesen átveszi az elektronikai hulladékot (televízió, rádió, számítógép, hûtõszekrény, mosógép és
egyéb háztartási gépek), továbbá átveszi az
1400 mm-es külsõ átmérõnél kisebb gumiabroncsokat – ez utóbbiakat a hulladéklerakó késõbbi bõvítése során mechanikai védelmi réteg
kialakításához használják fel.
Az elektronikai hulladék és a gumiabroncs
díjmentesen leadható a VÜSZI Kht. központi
telephelyén, hétfõtõl péntekig 7-tõl 17 óráig és
az ökörtelek-völgyi hulladéklerakóban hétfõtõl
péntekig 7-tõl 15 óráig, szombaton 7-tõl 12-ig.
D. M.

Várják az érdeklődőket– megújuló
sporttelep

Kép és szöveg: bj

nap, május 1-jén. Már pár éve annak is, hogy
valamilyen eseményen reverendába öltözötten
pillantottam meg. Nahát, mondtam aztán az
édesanyjának, Ádám pap lett? Megtudtam,
hogy az még odébb van, mert a szerzetesi hivatást választotta – vagy inkább az választotta õt –,
piarista szerzetestanárnak készül, számos vizsgát kell még letennie, fogadalmak sorát tennie,
amíg pappá szentelhetik.
Áprilisban ez utóbbi is megtörtént. S most ott
állhatott a kastélytemplomban, az oltárnál,
szemben azokkal, akik még gyerekkorából ismerhetik, a legmagasztosabb hivatásban: misét
mutatott be.

Múltak az évek, felnõttek a gyerekek, már nem
együk a maga gyermekét viszi a templomba. A

Anyák napi besnyői este

9

Ez év januárjától a VÜSZI Kht. kezelésébe
került a Táncsics Mihály úti Sporttelep. A közhasznú társaság munkatársai elvégezték az öltözõkben és a szociális épületekben a festést,
mázolást, kijavították a tetõket, felújították a
melegvíz-ellátó rendszert. Megkezdõdött az
elektromos hálózat felújítása, a kerítések javítása és a kapuk helyreállítása.
A sportteleprõl kiköltözött a bútorlap-szabászat; az egykor tekecsarnokként funkcionáló
épület hasznosításáról még nincs döntés.
A sporttelepen jelenleg a Gödöllõi Labdarúgó Club mûködik: a felnõtt, az ifi és az
utánpótlás csapat, valamint az öregfiúk rúgják
a labdát.
Az üzemeltetõ megfelelõ egyeztetéssel, térítés ellenében biztosítani tudja a labdarúgópálya és a salakos kézilabdapálya használatát cégek, baráti társaságok sport- és egyéb rendezvényei számára.
D. M.

N. A.
Fotó: nyf

anyákat köszöntötte Gémesi György polgármester, aki ajándékkal is kedveskedett az öt
vagy több gyermeket nevelõ szülõknek.

SZOKATLAN FORMÁJÚ
ABLAKOK KARNISOZÁSA ,
FÜGGÖNYÖZÉSE!

ÁRENGEDMÉNY A
KÉSZLETEN LÉVŐ
CSIPKE ÉS FÉNYÁTERESZTŐ
FÜGGÖNYÖKBŐL!

EN-TERIŐR FÜGGÖNY STÚDIÓ
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 44.
(Kossuth Lajos u.–Remsey krt. sarka)
Tel.: 06-20/312-1935

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.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig
GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.
Tel: 28-514-990

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.: 06/20-472-3919.
* Megbízható nő takarítást, mosást, vasalást, varrást, bedolgozást, heti 1-2 nap bolti kisegítést vállal. Minden megoldás
érdekel: (28) 414-613; (20) 37-13-566.
* Gödöllőn, a Sziget Vendéglőbe gyakorlattal rendelkező szakács és felszolgáló jelentkezését várjuk. Tel.: 20/454-27-68.
* Gödöllői Hyundai márkaszerviz gyakorlattal rendelkező
karosszéria lakatos munkatársat keres. Jelentkezni lehet, telefonon történő egyeztetés után Cím: Gödöllő, Szabadság út 179.
Tel.: 28/514-145
* Takarítást és vasalást vállalok a délelőtti órákban, magánháznál. Tel.: 70/609-5117.
* Kertépítést, kertrendezést, kertészeti munkákat,
öntözőrendszer telepítést vállalok! Érd.: 06-70-944-2377.
* Szobafestőt, mázolót felveszek. Tel.: 30/925-0246.
* 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.
* 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.: 430-962, 420-649.
* Érettségivel rendelkező munkatársakat keresünk három
műszakos munkarendbe, gödöllői munkahelyre, könnyű - fizikai
munkára. Bérezés: 400 Ft/óra (nettó). Tel.: 20/3333-871, 209692-188.
* 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.: 20/3822252.
* Árpád Hentesáru Kft. gödöllői boltjába HENTES-ELADÓ pozícióba felvesz szakképzett eladókat. További információ: 06-20534-6150.
* Reklámfelületek értékesítésére munkatársakat keresek. Tel.:
20/489-6967.
* 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.: 30/2340672.

* Központban működő étterem szakácsot keres. Tel.:
20/3550-008, 30/528-8845.
* Takarítónőt keresünk nagy családi házba hosszú távra, megbízható, dolgozni szerető, munkájára igényes, cicát és kutyát
szerető középkorú nő személyében. Tel.: 30/250-3555.
* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe gyakorlott gumiszerelőt
keresünk. Tel.: 30/990-1114.
* Vasipari végzettségű, C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keresünk gödöllői munkahelyre. Érd.: 20/9391702.
* Vagyonőr alkalmazottakat keresünk gödöllői áruházba, 12
órás munkarendbe. Tel.: 20/319-7065.
* 52 éves érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinformálható férfi ház körüli alkalmai munkát vállal. Kerti munka,
földmunka, csatornabekötés, kerítéskészítés, javítás, festés,
stb. Tel.: 30/4027-276.
* Gödöllői cukrászdába konyhai kisegítőt, hétvégi munkára pultos lányokat felveszünk. Tel.: 20/372-7845.
* Napi 1-2 óra munkával, havi nettó 50-100 eFt közötti
jövedelemhez juthat. Válaszboríték: Bujtás Jánosné, Körösfői
utca 37. Érdeklődni: 28/420-456.
* Áruterítési munkára gépkocsivezetőt felveszünk. Napközben:
20/9653-236.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális
cég munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők
jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Szobafestő - mázolót Gödöllő és környéki munkákra állandóra
felveszek. Tel.: 20/973-1564.
INGATLAN
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft.
Tel.: (30) 9-525-385
* 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
* 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 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:
26,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* ISASZEGEN, a központhoz közel 150 nm-es lakóterületű
(kétlakásos), felújított családi ház 1400 nm-es
közművesített telken (két férőhelyes garázs, pince, műhely, fúrt kút) eladó vagy környékbeli halastóra cserélhető.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

- Fenyvesben 204 nöl belterületi építési telek,
dísznövényekkel, gyümölcsfákkal 8,5 MFt.
- Antalhegyen panorámás 205 nöl belterületi
telek 8,5 MFt.
- Hegyesi M u-ban 380 m2 belterületi telek, víz,
gáz, villany a telken 2,2 MFt.
- Blahán 231 nöl belterületi építési telek, aszfaltút mellett 13,9 MFt.
- Szada Szõlõhegyen 237 nöl belterületi építési
telek 9,5 MFt.
- Szõlõ u-ban elsõ emeleti erkélyes 69 m2-es
konvektoros lakás 15,5 MFt.
- János u-ban magasföldszinti 59 m2-es konvektoros lakás 11,9 MFt.
- Palotakerti 64 m2-es erkélyes redõnyös felújított lakás 11,2 MFt.
- Csanakban egyszintes nappali + 3 hálószobás
új lakóház, garázzsal, 140 nöl telekkel bekerítve, színezve 23,6 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen épülõ egyszintes, 126
m2-es családi ház, 240 nöl telekkel 25 MFt.
- Erdõkertesen 2001-ben épült, 1+2 fél szobás
könnyûszerkezetes családi ház, 200 nöl telken
13,9 MFt.
- Parádtól 3 km-re, 2 szobás, összkomfortos,
felújított parasztház, 680 nöl telekkel, garázzsal, berendezve eladó.

