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Terjesztői ára: 75 Ft

Lokálpatrióta hetilap

Hogyan tovább Királyi kastély?

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Lapzártánkkor még nem lehett tudni, hány
diák írja újra városunkban a matematika
érettségit. A pótlólagos vizsgára május 28án, szombaton kerül sor.
(2. oldal)

Igazgató kerestetik
Rendkívüli taggyűlést tartottak a
Kastély Kht. tulajdonosi képviselői
csütörtökön. Az elmúlt hét botrányba torkollott, és elmaradt ülése után,
most elfogadták a 2004. évi mérleget és a közhasznúsági jelentést,
nem sikerült megállapodni azonban
az új igazgató személyéről, valamint
az igazgató 2005-re vonatkozó járandóságairól.
Az elsõ jelentõsebb vitára akkor került sor,
amikor a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma javaslatot tett az új igazgató személyére. Mint arról elõzõ lapszámunkban beszámoltunk, prof. dr. Körösvölgyi László
megbízatása e hónap közepén lejár, s nem kíván tovább maradni a kastély élén. Bár ezt az
igazgató a többségi tulajdonosnak már korábban jelezte, a NKÖM nem gondoskodott
az utódlás kérdésérõl, s így, csak néhány nap
maradt arra hogy az intézmény élére új vezetõt találjanak. Az eredeti jelölt Mizsei
Zsuzsa, a Millenáris Kht. volt igazgatója
mellé – a szabad választás lehetõségének látszatát fenntartva – még két jelöltet nevezett
meg a minisztérium képviselõje. A javaslatok megtárgyalására azonban érdemben nem
kerülhetett sor, mivel a két új jelölt felterjesztésérõl csak a taggyûlésen értesültek a
résztvevõk, többek között ez volt az egyik

Alapítva 1992

Testvérvárosi segítségel készül el a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ energetikai felmérése, és energatakarékossabbá tételének
tanulmányterve.
(2. oldal)
Városunk egyik kedvelt szórakozóhelye a
Trafo Club. A koncerteknek és egyébb fiataloknak szánt programoknak rendszeresen otthont adó klub vezetõjével, Pecze Péterrel a
múltról és a jelen kihívásairól beszélgettünk.
(3. oldal)
Egy év alatt négy versenyen is eredményesen
szerepelt Langer Ágnes. A mindösssze tizenkét esztendõs ifjú hölgyet sokan a zeneiskola
legtehetségesebb növendékének tartják.
(4. oldal)
Az alkoholbetegségben szenvedõknek nyújt
segítséget a Kékkereszt Egyesület. Gödöllõi
vezetõjével, Tibold Gyõzõvel, az egyesület
munkájáról beszélgettünk
(7. oldal)

oka, hogy a szavazás során a kisebbségi tulajdonos Gödöllõ városának képviselõje dr.
Gémesi György, és Magyar László, a szintén

tulajdonos MAHILL Kft. képviselõje tartózkodott.
(folytatás a 2. oldalon)
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Energetikai megújulás a művelődési központban

(folytatás a 2. oldalról)
Magyar László a szavazás elõtt kifejtette: nem
várható el, hogy úgy hozzanak döntést, hogy
sem a jelöltek meghallgatására nincs módjuk,
sem a kastéllyal kapcsolatos elképzeléseiket
nem ismerik. Javasolta, rövid idõn belül ismét
hívják össze a taggyûlést, amikor is, kerüljön
sor az igazgatói posztra jelölt személyek meghallgatására, koncepcióik ismertetésére. Magyar László mindezek mellett nehezményezte,
hogy – az eddigi gyakorlattól eltérõen – az
igazgató személyét nem pályázat útján, hanem
saját jelöltjei közül akarja megválasztatni a
NKÖM.
Továbbra is kérdéses tehát, ki vezeti tovább
a Királyi Kastélyt Körösvölgyi László távozása után. Az igazgató vállalta, hogy május 23ig, megbízatásának lejártáig helyén marad,
ezért kilenc nappal meghosszabbították, adminisztrációs okok miatt május 14-én lejárt munkaszerzõdését. Mint mondotta, mindig is el-

Testvérvárosi alapokon

Magyar László

sõdlegesnek tekintette a kastély érdekeit, s ha
szükséges néhány napig még végzi munkáját.
Kép és szöveg: -nyf-

Újra írják a matematika feladatokat

– Hogyan vélekedik arról, hogy meg kell ismételni a matematika érettségit? – kérdeztük az
igazgató asszonyt.
– Ha lehet, nem mondanám ki… Ez egy roszszul megszervezett érettségi volt, s ez annak a következménye, hogy az új vizsgarendszer nem
volt megfelelõen elõkészítve. Szomorú, hogy
az egészet a diákok hibájaként próbálják meg
feltüntetni, de ez nem az õ felelõsségük! Nekünk most az a feladatunk, hogy minden érintett diákkal felvegyük a kapcsolatot, és segítsünk nekik a lehetõ legjobb döntést meghozni,
amihez elég kevés idõ áll rendelkezésre.
A segítségnyújtást tekintik a legfontosabb feladatuknak a Premontrei Szent Norbert Gimnázium tanárai is. Kérdésünkre Bárdy Péter igazgató kifejtette:
– Meg kell fontolnunk, hogy kinek, mit tanácsolunk. Mindenki vegyes érzelmekkel fogadta
a hírt, hogy újból kell vizsgázni. Azok között,
akiknek a matematika nem felvételi tantárgy,
valószínüleg többen is úgy fognak dönteni,
hogy az évvégi jegyet elfogadják érettségi jegyként. Komoly megfontolást ez azoknak okoz
majd, akik a felsõoktatási intézmények között a
második és harmadik helyen jelöltek meg olyan
intézményt, ahová kellene a matematika.
Rendkívül fontosnak tartja a toleranciát Lennerné Horváth Márta, a Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója is.
– Már a múlt héten megkezdtük az érintett
diákok tájékoztatását. A gyerekek eléggé idegesek emiatt. Valószínûleg több mint harminc
diáknak kell majd újból vizsgázni. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ez zavartalanul bonyolódjék le.

Ismételt érettségi
Újból vizsgázniuk kell matematikából
azoknak a diákoknak, akik a középszintű érettségi vizsgát választották. A
botránysorozat eredményeként május
28-án tehetnek ismét vizsgát azok a diákok, akiknek felvételi tárgyuk a matematika. Akik úgy döntenek, nem vizsgáznak ismét, azoknak az évvégi jegyük kerül az érettségi bizonyítványba
is. Hogy városunkban hány diák vizsgázik ismételten, azt lapzártánkkor még
nem tudták megmondani az érintett
oktatási intézmények vezetői, mivel
május 18-ig kaptak határidők a diákok,
hogy eldöntsék, melyik lehetőséget választják, az adatokat csütörtökön délután négy óráig kell továbbítaniuk az iskoláknak.
Hogy hogyan fogadták az ismételt érettségirõl
szóló döntést az érintettek a Török Ignác Gimnáziumban, arról Szabóné Papp Mária igazgató-helyettes így nyilatkozott:
– Senki sem örült a döntésnek, de a diákok
fegyelmezetten tudomásul vették. Sajnálatosnak tartom a kialakult helyzetet. A mi tanulóink
között nem voltak olyanok, akik ismerték volna
a tételeket, de közülük is újra kell vizsgázni
azoknak akiknek a matematika felvételi tantárgyuk.
A Gödöllõi Református Líceum Gimnázium
igazgatónõje, Barthos Zoltánné korábbi számunkban már kifejtette véleményét az új érettségi rendszerrel kapcsolatosan. A kialakult helyzet igazolni látszik akkori aggodalmait.

-jk-

Megszűnik a csomóponti értékesítés az
M3-as autópályán
Az Állami Autópálya Kezelõ Rt. május 31-ével
megszünteti az M3-as autópálya mentén a csomóponti értékesítõhelyek mûködtetését. A döntést a fogyasztói megváltozásával indokolják. A
tapasztalatok szerint a korábbi kapus fizetési
rendszer sorompóihoz telepített értékesítõ pontok helyett az autósok jelentõs többsége az
ÁAK Rt. ügyfélszolgálati irodáit és a viszonteladói hálózat egységeit részesítette elõnyben a
matricavásárlások során. A csomóponti értékesítõhelyek forgalma ennek következtében jelentõsen visszaesett, így mûködtetésük rendkívül gazdaságtalanná vált.
A megszûnõ csomóponti értékesítõhelyhez legközelebbi matricaértékesítõ-helyek:

Fót, OMV benzinkút, Nyitva: 0-24
Kerepes, MOL benzinkút, Nyitva: 0-24

Mogyoród (Északi csomópont)

Bag

M3 24. km jobb, Jet benzinkút, Nyitva: 0-24
Veresegyház, MOL benzinkút, Nyitva: 0-24
Veresegyház, Shell benzinkút, Nyitva: 0-24

Bag, Dózsa Gy. u .2., OMV benzinkút, Nyitva:0-24 óráig
Aszód, Pesti út 3., MOL benzinkút, Nyitva:
0-24 óráig.

Gödöllői Szolgálat

Gödöllő
Gödöllõ, Szabadság út 12., MOL benzinkút,
Nyitva: 0-24
Gödöllõ, Dózsa Gy. út, Shell benzinkút, Nyitva: 0-24
Gödöllõ, mérnökségi ügyfélszolgálat, Nyitva:
07-19 (H-P)
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. ESSO
benzinkút,
Nyitva: 0-24
Veresegyház, MOL benzinkút, Nyitva: 0-24
Veresegyház, Shell benzinkút, Nyitva: 0-24

Gödöllő és Wageningen kapcsolata az
elmúlt esztendőkben egyre közelebb
hozta egymáshoz a két település lakóit. A közös kulturális programok, a
diákcserék sok barátságot eredményeztek. Testvérvárosunk jóvoltából
azonban a közeljövőben sokkal kézzelfoghatóbb eredményei is lesznek kapcsolatunknak, holland segítség és tapasztalatok alapján elkészül a Petőfi
Sándor Művelődési Központ energetikai felmérése, és egy megvalósíthatósági tanulmányterv, amely az energiatakarékos felújításra vonatkozik.
Az elmúlt hetekben wageningeni szakemberek
jártak Gödöllõn, akik egy tanácskozás keretében számoltak be városunk energetikai szakembereinek arról a projektrõl, amelyet nemrégiben indított útjára a holland külügyminisztérium. Az együttmûködésrõl Hans van Wichen
urral, Wageningen önkormányzata energetikai
fõtanácsosával beszélgettünk.
– A világban jelenleg folyó klímaváltozás
eredményeként egyre nagyobb figyelmet fordítunk a helyi szinten megoldható feladatokra.
Wageningen önkormányzata is nagy hangsúlyt
helyez az energiatakarékosságra és a megújuló

Elfeledett történelmünk

Évfordulók
A XVII. század közepén Gödöllő két
családé volt. Az egyik birtokos Vámosy István, Pest vármegye alispánja és
nővére, Erzsébet volt. A birtok másik
fele a Mocsáry nemzetség tulajdona.
Vámosy István nőül vette a helybeli
kisbirtokos leányát, Mocsáry Juditot s
így egész Gödöllő kizárólagos urává
lett. A halála után 1661-ben kiállított
végrendeletével az egész birtokot özvegyére hagyta. Vámosy Erzsébet férjének, Hamvay Istvánnak segítségével per útján visszaszerezte törvényes
birtokrészét. Haláluk után fiuk, Hamvay Ferenc lett az örökös, ő Gödöllő
első olyan tulajdonosa, aki helyben
lakott.
1661-ben építteti meg a késõbb Hamvay-kúriaként (akkor még egyszintes) ismert épületét,
amely volt hajdúk kaszárnyája, vendégfogadó, minorita gimnázium, községi hivatal, általános iskola, napközi otthon, ma nagyobb
részt a Városi Múzeum kap benne helyet.
Mocsáry Judit, Vámosy István özvegye férjhez ment Nyitrára, Bossányi Miklóshoz, mely
házasság folytán Gödöllõ most már a Ham-

energiaforrások felhasználására. Hazánkban jelenleg 16 projekt folyik, amely ezeknek a hasznosítását, a felhasznált energia mennyiségének
csökkentését szorgalmazza, s közülük az egyik
lehetõvé teszi, hogy testvérönkormányzatainkkal is megismertessük, közösen dolgozzunk
benne, és lehetõséget ad a tapasztalatcserére is.
Magyarországon Gödöllõ Wageningennel, Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzata a
dél-hollandiai régióval, valamint Óbuda önkormányzata Amstelveennel készít közös terveket.
Ezek elkészítésében az Ecofys energetikai tanácsadó cég nyújt segítséget. Tudjuk, hogy Gödöllõ önkormányzata sokat tesz a megújuló energiák hasznosításáért, és azt is, hogy sok korszerûsítést hajtottak végre az energiakorszerûsítés
terén, ezért úgy gondoljuk, ez a munka jó lehetõség lesz a tapasztalatcserére is. A projekt lényege, hogy közösen elvégezzük egy önkormányzati intézmény energetikai vizsgálatát, és
elkészítjük a korszerûsítés megvalósíthatósági
tanulmánytervét.
– Ez holland, vagy európai uniós támogatást
jelent?
– Ez egy holland program, amely illeszkedik
az Európai Unió programjainak sorába. 5000
eurót biztosítunk erre a célra. A munkálatokat
még az idei esztendõben elvégezzük.
BJ

vay-Bossányi család tulajdona. Mocsáry Judit
Gödöllõt átengedi férje gyerekeinek, Bossányi Lászlónak és Krisztinának. A báty korábban meghal, Krisztinát 1670-ben beiktatták,
mint Gödöllõ egyik tulajdonosát, majd a késõbbiekben a Hamvay-birtokrész is reá szállt.
Elsõ férjétõl öt gyereke született, másodiktól,
Ottlik Györgytõl, II. Rákóczi Ferenc titkárától
egy. Önállóságát megõrizvén egyik férje nevét sem vette fel. Kemény, kardos asszony
volt, ahogy egy krónikás írta, aki nagy rendet
tartott birtokán, szigorúan, de jól bánt jobbágyaival. Rákóczi híve és követõje. Katolikusként a helyi reformátusokkal jó kapcsolatot
tartott fenn, ajándékaival segítette közösségüket.
1705-ben, 300 éve vonult keresztül Rákóczi elõször Gödöllõn, Krisztina asszony valószínûleg az akkor még egyszintes kúriában
fogadta a fejedelmet. A szabadságharc leverése után a Habsburg felelõsségre vonástól õt
és férjét a szatmári béke mentette meg.
Bossányi Krisztina Gödöllõnek több évtizedig volt földesasszonya. Az a birtok, amelyet fáradhatatlan szorgalmával szerzett, s férfiakat megszégyenítõ erélyességével oly sokáig fenntartott, a halála után az örökösök kezén szétúszott.
E nagyszerû asszony, aki nemzettudatában,
tisztességben mindvégig helytállt, méltó arra,
hogy emlékét megõrizzük.
Hrustinszki Tibor

TRIANON 85. ÉVE
A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága tisztelettel meghív minden érdeklődőt
2005. június 3-án (pénteken) 17 órakor kezdődő TRIANON EMLÉKESTRE
és az azt követő koszorúzásra.
A városi megemlékezést széles nemzeti összefogással rendezzük meg.
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színházterme, illetve
18 órától a gödöllõi Trianon-emlékhely (koszorúzás).
Az emlékesten való részvétel csak belépõvel lehetséges, amelynek támogatói ára 1000 Ft/fõ.
Az est bevételét és az adományokat a Gödöllõn felállítandó Wass Albert bronz
mellszobor elkészíttetésére fordítjuk.
Belépők kaphatók dr. Bucsy Lászlónál (30/234-6116), Pintér Zoltánnál (20/350-8592) és a
művelődési központ jegypénztárában.

A Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület következő
összejövetele
2005. MÁJUS 29-ÉN VASÁRNAP, 15 ÓRAKOR:

R. Wagner: A Rajna kincse c.
operafelvétel vetítése
Helyszín: Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme.

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos
u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf. 385. Telefon: 20/525-5366. Web: http://ujsagok.vella.hu. Fax: 28/410-199. Nyomdai elõállítás: Szikra Lapnyomda Rt. Felelõs
vezetõ: Matolcsy Miklós vezérigazgató. Internet: www.szikralapnyomda.hu. E-mail: info@szikralapnyomda.hu. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/420-899.
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A Trafo Club és ami mögötte van...

Beszélgetés Pecze Péter klubtulajdonossal, mindenessel
Gödöllő legrégebbi könnyűzenei szórakozóhelye a Palotakerten lévő Trafo
Club. A több, mint 9 éve működő hely
fennállása során már elnyerte az év
rockkubja megtisztelő címet, ami a budapesti kínálatot tekintve nem kis dolog. Az élőzenén kívül a klub számtalan
más irányú rendezvénnyel is várja a látogatókat, ami egyedülálló a városban.
A hely történetéről, múltjáról és jelenéről beszélgettünk a tulajdonos
Pecze Péterrel.
– Honnan jött az ötlet, hogy egy rockklubot hozzanak létre Gödöllõn?
– Természetesen a zene szeretete révén. A kilencvenes években a testvéremmel különbözõ
rendezvények hangosítását biztosítottuk és úgy
gondoltuk, ha már a technikai felszereltségünk
megvan hozzá, miért ne lehetne Gödöllõn is
egy koncertes, táncolós helyet létesíteni egy
klub révén. Több éves keresgélés után találtunk
rá arra a romhalmazra, amibõl a Trafo Club mára kinõtte magát. Az elsõ hivatalos fellépõ a
már akkor is népszerû Tankcsapda zenekar volt.
– A klub pénteken és szombaton van nyitva.
Van különbség a két nap zenei kínálatában?
– Igen, van. A péntek elsõsorban a rockzenét
kedvelõk számára ajánlott. Fõleg ekkor vannak
az élõ koncertek. A hazai zenekarok közül már
szinte mindenki játszott nálunk, egyesek többször is, sõt vannak rendszeresen visszajáró
együttesek is. Külföldi csapatok is szép számmal lépnek fel nálunk. Ausztrália kivételével
már minden földrészrõl fogadtunk fellépõket.
Ha belegondolok, akkor például Európa majdnem minden államából fogadtunk már zenekarokat. Tehát a péntek a rockzenéé, de nem minden héten, mert a nosztalgia bulik is ezen a na-

Pecze Péter, a pinpong király

pon vannak. A szombat ennél már finomabb,
akkor ugyanis a diszkóé a fõszerep.
– A Palotakerten élõk közül sokan panaszkodnak, hogy a klub vendégei hazafelé tartva
hangoskodnak, zavarják a pihenni vágyók nyugalmát...
– Ez sajnos folyamatosan téma velünk kapcsolatban. Biztos volt rá példa, hogy a tõlünk
távozók a hajnali órákban a megengedettnél zajosabban közlekedtek az utcán, de egy dolgot le
kell szögeznem: a környéken számtalan kocsma, vendéglátóipari egység van, melyek vendégei záróra után ugyancsak hangoskodnak és ordibálnak a lakótelepen. Sajnos, ezt is a mi nyakunkba varrják az emberek. A klub azonban
mindent megtesz annak érdekében, hogy az
ilyen szituációkat elkerülje. Az elmúlt pénteken
tartott koncert kapcsán a polgárõrség segítségét

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt és városszépítőt
MÁJUS 28-ÁN 10 ÓRAKOR AZ ALSÓPARKBA,
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB ÁLTAL
SZERVEZETT PADOSÍTÁSRA.
TALÁLKOZÓ: a kastéllyal szemben lévő szarvas szobornál.

kértem, hogy a HÉV-et, illetve a lakosságot
megkíméljük az esetleges hangzavartól.
– Koncerteken kívül milyen rendezvényeknek
és eseményeknek ad helyszínt a klub?
– A sportközvetítések a legnépszerûbbek, elsõsorban a labdarúgásra kihegyezve a dolgot.
Két hatalmas kivetítõvel rendelkezünk, az
egyik a kerthelységben, a másik bent a klubban
található. Ez hihetetlen népszerûségnek örvend.
A nyáron lezajlott portugáliai labdarúgó európa-bajnokság mérkõzéseit hatalmas tömeg követte figyelemmel nálunk. Szinte el sem fértünk. Ezen kívül ingyenes próbálási lehetõséget biztosítunk tánccsoportok, színházi társulatok számára is. Sokszínûségünket jelzi az is,
hogy készült már nálunk videoklipp is, sõt, két
esküvõt is tartottunk már, ami nem annyira
megszokott egy ilyen hely esetében.
– Régen filmklub is üzemelt Önöknél. Ennek
végleg vége?
– Sajnos igen. A költségek magasak voltak,
így kénytelen voltunk abbahagyni a vetítéseket.
Fõleg mûvészfilmeket adtunk, amire mint tudjuk, nincs akkora kereslet. Ennek ellenére, véleményem szerint nagyszerû dolog volt. Egy kis
szûk kör lelkesen járt hozzánk hétrõl-hétre.
– A klub tavasztól aktív szerepet vállal a „Ne
drogozz, pingpongozz!“ névre hallgató kezdeményezésben, ami azt jelenti, hogy havonta egy
alkalommal lehetõséget biztosít a fiataloknak,
hogy a kerthelyiségben felállított asztalon pingpongozzanak.
– A pingpong szeretete nem újkeletû dolog
nálunk. Körülbelül négy éve állítottunk fel egy
asztalt, és kijelenthetem, hogy nagy népszerûségnek örvend a mai napig; számtalan alkalommal rendeztünk már bajnokságot is. Amikor
Gödöllõn is beindult a „Ne drogozz, pingpongozz!“ mozgalom, megkeresett Six Edit önkor-

Majális a premontrei egyházközségben

Pünkösd jeles napjaiban
Pünkösd kétnapos megünneplésére
gyűltek össze az elmúlt hétvégén a keresztény hívek. Pünkösd igazán az egygyüttlét ideje, ekkor, a húsvétra következő ötvenedik napon alapíttatott meg
az egyház. Mint vasárnap Szent János
evangéliumából felolvasták a templomokban, Jézus megjelent tanítványainak, mondván: „Amint engem küldött
az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad.“
A premontrei egyházközség templomának a búcsúünnepe is van pünkösdkor. Ullmann Péter
kormányzóperjel, az egyházközség plébánosa
az alkalomból szentbeszédében elmondta: Krisztus mennybe ment – mi itt maradtunk. Mi vagyunk az élõ Krisztus, mi, az egyház. A földön
általunk van jelen Krisztus. Ez számunkra, bûnös voltunkat nézve, félelmetesen nagy kihívás.
Krisztus ránk árasztotta a Szentlelket, hasonlóképpen, mint ahogy a Szentírás tanúsága szerint

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

mányzati fõtanácsadó, hogy lenne-e kedvem
részt venni egy olyan kezdeményezésben, ami a
fiatalok pozitívabb életszemléletét próbálja erõsíteni. Örültem a felkérésnek, így azonnal igent
mondtam. Remélhetõleg ezzel a Trafo Club is
hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalabb korosztályból kevesebben választják majd a kábítószeres
fiolákkal és alkoholos palackokkal kikövezett
utat.
– El is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ami a „rákfenéje“ a klubnak: a kábítószer. Városszerte sokan beszélik, hogy az ide látogató fiatalok meg
nem engedett anyagokat használnak...
– Számos razzia volt már a klubban, és a rendõrök soha nem találtak illegális anyagot senkinél
sem. Azzal, ha valaki otthon lenyel néhány tablettát, elszív egy füves cigarettát, majd lejön hozzánk, én sajnos nem tudok mit csinálni. Egyszer
azt olvastam valahol, hogy nem a diszkó csinálja
a drogosokat, hanem a drogosok látogatnak el
minden olyan nyilvános helyre, ahol emberek
vannak. Ezzel maximálisan egyetértek. A szórakozóhelyek bezárásával a drogproblémát nem lehet megszüntetni, a kábítószerezés ugyanis nem
helyfüggõ dolog. Ehhez a témához még annyit:
vannak olyan zenei stílusok, amelyek kedvelõi
körében rendkívül magas a kábítószer fogyasztók
száma. Ilyen rendezvényeket azonban én nem
tartok. Inkább a saját közönségem számát csökkentem, meg azzal is, hogy 18 éven aluliakat nem
engedünk be. A rendõrséggel is jó kapcsolatot
alakítottam ki, így ha szükséges, õk a segítségemre vannak.
– Milyen tervei vannak a jövõre nézve?
– Az klub külsõ átalakítási munkálatait szeretnénk most befejezni, minden tekintetben szebbé
és dekoratívabbá tenni azt. Meg persze nagyszerû
koncertekkel és rendezvényekkel megörvendezkép és szöveg: rk
tetni a szórakozni vágyókat.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
KHT. szeretettel vár minden érdeklõdõt
2005. május 27-én 16 órakor a
„Beszélgessünk az érzelmi
intelligenciáról!“ című rendezvényre.
(Az EQ szerepe az ember életében, az EQ fejleszthetõsége, az EQ látható jelei, stb.)
Vitaindító elõadást tart a jelenlegi szakirodalmi megközelítéseket felhasználva: Szûcs
Józsefné.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési
Központ KHT,
József Attila Stúdió Színpad
A rendezvény ingyenes, a helyszínen adományokat fogadunk el a gödöllõi József
Attila Alapítvány számára (Gödöllõ kulturális életében aktívan részt vevõ fiatalok
megsegítésére).

korábban Szentlélekkel teltek el az õsatyák is.
Végtelen szeretet megnyilvánulása ez. Isten akkor sem hagyja el az embert, ha az elutasítja a
szeretetét. Az egyes ember istennélkülisége
nem teszi megválthatatlanná a világot. Ha nem
hiszünk is, Krisztus újra és újra eljön hozzánk,
és újra és újra elküldi nekünk a Szentlelket is.
Gyengeségünk tudatában erõsek lehetünk, mert
hatalmas jóság mûködik rajtunk keresztül az
egész világ javára – fejezte be szentbeszédét
Ullmann Péter.
Másnap, pünkösdhétfõn pedig a reggeli
szentmisét követõn egésznapos majálisra gyûlhettek össze az egyházközség tagjai a premontrei gimnázium udvarában. Fõtt a gulyás, sült a
lángos, játékok várták a gyerekeket, sportolási
lehetõségek mindenkit, akinek kedve támadt
rájuk. Holland vendégekkel együtt felkerestük,
amit sokan még magunk sem láttunk, a közeli
erdõben kialakított Fényi Ottó parkot. Csángó
táncház is gazdagította a napot, a gimnázium
diákjainak, volt diákjainak, leendõ diákjainak a
szintén belsõ erõkbõl nemrég megalakult Szederinda együttes szolgáltatta a talpalávalót.
N. A.

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!
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Élet szüntelen tevékenységben
„Valakinek az életéről írni mindig istenkísértés“ – szögezi le könyve előszavában Ablonczy Balázs, a legújabban
megjelent Teleki Pál monográfia szerzője.
Hosszú évek kutatómunkájának gyümölcse a
könyve. A kutatások a távoli múltba nyúlnak
vissza, a Teleki család gyökereihez. Megismerhetjük azt is, milyen – teljességgel nem bizonyítható – vélemények vannak származásukról.
(Például, hogy „Bolgárországból“ menekülve a
török elõl jutottak el hazánkba.)
Ami már bizonyos, hogy a XVII. században
az erdélyi fejedelmek környezetében kerültek a
fõrangúak sorába. Szó esik az édesapáról, Teleki Gézáról, aki országgyûlési képviselõ volt, s
Mikszáth Kálmán is megörökítette alakját,
megállapítva: „a Ház legnépszerûbb grófja“.
Mindez persze csak a bevezetõ ahhoz, hogy
részletesen feltárulhassék elõttünk az 1879-ben
született, 1941-ben tragikus módon elhunyt Teleki Pál élete, munkássága. Nem csupán abban
mélyedhetünk el a könyv olvasása közben, amirõl eddig is voltak némi ismereteink, politikusi,
tudósi pályájának alakulásában, de a szerzõ
nagy súlyt fektet rá, hogy mint hétköznapi embert is megismerhessük. Családi életét, szokásait, viszonyát a környezetéhez. Kiderül, mit jelentettek különbözõ gesztusai, mozdulatai. Mik
voltak a kedvtelései. Mik szorongásának, gyakori depressziójának okai. Mi indította erre
vagy arra a lépésre. Még a zsebében is vájkálhatunk, értesülve, hogy nem ritkán voltak anyagi gondjai.

