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Eredményesek voltak a hazai játékosok

Kosáreső hullott Gödöllőn
A kilencedik Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság gödöllői fordulójában
88 csapat mérte össze tudását. A különböző korcsoportokban több, mint
háromszáz kosaras lépett pályára a városháza előtti téren és a hátsó parkolóban. A késő délutáni eredményhirdetésig 181 mérkőzést játszottak a kosárlabdát kedvelő amatőrök, az egyesületekben játszó profik és az egykori kosarasok. Szombaton az időjárás is kedvezett a résztvevőknek, hiszen végig
ragyogó napsütésben zajlottak a mérközések. A gödöllői csapatok jól szerepeltek ezen a versenyen. A 14 hazai
együttes közül kettő kategóriájának
legjobbja lett, további három pedig dobogós helyezést ért el.
A Pest Megyei Sportigazgatóság, a Pest Megyei
Kosárlabda Szövetség, a Pest Megyei Diáksport Szövetség és a rendezõ városok tizenhárom helyszínre írtak ki fordulókat. Gödöllõ ebben az évben a harmadik fordulót rendezte meg.
A rekord nevezés miatt a megszokottnál kicsit
tovább tartott a verseny, de ez különösebben
nem zavarta a résztvevõket.
Az egyes kategóriában együtt indult a hat fiú
és lány csapat. A gyõzelmet a Basketball Fiúk
(12) nyerték a Kosárütõk (13) és a Vadkakasok
(12) elõtt. Zárójelben a csapatok összetett
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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Nem szervez gyûjtést a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ – áll abban a nyilatkozatban,
amelyet megjelentetett az intézmény, miután
arról értesültek, hogy egyesek rájuk hivatkozva gyûjtenek adományokat az árvízkárosultaknak. Az ügyben megindult a rendõrségi
eljárás.
(2. oldal)
Szombaton írják újra a matematika középfokú érettségit. Városunk középfokú oktatási
intézményeiben csaknem kétszáz diák tudása
mérettetik meg ismételten
(2. oldal)
Urnafal épül a máriabesnyõi temetõ oldalában és rövidesen átadásra kerül a Teleki Pál
emlékház is, tudtuk meg Esztergály Elõdtõl, a
máriabesnyõi lakópark vezetõjétõl
(3. oldal)
Az oktatási intézmények vezetõivel tanácskozott Tóth Csaba rendõrkapitány. A találkozót
azzal a céllal hívta össze, hogy kiszélesítsék
az együttmûködést a bûnmegelõzés terén.
(6. oldal)

pontszáma olvasható. A férfi kettes korcsoportban harmadszor is a Monori Bikák (24) nyertek.
Nagyszerûen szerepelt és második helyen vég-

zett a gödöllõi Kényszerzubbony (10) nevû alakulat. A harmadik helyet a budapesti Schöbopeci (6) szerezte meg (folytatás a 15. oldalon).
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A döntő többség újraír matematikából

Ingyenes közlekedés a gödöllőieknek

Megismételt érettségi vizsga Megindult a Tesco-járat
A gödöllői középiskolások nagy része a
nehezebb utat választotta: a tanulók úgy
döntöttek, hogy nem elégednek meg az
évvégi matematika jegyükkel, hanem helyette újraírják a matematika érettségit.
Az elmúlt héten, lapzártánk idején még
nem lehetett tudni, hogy a négy oktatási
intézményben hányan fognak ismételten
vizsgázni az érintett tantárgyból, mára
azonban már minden kiderült.
A Református Líceumban harminc diák döntött
úgy, hogy újra nekiveselkedik május 28-án szombaton a matematika érettséginek. Ezzel kapcsolatban Bartos Zoltánné igazgató a következõket nyilatkozta: A sajtóból tudható, hogy a vizsga 10 órakor veszi kezdetét, aminek nem igazán örülünk,
mert a környezõ településekrõl bejáró diákok helyzetét megnehezíti a hétvégi közlekedés. Ritkábbak
a járatok, így könnyen elõfordulhat, hogy egyeseknek már 8 óra körül be kell jönniük az iskolába. A
tanárok is ugyanebben a cipõben járnak, ráadásul
az sem tudható, hogy a pluszmunkával járó költségeket valamikor, valaki ki fogja-e fizetni. A Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskolában
58 tanulóból 33-an írják újra a matematika érettségit – mondta el lapunknak Dávid Lászlóné igazgató-helyettes. A helyzetet nehezíti, hogy a szombaton megírt anyagokat már a hét elejére ki kell javítani; ez a „kapkodás“ pedig nem biztos hogy sze-