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

* GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasutállomás közelében 950 nmes közművesített, gondozott telken lévő téglaépítésű családi
házban egy 80 nm-es két szobás (garázs, pince) és egy 90 nmes 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, 20/531-4333
* 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
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* GÖDÖLLŐN 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
* GÖDÖLLŐN a Csanakban 990 nm-es, gondozott saroktelken
120 nm-es, régi építésű konvektoros téglaház ( garázs, boros
pince, tároló) eladó. Irányár: 26,5 mFt 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) 619-9043
* 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) 619-9043 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) 5135191.
* Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 2 szoba
+ hall összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi
ház.Nagy melléképület, gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés,
összközművesített. Megközelíthető M3-as autópályán,
valamint autóbusszal és vonattal is. Irányár: 8,5 Millió Ft.
Érdeklődés: 06-30-495-7116 telefonszámon.
* DUNAKESZI, Tőzegtó területén, közvetlen vízparti, komfortos
faház saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-3714.

Gödöllői Szolgálat

* GÖDÖLLŐ Erzsébet királyné körúton, park melletti,
55 nm-es, 1. emeleti 2 szobás, felújított, kábeltévés,
vízórás, déli fekvésű, azonnal beköltözhető öröklakás
eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 20/311-3714.
* 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 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4
szobás,
2
fürdőszobás,
konyha-étkezős.
Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari
áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/4739388.
* Blahán szép fekvésű, építési telek eladó. Iá.: 11 mFt.
tel.: 30/255-7973.
* Gödöllőn, a Szent János utca 1/B-ben 2 szobás lakás
eladó. Tel.: 28/430-433.
* Palotakerten sürgősen eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2
szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás.
Azonnal beköltözhető. Ugyanitt eladó a Valkói út bal
oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.
* Gödöllő egyik legszebb részén 610 nm-es panorámás,
parkosított telken, 2 lakásos, lakható rész 220 nm,
családi ház sok extrákkal eladó (medence, kandalló,
szauna, stb.). I.ár: 49,5 mFt. Tel.: 20/9148-885.
* Gödöllőn családi 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.
* 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.