Azt mondja ez az életrajz:
egy ember maga lehet a csoda. A csoda, abban az esetben, ha szüntelenül munkálkodik, töpreng, utat keres.
Teleki életének egyetlen perce sem múlt el tétlenségben. S amiért különösen érdekes a személye: hogy tevékenysége mindig egybekapcsolódott egy ország, a mi országunk sorsával.
Földrajztudósként, miniszterként, miniszterelnökként, cserkészvezetõként. Voltak tévedései, hibái? Természetesen voltak. Mi hogyan
is történt pontosan? Mi volt az oka? És a következménye? A színérõl és a visszájáról is
megnézhetünk mindent olvasva a könyvet. Például azt, ami a közelmúltban került terítékre,
ami miatt nem állíthattak fel Teleki szobrot a
fõvárosban: szerepét a zsidótörvényekben.
Nagy kérdés az öngyilkossága is. Többen vélekedtek úgy az idõk során: valójában a németek ölték meg mint útjukban levõ politikust. Mi
az igazság? Most, az errõl szóló fejezetben követhetjük õt az utolsó percekig. Benézhetünk a
Sándor palotában levõ hálószobájába, ahol
megtalálták a holttestét.
De addig… A következõ gyûjtõcímek alatt
csoportosulnak a fejezetek: Család, származás,
ifjúkor. A tájékozódás évei (1897-1918). Forradalomban, ellenforradalomban, kormányon
(1918-1921). Nemzetnevelés, revízió, konzervativizmus (1921-1938). Vissza a politikába
(1938-1941).
(Ablonczy Balázs: Teleki Pál)
-nád-

A Chopin Zeneiskola
programjai

A süss fel naptól Mendelssohnig
Jótékonysági koncert
Zongoranégyesek a díszteremben
JÚNIUS 4-ÉN, 19 ÓRAKOR
A közreműködő művészek:
Láng Gabriella zongora,
Juniki Spartakus hegedû,
Neczné Alaki Katalin mélyhegedû,
Simonova Jaroszlava gordonka
A kastély helyreállítása érdekében a koncert
bevételét és tiszteletdíjukat a királyi kastély
javára ajánlották fel.

Műsoron:
Mozart és Brahms
g-moll zongoranégyese

JEGYEK 1200/800 FT ÁRON VÁLTHATÓK
A KASTÉLY PÉNZTÁRÁBAN,
HÉTFÕ KIVÉTELÉVEL 10-16 ÓRA KÖZÖTT

Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu
www: kiralyikastely.hu
SŰRGŐSEN eladó Gödöllőn, a
központhoz és az Erzsébet parkhoz
közel, egy 55 nm-es, felújított, azonnal költözhető délnyugati fekvésű,
külön vízórás, redőnyös lakás, hitelügyintézéssel.
Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Kedves
Olvasóink!

Május 19., csütörtök, 17.30
Bali János növendékeinek hangversenye
(furulya – kamarazene)
Május 21., szombat, 11 óra
Wilhelm Ildikó növendékeinek hangversenye
(cselló)
Május 24., kedd, 18 óra
Ferenczy Beáta és Albertné Joób Emese
növendékeinek hangversenye (zongora)
Május 28., szombat, 10.30
„Négy húron pendülünk“ – Gálné Bagi Márta
növendékeinek hangversenye (hegedû)
Május 28., szombat, 17 óra
A Cuento Gitártrió hangversenye
helyszín: Evangélikus templom (Petõfi tér)
Május 29., vasárnap, 15 óra
Dr. Langermann István elõadása vetítéssel
(A Gödöllõi Richard Wagner Társaság összejövetelének keretében)
Május 30., hétfõ, 17 óra
Sári Erika növendékeinek hangversenye (zongora)
Május 31., kedd, 18.30
Novák Gyuláné növendékeinek hangversenye
(hegedû)
BEIRATKOZÁS A
2005/2006. TANÉVRE:
JÚNIUS 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 14.30
ÓRÁTÓL 16.30 ÓRÁIG
Elõzetes programajánlatunk:
Június 19., vasárnap, 19 óra – Egyetemi
Sportcsarnok, Gödöllõ
Orff: Carmina Burana – a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar hangversenye.
Vezényel: Gál Tamás

Egy év négy díj
Az elmúlt évtizedekben sok tehetséges
növendék került ki a Chopin Zeneiskola falai közül. Utánpótlásban nincs hiány, hiszen zeneiskolánk diákjai az idei
esztendőben is számos hazai és nemzetközi versenyen szerepeltek eredményesen.
A legtöbb sikert Langer
Ágnes tudhatja magáénak. A ma tizenkét esztendõs kislány hat évvel ezelõtt
fogott elõször hegedût
Hat éve..
a kezébe, és
már akkor
kiderült, hogy különleges tehetség birtokában
van. Az elmúlt hat esztendõ alatt a kemény, de
örömteli munka meghozta az eredményét. Az

idei tanévben 4
versenyen
is elismeréssel
adóztak
zenei tu...és ma
dásának. A
Koncz János Hegedûversenyen II. díjat, valamint virtuóz
elõadási díjat kapott, a Továbbképzõsök Országos versenyérõl nívódíjjal tért haza. Az Országos Szolfézsversenyen elsõ helyezést ért el korcsoportjában, legutóbb pedig a zeneiskolai zenekarok országos versenyén a Tücsökzenekar
koncertmestereként részesült I. díjban. Langer
Ágnest többször is hallhatta már a gödöllõi közönség, legutóbb a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar ifjú tehetségeink címmel megtartott
hangversenyén, Mendelssohn E-moll hegedûversenyét játszotta. Felkészítõ tanárai: Béres
Ágota, Lázárné Nagy Andrea, Soós Gabriella
és Bali János.
-kj-

Ötrészes elõadássorozat utolsó elõadása a
GÖDÖLLÕI VÁROSI MÚZEUMBAN
MÁJUS 28. ,16 ÓRA

KÉPZŐMŰVÉSZETI
TECHNIKÁK A GÖDÖLLŐI
MŰVÉSZTELEPEN

Varga Vera mûvészettörténész, fõosztályvezetõ, Iparmûvészeti Múzeum
A fény visszfénye - üvegfestészet a gödöllõi
mûvésztelepen

Az előadás belépődíja: 300 Ft
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Postánkból
A hozzánk érkezett leveleknek az elmúlt hetekben helyhiány miatt nem tudtunk helyet biztosítani, azonban az elmúlt néhány napban rendkívül sok olyan megkeresést kaptunk, amelyeket úgy éreztük mindenképpen meg kell osztanunk olvasóinkkal. A petárdastop aláírásgyûjtés kapcsán rendkívül sokan ragadtak tollat, hogy hangot adjanak egyetértésüknek.
„…Nem tudom, hogy az ötlet kitõl származik, de örülök, hogy végre valakinek volt bátorsága, hogy szembeszálljon ezzel az ostoba
szokással. Nekem is vannak kamasz gyermekeim, s bár náluk ilyesmi nem fordult még elõ,
sajnos az ismerettségi köreinkben volt olyan,
aki szilveszterkor sok ezer forintot költött el
durrogtatásra. Ilyenkor midig félek, nehogy
belevigyék az én gyerekeimet is, hiszen a kamaszoknál a rossz példa hatása sokszor nagyon
erõs, meg cikizik is azokat, akik úgymond „nem
mernek megcsinálni egy bulit“…“
(Név és cím a szerkesztőségben)

A petárdázást elsõsorban a fiataloknak tulajdonítják a legtöbben. Ezért is volt meglepõ
Tóthné Bánáti Katalin levelét olvasnunk.
„…Nekünk nagy szerencsénk volt, hogy
nem jártunk úgy, mint a Dózsa György úti
házban lakók. Mi megúsztuk tûz nélkül, nálunk „csak“ a robbanások hangját kellett elviselni. Számomra az volt igazán döbbenetes,

Rendőrségi hírek

Csalási trükkök
Nem lehet elégszer elismételni, hogy ne bízzanak
vakon a lakásukba különbözõ ürügyekkel bekéredzkedõ árusoknak, szerelõknek, hivatalos személyeknek látszó emberekben! Sajnos, az a bûnözõi kör, akik csalással, megtévesztéssel okoznak embertársaiknak kisebb-nagyobb kárt, nagyon határozott, jó fellépésû, meggyõzõ modorú
emberekbõl áll. Fõleg az idõsebb, egyedül élõ korosztály figyelmét hívnánk fel arra, hogy mindenkit gyanakvással fogadjanak, aki valamilyen ürügygyel a lakásukba, házukba be akar menni. Ne tévessze meg Önöket a munkásruha, szerelõruha, illetve a felmutatott ilyen-olyan hamisított igazolvány.
Néhány új, illetve régóta használt trükk:
– Évente több áldozatuk van az ál-ELMÛ-s és álTIGÁZ-os csalóknak. A legutóbb március végén
kora délután csöngetett be két férfi az ELMÛ
munkatársainak kiadva magát Gödöllõn, a József
Attila utca egyik házába, ahol csak az idõs tulajdonos tartózkodott otthon. Arra hivatkozva, hogy a
villanyórát ki kell cserélni bejutottak a lakásba, illetve még 10 ezer Ft-ot is kértek a villanyóra késõbbi cseréjéért. Az idõs néni kifizette a pénzt,
majd errõl egy számlát is kapott, amit késõbb –
míg a figyelemét elterelték a lakása összes elektromos konnektorának megszemlélésével – visszaloptak a pénztárcájában lévõ készpénzzel együtt.
– Viszonylag új módszer az ál-kéményseprõk
megjelenése. Ennek lényege, hogy magukat vállalkozóknak vagy közszolgáltatásra jogosult kéményseprõ-ipari cég alvállalkozójának kiadó személyek kémény-ellenõrzés és szén-monoxid mérés ürügyén jutnak be a lakásokba, illetve a munkájukért hamis számla ellenében pénzt is kérnek.
– A csalók nemcsak személyesen, hanem különbözõ csábító hirdetéseken keresztül is meg tudnak
károsítani minket. Ennek is több formája ismert
elõttünk: az egyik, amikor otthon végezhetõ, nagy
jövedelemmel kecsegtetõ munkához juthatunk, ha
a megadott címre (ami általában postafiók cím)
befizetünk egy meghatározott összeget. A másik,
ami szintén jól jövedelmezõ, külföldi munkavállalást ígér, de a szükséges iratok beszerzéséhez elõször nekünk kell fizetni. Természetesen a befizetett pénzünkért semmit nem kapunk egyik esetben
sem, csak a csalók bankszámláját növeljük.
– Az utolsó trükk, amit a hitelügyintézés átvállalása. Ebben az esetben kedvezõ kamatra felvehetõ
lakás- vagy egyéb hitel elintézését vállalják. A
megfelelõ, úgymond ügyintézéshez szükséges
pénzösszeg befizetése után még a személyes iratainkat is elkérik lefénymásolni. Ezt követõen pedig eltûnnek a pénzünkkel, ráadásul a megszerzett
adatainkkal vissza is élnek.
grk

hogy ezek mögött nem mindig a gyerekek állnak! Saját szememmel láttam, amikor egy már
nagypapa korú úr, öt év körüli kisunokáját sétáltatva, a gyerekkel dobatta el a petárdát, s
együtt várták meg, hogy az majd mekkorát
szól. Kérdezem: az ilyen ember nem gondolkodik?…“
Persze nem mindenki fogalmaz finoman a
témával kapcsolatban, tapasztalataik alapján,
sokakat elragadott az indulat.
„…engem mindig az õrület határára juttatott el az év végi petárdázás, hogy karácsony
után jóformán nem lehetett kimenni az utcára,
mert az ember nem tudhatta, mikor dobnak a
lába elé egy petárdát. Tudom, hogy sokaknak
nem tetszik a véleményem, de amikor durran,
mindig mondom, remélem, legközelebb annak
a kezében robban fel, aki el akarja dobni! Én
bizony nem sajnálom ezeket a vandálokat. Õk
sem sajnálják a kisgyerekeket, akiket utána
alig lehet megnyugtatni, úgy sírnak. Nem sajnálják azokat se, akiket tízpercenként vernek
fel álmukból...“ ( Név és cím a szerkesztőségben)
Kedves Olvasóink!
Akik szeretnék aláírni a kezdeményezést,
megtehetik az alábbi helyszíneken:
KoVaVet Bt. Kisállatrendelõ és Patika ( Szõlõ
u. 20-22.), Blahai Kisállatrendelõ (Blaháné u.
55.), dr. Bodó Szilárd állatorvos, Tappancs
Kutya-macska Eledel (Szabadság tér), Natura
Díszállatkereskedés (Patak tér 3.), Állateledelbolt (Szõlõ u. 12.) és a HEROSZ Állatotthonban (Kotlán S. u. 1.)