rencsés tényezõ. Ennek ellenére úgy gondolom,
hogy az újrairatás az egyetlen lehetséges és becsületes módja ennek az erõsen félresikerült dolognak. A diákokat azonban nagyon sajnálom, hogy
ilyen procedúrán kell átesniük. Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium igazgatója
szerint a legfontosabb és leglényegesebb dolog az
újraírással kapcsolatban az, hogy a pedagógusok a
lehetõ legnyugodtabb körülményeket biztosítsák a
diákok számára, ugyanis ebben az amúgy is kiélezett helyzetben csak így lehet jó eredményt elérni.
A minisztérium részérõl semmiféle ígéret nem érkezett arról, hogy ezt a többletmunkát honoráljáke majd, de itt most nem is ez fontos, hanem a tanulók jó helytállása. Nálunk 61 tanuló-ból 47-en írtak
középszintû matematika érett-ségit, ebbõl a 47-bõl
pedig most 41-en próbálkoznak újra. A Török Ignác Gimnázium 121 érettségizõ diákja közül 82en írják újra a matematika vizsgát – nyilatkozta Guba Lajos igazgató-helyettes. A kezdeti felháborodás
és tüske már eltûnt a tanulókból, rájöttek, hogy a
továbbtanulás szempontjából elengedhetetlen,
hogy minél jobb eredménnyel zárják az érettségit.
Mind az õk, mind pedig a tanárok hozzáállása maximálisan fegyelmezett és példamutató ebben a
szomorú helyzetben, köszönet érte. A pluszmunka
megtérítéséhez csak annyit tennék hozzá: reméljük, hogy a kormányzat kompenzálni fogja ezt,
mi mindenesetre saját költségvetésünkbõl kifizetjük a pedagógusaink munkáját.
cf

Határozatok a Kastély Kht. taggyűlésén
Írásos szavazás határozatai április 22-től hatályosak
6/2005. (04. 22.) sz. határozat: A Gödöllõi Királyi
Kastély Kht. Taggyûlése -írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntött: a Kht ügyvezetõ igazgatóját a
2004. évi feladatai ellátásáért 3 havi személyi alapbérének megfelelõ prémiumba részesíti; 7/2005. (04.
22.) sz. határozat: A Gödöllõi Királyi Kastély Kht.
Taggyûlése - írásos szavazással, egyhangúlag úgy
döntött: az ügyvezetõ igazgató 2005. évi bérfejlesztésérõl a soron következõ májusi taggyûlésen hoz határozatot; 8/2005. (04. 22.) sz. határozat : A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése - írásos szavazással, egyhangúlag úgy döntött: az ügyvezetõ igazgató
2005. évi prémiumfeladatairól a soron következõ
májusi taggyûlésen hoz határozatot.

megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére; 13/2005 (05.12.) sz. határozat: A Gödöllõi
Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Gergely Zsolt, a
NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht.
ügyvezetõ igazgatói tisztségére; 14/2005 (05.12.)
sz. határozat: A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése nem szavazta meg az ügyvezetõ igazgató január 1-tõl szóló, visszamenõleges hatályú-, 7 százalékos béremelését; 15/2005 (05.12.) sz. határozat: A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése támogatja az ügyvezetõ igazgató úr határozott idejû
munkaszerzõdése lejárati idõpontjának meghosszabbítását az ügyvezetõi tisztségével megegyezõ idõpontig, 2005. május 23-ig; 16/2005 (05.12.) sz. határozat: A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése a könyvvizsgáló díjazását 960.000,-Ft+ÁFA
összegben állapítja meg 2005. június 1-tõl 2006.
május 31-ig terjedõ idõtartamra.