Apróhirdetés felvétele a
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* 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.
* 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.: 20/3121935.
* Gödöllő, Erzsébet Királyné krt-i 55 nm-es, 1. emeleti, 2
szobás, felújított, azonnal beköltözhető öröklakás eladó.
11,6 mFt. Tel.: 20/311-3714.
* 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:
06/20-468-1423.
* Eladó! Tóalmáson, gyógyfürdőhöz közel szintes kőnyaraló. Három hálószoba, nappali, konyha, két fürdőszoba,
külön wc van benne. Érd.: 70/294-5711.
* Gödöllő központjában, a János utcában, téglaépítésű
házban egyedi fűtésű, 30 nm-es, 2. emeleti, erkélyes garzonlakás eladó. Tel.: 430-635.
* Eladó 100 nm-es, földszintes, 3 szobás családi ház,
tágas, világos helyiségekkel. Parkosított, rendezett kerttel,
garázzsal. Nyugodt, csendes, aszfaltozott, rövid kis
utcában. Aszódon. I.ár: 21 mFt. Tel.: 30/449-5636.
* 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.
* Eladó a János utcában 1 szobás, földszinti, felújított
lakás 9,1 mFt, másfél, 2 szobás, 1-2. emeleti, gázos
lakáscsere is érdekel. Tel.: 20-333-8957.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás
terasszal, beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* 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 28/469525 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.
* Kelemen László utcában közműves építési telek eladó.
Rét - Röges - Rigó utca - autópálya között, még nem beépíthető telek eladó. Tel.: 20-3760-529.
* Gödöllő Nagy László u. 4. sz. alatt 160 nm lakóterületű
családi ház 27 mFt-ért eladó. Tel.: 30-9445-751.
* Gödöllőn, Hársfa utcában 2430 nm építési telek teljes
közművel eladó. Tel.: 28/413-061 vagy 30/856-9444.
* 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.
* Remsey körúton mélygarázsban BEÁLLÓ eladó. Érd.:
70/389-1792.
* 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.
* Gödöllőn 1707 nm-es területen 80 nm-es, felújításra
szoruló ház eladó. I.ár: 15 mFt. Tel.: 70/262-5970.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában magasföldszinti, 55 nm-es
felújított, egyedi felszereltségű, átalakított öröklakás
eladó. Beépített konyha, hidromasszázskád, kanadai
tükörajtós beépített szekrény. I.ár: 13.000.000 Ft. Tel.:
30/377-6364, du.
* 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.: 20/5565-912 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.
* 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, 30/240-4057.
* 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.: 30/2241627.
* Kazinczy lakótelepen, Gödöllőn, jó állapotú, 1. emeleti 2
szobás lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 20/946-4365.
* Gödöllőn, a Kossuth L. utcán eladó/kiadó egy üzlethelyiségnek is (engedélyezett!) használható garázs. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 30/537-6985, 30/4280-520.
* Szilasligeten 45 nm-es ház eladó. Utánfutó, motorkerékpár,
Suzuki 4WD Wagon R eladó. Tel.: 70/591-3926.
* 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.
* 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.
* 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.: 20/3469128.
* 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.
* 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 mFt-ért. Tel.: 20/414-2133.
* Gödöllőn, a Szent János utcában tehermentes, nagy konyhás,
magasföldszinti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/6252-179.
* Eladó Aszódon egy 648 nm-es (17x35-ös) belterületi építési
telek. Panorámás, két lakásos ház építhető rá. Teljes közmű a
kapuban. I.ár: 3,26 mFt. Tel.: 20/5921-799.
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* Gödöllő, Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó!
I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 28/420-285, 70/242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm földszinti, 3 szoba, hallos,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, pince és kertrésszel eladó vagy
hosszú távra bérbeadó! Irodának, üzletnek is alkalmas. Érdeklődni: 28/420-285, 20/939-0841.
* KERESÜNK Gödöllőn családi házat, Gödöllő Kossuth Lajos utcai
2 szobás lakás + kp. fizetéssel 25-28 mFt-ig. Tel.: 20/398-1535.
* Eladó! Gödöllőn, Nagyfenyvesben 4,5 szobás, 180 nm-es, kúria
jellegű családi ház, 2 fürdőszoba, 2 bejárat. Telek 2054 nm. I.ár:
29 mFt. Érd.: 28/410-881.
* Gödöllőn, a Szent János utcában 3. emeleti 54 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, konvektoros, telefonos lakás mielőbb eladó. Érdeklődni
430-071 számon lehet minden nap.
* Gödöllőn 1 éve épült saroktelken lévő 3 szobás, 50 nm-es nappalis, 32 nm garázzsal, működő üzlettel sürgősen, jóval ár alatt
eladó. Ár: 26 mFt. Tel.: 30/280-8830.
* Gödöllőn 100 nm-es ház 2390 nm-es összközműves telken 21
mFt, Malomdűlőben 2 ha földterület 9 mFt-ért eladó. Tel.:
28/513-435, 20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Bp. XX. Erzsébeten 2 szobás, étkezős lakás 9,9 mFt, Pécelen 2
lakásos ház 27,9 mFt-ért eladó. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387.
Ház és Vár Bt.
* Áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 4.
emeleti, 2 szobás, erkélyes, 64 nm-es, felújított, szép
lakás. (Új villamos hálózat, műanyag nyílászárók,
redőnyök, klíma, kábeltévé, külön mérőórák) I.ár:
12.700.000 Ft. Tel.: 20/987-2578.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek, építési
engedéllyel, pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/392-4357.
* Gödöllőn, Antalhegyi út elején építési telek, 1100 nm-es, déli
oldal, panorámás kilátással, összközművesítve eladó. I.ár: 16,5
mFt. Tel.: 20/4977-322.
* Gödöllőtől 36 km-re családi ház sürgősen eladó, 90%-ban kész,
729 nm-es telekkel. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 30/905-6240.
* Domonyban, új lakónegyedben, nyugodt környezetben 75 nmes lakóterületű, amerikai konyhás, egy légterű, 10 éve épült családi ház teljesen felújítva, 700 nm-es telken eladó! Az egész épület
alápincézett. Tetőtér beépíthető. I.ár: 11,9 mFt. Érd.: 20/2249652.
* Gödöllőn, a János utcában 1. emeleti, 56 nm-es 2 szobás, parkettás, gázkonvektoros, dél-nyugati fekvésű lakás eladó.
Tel.:20/347-5788.
* Kazinczy ltp. 3. emeletén 61 nm-es lakás eladó. Ár: 12.200.000
Ft. Tel.: 30/212-6390.
* Eladó Kerepesen 2002 év végén, nyeles telken épült 60+60 nm
összközműves családi ház. I.ár: 24 mFt. Tel.: 30/642-5124.
* Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás teljesen felújított lakás. Iá: 12,9 mFt. Tel.: 20/919-4870
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses,
erkélyes, kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új
nyílászárókkal + 10 nm-es pincével. Ára: 12.700.000 Ft. Tel.:
20/5650-698.
* Gödöllőn, János utca 4. szám alatti 2 szoba összkomfortos
lakás beköltözhetően eladó. Erkélyes, konvektoros, kábeltévés.
I.ár: 11,6 mFt. Tel.: 20/548-9702.
* Eladó 110 nm-es családi ház a Gébics utcában. 520 nm telek, 3
szoba, nappali, 2 fürdőszoba, garázs. I.ár: 23 mFt. Tel.: 20/3229633.
* Gödöllő kertvárosában két utcára nyíló, 200 nöl telken a
kertvárosban szolid áron eladó négy szoba nappalis, összkomfortos családi ház teljesen tehermentes, azonnal beköltözhető.
Központi helyen. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, társasházban 76 nm-es 3 szoba
összkomfortos + külön bejáratú, tetőtéri 40 nm-es, 2xfélszoba
összkomfortos, teljesen felújított lakás garázzsal, 70 nöl-es
parkosítottt telekrésszel. I.ár: 24,5 mFt. Érd.: 20/567-4183.
* 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.
* Eladó a Szent István téren egy 2 szobás, igényesen felújított
lakás (műanyag nyílászárók, beépített konyha, előszoba). Ár megegyezés szerint. Tel.: 28/410-228, 20/214-0913.
* Gödöllő - Zombor utcában 34 nm-es konvektoros, 1. emeleti,
felújított lakás eladó. Tel.: 20/4433-551, 28/418-049 (este).
* TURÁN (Bp-től 50 km-re) 1440 nm területi nagyságú,
összkomfortos, 3 generációs, családi házas ingatlan eladó.
Jellemzők: 160 nm lakótér (vegyes tüzelésű és gázkazán),
120 nm emelet-ráépítés beépíthetőséggel, 60 nm önálló
lakrész (felújítandó), beépített terasz ( 100 nm) gyümölcsös, rendezett kert, udvar, aknás garázs eladó 18,95 mFtért. Tel.: 30/283-6834.
* Eladó Gödöllőn, Boncsokban 2 db egymás melletti négyzethez
közelítő zártkert. (Egy 850 és egy 150 nm-es) Villany van. I.ár:
1,9 mFt. Tel.: 20/592-1799.
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet park mellett a Semmelweis utcában
kétgenerációs ház. Tel.: 411-279.
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* Palotakerten sürgősen eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2
szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás.
Azonnal beköltözhető. Ugyanitt eladó a Valkói út bal oldalán
1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.
* Eladó 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.
* Eladó! Gödöllő Palotakerti lakótelepen 57 nm-es 2 szobás,
távfűtéses, erkélyes lakás, vízórás, telefonos, kábeltévés
(+tárolóval) lakás. Tel.: 28/421-753, 20/254-0018.
* 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 Harasztban, 70 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház, 20 nm-es melléképülettel, 930 nm-es telekkel.
Iá: 24 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: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali
+ 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, melléképülettel, garázzsal, 270 nöl-es 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: 28/411086 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: 28/411086 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 nmes parkosított telekkel, ásott kúttal. Iá: 39 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

13

050505_1.qxd

2005.05.04.

12:11

Page 14

14 Gödöllői Szolgálat

2005. május 5.
* 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: 28/411086 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: 28/411086 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: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Ár:
16,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező
hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 4090m2 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, délnyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi
ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u.
és Szent Imre utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint,
egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* 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 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Ambrus Z. közben, III. emeleti, 55m2-es, délnyugati 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
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* 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: 28/411-322 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: 28/411-322 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 (350-600m2), 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: 28/411-322 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
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Konvektor fűtés, terasz, garázs,
műhely, ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 23MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában kiadó egy kétszobás lakás.
Tel.: (70) 331-7291, (1) 251-3911
* Kossuth L. utcai 2 szobás lakásba, külön szobába, 2 lány
albérlőtársat keres. Érdeklődni egész nap: 70/524-34-44, 18
óra után: 30/432-1120.
* Gödöllő kertes övezetében, a 30-as főút mellett, társasházban külön bejárattal, félig bútorozott lakás azonnali
beköltözéssel, hosszú távra kiadó. Ár: személyes megbeszélés
alapján. Érd.: minden nap 16 óra után a 06-20-9720-101 telefonszámon.
* Gödöllő központjában 80 nm-es családi ház hosszú távra
kiadó irodának vagy lakásnak. Érd.: 20/9613-925.