A GÖDÖLLÕI PETÕFI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
SZÍNHÁZTERMÉBEN

2005. JÚNIUS 14-ÉN
19 ÓRAI KEZDETTEL
A gödöllõi Damjanich János Általános
Iskola tantestületébõl alakult
Garabonciás Színtársulat elõadásában

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)

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.
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.
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

Vajda Katalin:

ANCONAI SZERELMESEK
zenés, pajzán komédia
Dalszövegek: Fábri Péter, Mészáros Beáta
és Füle Sándor
Tomao Nicomaco, anconai polgár: Fejes
József
Lucia a leánya: Mikó Márta
Luigi del Soro, vándormuzsikus: Kõhler
Ákos
Drusilla, római lány: Molnár Katalin
Lucrezio, egyetemi hallgató: Sárközi István
(m.v.)
Viktória, magyar lány: Szikra Csilla
Giovanni, a cukrász: Keresztesi István
Dorina, Tomao házvezetõnõje: Szanyi Kati
Agnese, panziótulajdonos: Mészáros Beáta
Zene: Fejes József, Rehorovszky Gábor, Katonáné Kármán Katalin
Rendezõ: Mészáros Beáta
Belépõjegyek kaphatók 1000 Ft-os egységáron: a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban; a Városházán Pintér Zoltánnál;
a Damjanich János Általános Iskolában
JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ GÖDÖLLŐI
GARABONCIÁS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

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

Ecce Iuventus - Íme az ifjúság

Van kiút a gödörből (III.rész)
Előző számainkban már olvashattátok Tibold Győzővel, a gödöllői Kékkereszt vezetőjével készített interjúnk hosszabb részét. A szervezet sokaknak nyújt segítséget a talpraállásban.
– Körübelül 10 éve az ifjúságnak is van Kékkereszt csoportja. – Tájékoztat bennünket Tibold
Gyõzõ. – Õk már a belépéskor egy nyilatkozatot írnak alá, hogy nem fognak inni, dohányozni és drogozni egész életükben, s hat hónap után kapják
meg a kék keresztjüket. Mindegy, hogy mikor lép
be a gyermek a szervezetbe, én az unokámat például már 4 éves korától hordtam ilyen táborokba.
Nagyon jó ez a jelvény arra is, hogy ha valaki az
utcán megkérdezi, hogy mit jelent, hogy miért
hordja, és ilyenkor bizonyságot tud tenni arról,
hogy mire is vállalkozott. Az ifjúsági részleg is tart
talál-kozókat Dömösön, sõt, az egész világszervezet ve-zetõje most egy fiatal magyar református lelkész.
– A Kékkereszt Egyesület országos találkozóin
vannak-e fiatalok?
– Vannak, egyre többen. A dömösi gyógyítókonferenciákra most már 2-3 hónapra elõre minden hely be van táblázva. A pszichiátriák és a körzeti orvosok is egyre inkább rájönnek, hogy ez a
dolog mûködik. A fiatalok nagy része inkább a
drog miatt kerül ide, de vannak olyanok is, akik az
alkohollal küszködnek. Én mindig nagyon boldog
vagyok olyankor, amikor egy ilyen fiatal elfogadja
az Úr Jézus ingyen kegyelmét, és sikerül neki a jó
útra lépni. Isten nem személy válogató, mindegy,
hogy milyen vallású vagy hány éves.
– Említette a hajléktalanokat. Nekik egy ilyen
gyógyítás hozhat-e fordulatot az életükben? Van-e
rá esély, hogy talpraálljanak? Volt-e már rá példa?
– Én egy hajléktalanszállóra járok minden áldott szerdán. Budapesten az Üllõi útra, ez is egy református hajléktalanszálló. Cirmákus Gábor a vezetõje, aki szintén tart gyógyító-konferenciákat.
Errõl a szállóról is mentek hajléktalanok Dömösre.

Sokan. Lehet mondani, hogy százan is. Én tizenhárom év alatt sok olyan hajléktalant ismertem meg,
aki teljesen új életet tudott kezdeni, ez pedig csak
az Úr Jézus segítségével lehetett. A hajléktalanszállóról kikerülvén munkát kapott, dolgozott, albérletbe költözött. Öt-hat olyan embert ismerek,
aki házasságot kötött azóta. Ismerek olyan párt is,
akik válás után, kigyógyulva újra összeházasodtak, és azóta teljesen más az életük. Több tízezer
ember fordul meg Dömösön, és kb. 40 százalékuk
gyógyultan megy el. Kárpátaljára is járunk gyógyító-körútra. Ott '97-ben indult be az Iszákos
Mentõmisszió.
– Akkor van ezzel munka bõven…
– Minden napra. Vannak olyan napok, amikor
valóban éjjel-nappal. A gyógyító-konferenciákon
pedig természetesen ott vagyunk a beteg mellett.
Sokszor ha kell, éjszaka is.
– Mindezt financiálisan hogyan oldják meg?
– Ha csak azt mondom magának, hogy '82-ig én
napi 1500 forintot megittam, és ha csak ezt költöm
erre, már akkor is tudok másokon segíteni. A nagyparancsolat (Máté, 28) szerint: El ne ítéljetek tanítványokká minden népeket. Nekem kötelességem, ha én Isten gyermeke vagyok és engem megszabadított, másokon segíteni. Hogy mindenkinek
elmondjam, mert ha nekem sikerült, miért ne sikerülne másnak is? Ezt teszem '97 óta, erre tettük fel
feleségemmel az életünket, hogy másokon segítsünk. Mindegy, hogy mennyibe kerül, a kegyelem
ingyen van. Nekem se kellett semmit se fizetnem
érte, mert meg se lehetne fizetni ezt. Ám egy nagyon fontos dolog van, hogy hiába megy el valaki
Dömösre, ha nem kér bûnbocsánatot a bûneire, akkor nem is nyerhet bûnbocsánatot, és akkor nem
lehet gyógyulás belõle. Tehát mindig kettõn áll a
vásár. Rajtad és Istenen. Én meg nem téríthetek
vagy válthatok senkit, én csak postásként elmondhatom, hogy hová kell fordulnia, mit kell tennie.
Ha pedig látunk egy alkoholistát, akkor nem belerúgni kell, nem lenézni, hanem gyakran egy simogatás is elég lehet a szeretet kifejezésére. És gyakran ez a szeretet vezeti el õket végül a gyógyulás-

Civil sarok

Környezetvédő gödöllőiek
Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont
Oktatóközpontunk neve egyre többek számára válik ismertté, hiszen környezeti nevelési programjainkkal igyekszünk minél több gyereknek megmutatni a természet szépségét, megõrzésének fontosságát és módját, valamint környezetünk és
egészségünk megóvásának lehetõségeit, mindezekkel pedig reméljük a szüleik szemléletét is formálhatjuk a fenntartható fejlõdés érdekében. Legutóbbi akciónk az aluljáró kifestésének megszervezése volt, ami, úgy láttuk Gödöllõ polgárainak
megelégedésére szolgált és nem csak a résztvevõ
gyerekeknek jelentette azt, hogy bárki tehet környezete védelme, szebbé tétele érdekében.
A tantermi foglalkozásokon – ami ovisoknál játékos ismerkedést jelent természet- és környezetvédelemmel, iskolásoknak pedig szakkört – kívül
egyebek mellett kirándulásokat is szervezünk. Az
õsz folyamán négy gödöllõi iskola diákjaival jártuk be a Tápió-vidék tanösvényeit, tavasszal pedig
óvodásokkal és a Montágh iskola tanulóival a jászberényi állatkertbe látogattunk. Az állatkertbe ebben a tanévben azokkal a gyerekekkel megyünk,
akik aktívan részt vettek más programjainkban is.
Mindezen tevékenységeink megvalósításához pályázatok útján szerzünk támogatást.
A GATE Zöld Klub Egyesület
Kiemelten közhasznú egyesületünket egyetemisták alapították 1990-ben azzal a céllal, hogy a környezet- és természetvédelmi információkat eljuttassák Gödöllõ lakosságához, a régió önkormány-

zataihoz, iskolásokhoz és egyetemistákhoz.
Az utóbbi években térségi hulladékgazdálkodási programot készítettünk, felmértük a városi
komposztáló telep kialakításának lehetõségeit és
felszámoltuk a Rákos-patak menti illegális hulladéklerakók egy részét (Tájsebészet). Szelektív papírgyûjtési rendszert mûködtetünk az egyetemvárosban.
Legfontosabb környezeti nevelési programjaink
a környezetvédelmi versenyek, levegõszennyezettség-, vízminõség- és talajvizsgálatok, a Víz
Hete, Zöld Forgatag, Erdõk Hete hulladékkiállítás
és a Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont
megalapítása az önkormányzattal közösen. 2001
óta gödöllõi és wageningeni iskolások együttmûködését koordináljuk: az elmúlt években a két város madárvilágát vizsgálták a csoportok, idén a tavasz eljövetelét figyelik a parkokban. Tapasztalataikat interneten, illetve a hollandok látogatásakor
(madárgyûrûzés) cserélték ki.
Az autópálya forgalmi és levegõszennyezettségi változásait 1997 óta vizsgáljuk. Adatainkat Gödöllõ környezetállapot-térképén adtuk közre.
Havi rendszerességgel adjuk ki a Közép-magyarországi Környezetvédelmi Hírlevelet.
A felsorolt tevékenységeket tagjaink önkéntes
munkával végzik, a programok költségeit pályázatokból fedezzük.
www.zoldklub.hu
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. Civil
híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

Felhívás
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Ügyeletek

A Logopédiai Intézet és Általános Iskola
értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy május hónapban megkezdjük az önkormányzati
óvodák nagycsoportos korú 5 éves beszédhibás gyerekeinek szûrését. Az óvoda logopédusa elõre egyeztetett idõpontban keresi
fel az óvodát. Kérjük, hogy gyermeke feltétlenül legyen jelen a szûrés idõpontjában!
Hiányzás esetén pótszûrést telefonon megbeszélt idõpontban végezzük. Óvodába nem
járó, 5 éves gyerekek szûrése is telefonegyeztetés útján történik. Az önkormányzat általános iskoláiban olvasás, írás, helyesírás, gyenge
tanulók szûrése májusban történik, melyet az
iskola logopédusa helyben végez. Tájékoztatást minden esetben kérhet az intézmény vezetõjétõl. Intézményünk telefonszáma:
28/512-525.

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

Besnyői Esték Rendezvénysorozat

Recept

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

EPERTULIPÁN

Mészáros Györgyné intézményvezető

Időpont: 2005. május 28.
szombat este 19 óra
Vendégünk: Szendrõ Szabolcs hegymászó
Az elõadás címe: „Féllábbal a csúcson“

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, 3 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.)

Gyógyszertári ügyelet
Május 16-23-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Május 23-30-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Május 21-22.: dr. Kovács Ilona, Gödöllõ,
Úrréti u. 14.. Tel.: 20/9455-495.

Hozzávalók: 40 dkg eper, 3 evõkanál narancslikõr, 2 evõkanál akácméz, 2 evõkanál édes fehérbor, 4 dkg vaj, fél kávéskanál õrölt fahéj, 8
réteslap, cukor, 5 dkg csokoládé, vaj.
Elkészítés: A megtisztított epreket szeletekre
vágjuk. A narancslikõrt, a mézet, a bort összeöntjük. (Ne keverjük meg, csak rázogassuk.)
Serpenyõben felforraljuk, majd kislángon sûrûre fõzzük. A keveréket az eprekre öntjük, folpackkal letakarjuk, majd 1 óráig állni hagyjuk
a hûtõben. A vajat megolvasztjuk, és belekeverjük a fahéjat. 4 kis kerek sütõformát megkenünk vajjal, majd a kinyújtott réteslapokat
ecsettel a fahéjas vajjal megkenjük, cukorral
megszórjuk, és kettesével a formákba tesszük,
óvatosan összefogva a széleket. 10 perc alatt
meleg sütõben megsütjük, és kihûtjük. A csokoládéból éles késsel forgácsokat vágunk. Tálaláskor az epret megkeverjük, majd lecsöpögtetjük. A réteslapokba töltjük, csokoládéforgáccsal díszítjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– BESZÉLGETÉS BÖJTE CSABA ATYÁVAL, A
CSILLAGÖSVÉNY
CÍMÛ FILM KAPCSÁN.

DÉVAI ÁRVÁKAT BEMUTATÓ

Határidő: 2005. június 1.

Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyományainak megfelelõen a 2005-ös évben is fogad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és
a hollandiai Wageningenbõl.
VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK
LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A
KÖVETKEZÕ IDÕPONTOKBAN:

– 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.

MÁJUS 7-8-RA VIRRADÓ
ÉJSZAKA ELTŰNT A KÉPEKEN
LÁTHATÓ TEHERGÉPKOCSI.
A NYOMRAVEZETŐNEK
JUTALOM JÁR!
MINDEN
INFORMÁCIÓ
ÉRDEKEL.

TEL.: 30/9593-804.
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HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

Lomtalanítás

2 hónapos
keverék
szuka

Kiss J. u. - Nagyvárad sarok
Bartók B. u. - Tátra u. sarok
Nagyvárad u. - Fillér u. sarok
Brassó u.-ba a Vörösmarty u. és Jókai u. közé

1-1 db konténer kihelyezése

Érd.: Pintér
Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Öt hét múlva elvihetõ
k i s m a c s k á k ! Te l . :
28/411-747;20/4380623; 20/569-4319.