2005. május 12-i taggyűlés határozatai
2005. május 19-i taggyűlés határozatai
9/2005. (05.12.) sz. határozat: A Taggyûlés a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. 2004. évi mérlegbeszámolóját - 3.001.870.000- Ft mérleg fõösszeggel és 231.895.000-Ft mérleg szerinti eredménnyel a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján
10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadta;
10/2005.(05.12.) sz. határozat: A taggyûlés a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. 2004. évi Közhasznú jelentését a Felügyelõ Bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján 10.000 szavazattal egyhangúlag elfogadta;11/2005 (05.12.) sz. határozat: AGödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Mizsei Zsuzsa, a
NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht.
ügyvezetõ igazgatói tisztségére; 12/2005 (05.12.) sz.
határozat: A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Lovas Károly, a NKÖM jelöltje nem került

17/2005.( 05.19.) sz. határozat: A GKK Kht. taggyûlése taggyûlés tartása nélkül írásbeli szavazással a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag és a
GKK Kht. között kötendõ 2005. évi Közhasznú Szerzõdést a Gt. 18. § (5) bekezdése szerint a következõ
szavazati arányokkal:
Gödöllõ Város Önkormányzata tag képviseletében: dr. Gémesi György (2868 szavazat) igen
szavazattal; Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma tag képviseletében: dr. Király Gabriella
(7131 szavazat) nem szavazott; MaHill Mérnökiroda tag képviseletében: Magyar László (1 szavazat) nem szavazattal elfogadja és felhatalmazza
a Kht. ügyvezetõ igazgatóját a Közhasznú Szerzõdés aláírására.

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.
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Új színfolt városunk közlekedésében a
Tesco-busz. Az áruház megnyitásával a
járatok is megkezdték működésüket,
és térítésmentesen szállítják az utasokat.
Mint azt Dave Robinsontól, az áruház igazgatójától megtudtuk, az új közlekedési eszközöket egyre többen veszik igénybe. A buszok a
Vasútállomásról és a Tesco-tól indulnak. Útvonalukat úgy állították össze, hogy azok érintsék
a város fõbb közlekedési csomópontjait, és
érintsék azokat a területeket is, ahonnan csak
gépkocsival lehet megközelíteni a bevásárlóközpontot. A járatok hétköznapokon a vasútállomásról 14 óra 20-tól 20 óra 20-ig, az áruháztól 15 óra 4 perctõl 21 óra 4 percig, óránként
közlekednek. Munkaszüneti és szabadnapokon
már reggeltõl szállítják a vásárlókat és este is
jóval tovább vehetik igénybe a szolgáltatást a

Gödöllői irodalmi túra

gödöllõiek. Az autóbuszok üzemeltetésére a
Tesco a Volánnal kötött szerzõdést.
-nyf-

Elsõként a Köztársaság útra mentünk Ottlik Géza
volt házához. A mostani tulajdonos által szépen
gondozott szõlõsorok mögött, a házba vezetõ tornácnál álltunk meg, hogy meghallgassuk VáradyBrenner András premontrei öregdiák visszaemlékezését. Az ötvenes évek elején, mikor már megszûnt a premontrei gimnázium, konviktus, két társával együtt kosztosdiákként lakott Ottlikéknál. A
házigazdák szegénységüket osztották meg lakóikkal. Szegénységüket, de követésre méltó
szellemiségüket is, azt a légkört, amelyet õk és
vendégeik, többen a kor legjobb mûvészei közül
teremtettek maguk körül.
A Podmaniczky utcában két házat is megnéztünk, egyik a ránk váró Ferdinandy György lakóhelye volt gyerekkorában, a másikat Németh László nagybátyjáék birtokolták, Németh László náluk
nyaralva ismerte meg a vasúti vendéglõ tulajdonosának lányát, késõbbi feleségét, Ellát.
A vasút túloldaláról visszatértünk a városköz-

pont felõli oldalra, a Dalmady Gyõzõ utcában láttuk néhai otthonát az ügyvéd Hovhanessian Eghiának, aki gödöllõi lapot
szerkesztett, adott ki, s akinek fia Bor Ambrus néven író lett. Az Isaszegi úton a kerítésén Sík Sándor emléktábláját viselõ épület, annak
hagyományos gödöllõi stílusú, fából faragott tornáca láttán a szemlélõnek önkéntelen kiáltás
hagyhatta el az ajkát: de szép!
Bementünk az Ambrus Zoltán építtette nyaralóba, ahol emlékszobája, a kertben mellszobra
van a jeles írónak, a Nemzeti Színház egykori
igazgatójának, s ahol unokája, Fallenbüchl Zoltán
mindig szívesen látja az érdeklõdõket.
De a legnagyobb élményt számomra az a villa
jelentette, ahol Ady Endre múzsája, Diósy Ödönné Brüll Adél, vagyis Léda élte a maga különös
életét. Gaálné dr. Merva Mária, a túrát szervezõ
múzeum igazgatója sok érdekeset mesélt az itteni,
már Ady halála utáni éveirõl. Például, hogy a
szomszédai mint erkölcstelen személlyel nem tartották vele a kapcsolatot, hogy számos kutyája
volt, azokat dédelgette… Kívülrõl most semmitmondó az épület a Batsányi és Hajnóczy utca sarkán – nem régen néhány hétig szinte naponta elmentem mellette, és észre se vettem – , csak ha
megáll az ember, jobban szemügyre veszi, tûnnek
fel falán a finom stukkódíszek.
Belül meg! Az a fantasztikus, nemesfából készült
lépcsõ, ami felvezet az emeletre! Ki hitte volna,
hogy ez rejlik itt? Ennél már csak az meglepõbb,
hogy fent három különbözõ lakásba nyílik ajtó.
Itt-ott, de nyolc lakást alakítottak ki a valamikori
pompás lakban. Pedig, nem is tudom, de talán ezt
is, mint a kastélyt, érdemes lenne mûemlékvédeN. A.
lem alá vonni, közcélra használni.