* Gödöllő belvárosában 2,5 szobás, 60 nm-es felújított, bútorozott lakás hosszú távra kiadó június 1-től. Érd.: 20/212-1350.
* Fácán soron 2 szobás lakás kiadó. Kertkapcsolat, csendes
környék. Tel.: 20/242-9746.
* 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.
* Összkomfortos családi házban másfél szobás lakrész kiadó.
Tel.: 30/222-4228.
* 3 szobás lakásba harmadik lány személyében, kis szobába
lakótársat keresünk. Tel.: 70/201-1702.
* Gödöllő Palotakert sétányon 2 szobás, erkélyes, 6. emeleti,
távfűtéses lakás, hosszú távra, június 1-től kiadó. 55.000 Ft/hó
+ rezsi + 110.000 Ft kaució. Érd.: 20/352-7445.
* Lakás kiadó Gödöllőn, Szent János utcában. 2 szobás, erkélyes, felújított. Júniusi beköltözéssel. Tel.: 30/448-4538.
* Szoba kiadó barátságos környezetben, egyedülálló személynek. Tel.: 30/555-6794.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti zöld társasházban első emeleti, 3
szobás, étkezős, egyedi fűtésű (radiátorok), vízórás, kábeltévés,
bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9344-525.
* Albérlet kiadó dolgozó párnak. Cím: Bujtásné Jolán, Körösfői
utca 37. Érdeklődni: 28/420-456.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100
nm-es, 1 szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakása csak
igényesnek, hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Lakás bérbeadó május 19-től! Palotakerten a 4. emeleten, 2
szobás panellakás. Érd.: 06/30-912-4921.
* Gödöllő - Máriabesnyőn 3 szobás, amerikai konyhás, garázsos
lakás 360 nm-es parkosított telken igényesnek kiadó. Tel.:
70/335-1800.
* Gödöllőn, kertváros részén csendes környezetben 2 szoba
összkomfortos ház hosszú távra kiadó. Érd.: 20/496-7329.
* Egyszobás kis lakás 4 egyetemista vagy munkás részére
kiadó. Gödöllő, Asbóth S. út 9. Tel.: 28/414-424.
* Veresegyház, Csinkás részén négy lakásos társasházban 62
nm-es, nappali + két szobás lakás eladó. I,ár: 14.800.000 Ft.
Tel.: 30/454-8887.
* Máriabesnyőn 3+félszobás 120 nm-es családi ház 945 nm
telken eladó. I.ár: 22.000.000 Ft. Tel.: 70/257-4553.
* Keresek 44 nm-es 2 szobás, lakótelepi, Gödöllő központjában
lévő összkomfortos lakás 12 nm-es, bútorozott szobájába férfi
lakótársat. Érdeklődni lehet a 30/854-0083 telefonszámon 1520 óráig.
* Gödöllőn 300 nm lakóterű, 8 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, öltözőkkel kialakított, munkásszállónak is alkalmas
családi ház bérelhető. Érd.: 20/9194-870
KIADÓ
* Bérelnénk Gödöllő és vonzáskörzetében kiadó büfét vagy kocsmát. Tel.: 30/495-9145.
* Gödöllő forgalmas helyén a városközpontban 56 nm-es
üzlethelyiség, fodrászat, pedikür-manikür, masszázsszalonok,
ingatlan - ügyvédi irodának, magánorvosi rendelőnek 2 orvos
részére is, vagy bármilyen üzleti tevékenységre kiadó. Érd.:
28/414-149, 28/411-245 vagy 30/310-4126 telefonszámokon
lehet.
* Ikergarázs egyik fele kiadó a Kossuth L. utcában. Tel.:
20/458-2002.
* Műhelynek 60 és 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20200-50.
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* Hosszú távra garázs kiadó a János utcában. Érd.: 06/20459-8265.
* Remsey krt-i, kb 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/9420-455.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Gödöllőn, a könyvtárral szemben 18 nm-es irodahelyiség
2005. május 1-től kiadó. Érd. telefonon: 410-115 vagy
70/369-8216.
* 10 nm-es üzlethelyiség Gödöllő központjában bérbeadó. Érd.:
28/413-550, 28/413-551.
* Remsey krt. 21. szám alatt 20 nm-es üzlethelyiség kiadó!
Tel.: 20/9556-576.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti zöld társasházban 12 nm-es
üzlethelyiség kiadó! Tel.: 30/9344-525.
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) 5135191
* 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.
* 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.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* 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, 20/997-4004.

050505_1.qxd

2005.05.04.

12:11

Page 16

16 Gödöllői Szolgálat

Kereskedelmi hirdetés felvétele

2005. május 5.
* 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.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának
elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy
20/9947-715.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* Családi házak, ipari létesítmények építész és statikus tervezése, műszaki ellenőrzése, műszaki vezetése, költségvetéskészítés. Tel.: 28/418-537.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* 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.: 06-20-3289-666.
* Pályázatok, üzleti tervek készítése határidőre, magas színvonalon, sikerdíjazással. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A
válasz: FRONESIS. Tel.: 30/263-6938.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.:
06-70-944-2377.
* 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) 355-9709.
* 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.
* FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u. 32. I/1.
R.: hétfőtől péntekig du. és szerda de. Bejelentkezés: 30-9349255.

* MAGÁNSZEMÉLY, kilépés előtt, kérheti díjmentes tanácsunkat, kérheti további elképzelésének finanszírozását.
Időpont egyeztetés: 06-30-9244-186.
* BUDAPESTI és PEST MEGYEI kisvállalkozásoknak kiemelten
kedvező mikrohitel lehetőség, türelmi idővel. Időpont
egyeztetés: 06-30-9244-186.
* Konténeres sittszállítás. Mitru Fuvar Bt. Tel.: 30/248-3485.
* Hitel - ingyenes, teljes körű ügyintézéssel. Gyors hitelelbírálás, állami támogatás, szocpol. lehetőség, szabad felhasználásra is. Információért hívjon bizalommal! Tel.: 20/2308817.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* A szépség mindig egy kicsit fokozható! NARANCSBŐR három
hét alatt megszüntetése, ALLERGIA ugyancsak három hét
alatt. Ugyanitt mellékállás! Tel.: 30/9738-734.
* Asztalos! Lépcsők, konyhák, faburkolatok, beépített
szekrények. Tel.: 20/419-0426.
OKTATÁS
* Masszázstanfolyam indul Gödöllőn május 7-től. A tanfolyamról tájékoztatást a 70/331-0958, és a 70/330-4694 telefonszámokon kérhet.
* 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.
* Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú
csoportunkba. Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar,
alkalmi és állandó felügyelet. Jelentkezés: folyamatosan,
előzetes bejelentkezés telefonon. Jegenye Gyermekház,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 57/B. Tel.: 06/30-525-9645.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő)
Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* ABC eladó, kereskedő - boltvezető, vendéglátó üzletvezető
OKJ-s intenzív, hétvégi képzések Veresegyházon, részletfizetéssel. Tel.: 30/857-7300.
* Magánénekoktatás (hangképzés). Tel.: 20/974-5205.
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* Közismereti tárgyak oktatása. Nyugdíjas, háznál is. Tel.:
70/591-3926.
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és
fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/517-5001.
* Kreativitását fejlessze, gondolkodását frissítse! Váltani akar?
Idegen nyelvet tanulna? Tesztelni akarja képességeit?
Szeretne megismerkedni tanulást segítő technikákkal? A program 1x8 vagy 2x4 óra. Érd.: dr. Kiss Katalin, 20/388-4953,
28/415-998.
* Kisiskolások! Ha valamelyik tantárgyból még nincs meg a
jobb jegy, segítek! Az évvégi hajrában csak a lényeget, a
fontosat kiemelem, megtanítom! Tel.: 20/3560-621.
TÁRSKERESÉS
* 45 éves, autóbaleset által mozgáskorlátozott, önellátó férfi
keresi azt a hölgyet, aki otthonába örömet hozna. Rossz
egyedül! Tel.: 06-30-636-7139.
* Személyre szabott társkeresés! Várom a magányosan élő
társra, párkapcsolatra vágyó 30-80 év közötti hölgyek - urak
jelentkezését. Garantált bizalom és diszkréció! Tel.: 70/5462484.
ÁLLAT
* Elveszett! Április 28-án Máriabesnyőről egy szép, ápolt ír
szetter kan kutya. A megtaláló jutalomban részesül.
Jelentkezni lehet: 28/421-494, 20/540-7620.
* Gidák és fejős kecskék eladók. Tel.: 416-131, este 7 után.
ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.:
(30) 292-3580
* Eladó 13 db 90x7x2 cm-es akác kerítés díszléc (4
ezer Ft), salgólapok - 4 db 1,5x450x790-es és 2 db
450x500-as (1 ezer Ft), elektromos fűszegélynyíró (3
ezer Ft), előszobai fehér szekrényajtók - 2 db 43x75
cm és 2 db 43x145 cm-es (1500 Ft), 5 literes töltött
PB-gázpalack (3 ezer Ft), 2 db 57 mm-es, 2,8 m hosszú
vascsőoszlop (3 ezer Ft), 5 db 8x9,5 cm-es Elzett zár
(1500 Ft), és 1 db 7x16 cm-es (500 Ft), Arcoplax 45
cmx7,5 méter zöld kerítés díszdrót (2 ezer Ft). Tel.:
(20) 358-5309
* Eladók: asztali foci (2 ezer Ft), új, betegeknek való járókeret
(5 ezer Ft), 160 db, 350x30x22 mm-es tölgy parkettalap
(1500 Ft), 2,4 m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft), 1 db
4,5x9,5x470 cm-es padló (1500 Ft), fehér kerámia kézmosókagyló (1 ezer Ft), 750 W-os porszívómotor (1 ezer Ft), kvarclámpa (4 ezer Ft), 39-es cipős görkorcsolya (4 ezer Ft),
Ladához való új gyújtótrafó (2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* 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 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, 20/3398568.
* Bioptron középlámpa eladó. Érd.: 30/270-6679.
* Eladó régi pianino. Érd.: 28/411-884, este.
* Kompresszor eladó. 380 voltos, 2x24 lideres, 20 m új csővel. Fűrészgépre gyári tengely. 380 voltos motor. Árakat
megbeszéljük. 70/318-5432.
* Bontott ajtók, ablakok, 2 db konvektor, 1 db 150 l-es villanybojler jó állapotban eladó! Érd.: 20/9433-069, 17 óra után.
* Olcsón eladó kiváló állapotú, Főnix 3 sz. kanapéágy, méret:
195x100, fekvőfelület: 145x185. Rugós ülőfelület, ívelt vonalvezetés, plüss huzat, ággyá alakítható. I.ár: 55.000 Ft. Tel.:
28/422-965, 70/252-8601.
* Eladó csemperagasztó - 500 Ft/zsák, hőszigetelő lap - 4 cmes, összesen 15 nm/6000 Ft-ért. Lépésálló hőszigetelő 3-4
cm-es, műanyag hordók. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/4406738.
* 5 db fehér fa polc és 5 db fehér fiókos pult eladó. Ár:
130.000 Ft. Tel.: 30/212-6390.