2 hét múlva
elvihető
keverékek

3
hónapos
keverék kan

MÁJUS 20., PÉNTEK
Báthory u. 22. sz. elé
Báthory u. végére
Szabadka utcai garázsokhoz
Grassalkovich u. Bercsényi u. sarok
Bercsényi u. közepe
Bercsényi u.-ba a Szív u. és Arany J. u. közé
Testvérvárosok útjára a Grassalkovich u. és
Nagyvárad u. közé
Testvérvárosok útjára a Nagyvárad u. és Kodály u. közé
Testvérvárosok útjára a Kodály u. és Szabadság
u. közé
MÁJUS 23., HÉTFÕ
József A. u.-ba a Szabadság út és Grassalkovich
u. közé
József A. u.-ba a Grassalkovich u. és Nagyvárad u. közé
József A. u.-ba a háztartási bolt közelébe
Kiss J. u. - Kodály Z. u. sarok
Kiss J. u. - Brassó u. sarok

3 éves magyar
vizsla keverék kan

MÁJUS 25., SZERDA
Kodály Z. u. - Vörösmarty sarok
Vörösmarty u.-ba a Kodály Z. u. és Szabadság
u. közé
Jókai u. - Kaffka u. sarok
Kodály Z. u. - Jókai u. sarok
Forint u. - Tátra u. sarok
Grassalkovich u. - Bocskai u. sarok
Szív u. -Bocskai u. sarok
Bocskai u.-ba a Szív u. és Arany J. u. közé
Arany J. u. - Bem u. sarok
MÁJUS 27., PÉNTEK
Bem u. - Szív u. sarok
Arany J. u. - Szív u. sarok
Arany J.u.-ba a Hajó u. és Babati u. közé
Arany u. - Brassó u. sarok
Arany J. u.-ba a Hegedûs u. és Nagyvárad u.
közé
Arany J. u. - Kodály Z. u. sarok
Arany J. u. - Bocskai u. sarok
Arany J. u. - Csokonai u. sarok
Észak u. - Kölcsey sarok

Meghívó segélykoncertre
HELYSZÍN:
Gödöllő, Táncsics M. úti Sportpálya (Erzsébet park mellett)

IDŐPONT: 2005. MÁJUS 22., 14-22 ÓRÁIG
FELLÉPŐ ZENEKAROK:
Nagy Feró és barátai, TRB, Lord,
Magozott Cseresznye, Gesarol, Kárpátia, Egészséges Fejbőr,
Treff, Nemcsak Berry, Z'-Zi Labor.
4 hetes németvizsla keverékek

A koncert bevételét Mátrakeresztes és a határon túli Ótelek kapják.
Fajtatiszta cairn terrier kiskutyák igényes
gazdáknak eladók.
Tel.: 20/482-3058

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

Jár om a v ár os t...

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

A hovawart
Már a középkori német irodalomban is megtalálható a hovawart. A XIX. század elején a mai hovawart kitenyésztõi azt a
célt tûzték ki maguk elé,
hogy feltámasszák a régi
germán kutyát, ahogy az
õ képzeletükben létezett.
A fajta kitenyésztõje, König álma a régi német
házõrzõ volt, amely barátságos a családdal, bizalmatlan az idegenekkel,
éber, rettenthetetlen, jó
munkakészségû kutya. A
fajtát hivatalosan 1937ben ismerték el. Erõteljes jól izmolt, nyúlánk,
mozgása harmonikus, könnyed, a mellkas mély és
erõs, hát feszes. Szépen formázott fej, élénk, barát-

ságos és határozottságot sugárzó szemek jellemzik. Szõre hosszú, fényes, enyhén hullámos, a lábakon és a faroknál zászlós. A leggyakoribb színváltozat a szõke és a fekete-rajzos, fekete szín még
mindig ritka. Marmagasság: 63-70 cm (kan), 5865 cm (szuka), testsúly: 25-40 kg. Várható élettartam: 12-14 év. Élénk, jóindulatú és kiegyensúlyozott kutya, könnyen és
örömmel tanul. Bátor, rendelkezik õrzõ, küzdõ ösztönökkel, kemény kiállással. Nem csavargós, nem
kóborol el a háztól. Rendszeres mozgatásra, foglalkozásra van szüksége. A
családba könnyen beilleszkedik, a gyerekekkel
türelmes és játékos, nem
egyemberes kutya. Mivel
mérete ellenére gyors,
mozgékony és kitûnõ ugró, a kutyasport minden
területén alkalmas.
Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Brindzik Judit

Állati dolgok

Jártunkban-keltünkben arra lettünk figyelmesek, hogy egyre több a virág városunkban. Az elmúlt napokban a lámpaoszlopokon is megjelentek a kihelyeztett
futóvirágok. A színpompás petúniák és muskátlik már hozzátartoznak a nyári
gödöllői városképhez.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai
kisegítő nő jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Gödöllőn üzemelő étterembe takarító nők jelentkezését
várjuk. Tel.: 30/223-98-01.
* Gépjármű márkaképviselet gödöllői telephelyére keres:
megbízható, gyakorlattal-, "B" kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező KAROSSZÉRIALAKATOS munkatársat.
Információ: Birkás Csaba (28)-525252
* JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS, Oriflame svéd
kozmetikumok forgalmazásához új munkatársakat
keresünk. Kedvezményes vásárlás, ingyenes kezdés,
ajándékprogram. Hívjon: 06(20)445-3500, 06(70)36-96778.
* A Városi Filmszínház büféjébe heti 3 napra délutáni 6
órás munkavégzésre kolléganőt felveszünk. Tel.: 30/5002432.
* Gödöllőn épülő irodaház takarítására megbízható, önállóan dolgozni tudó férfi munkaerőt, valamint egy fő,
angolul beszélő területi vezetőt keresünk. Tel.: 30/5773314.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó.
Válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom. Fowjhan
Mónika, 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer Ft. Képzettséget
nem igénylő, otthon végezhető munkalehetőségek. Nem
házalás! Felbélyegzett válaszborítékért ingyenesen
tájékoztatom. Szénási Szilvia, 2170 Aszód, Falujárók u.
5/1. Tel.: 20/382-2252.
* Árpád Hentesáru Kft. gödöllői boltjába HENTES-ELADÓ
pozícióba felvesz szakképzett eladókat. További információ: 06-20-534-6150.
* Autószerelő szakmunkást gödöllői telephelyre
felveszek. Zöldkártyavizsga előny. Tel.: 30/670-2670
vagy 30/651-8747.
* Fiatal munkaerőt recepciós munkakörbe felvesz
sportközpont. Jelentkezés a következő telefonszámon:
28/410-333, 20/444-9017.
* Megbízható, káros szenvedélyektől mentes két férfi
fizikai munkát vállal. (Kerítésépítés, betonozás, árokásás,
stb.) Tel.: 20/412-1987.

* A gödöllői Shell töltőállomásra munkatársakat
keresünk az alábbi munkakörök betöltéséhez: kútkezelő,
shopos. Jelentkezéskor szükséges kereskedelmi
végzettség. A gyorsétkező részlegre pedig látványpéket
keresünk. Tel.: 20/467-1986.
* Gödöllő és környékéről NOMINÁTOROK jelentkezését
várom: 06-30-9244-186. Átképzés lehetséges.
* Napi másfél órás takarítási munkára kolléganőt
felveszünk. Tel.: 30/500-2432.
* Üveges műhelybe dolgozót keresünk. Koós Üvegstúdió Kft. Gödöllő, Százszorszép u. 47-49. Tel.:
30/940-0084.
* Gyógyszerészt és okleveles gyógyszertári
asszisztenst felveszünk Mogyoródra és Gödöllőre is,
akkreditált patikába. Tel.: 20/9453-714.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót és
raktárost (targoncavezetői engedély szükséges)
felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk: 2112
Veresegyház, Pf. 61.
* Zepter cég keres üzletkötőket kiemelt bérezéssel.
Érdeklődni munkaidőben: 20/9749-879.
* 3,5 tonnás zárt teherautóra munkát keresek. Minden
megoldás érdekel. Alvállalkozás is. Tel.: 20/9322-823.
* Fiatal anyuka 2 éves kislányával gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.: 20/314-7705.
* Svéd kozmetikumok értékesítésére keresünk munkatársakat mellék- vagy főállásban. 30-40%-os azonnali haszon! Ingyenes belépés és ajándékok! Tel.: 20/314-7705.
* Gödöllői székhelyű cég elektromos költségvetés
készítési feladatok ellátásához szakirányú végzettségű
munkatársat keres. A feladat másodállásban vagy részmunkaidőben végezhető. Szakmai önéletrajzot a 2101
Gödöllő, Pf. 220. címre kérjük.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég munkatársat keres, elsősorban diplomával
rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-4666504.
INGATLAN
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M
Ft. Tel.: (30) 9-525-385
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló
családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3
szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában nagyméretű, szomszédos (1500 és 2400 nm-es), panorámás építési telkek
eladók. Irányár: 11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 80-110-nm
lakóterületű, új építésű, igényes sorházi lakások garázzsal 220 ezer FT/nm áron eladók. Ugyanitt 27, 41, 55
nm-es társasházi lakások 250 ezer Ft/nm áron leköthetők. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* 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
* 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
* 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
* KÓKÁN a Pesti úton 3000 nm közművesített telken 80
nm-es 3 szobás lakóház (melléképületek, pince, ásott
kút, kemence) eladó. Irányár: 10,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Az ŐRSÉGBEN, Rábagyarmaton, a Rába partján,
fenyves erdő szélén (asztma, allergia gyógyulását segítő
kristálytiszta levegő) 1200 nm-es telken kétszobás,
téglaépítésű, összkomfortos parasztház, teljes berendezésével eladó. Irányár: 5,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* MAKÁDON, közvetlenül a Duna parton 720 nm-es gondozott telken tájbaillő 70 nm-es nyaraló (16 nm-es stég
csónakkal, pince, kamra, kocsibeálló) teljes berendezéssel eladó. Irányár: 11,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* CSERHÁTSZENTIVÁNON, 110 m2-es, alápincézett
palócház festői környezetben, 3200 nm-es telken, eladó.
(Gépkocsit beszámítunk.) Irányár: 5,5 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült igényes
társasházban 110 nm-es elegáns lakás kertkapcsolattal,
nagy terasszal, stilusos, beépített bútorokkal, garázzsal
eladó. Irányár: 35 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* BUDAPESTEN a Karinthy utcában első emeleti, felújított 83 nm-es, két szoba hallos , erkélyes, egyedi fűtéses lakás( téli kert, két bejárat) értékes irodabútorokkal
együtt eladó. Azonnal beköltözhető! Irányár: 23 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* BUDAPESTEN, a X. ker.-ben 40 nm-es másfélszobás,
igényesen felújított egyedi fűtésű, harmadik emeleti
lakás, azonnali beköltözéssel eladó, vagy gödöllői lakásra
cserélhető. Irányár: 9,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 42 nm-es másfél
szobás, egyedi fűtéses, első emeleti, jó állapotú lakás
eladó. Irányár: 10,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.
Tel: 28-514-990
-Aszódon 60 m2-es 2 szobás házrész 300 nöl.
telekkel 5,9 MFt.
-Vácszentlászlón 322 nöl telken 100 m2-es
családi ház 7,8 MFt.
-Erdõkertesen felújítandó kis ház 200 nöl
lakótelken 6,5 MFt.
-Galgamácsán 264 nöl teken 80 m2-es családi ház 10 MFt.
-Domonyvölgyben 550 m2 zártkerti telken 40
m2-es, 2 szobás, részben téliesített faház, víz,
villany, telefon közmûvekkel 3,5 MFt.
-Palotakerten 44 m2-es 3. emeleti, részben
felújított lakás 9,5 MFt.
-Szõlõ u-ban 1. emeleti felújított 69 m2-es konvektoros, erkélyes lakás 15,5 MFt.
-János u-ban magasfõldszinti 59 m2-es,
nagykonyhás, 2 szobás lakás 11,9 MFt.
-Barackos u-ban 204 nöl belterületi telek
dísznövényekkel, bekerítve 8,5 MFt.
-Isaszegi úton 1701 m2 belterületi, építési nyeles
telek 8,5 MFt.
-Panoráma u-ban belterületi 205 nöl telek 7,5 MFt.
-Domonyvölgyben 800 m2-es belterületi, építési
telek 3,9 MFt.
-Harasztban 108 m2-es, 2 és fél szoba + étkezõs
társasházi lakóingatlan 16,5 MFt.
-Központban 27 m2-es földszinti, berendezett,
igényes iroda 7,4 MFt.

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

* VÁCSZENTLÁSZLÓN a Zsámboki úton, 1700 nm-es
telken, 120 nm-es téglaépítésű lakóház (melléképületek,
garázs, fúrt kút) eladó. Irányár: 17,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZÁRÍTÓPUSZTÁN 850 nm-es külterületi zártkert, 30
nm-es, kétszintes, szerkezetkész téglaházzal eladó, vagy
külterületi telekre cserélhető. Irányár: 8,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* 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.
* 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.
* 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.
* 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.
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* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal,
kertvárosban, központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.:
30/9495-449.
* Gödöllőn, régi villaépületben, egyedi hangulatú társasházi lakás eladó. 40 nm-en: konyha, fürdőszoba,
kamra, étkező-nappali, 25 nm-es galérián 2 szoba.
Gázfűtés, gázbojler, 30 nm-es pince. I.ár: 11,5 mFt. Tel.:
20/312-1935.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 06/20-468-1423.
* 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.
* 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.
* Gödöllő Nagy László u. 4. sz. alatt 160 nm lakóterületű
családi ház 27 mFt-ért eladó. Tel.: 30-9445-751.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában magasföldszinti, 55 nmes 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 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.
* 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.

* 50 nm-es, 1 + 2 félszobás téglaépítésű, gázfűtéses, 1.
emeleti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/259-8529,
418-525.
* 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.
* Gödöllőn, a Szent János utcában tehermentes, nagy
konyhás, magasföldszinti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.:
30/6252-179.
* 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.
* Palotakerten négyemeletes társasázban 63 nm-es, 3.
emeleti, felújított lakás eladó. Tel.: 20/428-1138.
* Domonyban, új lakónegyedben, nyugodt környezetben
75 nm-es 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.: 20/224-9652.
* Gödöllőn, a János utcában 1. emeleti, 56 nm-es 2
szobás, parkettás, gázkonvektoros, dél-nyugati fekvésű
lakás eladó. Tel.:20/347-5788.
* 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.
* 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 mFt-ért. Tel.: 30/283-6834.

050519_adam.qxd

2005.05.17.