A művelődési központra hivatkoztak

Döntenek a támogatásokról

Gyűjtés nincs, csak csalók

Képviselő-testületi előzetes

Mindenkit megdöbbentett a hír, miszerint a Petőfi Sándor Művelődési Központ nevében követtek el csalást az elmúlt hét folyamán. Mint azt Kovács Balázs igazgató-helyettestől megtudtuk,
telefonon érdeklődött náluk egy hölgy,
aki pontosan szerette volna tudni milyen célra is kérik tőle az adományt.

Lapzártánk után tartja májusi ülését Gödöllő városának képviselő-testülete. A
testület elé kerül a VÜSZI, a Kalória és a
Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.,
valamint a Távhő és a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. beszámolója,
valamint a Kht-ék közhasznúsági jelentései.

Mint elmondotta, három jólszituált hölgy csengetett be hozzá, adománygyûjtésre hivatkozva.
Az intézmény munkatársai tájékoztatták, hogy
a mûvelõdési központ semmiféle gyûjtést nem
szervez, majd azonnal értesítették a rendõrséget, és közleményt adtak ki, amelyben cáfolnak
minden olyan állítást, amely ezzel ellentétes. A
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ igazgatója,
Németh Kristóf kéri, hogy amennyiben bárki az
elkövetõkre vonatkozólag bármilyen információval rendelkezik, illetve megkeresték hasonló
indokkal, az értesítse a mûvelõdési központot és
a gödöllõi rendõrkapitányságot!

Dönteniük kell a képviselõknek külterületi földrészletek belterületbe vonásáról, lakótelkek értékesítésérõl és ingatlan kisajátításról. A Városi
Múzeum ismét külföldi kiállításra kívánja vinni
gyüjteményének néhány darabját, ehhez a testületnek meg kell adnia az engedélyt. Átmeneti idõszakra neveznek ki igazgatót a Petõfi Sándor Általános Iskola élére, ahonnan távozik a jelenlegi
igazgató Varga Ferenc. A képviselõk elé kerül a
Húszas haszonításának elképzelése, és a Szilas
major területének szabályozási terve. A sportpályázatokra elkülönített keretösszeg, valamint a város közéleti- és kulturális egyesületeinek támogatásáról is várhatóan döntés születik május 26-án.

A Léda villa titka
Még be sem fejeződtek az Irodalmi kávéház a múzeumban hat héten át tartó
nagyszerű előadásai a Gödöllőhöz valamilyen módon kötődő írókról, költőkről,
a Múzeumi világnap alkalmából máris
Irodalmi túrára indulhattunk egy zsúfolásig megtelt buszon – még az állóhelyek is
foglaltak voltak – olyan házakhoz, melyekben hajdan írók vagy velük kapcsolatban levő személyek éltek.

-jk-
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Ipari terület helyett lakópark