Gödöllői Szolgálat
* Gödöllő központjában már 5 éve bevezetett, működő, monopolhelyzetben lévő sportruházati üzlet árukészlete családi okok miatt
eladó vagy tőkéstársat keres. Tel. 06/302404963.
* Kerti kisgép vásár! Elektormos fűnyíró 900W 9990 Ft,
1000W 14990 Ft. Kapálógép KF-04 4LE-s Briggs motoros
mega 79990 Ft, KF-04 Honda motoros 5,5LE-s 109990 Ft.
Egyéb gépek is akciós áron! A gépeket kérésre beüzemeljük és
szaktanácsot adunk. Az üzletben a gépek szervizelését vállaljuk. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság
út 28/b. Tel.: 28/419-051.
* Barna szekrénysor, 190 l-es hűtő, 2,5x3-as szőnyeg, újszerű
állapotban eladó. Tel.: 20/343-0088.
* Horgászcsónak eladó, műanyag duplafalú - gyári. Tel.:
20/419-0426.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es
Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer
Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* Eladó 99-es évjáratú FORD FOCUS, ezüstmetál színű. Érd.:
30/484-9753.
* Eladó Seat Ibiza 1.2-es injektoros, katalizátoros, 90-es
évjárat, megkímélt állapotban. I.ár: 320.000 Ft. Érd.: 06-20251-1356.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL,
KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók,
munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob,
féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás. Szerelés igény
szerint. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415966, 20/3303-396.
* Eladó Trabant 1.1 kombi, világos olajbarna színű. Gyárt. év:
1990. Műsz. vizsg.: 2007. márc. I.ár: 170 eFt. Megtekinthető:
hétköznapokon 7-15 óráig, előzetes egyeztetés: 30/276-8285.
* Robogó eladó! 50 cm3-es, 2002 gyártású, Spyrit típusú. Tel.:
30/448-4538.
* Egy éves Citroen Xara 1.4 motor, 40.000 km, kifogástalan
állapotban, valamint használt elektormos targonca eladó. Tel.:
20/458-8521.
* Kia K 2500 TCI 2003, 6 személyes, platós, 44.000 km, elöl
sérült, klíma, olasz forgalmival 1.350.000 Ft. Tel.:30/9828219, 20/536-8083.
* Fiat Doblo 1,9 d SX 2001. 07. havi, 92.000 km, szervízkönyv,
centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 1.290.000 Ft
üzemhelyezési költség. Tel.:30/9828-219, 20/536-8083.
EGYÉB
* Elveszett egy 6 db-ból álló kulcscsomó (5 db biztonsági, 1 db
egytollú ajtókulcs). Kérem a becsületes megtalálót, hogy
jutalom ellenében a Polgármesteri Hivatal portáján adja le.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
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(Juhász Enikõ, Kovács Zsófia,
Pap Karolina), a rendkívül erõs
mezõnyben – 12 induló közül
– az ötödik helyet szerezte
meg. Vegyespárosunk pedig
(Tóth Anita, Szamosi Attila) lenyûgözte a nézõket és a bírókat is, melynek az elsõ hely lett az
eredménye.
A serdülõ II. korosztályban indulók pedig
még a kicsik eredményét is megfejelték (teljesítményét nem). Leány párosunk (Kurucz Anna
, Szamosi Anikó) ismét bizonyította, hogy megérdemelten került fel idén ebbe a korcsoportba.
Érett versenyzéssel, szinte hiba nélküli végrehajtással az aranyérem sorsát el is döntötték.
Leány hármasunknak (Lochte Vanessza, Stamp
Renáta, Tardos Margaréta) ez volt az utolsó
versenye ebben a formában. Szemet gyönyörködtetõ prezentációval lepték meg a bírókat és
mindenkit. Nem hibáztak, de most – valószínûleg érdemtelenül –, csak a harmadik helyre
rangsorolták õket. Nálam jobbak voltatok
lányok, de nem én határoztam meg a sorrendet.
Köszönöm eddigi munkátokat. Szép munka
volt az elmúlt két és fél év. Ebben a korosztályban is bemutatkozott egy új egység, még pedig
a Farkas Regina és Bangó Dávid alkotta vegyes páros. Ebben az esetben csak az eredménnyel lehetünk elégedettek, hiszen az aranyéremnél jobb nincs. A teljesítmény náluk felemásra sikeredett, a koreográfia olykor szétesett,
kisebb technikai hibák is be-becsúsztak. Az ellenfelek viszont még többet rontottak, így innen
nézve mégis csak megérdemelték az elsõ helyet.
A sportág iránt érdeklõdõ gyerekeket továbbra is sok szeretettel várjuk a Damjanich János
Általános Iskola tornatermében kedden és pénteken 16-18 óra között, vagy telefonon a 20/
951-1072-es telefonszámon.