18:53

Page 11

2005. május 19.
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet park mellett a Semmelweis
utcában kétgenerációs ház. Tel.: 411-279.
* 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! Gödöllő Palotakerti lakótelepen 57 nm-es 2
szobás, távfűtéses, erkélyes lakás, vízórás, telefonos,
kábeltévés (+tárolóval) lakás. Tel.: 28/421-753, 20/2540018.
* Gödöllőn 860 nm zártkerti panorámás telek a tévétorony közelében áron alul eladó. Iá.: 3,8 mFt. Tel.:
20/428-1138.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300
nöl telken 80 nm-es családi ház márciusi költözéssel
eladó. Az ingatlan irányára: 16,7 mFt. Érd.: 06-20-2277294.
* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy kétszobás, felújított,
58 nm-es öröklakás a 6. emeleten. I.ár: 12,5 mFt. Tel.:
28/414-725 (4 óra után)
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.)
alápincézett, 30 nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló,
nappali, főzőfülke, zuhany, wc. Víz, villany, parkosított
udvar. Érd.: 28/413-770, 17 óra után.
* VALKÓN eladó 1295 nm vízszintes, bekerített belterületi "építési telek". 3445 Ft/nm. Van víz, gáz, villany,
telefon. Érdeklődni 19 óra után: 28/484-310.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó.
Téglaépület, betongerendás födémmel, melléképület,
garázs, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítunk. Tölgyfa utcában telek eladó. Tel.: 20/476-8647.
* Szadán 1400 nm-es panorámás, belterületi, építési,
közművesített telek eladó. Érd.: 30/261-1569.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel,
garázzsal eladó. Érd.: 20/559-2936.
* Eladó a Szent István téren egy 2 szobás, igényesen
felújított lakás (műanyag nyílászárók, beépített konyha,
előszoba). Ár megegyezés szerint. Tel.: 28/410-228,
20/214-0713.
* Gödöllő, Szent István téri 1. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás eladó. Tel.: 20-541-1570.
* Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, 9. emeleti erkélyes, jó
állapotú lakás külön tárolóhelyiséggel eladó. I.ár: 10,9
mFt. Tel.: 28/417-537, 30/9504-901.
* Gödöllőn, a Szent János utcában sürgősen eladó 59 nmes jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, konvektoros, vízórás, 2.
emeleti lakás. I.ár: 12,8 mFt. Tel.: 30/4469-799.
* GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali + 1 szobás lakás, előkerttel, 28 nm-es terasszal,
Dryvit szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás lakást
beszámítok. Iá.: 19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.
* Költöztetés, lomtalanítás, lakásátrendezés! Tel.:
06/30-9134-599.
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított,
1,5 szobás lakás tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.:
20/2165-412.
* Gödöllőn sürgősen, áron alul eladó a Kossuth utcában
65 nm-es, 4. emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös,
vízórás, lam. padlós, újszerű állapotú lakás, tárolóval. I.ár:
13,2 mFt. Tel.: 30/552-6257.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles,
összközműves. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.
* Gödöllőn 83 nm-es, 1. emeleti társasházi lakás eladó. 3
szoba, loggia, kis kert, 20 nm garázs. Ár: 17 mFt. Tel.:
417-277, 30/382-2642, este 19 órától.
* Gödöllőn 92 nm-es 2. emeleti, 1 szobás társasházi
lakás eladó nagy pincével. Ár: 8 mFt. Tel.: 06-1-4334789, 30/9628-857, este.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti 58 nm-es, 2
szobás parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó.
I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.
* 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 106 nm-es családi ház (2 és félszobás, nappalis) 480 négyszögölön eladó - kétgeneráció részére is
alkalmas. (Fúrt kút, garázs, pince van.) Tel.: 28/422-108.
* Domonyvölgyben a kettes tó felett 4400 nm terület
eladó. Tel.: 28/403-369.
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* Nyugdíjasok! Banktehertől szabadulók! Egerfarmoson,
Zsóry gyógyfürdőhöz közel 2 szobás családi ház eladó.
Víz, villany, telefon van, gáz az utcában. Munkalehetőség
van! I.ár: 3,5 mFt. Tel.: 20/521-5162, 20/2288-260.
* Eladó Gödöllő legszebb helyén, Antalhegyi úton
szoba+konyha, előszoba 500 nöl őstelekkel. Gáz, víz, villany az udvarban. I.ár: 10.000.000 Ft. Tel.: 30/4814005, 30/509-3831.
* Eladó Gödöllő Röges u. 37. sz. ingatlan 5997 nm-es
területe felújításra szoruló házzal. I.ár: 11.800 Ft/nm.
Érd.: 28/416-212.
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u.
11/2 szám alatti 82 nm-es, földszinti lakásom. 3 szobás,
nappalis, erkélyes, konvektoros, parkettás, különálló
garázzsal. Tetőtér beépíthető. I.ár: 19 mFt. Tel.: 28/416599, 20/238-1393.
* GARÁZS eladó a Patak téri garázssoron. Téglaépítésű,
18 nm. I.ár: 1 mFt. Tel.: 20/385-4268.
* Gödöllőn 140 nm-es, kétgeneráció részére kialakított
családi ház melléképülettel, dupla garázzsal, automata
garázskapuval családi okok miatt eladó. Tel.: 30/2412761.
* Hévízen kellemes környezetben, kertes házban eladó 1
szoba, télikert, fürdőszoba, amerikai konyhás lakás,
nagyméretű, jó fekvésű terasszal, gépkocsitárolóval. I.ár:
12.000.000 Ft. Tel.: 20/329-0632.
* Központtól 2 percre, 1152 nm telken 140 nm összkomfortos, felújítás alatt álló családi ház (2 családnak),
telekáron 25 eFt/nm eladó. Ép.övezet módosítás alatt
(társasház 4-16). Tel.: 28/527-695.
* Központban 120 nm-es, felújításra szoruló összkomfortos ház 225 nm telken eladó. Pince, fsz., galéria, emelet,
tetőtér. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527-695.
* Gödöllő Királytelepen eladó egy 2002-ben igényesen
épült kétszintes családi ház 2 fürdővel, 3 wc-vel, garázzsal, 1050 nm-es telekkel, kiváló közlekedéssel. Tel.:
30/924-6807.
* Gödöllő kertvárosában eladó 4 szoba nappalis családi
ház, amely kényelmes lakhatást biztosít igényeseknek,
nagycsaládnak, kétgenerációnak, összeköltözőknek. A
telek 200 nöl. Tel.: 30/360-3935.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves
telken épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 60%-os
készültségi fokú iker családi ház garázzsal eladó, egyben
vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15
mFt/lakás. Tel.: 30/9455-509.
* Eladó Szilasliget Széphegyen 200 nöl-es arborétumszerű építési telek (gyümölcsfák, szőlő), 36 nm-es, 4 helyiséges, pagodatetős, nyári házzal (1 sor tégla, üveg,
faburkolat), 2 raktár, pince + tárolórész, kocsibeálló (kút,
áram, csatorna, vízvezeték van, gáz, telefon az utcában),
12 mFt-ért. Érd.: 20/4132-414. Gödöllő.
* Gödöllő kertvárosában, új építésű kész ház 150 nm +
50 nm pince, automata garázskapu, korszerű fűtés és
szigetelésrendszer, központi porszívó és légkondícionáló
beállással eladó akár 25,5 m Ft-ért. Tel.: 20/8860-165,
20/8860-164.
* Kazinczy krt-on 2 szobás, 61 nm-es nagy konyhás,
erkélyes, gázfűtéses, napos, jó eloszlású, alacsony rezsijű
lakás a 3. emeleten eladó. Ár: 12.200.000 Ft. Tel.:
30/212-6390.
* Gödöllőn 3 szobás, összkomfortos, 100 nm-es téglaház
557 nm ősfás telken eladó. Érd.: 20/499-7484, 06-1210-3450.
* Gödöllőn az Ambrus Z. közben 2 és félszobás lakás
eladó. Érd.: 20/581-0902.
* Gödöllőn, a Szent János utcában eladó 4.
emeleti, 59 nm-es lakás. I.ár: 12.700.000 Ft. Érd.:
30/639-5774.
* Gödöllőn, a Szent János utcában 4. emeleti 54 nm-es,
2 szobás, loggiás, felújított, konvektoros öröklakás külön
pincerésszel eladó. I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/458-6052.
* 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.
* Ikladon eladó egy kétszintes ház 2 család részére, külön
bejárattal megoldható, parkosított udvar, kis konyhakert,
2 garázs + melléképület. Érd.: 20/4132-243.
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* Eladó Gödöllőn jó állapotban lévő külterületi
ingatlan a Diófa utcában. 17x100 m, bekerített,
gyümölcsfás, alápincézett faház, fúrt kút, melléképület. Tel.: 70/259-3705.
* Gödöllő belvárosában, mégis csendes helyen, DK-i, 105
nm-es, négyszobás, klimatizált, telefonos, kábeltévés, új
luxus lakás (Aron Cucine konyha, Axor Starck fürdőszoba…) tárolóval, három beállásos, 60 nm-es garázzsal vagy
anélkül eladó, Multialarm riasztóval. Tel.: 20/9453-714.
* Gödöllőn 80 nm alapterületű, 3 szobás, felújításra
szoruló családi ház, 20 nm-es különálló melléképülettel,
1700 nm-es telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 130 nm alapterületű, 4
szobás, felújított családi ház melléképülettel,
1200 nm-es saroktelekkel. Iá: 23,5 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 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: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 2 generáció részére is alkalmas
110 nm lakóterű, 2 szobás + tetőtérben 3 hálószobás
családi ház, egy külön bejáratú 1 + fél szoba összkomfortos lakrésszel, dupla garázzsal, 205 nöl-es telekkel. Iá: 32
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő belvárosában 96 nm-es, 4 szobás, lakásnak és
irodának egyaránt alkalmas, utca felé üzletnyitási
lehetősséggel egyedi fűtéses, téglaépítésű, magasföldszinti jó állapotban lévő lakás. Iá: 20 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) teljesen felújított, 44 nm-es, 1 +
fél szobás ill. földszinti teljesen felújított 38 nm-es, 1
szobás lakás. Iá: 9,8 mFt. ill. 9,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó
állapotban lévő erkélyes lakás. Iá. 12,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő központjához közeli, most épülő 10 lakásos társasházban 30-65 nm közötti lakások augusztusi
beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es
összközműves, csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill.
12 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesi részen 1460 nm-es (20 m széles),
ikerház építésére is alkalmas, déli fekvésű építési telek
10000 Ft/nm áron. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Szadán 200 nm hasznos területű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás, kétszintes családi ház, garázzsal, 720 nmes telekkel. Iá: 21,9 mFt (10 mFt-ig környékbeli ingítlan
beszámítható). Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
ALBÉRLET
* Budapesten (Zuglóban a Bosnyák tér és Hungária Krt.
közötti területen) kiadó egy 34m2-es, 1 szoba összkomfortos, bebútorozott földszinti lakás. Külön vízóra, konvektoros
fűtés. Nyugodt környezet, jó parkolási lehetőség. Ár:
40.000,-Ft/hó + rezsi, 2 hónap kaució. Tel.: 30/232-1728.
* Lakás kiadó Gödöllőn, Szent János utcában. 2
szobás, erkélyes, felújított. Júniusi beköltözéssel.
Tel.: 30/448-4538.
* 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 0620-9720-101 telefonszámon.
* Gödöllő - Máriabesnyőn 3 szobás, amerikai konyhás,
garázsos lakás 360 nm-es parkosított telken igényesnek
kiadó. Tel.: 70/335-1800.
* Lakás bérbeadó május 19-től! Palotakerten a 4.
emeleten, 2 szobás panellakás. Érd.: 06/30-912-4921.
* Albérlet kiadó Gödöllőn az Erzsébet körúton, 4. emeleti,
2,5 szobás. 60.000 Ft/hó + rezsi. 2 hónap kaució. Tel.:
20/2363-830.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott
- irodának is alkalmas - családi ház garázzsal igényesnek
bérbeadó. Tel.: 30/9489-426.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás két garázzsal, tárolóhelyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/9459-939.
* Erzsébet parknál 2 szobás, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Tel.: 28/386-875.
* Kiadó hosszú távra június 1-től Palotakerti, 4 emeletes
ház 3. emeletén lévő 2 szobás, 64 nm-es, erkélyes, felújított lakás pincerésszel. 55.000 Ft/hó + 1 havi kaució.
Érd.: 70/311-5767.
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* Gödöllő Palotakert sétányon 2 szobás, erkélyes,
6. emeleti, távfűtéses lakás, hosszú távra, június
1-től kiadó. 55.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució.
Érd.: 20/352-7445.
* Kiadó Gödöllő - Öreghegyen 3 szoba nappalis (amerikai
konyha) lakrész panorámás helyen. Kocsibeállás biztosított. Tel.: 30/6062-821.
* Kazinczy lakótelepen kiadó egyszobás, gázkonvektoros,
egyedi vízórás, kábeltévés lakás 40.000 Ft-ért, kaució
szükséges. Érd.: 70/704-2931.
* Gödöllőn, Paál László közben központhoz közeli,
csendes helyen, jó közlekedéssel, 1,5 szobás bútorozott,
konvektoros, szép földszinti lakás kiadó. Bérleti díj:
60.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd.: 20/4662140.
* Gödöllő központjában kastélyra néző, másfél szobás,
vízórás, kábeltévés, bútorozott lakás júniustól 50 eFt +
rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel.: 70/3165381.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri
100 nm-es, 1 szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű
lakása csak igényesnek, hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* 120 nm-es 2 szoba, 2 és félszobás családi ház bútorozottan vagy anélkül, 20 nm-es garázzsal kiadó lakás,
iroda, rendelő részére Gödöllőn, a Major utcában. Tel.:
30/343-8819, 30/9770-593.
* 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.
* Családi ház garázzsal, július 1-től hosszú távra kiadó
irodának vagy családnak. Érd.: 28/418-757.
* Szent János utca elején felújított, 2. emeleti, 2 szobás,
55 nm-es, cirkófűtéses lakás kiadó. 55.000 Ft + rezsi.
Tel.: 20/5454-962.
KIADÓ
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.:
30/20-200-50.
* Gödöllőn, Bajcsy Zsilinszky utcában 25 nm-es
üzlethelyiség kiadó. 80 eFt/hó rezsivel együtt.
Tel.: 20/9771-671.
SZOLGÁLTATÁS
* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.:
30/280-4149.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok.
Érd.: 06-70-944-2377.
* Festés, mázolás, tapétázás, hideg - meleg burkolás, gipszkartonszerelés, külső homlokzatfelújítás. Tel.: 30/9250246.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. Tel.: 20/340-4861.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás,
gipszkartonszerelés, festés - mázolás, homlokzati
hőszigetelés (dryvit rendszerek), térburkolás, lábazati
terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt árakon. Tel.:
20/230-5240.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 3559709.
* ÉLETLEN? NEM VÁG? Forduljon bizalommal hozzám.
Kiss László késes-köszörűs mester. Gödöllő, Bethlen G. u.
41. H-P: 9-18 óráig. Tel.: 413-849 vagy 20/550-1277.
* 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.: 20/3816977.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
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* 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, 20/2082925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS
MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok,
kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás).
KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004.
* 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.
* 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.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* 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.
* FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u.
32. I/1. R.: hétfőtől péntekig du. és szerda de.
Bejelentkezés: 30-934-9255.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása,
felújítása, áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok
készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/3848711.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407122.
* A szépség mindig egy kicsit fokozható!
NARANCSBŐR három hét alatt megszüntetése, ALLERGIA ugyancsak három hét alatt. Ugyanitt mellékállás!
Tel.: 30/9738-734.
* TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* BOZÓTIRTÁST, FAVÁGÁST, FŰVÁGÁST ÉS
PARLAGFŰIRTÁST korrekt áron rövid határidővel,
számlaképesen vállalunk! Tel.: 20/9749-816.
* Bádogos munkák, ereszcsatornák, lemezfedések,
csúcsdíszek készítése, szerelése. Komplett tetők
készítése, felújítása, lapostetők szigetelése. Tel.:
30/260-1944.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása,
festése, bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Ugyanitt Zsiguli eladó,
vizsga 2006. jan. 10-ig. Tel: (20) 924-6466; (20) 3719862; 411-293.
* Éva műköröm szalon! Manikür, pedikür,
műkörömépítés. Nyitva tartás: H-SZ-P: 12-20, K-Cs.: 916, Szo.: 9-13. Bajcsy Zsilinszky u.2. Ingyenes parkolás
az udvarban. Tel.: 06/30-305-6038.
* Mérnökiroda vállalja épületek kivitelezését,
felújítását, automatizálását. Érd.: 20/314-6361.
* Nyugdíjas kertész vállal kerti munkát, permetezést,
kertgondozást. Tel.: 30/343-8819.
ÁLLAT
* Fajtiszta PUMI kölykök eladók. 10 eFt/db, Szadán. Tel.:
30/313-8716.
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14 Gödöllői Szolgálat
OKTATÁS
* ANGOL és "Kutyás" TÁBOR! ANGOL nyelvi tábor,
valamint KUTYA-GYEREK kapcsolatfejlesztő tréning
indul 2005. június 20-24., valamint augusztus 8-12. közt
iskolásoknak és ovisoknak (Hogyan viselkedjünk kutyák
társaságában?). Tanárok: az ILI brit és magyar vezető
tanárai és Halász Árpád, a Gödöllői Kutyakiképző Iskola
vezetője. Jelentkezés: 05.27-én és 30-án 15:00-18:00,
ILI Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői u. 2., Tel.: 511-366,
Reg.sz.: 13-0294-04
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ általános és
NYELVVIZSGAFELKÉSZÍTŐ tanfolyamok indulnak június
1-től szeptember 30-ig. Angol kurzusok képzési díja
ÁFA-mentes, 30%-a SZJA-ból LEÍRHATÓ!!! Beiratkozás:
05.27-én és 30-án 15:00-18:00 az ILI Nyelviskolában,
Gödöllő, Körösfői u. 2., Tel.: 511-366, Reg.sz.: 13-029404
* ANGOL BESZÉDGYAKORLÓ 8 napos kurzusok indulnak
BRIT tanárokkal! 350 Ft / 45' óra! Időpontok: 2005.
július 4-13., és augusztus 15-24. Jelentkezés: 05.27-én
és 30-án 15:00-18:00, ILI Nyelviskola, Gödöllő, Körösfői
u. 2., Tel.: 511-366, Reg.sz.: 13-0294-04
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak, egész nap. egyéni és kiscsoportos
(max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/6864107.
* 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.
* Francia nyelvoktatást, nyelvvizsgára és érettségire
felkészítést vállalok. Tel.: 30/9709-812.
* Angol beszédközpontú társalgás 30 órában, 12-14
éves jó képességű gyerekeknek. Június 20-tól július 1-ig
délelőtt 10-13 óra között, maximum 4-5 fő részére.
Takárné Bacsó Márta. Tel.: 28/430-229, 30/497-3066.
* "A SZIVÁRVÁNY SZÍNEI" 4 hetes festéstanfolyam felnőtteknek - kezdőknek is - az Árnika központban. Tel.:
20/5757-049, 414-628.
ADÁS~VÉTEL
* 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 PBgázpalack (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
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* 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: 06-30-2363722 munkanapokon 17 órától, hétvégén egész nap.
* Tetőcserép bontásból megkímélt állapotú 4400 db
eladó. Azonnal vihető Gödöllőről. Tel.: 20/931-6087.
* Vásárolok régi porcelánokat, festményeket, csillárokat, faliórákat, régi antik bútorokat. Tel.: 30/2601944.
* Eladó egy nagyon jó állapotban lévő, 4 funkciós Bergon
babakocsi. I.ár: 25.000 Ft. Tel.: 30/316-7786.
* Új Wagon R+ -ra való üléshuzat olcsón eladó. Ugyanitt
Sony Ericsson z600-as mobiltelefon eladó. Tel.: 20/5551829, 70/944-2802.
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* Eladó fagyálló csemperagasztó 500 Ft/zsák, 3 cm-es
lépésálló lap 6 mm/4000 Ft-ért, nagy űrtartalmú
műanyag hordók, megbeszélés alapján. Tel.: 30/4406738.
* Jutányosan eladó 3 db hatvanas évekbeli fotel újonnan
kárpitozva, Réka szekrénysor 3 db eleme (kőris színű).
Érd.: 30/609-5022.
* Konyhai kárpitozott sarok ülőgarnitúra kinyitható asztallal, 2 székkel 24 eFt-ért eladó. Tel.: 20/532-3871.
* Eladó 1 db gáztűzhely, 1 db automata mosógép, 1 db
mikro, 1 db tv, 1 db franciaágy, 1 ülőgarnitúra, 1 db 3,60as és 1 db 3,20-as német tölgy szekrénysor. Érd.:
28/418-757.
* Zanussi hűtő, kis szekrények, 2 db könnyű fotel, 1 m
széles konyhaszekrény, székek, asztal, sörpad, függönytartók, függönyök, bárányszörme, éjjeli lámpa, női-férfi
újszerű ruhák, szandálok, táskák, kristály pohatak - vázák
- dísztárgyak, tányérkészlet, kerámia - üveg vázák,
mozsárfa, paradicsom paszírozó, 660 db 40x40 szürke
pala, horgonyolt csatornalefolyók, csatornavas, alumínium hófogók, 2 db tetőkibúvó, 3 fázisú terménydaráló,
motoros permetező, üstház bográccsal, fedővel,
fürdőkád. Gödöllő. Tel.: 20/349-2787.
* Eladó két raklap építkezésből kimaradt Phoroterm 38as tégla. Olcsón elvihető. Tel.: 30/9340-763.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3es 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).
* SEAT IBIZA (1987-es) 60.000 Ft-ért bontásra eladó.
Műszaki: 2005. június közepéig. Érd.: 06-20-3135-816.
* Eladó Seat Ibiza 1.2-es injektoros, katalizátoros, 90-es
évjárat, megkímélt állapotban. I.ár: 320.000 Ft. Érd.: 0620-251-1356.
* Sürgősen eladó ár alatt egy 94-es évjáratú sötétzöld,
gömölyű Mazda 121 típusú személygépkocsi. Tel.:
30/606-2821.
* 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.: 415-966, 20/3303-396.
* Robogó eladó! 50 cm3-es, 2002 gyártású, Spyrit
típusú. Tel.: 30/448-4538.
* Gumik féláron! 4 db Continental 175/65x14-es nyári
gumi, 2 ezret futottak, 98%-os állapotban 40 eFt-ért
eladók. Tel.: 20/537-4120.
* Eladó VW Golf II, 1987-es évjáratú személygépkocsi.
Műszaki 2007. 04-ig, zöldkártya 2005. 12-ig. Alufelni,
központi zár, rádiósmagnó, napfénytető, felújított motor.
Ár: 295.000 Ft. Érd.: 30/9547-767.
* Eladó 2003 májusi évjáratú 1.4-es Kalos Sedán
(16.000 km). Légkondi, riasztó, sebváltó és központi zárral 1.620.000 Ft. Tel.: 70/504-2681.
* Eladó Toyota Corolla 1.6 GL 16V, 1989. 11., 90 LE,
218.000 km, első tulajdonostól, megkímélt állapotban.
Műszaki 2007. 05., zöldkártya 2006. 05., riasztó,
autórádió, elektromos tükör, állítható kormány, téli gumik
felnivel. 389.000 Ft. Tel.: 30/9340-763.
* Eladó jó állapotú, keveset használt Nissan szgk. 1989es évjárat, 1000 köbcm. I.ár: 300.000 Ft. Tel.: 30/3784187.
EGYÉB
* TENISZ SULI INDUL! Gyerekeknek és felnőtteknek
egyéni vagy csoportos tanulási lehetőségekkel. Tenisz=
egészséges mozgáskultúra - kikapcsolódás - szép
környezetben. Érd.: 06-70-528-5161.
* Kisgyermekes család nyári üdüléséhez kisgyermekes
család ismeretségét keresi. Menjünk együtt! Balatonra
vagy máshova! Válasszunk együtt! Tel.: 30/9074-621.