Helyet adni az értékeknek
Megalapítása óta számtalan hír látott
napvilágot a Máriabesnyőn épülő magyar lakóparkról. Az ötletgazda Esztergály Elődöt azonban sem a terveiről
szóló hírek, sem a nehézségek nem
tántorították el elképzelésétől, hogy az
egykori ipari területen azoknak teremtsen otthont, akik életükben a valós értékeket keresik, és azok megteremtéséért áldozatot is vállalnak.
– A természet szépsége ihlette meg, amikor ide
álmodta a lakóparkot?
– Lehet, hogy ez sokakat meglep, de amikor
ezt a területet megvásároltam, az eredeti funkciónak megfelelõen folytatni akartam az ipari
tevékenységet, faházakat akartam gyártani.
Amikor azonban szemben találtam magam az
infrastruktúra hiányával, másban kezdtem el
gondolkodni. Ekkor már valóban arra gondoltam, milyen jó lenne egy ilyen csodálatos helyen lakni, olyan környezetben, ahol igényes –
és itt hangsúlyozom nem újgazdag, hanem igényes, értékteremtõ emberek élnek, akik tisztelik a hagyományaikat, és a gyermekeiket is úgy
akarják nevelni, hogy azok számára ne a kereskedelmi televíziók igénytelen, talmi show-mûsorai legyenek az irányadóak.
– Pedig sokan azt mondják, hogy ez egy drága hely…
– Az itteni négyzetméter árak nem magasabbak, mint Gödöllõn, vagy az ország bármely
részén. A házakat és a lakásokat úgy építettük,
hogy azok is megtalálják a számukra megfelelõt és megfizethetõt, akik nem engedhetik meg
maguknak, hogy több száz négyzetméteres,
többszintes otthonban éljenek.
– Ön szerint mi lehet a pletykák oka?
– Elõször is, a hazai lakóparkok nagytöbbsé-

Esztergály Előd

gében a helyi nagyobb lakóközösségektõl elzárt világot teremtenek maguknak az abban
élõk. Ez sokak számára nem szimpatikus. Amikor elterjedt, hogy itt egy magyar lakópark
épül, azonnal felragasztották ránk a bélyeget,
hogy ide költöznek majd a vad nacionalisták.
Nem errõl van szó. Itt egy olyan közösséget teremtünk, akik fontosnak tartják nemzetihagyományaink, kultúránk ápolását, amelybe szeretnénk bevonni a gödöllõieket is. Bár a terület lakórészeibe valóban csak azok mehetnek majd
be, akik itt élnek, és akik az itt élõkhöz érkeznek, lesznek mindenki számára nyitott, és reméljük, hogy sokak által igénybe vehetõ szolgáltatásaink. Ilyen lesz a Magyar Ház, amelynek a programjaira mindenkit várni fogunk.
Nyitott lesz a 45 szobás, úszómedencés szálloda, amely a benne mûködõ étteremmel mindenkit vár, valamint a 90 férõhelyes apartmanos nyugdíjas ház is. Nagy gondot fordítunk a

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.

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.)

lakókörnyezet kialakítására, s
ami nagyon fontos, minden beruházást magunk végzünk el,
sem az utak építésével, sem a
parkok, a játszóterek kialakításával, sem a közlekedés
megszervezésével nem terheljük az önkormányzatot.
– Jelenleg hányan élnek itt?
– Harmincnyolc család, kb.
száz ember. Nagy öröm számunkra, hogy már öt újszülöttünk van. Az elsõ lakók 2003
végén költöztek ki. Jó látni,
ahogy egyre jobban benépesül
a terület, bár a jelenlegi gazdasági helyzet nem igazán nekünk kedvez, sajnos
a lakáspiac áll.
– Milyen közösség alakult ki az elmúlt idõszakban, sokan mondják, hogy szigorú szabályokat kell betartaniuk a lakóknak…
– Igen szigorú szabályokat kell betartani, de
mindez éppen a lakók érdekét szolgálja. Ezzel
mindenki egyet is ért, aki itt lakik. Nem kell azt
hinni, hogy itt laktanyában élnek az emberek.
Nézzen körül! Szépen megépített otthonok
vannak, amelyeket úgy alakítottunk ki, hogy
abban egy nyugdíjas, is, egy kisgyermekével
otthon lévõ édesanya, és egy nagycsalád is jól
érezze magát. A házakat, lakásokat ugyanaz a
kivitelezõ építi, s ez garancia arra, hogy jó minõségben, kiváló anyagokból készülnek el.
Nincsenek magas kerítések, így az egész terület átlátható, levegõs, szemet gyönyörködtetõ.
A házak között akkora a távolság, hogy ne legyen zavaró senkinek, ha a szomszéd kiül a teraszra. Itt nyugalom van, nincsenek problémák
az itt lakók között. Ez annak is az eredménye,
hogy odafigyelünk egymásra. Ez biztonsági
szempontból is fontos.
– Úgy tudjuk, hogy vannak olyan fejlesztési
elképzeléseik is, amelyek a máriabesnyõi temetõ számára is sokat jelentenek majd?
– A temetõ itt van a területünk oldalában.
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A máriabesnyői lakópark

Mivel a terület hátsó kerítését úgy is meg kell
építenünk, úgy gondoltuk, hogy ezt úgy teszszük, meg, hogy a belsõ oldalról egy nyolcvan
férõhelyes urnafalat alakítunk ki. Szintén hasznosítani szeretnénk az egykori gondnoki épületet, amelyben a terveink szerint már a jövõ évben mûködni fog a Teleki Pál emlékház.
Kép és szöveg: kj

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!