Női röplabda Extraliga, rájátszás az 5-8. helyért

Diákolimpia

Jobb volt a Miskolc

Országos döntő

A női Extraliga rájátszásában az 5-8.
helyért az AGRC csapata alulmaradt a
Miskolccal szemben. A második találkozón a SZIE-csarnokban nagy csatában sikerült nyerni, de a továbbjutást
jelentő második győzelmet a Miskolc
szerezte meg hazai pályán. A gödöllői
együttes a 7. helyért játszhat, az Angyalföld lesz az ellenfele.

Az első igazán barátságos, napsütéses
szombaton (április 23-án) rendezték
meg Nagykanizsán az idei évad egyik
fő versenyét, a sportakrobatika országos diákolimpia döntőjét. A verseny
sportolót, bírót és nézőt (mintegy 200
fő) egyaránt próbára tett. Az utóbbi
évek legnagyobb létszáma gyűlt össze
a megmérettetésre. Délelőtt 11-kor
kezdték el a versenyt és 19.30-kor fejeződött be az eredményhirdetés.

ARCHITEKTON GRC–MVSC-MISI
3:1 (24, -19, 18, 23)
Gödöllõ, 100 nézõ, V.: Mocsnyik, László
Gödöllõ: KOVALJOVA 13, Kurucz 14, Gudmann 1, KOVÁCS 17, Balogh 8, VARGÁNÉ
11, csere: Magyar. Edzõ: Hollósy László.
Miskolc: KOVÁCS ESZTER 17, Papizsanszkaja 8, Kovács Edina 8, Puskás 9, Lengyel
13, Mátrai 7, csere: Németh (liberó), Szûcs.
Edzõ: Kerekes Attila.

A megszokottnál kevesebben látogattak ki a
SZIE-csarnokba a Miskolc elleni második mérkõzésre. Az elsõ szettben nehezen lendültek játékba a csapatok. Elõbb elhúzott a Miskolc
(7:13), aztán fordított a Gödöllõ (19:18). Következett néhány izgalmas labdamenet és a hazai csapat megszerezte a vezetést.
Mint már oly sokszor történt, az elsõ szett
megnyerése után gyorsan elúszott a második
játszma és egyenlített az ellenfél. A folytatásban az addig döcögõ gödöllõi szekér lendületbe
jött, a miskolci együttes pedig elbizonytalanodott. Az AGRC sorra szerezte pontjait. A játsz-

ma közepétõl biztos, 5-6 pontos különbséggel
vezetett és 18-ra nyerte a szettet. Ez a lendület
szerencsére kitartott a következõ negyedórára
is, így három egyre nyert a Gödöllõ és egyenlített a Miskolc ellen.

MVSC-MISI–ARCHITEKTON GRC
3:0 (23, 15, 23)
Miskolc, 150 nézõ, V.: Pelikán, Mezei
Miskolc: Kovács Eszter 8, PAPIZSANSZKAJA 10, SZÛCS 9, Puskás 7, Lengyel 5,
MÁTRAI 14, csere: Németh (liberó). Edzõ:
Kerekes Attila.
Gödöllõ: Gudmann 1, Kovács 6, Balogh 7,
Vargáné 9, Kovaljova 8, KURUCZ 12, csere:
Magyar, Szabó 1. Edzõ: Hollósy László.

A miskolci összecsapáson jó elsõ szettet produkált a két csapat. Többször is egyenlõ volt az
állás, de mindig néhány pontos elõnyt tudott
szerezni a Gödöllõ. 23:19-es vendég vezetés
után hat pontot szerzett a Miskolc, ami megviselte a vendégcsapatot. A második játszmában
az történt, amit a hazai együttes akart. Tízpontos különbséggel biztosan nyertek és egy szett
gyõzelem választotta el õket a továbbjutástól. A
gödöllõi csapat még egyszer összekapta magát,
de ez csak ahhoz volt elég, hogy szorossá tegyék az utolsó játszmát. A Miskolc örülhetett a
gyõ-zelemnek, a Gödöllõnek maradt a hetedik
he-lyért folytatott párharc az Angyalföld ellen.
A hazai mérkõzések idõpontja: május 1-jén 15
óra és 5-én 17 óra a SZIE-csarnokban.

A felkészülés jól sikerült, a versenyzõk fizikálisan és mentálisan is készen álltak a feladatra,
köszönhetõen a megfeszített munkának, melyet
január óta végeztek. És akkor, egy nappal a versenyre utazás elõtt az egyik leglelkiismeretesebben dolgozó versenyzõnk lesérült, elütötte
egy busz. Sajnos Márk kiesése azt is jelentette,
hogy mindjárt két egységgel kevesebb utazhatott le Nagykanizsára. „Szerencsére“ csak a
kulcscsontja törött el és már jobban van, de számára a tavaszi szezon véget ért. Fiú négyesünk
és fiú párosunk tehát az elõbb említett baleset
következtében nem indulhatott el. A rettenetes
dolog mellett ugyanakkor beszámolhatunk nagyon pozitív változásokról is, hiszen beérett néhány újonnan leigazolt versenyzõ, akik most bizonyíthatták elõször felkészültségüket élesben.
Nos, bizton állítható, hogy nagyon ügyesek
voltak valamennyien.
Gyermek korosztályos leány párosunk
(Lochte Vanessza, Pap Karolina) szépen végrehajtott gyakorlatot követõen az elõkelõ harmadik helyezést érte el és így bronzérmesek lettek.
Leány hármasunkra szintén büszkék vagyunk

(Sz.T.)

-esz-

Taekwon-do

sági korcsoportban, míg Kókai Zsolt
felnõtt kategóriában mérhette le tudását. A formagyakorlat versenyszámban
induló három ifjúsági versenyzõ közül
Bures Tamás I. helyezést könyvelhetett
el magának, míg Könczöl Alexandra a dobogó
második fokára állhatott fel. Sportolóink eredményes szereplésükkel méltán vívták ki a
2005-ben megrendezendõ Európa-bajnokságon
való részvételi jogot.
A rutinos versenyzõk felkészülését a rendõr
õrezred kommandósai is segítették, akik nem
csak kiváló technikai tudásuk, hanem a munkájuk során elsajátított tapasztalataik révén jutatták hasznos tudáshoz mind a versenyzõket,
mind a klubban edzõ mestereket és az alacsonyabb övfokozattal rendelkezõket.
Ha valaki szeretne megismerkedni ezzel a
harcmûvészettel, jelentkezését szeretettel várjuk a gödöllõi mûvelõdési központ 29-es termében kedden és csütörtökön 16.30-18 óráig. Az
edzéseket Czeba Mihály 4. danos mester vezeti.

Családi sportnap Gödöllőn Gödöllői sikerek
Május 1-jén hatalmas sikert
aratott a gödöllõi Városaháza
elõtti fõtéren megrendezett családi sportnap. Az önkormányzat
Közoktatási, Mûvelõdési és
Sportirodája által szervezett találkozón kicsik és nagyok
együtt örülhettek a jó idõnek:
volt futóverseny, kutyabemutató, kerékpáros ügyességi verseny, kosárradobó viadal, valamint futsalbemutató és különféle küzdõsport produkciók.