*
*

Hirdessen Ön is a G ö d ö l l ő i S z o l g á l a t b a n
Kereskedelmi hirdetés felvétele: 7 0 / 3 8 1 - 7 6 9 4

*
*
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Országos Diákolimpia Döntő

Vanessza – Pap Karolina) szépen végrehajtott gyakorlatot követõen az elõkelõ harmadik helyezést érte el és így
bronzérmesek lettek. Leány hármasra
szintén büszkék vagyunk (Juhász Enikõ – Kovács Zsófia – Pap Karolina), a rendkívül erõs mezõnyben – 12 induló közül – az ötödik helyet szerezte meg. Vegyes párosunk 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. 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. A leány hármasnak
(Lochte Vanessza – Stamp Renáta – Tardos
Margaréta) ez volt az utolsó versenye ebben a
formában. Szemet gyönyörködtetõ prezentációval lepték meg a bírókat és minket. Nem hibáztak, de, csak a harmadik helyre rangsorolták
õket.
Szép munka volt az elmúlt két és fél év. Ebben a korosztályban is bemutatkozott A Grassalkovich SE egy új egysége, még pedig a
(Farkas Regina – Bangó Dávid) alkotta vegyes
páros. Õk aranyéremmel tértek haza.
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
06/209-511-072-es telefonszámon.
-st-

Sportakrobatika
Az első igazán barátságos, napsütéses
szombaton rendezték meg Nagykanizsán az idei évad egyik fő versenyét, a
Sportakrobatika Országos Diákolimpia Döntőt. A verseny sportolót, bírót
és nézőt (kb. 200 fő) egyaránt próbára
tett. Az utóbbi évek legnagyobb létszáma gyűlt össze a megmérettetésre.
Délelőtt 11:00-kor kezdték el a versenyt és 19:30-kor fejeződött be az
eredményhirdetés.
A felkészülés jól sikerült, a versenyzõk fizikálisan és mentálisan is készen álltak a feladatra,
köszönhetõen a megfeszített munkának, melyet január óta végeztek. Sajnálatos módon a
Grassalkovich SE egyik leglelkiismeretesebben dolgozó versenyzõje lesérült, elütötte egy
busz., egy nappal a versenyre utazás elõtt. „Szerencsére“ csak a kulcscsontja törött el és már
jobban van, de számára a tavaszi szezon véget
ért. A fiú négyes és a fiú páros tehát az elõbb
említett baleset következtében nem indulhatott
el. A rettenetes dolog mellett ugyanakkor beérett néhány újonnan leigazolt versenyzõ, akik
most bizonyíthatták elõször felkészültségüket
élesben. Nos, azt kell mondanom, hogy nagyon
ügyesek voltak valamennyien.
Gyermek korosztályos leány páros (Lochte

Utcai kosárlabda

Heti Sport

A Pest Megyei Sportigazgatóság, a Pest
Megyei Kosárlabda Szövetség, a Pest Megyei Diáksport Szövetség és a rendezõ városok ebben az évben 13 helyszínen biztosítanak lehetõséget az utcai kosarasoknak
a versenyzésre. A kilencedik 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 lehetett nevezni április 29-ig,
pénteken 14 óráig a Városházán: II.e. 226os iroda (tel.: 529-142). Versennyel kapcsolatos információk: www.pmksz.hu illetve
Buday Zsolt: (30) 9130-287-es telefon.

Május 21.: Utcai kosárlabda, 9 óra, Városháza elõtti tér
Május 22.: Labdarúgás NB III., Tura – Pelikán FC, 17 óra, Tura
Május 23.: Diákolimpia: kézilabda országos
elõdöntõ, 10 óra, Csömör; Labdarúgás :
városi kispályás II.o., Vitech – Círió 17.30,
GEAC pálya, Traffic – Champion 18.30,
GEAC pálya
Május 24.: Labdarúgás: városi kispályás I.
o.: Barcelona – Rubau 17.30, GLC pálya;
Szeméremajax – Aréna 18.30, GLC pálya.
Május 25.: Labdarúgás: városi kispályás I.
o.: Dinamic – Amatõr 17.30, GLC pálya;
Papp M. – Móres 18.30, GEAC pálya.

Isaszegen 4+1 fős teremlabdarúgó
bajnokság, május 28-29-én

Nevezési díj 8.000.- Ft/csapat.
Játékidõ 2×15 perc.

Nevezési díj: 12.000.- Ft/csapat.
Játékidõ: 2×15 perc

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 19.

Nevezési határidő: május 26.
Tokai Norbert: 06/70-283-0588.

Gödöllőn 4 fős palánkos
focibajnokság május 21-én
a HS Szabadidő központban.

Érdeklõdni, jelentkezni:
Szabó Kata: 06/70-567-7414
Tokai Norbert: 06/70-283-0588

Védekezés a tűzelhalással szemben

Waldorf hírek

Felhívás

Ballagás és bazár

A tűzelhalás az almatermésűek pusz-tító betegsége. Kórokozója az Erwinia
amylovora baktrérium. Az elmúlt években a virág- és hajtáselhalással, rákos
sebképződéssel és baktérium nyák
megjelenéssel jellemezhető tüneteit a
megye különböző pontjain megtalálták. Ennek megfelelően idén is számítani kell járványos előfordulására.
A tûzelhalás zárlati károsító, ellene – a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény és a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályaival foglalkozó
7/2001. (I.17.) FVM rendelet értelmében – kötelezõ védekezni.
Az elõrejelzésre alapozott védekezéseket a
Kasumin 2 L (eng. Szám: 46469/2004.; dózis:
4l/ha), illetve az Aliette 80 WP (eng. szám:
27745/1998.; dózis: 4 kg/ha) készítményekkel
kell végrehajtani.
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy az
Aliette 80 WP-vel egyszeri, virágzásba történõ
permetezés nem hatékony. E szer csak azokban
az ültetvényekben használható eredményesen,
amelyekben már a virágzás kezdetén is legalább egy kezelést végeztek és a hatóanyag (fosetil-Al) a növényekben felhalmozódott. Az Aliette 80 WP-s kezelések folytatása a késõbbi hajtásfertõzések megelõzésére is alkalmas. A Kasumin 2 L 4 l/ha dózisban - több éves vizsgálattal

igazoltan – nem okoz fitotoxikus elváltozást virágzásban sem, azonban
25 fok felett nem használható. Meleg idõjárás
esetén a permetezéseket esti órákban ajánlott
végrehajtani.
Nyugalmi idõszakban zöldbimbós állapotig,
majd réz-érzékeny fajtákban a termés viaszosodása után, továbbá a vegetációs idõ végén
lombhulláskor az engedélyezett réztartalmú készítményekkel lehet védekezni. A nem virágzó
ültetvényekben (pl. faiskola) ezek a készítmények egész tenyészidõszakban alkalmazhatók.
Ne feledkezzünk meg a fajtaérzékenységrõl, illetve az élelmezés-egészségügyi várakozási idõ
betartásáról!
Sérülést okozó idõjárás esetén (szélvihar,
jégesõ stb.) 24 órán belül vegyszeres védekezést kell végrehajtani az engedélyezett készítményekkel.
A virágzás utáni idõszakban is fontos a növényállomány rendszeres szemléje, az intenzív
hajtásnövekedésbõl, ill. az esetleges másodvirágzásból származó fertõzések felderítése. Ekkor kell eltávolítani a tünetes hajtásokat. A fertõzött részeket lehetõleg a kétéves gallyig
(„kabátakasztót“ hagyva) levágva, de legalább
20-30 cm-t (körténél 40-50 cm-t) a tünetmentes
részbõl is kimetszve távolítjuk el. A vízhajtásoktól, másodvirágoktól és sarjhajtásoktól szintén meg kell tisztítani a fákat. Természetesen a
fertõzött növényi részek kivágásakor használt
eszközöket minden beavatkozás után fertõtleníteni, a sebeket kezelni kell. A mentesítõ metszésbõl származó nyesedéket el kell égetni!

Újabb mérföldkőhöz érkezett városunk
legfiatalabb középiskolája, a gödöllői
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium. Gödöllő másik négy középiskolájához hasonlóan május 6-án a Tessedik Sámuel utcai iskolából is elballagtak a végzősők.
A maroknyi, de nagyon összetartó és az iskola
számára meghatározó jelentõségû osztályközösség immár a második végzõs osztály, akik a
gödöllõi Waldorfból ballagnak el, és kezdik
meg az érettségi vizsgákat. A tavalyi, kiemelkedõ, 4,3 átlaggal érettségiezett elsõ gödöllõi
végzõs waldorfosok után nagy az elvárás és a
bizakodás az idén maturálókkal szemben. A
ballagási beszédekben a felszólaló tanárok, osztálytanítók, szülõk és diákok egyaránt megemlítették, hogy milyen nehéz és küzdelmes is volt
sokszor az elsõk között lenni egy alternatív oktatási intézményben, törni az utat a pedagógiai
módszerek, a gondolatok, a tettek szabadsága
érdekében, jó megítélés vagy legalábbis elfogadás, befogadás eléréséért.

Ha május, akkor Bazár, Waldorf
Bazár!
A lassan évtizedes hagyományra visszatekintõ hamisítatlan vásári hangulatot árasztó bazárba várja szeretettel az érdeklõdõket a gödöllõi
Waldorf Iskola és Gimnázium tanári-szülõi csa-

pata és persze a diákok is! A Tessedik Sámuel utcai iskola kertjében, a város széli zöldövezetben állítják fel asztalukat május 21-én,
szombat délután az árusok, akik
kézmûves termékeket, könyveket, játékokat,
ékszereket, egyedi készítésú termékeket fognak
árusítani. Külön érdekessége a vásárnak, hogy
az eladók között megtaláljuk az iskola diákjait
is, akik saját készítésû termékeikkel álnak ki a
vevõk elé. A bazár alkalmával rendezik meg azt
a kiállítást, ami idén látható elõször. A kiállításnak több szekciója lesz: többek között lesz egy
fazekas mûhely és lesz egy olyan rész, ahol a
szülõk által a gyerekeknek készített ötletes babák, társas- és egyéb játékok, mesekönyvek,
sporteszközök és egyéb „találmányok“ kerülnek bemutatásra. Külön részt képviselnek majd
a mesterségek: itt szülõk, tanítók, diákok által
készített tervek, eszközök, tárgyak kerülnek bemutatásra, amelyek mûvészi igényességgel, de
praktikus célra készültek. Építészektõl épülettervek, fotók, rajzok, asztalosok bútorai, vagy
fotói, keramikusok, fazekasok, szövõk, hímzõk, lakatosok, kovácsok, üvegmûvészek, bõrösök, stb használati tárgyai vagy azok fotói tekinthetõk majd meg. A kiállítást egy euritmia
elõadás fogja megnyitni, az iskola udvarán álló, idén felavatott tornasátorban, amit egy német alapítvány segítségével állított fel az Waldorf Egyesület. Nincs bazár büfé nélkül: a Waldorf-büfében a szülõk által készített egészséges életmód-receptek szerint összeállított sütemények, szendvicsek, gyümölcslevek különleges választáka várja majd az éhes vendégeket.
Fülöp Hajnalka

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
Az Életet az éveknek nyugdíjas klub autóbusz kirándulást szervez a Krisna völgybe,
június 15-én szerdán.
A részvételi díj: 3000 ft /fõ. Indulás 6 órakor
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõl.
Jelentkezni lehet a Palotakerti trafikban,
vagy a 410-807-es telefonszámon 19 óra után.

ÚJRA ITT VAN…
Harmadik alkalommal rendezzük meg a már
hagyománnyá vált kedves rendezvényünket,
az Óvoda-napot. Lelkesen készülünk, hogy
minden gyerek, felnõtt jól érezze magát.
Nagy szeretettel várjuk az
érdeklődőket, tehát 2005. május 21én, szombaton 14 órától a Tisza utcai
és Szabadság úti Óvoda - Gödöllő,
Szabadság u. 201.- udvarán
megrendezett Óvoda-napra.
Amit kínálunk: kézmûves foglalkozások,
családi versenyjátékok, táncház, Gézengúz
együttes, tombola, zsákbamacska, sütemény,
üdítõ, zene, móka, tánc…
A bevételbõl, felajánlásokból, támogatásokból óvodánk alapítványát kívánjuk erõsíteni,
melybõl új udvari játékok felállítását tervezzük.
Az óvoda testülete

Jelentés a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesület Bíráló Bizottsága első üléséről
A 2005-ös év testvérvárosi kapcsolatainak támogatásáról szóló városi koncepcióváltás eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy városunk lakosai,
intézményei, egyesületei vagy alapítványai a Gödöllői Testvérvárosi Egyesületnél pályázzanak bármely, testvérvárosi kapcsolatot érintő esemény pénzügyi támogatására.
Április 13-án megtörtént az elsõ bíráló bizottsági ülés, ahol az eddig beérkezett pályázatokról
döntöttek. Örömmel mondhatjuk, hogy minden
pályázatot benyújtót sikerült támogatásban részesítenünk.
A sikeres pályázók listája a következõ:
– a Török Ignác Gimnázium tanulóira épülõ
giesseni ifjúsági tábori résztvevõk csoportja,

Sztarenszky Magdolna vezetésével.
– a Regina Alapítvány Nemzetközi Nõkonferencia-rendezvénye
– a Hajós Alfréd Általános Iskola, zywieci rajzkiállításon való városi részvétel koordinálója
– a Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara giesseni
vendégszereplése
– a Szent Imre Katolikus Általános Iskola laxemburgi nyelvi tábora.
Tisztelettel hívom fel a továbbiakban is mindenki figyelmét, hogy a pályázati lehetõség éves
szinten folyamatos, a következõ bizottsági ülésre
júniusban kerül sor. Nyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján vagy a Városi Könyvtár információs
pultjánál.
Gloserné Szabó Györgyi
A Testvérvárosi Egyesület Elnöke
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Zelk Zoltán: Megérett a cseresznye
BOLOND,

1

MUTATÓSZÓ

NEM ITT

NÉPIESEN

RÁDIUSZ

KÉRDÕSZÓ

SZIDALMAZ

VARRÓ-

OSZTRÁK

CSENDBEN

MADÁR-

AUTÓJEL

VAN!

HAMG

ESZKÖZ

E
KETTÕSBETÛ,
TÖMEG

FORDÍTVA

JELE

2

3

VER

ZOKOG

4

MOLIBDÉN,
KÁLIUM

… ET

„ÁLMOS”

CIRCENSES!
BÖLCSELÕ

RÉGI

LÉGY

SEBÉSZEK

EURÁZSIAI
HEGYSÉG
AZONOS
BETÛK

RÁCSAVARJA

NEM AZ

RÁNGATOM,
FORDÍTVA
A VÉGÉN
KOPLAL!

RADON

RÓMAI 1
ÉS

BESÚGÓ

CSÜCSÜLT

IDÕ JELE

KETTÕSBETÛ
ZÚZÓ
JÓD

KÉN

VÉREDÉNY

ZORRO

ETÉN
BETÛI
HOSSZÚSÁG
JELE

SZENTIMENOLASZ

TÁLIS

AUTÓJEL

BEFORDULÓ

ODALÉPKED

SZÁRAZ

KIEJTETT

SUGÁR JELE

NÖVÉNY
LÓCA

BETÛ

BÓR

LAUREN-

TÖR-…

CIUM
EME

GYENGE
SZÉL

MÛVELET
CÉLJA

ÉDESSÉGE

NÉVELÕ,
FORDÍTVA

ÉS,
LATINUL

VAGY,
ANGOLUL

KIS PRÓFÉTA

KÉZIMUNKAESZKÖZ

SZEGÉNY, MINT
A TEMPLOM …

IF VÁRÁNAK

FLUOR

SZIGETE

AZONOS

NÖVÉNY

BETÛK

RÉSZE

KALDERA

NEWTON
…-MÓG

ÚJPESTI
FOCIKLUB

ÕRT ÁLLÓ
ASZTÁCIUM
ZÉRÓ

MAGYAR

ÉGTÁJ

MÉTER

AKADÉMIA

RÓMAI 2

KACAG

KIEJTETT
BETÛ

TÉMA

FEDELEIN

KÖZEPE!

RÓMAI 6

IZOMKÖTÕ
SZEM.

TÉLISPORT

TUDOMÁNYOS

KÉZZEL

NÉVMÁS

JELEZ

IPSZILON

NÉVELÕ

KESZTYÛBEN
VAN!

Beküldési határidõ: 2005. május 26.

AZ
EGYIK
SZÜLÕ

Turkovich György, Munkácsy u. 7., Nagy
Ottó, Körösfõi u. 24.

A 16. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Fekvésén és tagozottságán kívül népeinek
sokfélesége adta meg Európának a dinamikáját; azt a dinamikát, amelybõl ma is élünk.“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték:

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Riedlné Mészáros Ágnes, Fenyves
köz 17., Pálinkás Gábor, Erzsébet krt.27.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Dugantsiné
Bedõ Boglárka, Palotakert 7., Lázár József,
Palotakert 6.

Ismerkedés Gödöllővel

Vendégjárás
A hazai és a külföldi érdeklődés egyaránt
Gödöllő felé fordult a múlt hélten. Két alkalommal fogadott vendégeket városunk. Május 11-én az osztrák és az egyiptomi nagykövetet, valamint a finn, a mexikói, a horvát és a román követség képviselőit fogadta dr. Gémesi György polgármester.
A diplomaták Gödöllõre és Pécelre látogattak, a
találkozó elsõdleges célja a régióval való ismerkedés és a kapcsolatépítés volt. A diplomaták
nagyra értékelték a kezdeményezést, mivel – mint
mondották – sajnos kevés lehetõségük van arra,
hogy állomáshelyükön, a fõvároson kívül más térségekkel is megismerkedjenek. Városunk neve-

Diplomaták a Királyi Kastélyban

zetességeivel ismerkedtek azok az újságírók is,
akik csütörtökön érkeztek a Királyi Kastélyba,
hogy innen továbbindulva Máriabesnyõre és a Lázár Lovasparkba látogassanak. A Magyar Újságírók Szövetsége a látogatást a turizmussal foglalkozó szakemberek számára szervezte.
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