HETI SPORT
Május 6.
Labdarúgás: városi kispályás II. o., GEAC-pálya: Traffic–Vitech, 17 óra, Denevér–Albérlet, 18
Május 7.
Diákolimpia: félpályás foci III. kcs., 10, Százhalombatta
Május 8.
Labdarúgás: NB III.: Veresegyház–Pelikán FC, 17
Május 9.
Labdarúgás: városi kispályás II. o., GEAC-pálya: Vitech–Viktória, 17.30, Champion–Dene-

vér, 18.30
Diákolimpia: kispályás foci II. kcs., 10, Gödöllõ
Május 10.
Labdarúgás: városi kispályás I. o., GLC-pálya:
Szeméremajax–Barcelona, 17.30, Dinamic–
Aréna, 18.30
Május 11.
Labdarúgás: városi kispályás I. o.: Papp M.–
Rubau 98, 17.30, GEAC-pálya, BF. Vill.– Móres
FC, 18.30, GLC-pálya
Diákolimpia: kispályás foci I. kcs., 10, Érd
Május 12.
Diákolimpia: atlétika egyéni bajnokság IV. kcs.,
14, GEAC-pálya

A Gödöllõi ITF Taekwon-do SE versenyzõi
számára a tavaszi idény elsõ komoly megmérettetése volt a Hódmezõvásárhelyen megrendezett ifjúsági és felnõtt egyéni országos bajnokság. A hódmezõvásárhelyi rangos esemény
számos versenyzõt vonzott az ország minden
szegletébõl, hogy a tudásuk legjavát nyújtva
megküzdhessenek az elsõ helyezettnek járó kupáért. A 17 klub közel 200 versenyzõje mérte
össze képességét a hódtói csarnok küzdõpástjain.
A színvonalas szervezésben lebonyolított
versenyen két versenyszámban, – így formagyakorlatban és küzdelemben – indulhattak a
nevezõk. A Gödöllõi Taekwon-do SE négy
sportolóval képviseltette magát, két hónapon át
tartó kõkemény felkészülést követõen. Könczöl
Alexandra, Navratil Péter és Bures Tamás ifjú-

Kókai Zsolt

Streetball

Sakkcsapat NB II.

Jelentkezés

Jó szereplés

A Pest Megyei Sportigazgatóság, a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség, a Pest Megyei
Diáksport Szövetség és a rendezõ városok
ebben az évben tizenhárom helyszínen biztosítanak lehetõséget az utcai kosarasoknak
a versenyzésre.
A kilencedik alkalommal kiírt Pest megyei utcai kosárlabda-bajnokság elsõ fordulóját hagyományosan május elsején rendezték meg Vácon. Nagykõröst kivéve (10 óra)
valamennyi helyszínen 9 órakor kezdõdik a
verseny.
A gödöllõi forduló idõpontja: május 21.
szombat 9 óra.
Nevezési díj: férfi és nõi 1-es és 2-es korcsoportban 9 ezer Ft, a többi korcsoportban
10 ezer Ft csapatonként. A versenysorozatra
személyesen lehet nevezni április 29-ig,
pénteken 14 óráig a Városházán: II. emelet
226-os iroda (tel.: 28/529-142). Versennyel
kapcsolatos információk: www.pmksz.hu,
illetve Buday Zsolt: 30/9130-287-es telefon.

Véget értek a sakkcsapatbajnoki küzdelmek. A
gödöllõi együttes az NB II. Erkel-csoportjában a
3. helyen végzett, miután döntetlent ért el a Statisztika II. otthonában, illetve gyõzni tudott
Szolnokon.
NB II., Erkel-csoport, 10. forduló: Gödöllõi SBE–Statisztika II 6:6. Gyõzött: Török,
Sleisz, Nagyajtai, Veréb G., Tóth. Döntetlen:
Bándy, Kõszegi. Vesztett: Ruttkay, Kovács, Sillye, Takács, Reznák. Bravúros döntetlen a listavezetõ ellen! Az elsõ öt táblán 4,5:0,5 volt az
eredmény a javunkra. Pest megye, II. osztály,
9. forduló: Alag–Gödöllõi SBE 1,5–3,5. Gyõzött: Botka, dr. Tallós. Döntetlen: Veréb B.,
Veres, Molnár. A gyõzelem lehetett volna nagyobb különbségû is! A záró forduló után a
GSBE a 6. helyen végzett.
NB II., Erkel-csoport, 11. forduló: Keviterv-Metróépszolg SE Szolnok–Gödöllõ 4:8.
Gyõzött: Bándy, Sleisz, Veréb G., Sillye, Takács,
Szõke. Döntetlen: Nagyajtai, Ruttkay. Veszett:
Török, Tóth, Botka. A csapat végeredményben
az NB II. Erkel-csoportjában a 3. helyen végzett, bronzérmet szerzett.
Veréb Béla

-eszti-
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet
1-1 üzlethelyiség tulajdonjoga, illetőleg bérleti joga
megszerzésére.
A megvásárolható ingatlan ismertetése:
A 289/A/1 hrsz-ú, 65,85 m2 alapterületû üzlethelyiség Gödöllõn, a Petõfi S. u. 4. sz. alatti
társasház alagsorában található. A Petõfi S. utcában víz, villany, szennyvíz, gáz és telefon
közmûvek találhatóak. Az ingatlan víz, villany és szabálytalan kiépítésû szennyvíz
közmûvekkel van ellátva. Az ingatlan közmûvesítésével, illetve a – be nem kötött, vagy
szabálytalanul bekötött – közmûvekre történõ csatlakozással járó költségek a vevõt terhelik,
és az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésérõl is neki kell gondoskodni.
Kikiáltási ár: bruttó 5.750.000 Ft, melybõl a nettó kikiáltási ár 4.600.000 Ft, a 25 %-os
mértékû általános forgalmi adó összege 1.150.000 Ft.
A bérbevehető ingatlan ismertetése:
Az 5891/5/A/37 hrsz-ú, 13,8 m2 alapterületû, Gödöllõ, Palota-kert 4. sz. alatti társasházban található üzlethelyiség 10 évre vehetõ bérbe, a bérbeadó ezt követõen további 10 évre szóló elõbérleti
jogot biztosít. A helyiség elsõsorban iroda céljára hasznosítható, vagy olyan kereskedelmi, szolgáltató tevékenységhez, amely nem zavarja a társasházi lakók nyugalmát. A helyiség elektromos
árammal ellátott, víz-, csatornahálózatba kötött, távfûtéses, önálló WC-mosdó helyiséggel nem
rendelkezik, közös WC-mosdó helyiség használata biztosított.
Kiinduló bérleti díj: 15.400 Ft/hó + 25 % ÁFA, amelyrõl a licitálás indul.
Az árverések helye: GÖDÖLLÕ VÁROSHÁZA (Szabadság tér 7. II. em. 229. sz. helyiség)

Tovább élnek Gödöllőn a gazdásztradíciók: a végzős hallgatók ezúttal is lovasballagáson búcsúztak az alma matertől és a várostól. Ismét elindultak a fogatok
Hévízgyörktől Őrbottyánig, hogy az aula elé érve felvegyék azokat, akiknek nem
jutott „fegyver és paripa“. A búcsúzókat jó szóval, friss kenyérrel és finom borral
bocsátotta útjukra Six Edit, a Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodájának
vezetője. A ballagók nevében Nagy László köszönt el a várostól; ő vette át az útravalókat is.

Az árverések ideje: 2005. május 31., 14 óra
AZ ÁRVERÉSEKRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Bánatpénz címén az adásvétel esetén az ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelõ összeg,
azaz 1.150.000 Ft, a bérbevétel esetén a három havi kiinduló bérleti díjnak megfelelõ összeg,
azaz 57.750 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés
megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.

Kép és szöveg: l.t.

Az árveréseken történõ részvételre 2005. május 30-án, 16 óráig lehet jelentkezni a gödöllõi
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet) üzlethelyiség
megvételére a 227. sz. helyiségben, üzlethelyiség bérbevételére a 232. sz. helyiségben.

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
a városi piacon 2005. június 5-én vasárnap
(8 órától-17 óráig)

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást az adásvétel tekintetében Tolnai Katalin,
a bérbevétel tekintetében Tóthné Pervai Katalin ad.
A helyiségek megtekintésére a megjelölt személyekkel idõpont egyeztethetõ.
Telefon: 28/529-253 Telefax: 28/529-251 e-mail: tolnai@godollo.hu
Telefon: 28/529-148 Telefax: 28/529-251 e-mail: pervai@godollo.hu

Szerettel meghívunk mindenkit, aki zenés környezetben finomakat akar enni-inni úgy,
hogy közben sok érdekes, kézmûves által készített termék közül vásárolhat is.
AKI KEDVET ÉREZ AHHOZ, HOGY MEGMUTASSA FÕZÉSI TUDOMÁNYÁT ÉS
ÚGY GONDOLJA, HOGY MESTERE A PACAL, HALÁSZLÉ, PÖRKÖLT VAGY
MÁS SPECIÁLIS ÉTEL BOGRÁCSBAN VALÓ KÉSZÍTÉSÉNEK,
AKKOR HÍVJA A 06/28/422-019-ES VAGY A 06/30/503-0777-ES SZÁMOT.
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
A VÁROSI PIAC TERÜLETE (GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG ÚT 3.)

Szeretettel vár minden érdeklődőt és kikapcsolódni vágyót az üzemeltető:
Gödöllői Piac Kft.

Meghívó
A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány és a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely tisztelettel
meghívja Önt
2005. május 7-én, szombaton 17 órára
a GIM-HÁZ kiállító termébe Molnár Imre
bõrmûves iparmûvész tárlatának
megnyitójára.

Felhívás
Gödöllő városa testvérvárosi hagyományainak megfelelően a 2005-ös
évben is fogad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és a hollandiai Wageningenből.
Vendégszerető családokat keresünk
látogatóink elszállásolására a kö-vetkező időpontokban:

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 1517. Telefon/fax: 28/419-660.

– belgák: 2005. szeptember 8-11., 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9., 3 éjszaka
Információ: www.godollo.hu.
Jelentkezés: Polgármesteri Hivatal, Mészöly Beatrix, telefon: 529-140,
e-mail: mbea@ godollo.hu.

GARÁZSBEÁLLÓ KIADÓ
GÖDÖLLŐN
A KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN
ÁR: 25 EZER FT/HÓ.

TEL.: 06-20/458-2002

Pályázati hirdetmény
A Gödöllõi Piac Kft (Gödöllõ, Szabadság
u. 3.) pályázatot hirdet a városi piac csarnok épületének emeletén lévõ üzlet bérleti
jogának megszerzésére 2005. június 1-tõl.
A pályázaton a városi piac (296 sz.) csarnoképület galériáján lévõ 4,08 m2 alapterületû üzlet (butik) 2005. december 31-ig szóló
bérelti joga szerezhetõ meg, amely évente
meghosszabbítható. Az üzletben iparcikk,
textil, üvegárú, bõrdíszmû, lábbeli, ajándék,
papír-írószer, kozmetika-illatszer, elektronikai cikkek, sportárú, sporthorgászati és kempingcikkek kiskereskedelmi, ingatlanközvetítési és egyéb tevékenység folytatható.
Bérleti díj: 23.704 Ft+áfa/hó/üzlet. Kaukció: 2 havi bérleti díj/üzlet.
A bérlemények megtekinthetõk a piac nyitvatartási idelye alatt (6-18-ig, szombaton 613-ig) Gödöllõ, Szabadság út 3.
Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a
piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve
a 06/30/503-0777-es vagy a 06/28/422-019es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. május 17.,10 óráig.
Eredményhirdetés, szerződéskötés:
2005. május 18., 9 órakor

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.

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

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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Teleki Pál gondolata Európáról
1

EGYSZERÛ

KIEJTETT

GÉPEKRE

BETÛK

MUTATÓSZÓ

RÓMAI 5

MUNKADÍJ

FOLYADÉK

ÉS

NEWTON

SVÉD

LE-

AUTÓJEL

SZÁRMAZOTT

F

A

TÖRÖKORSZÁG
FÕVÁROSA

SPANYOL

KÉRDÕSZÓ

AUTÓJEL

2

SUGÁR

3

5

4

DÉLAMERIKAI
ORSZÁG

…-MÓG

6

ÁRADÓ
ELLENTÉTE
SZEM.
NÉVMÁS
RÉTED,

PEST

FÉLSZ!

FORDÍTVA

MEGYEI
VÁROS

JÓMAGAM

CSUKÓDIK

ROVAR
„TOJÁSAI”

TREZORBAN
VAN!

ELLENBEN
ANGOL

ELÕ-

ANNA

CSARNOKOT

CÉGFORMA

TILTÓSZÓ

COMPUTERÓRIÁSCÉG

ÉS, ANGOLUL

MEGPRÓBÁL

ELIPSZILON

FORDÍTVA

ANGOLUL,

TANÍTÓ CÉLÚ
TANÁCSAI

SZOMORÚ

EME

LÓBIZTATÁS

ÜTÉSRE ÁLLÓ

NÉMÁN

KÉZFEJE

LAZÍT!

KÕLÁB

NITROGÉN

KÖZEPE!

LÍTIUM

NÉVELÕ

KÁLIUM, LANTÁN,

GRAMM

ALUMÍNIUM

DANILO …

VESZTESÉG

(SZERB ÍRÓ)

NÕSTÉNY

KEVERT

KUTYÁIM

MÁK!

MENTEK,

FÉLNI!

FORDÍTVA
IZOMKÖTÕIN
IZOMKÖTÕ

ISKOLA,
IDÕ-

KELET

RÖV.

MÉRÕIK

ERÕ JELE

PARKOLÓ

HANG-

KUTYA TESZI

TALANUL

ZORRO
FÖLDET FOR-

RÓMAI 1

DÍTVA FORGAT!

REGNUM

ÜRES NÁD!

VÁGÓESZKÖZ

ÉVSZAK

EME

NAGY-

BUDAPESTI
ELEKTROMOS

FÕVÁROSA

MÛVEK
KETTÕSBETÛ

ERIKA

ÉDESSÉGEN

ZÉRÓ

É

!

TUM

BRITANNIA

BECÉZETT

A május 19-i lapszám

MARIANUM
ARGUMEN-

IDÕ JELE

ÜGYELETES
DOKTOR
É. O.

LUXEMBURG
AUTÓJELE

AUSZTRIA

TANULÓ-

AUTÓJELE

VEZETÕ

SZAGLÓ-

A 14. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Lassú táncot jár a szél / Sûrû lomb közé
betér / Ágak között muzsikál / Ifjú tavasz táncot jár / Zene és tánc, gyönyörû / Ez a világ
nagyszerû!“
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

id. Sása Andrásné, Arany János u. 38., Tóth
Mihályné, Szilágyi E. u. 60.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadására két fõ részére belépõt nyert: Duganitsné Bedõ Boglárka, Palotakert 7.
Az EDDA-koncertre 2 db jegyet nyert:
Szántósi Judit, Erzsébet királyné krt. 28.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Takács Sándor, Erzsébet királyné. krt. 28., Vincze Gézáné, Küttel-tanya

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

!

MÁJUS 13,
PÉNTEK 13.30.

SZERVEKET

Beküldési határidõ: 2005. május 12.

*

LAPZÁRTÁJA