4 Gödöllői Szolgálat

2005. május 26.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Furcsa ember a családban
A házibarát – olvashatjuk Lisa Jewell új
regényének címeként, de hát kicsoda valójában, házibarátnak tekinthető-e ez a
középkorú férfi, ez a csontsovány, nevetségesen – hogy azt ne mondjuk, röhejesen – öltözködő, rockrajongó Gervase a
Londonban élő, de a Londont nevükként
is viselő családban?
Ami azt illeti, a család egyik tagja sem átlagos figura. Életmódja, érzelmi világa zûrzavaros többé-kevésbé valamennyiüknek. A szülõi ház tele
van évtizedek kacatjaival. Az anya, a már igazán
nem fiatalnak számító Bernie hetente egy este egy
bárban énekel. Férje, Gerry, noha korántsem gazdagok, a Ritz szállóban bérel termeket, lakosztályokat, hogy oda gyûjtse össze gyerekeiket, barátaikat, ott ünnepeljék meg negyvenedik házassági
évfordulójukat.
A gyerekek csak úgy gyerekek, ahogy valaki a
szüleinek mindig is az marad. Persze még azonkívül: mintha egyiküknek sem nõtt volna be teljesen a feje lágya. Tony, a legidõsebb már jó harmincas. Az egzisztenciáját megalapozta, jól menõ
cége van, azonban a társát keresi még. Éppen az
öccse barátnõjébe lett szerelmes halálosan.
Az öccse, Sean írt egy sikeres könyvet. Megmutatta a világnak, mit tud. De azóta? Nem jön az
ihlet, képtelen leírni akár egy sort is. Talán mert

találkozott álmai hölgyével. Akitõl azonban csak addig van teljes
mértékben elragadtatva, míg az
be nem jelenti: gyereket vár. Ekkor menekülõre fogja. Nem szakít, de amennyire lehet, eltávolodik a lánytól. S
csodák csodája, ihletet kap újra. Egyre-másra kerülnek ki a keze alól az újabb regénye oldalai.
A legfiatalabb testvér, Ned még huszonéves.
Három év ott tartózkodás után tért vissza Ausztráliából. Megbánta már, hogy odautazott. Most itthon elölrõl kell kezdenie mindent. Nem talál munkát, nincs lány, akinek õ kellene, nem más.
S ekkor lép mûködésbe a „házibarát“. Akit eleinte mind a hárman, zsigerbõl utáltak. Csak egy
szót mond, csak egy lökést ad, s szépen helyrejönnek a dolgok. Kinek-kinek, ami hibádzott az életében, elrendezõdik. Már-már úgy érzik, Gervasenek, akit a pokolba kívántak, ahogy az anyjuk a
házba vitte amolyan albérlõfélének, különleges
képességei vannak. A fejükbe lát. Meglátja a jövõt. Mindent tud.
Aztán Gervase, mintegy elvégezve feladatát,
odébbáll. Hiába tartanák már vissza. Eltûnik. Egy
levelet hagy csak, amiben többek közt ezt írja:
„Ha az ember elég sokáig él Londonban, van rá
esélye, hogy legalább egyszer összefut mindenkivel, akit csak ismer, nem igaz?“
(Lisa Jewell: A házibarát)
-nád-

A Chopin Zeneiskola
programjai

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.

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

BÉCSI DALLAMOK
operettgála a díszudvaron
június 12-én, 19 órákor
(rossz idõ esetén a lovardában)
SZTÁRVENDÉG: KÁLLAY BORI
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 27., péntek 18 óra
Kovács Zsolt növendékeinek hangversenye
(ütõ)
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 30., hétfõ 17 óra
Sári Erika növendékeinek hangversenye
(zongora)
Május 31., kedd 18.30
Novák Gyuláné növendékeinek hangversenye
(hegedû)
Június 1., szerda 17 óra
Ferenczi Anna növendékeinek hangversenye
(zongora)
Június 2., csütörtök 17 óra
Továbbképzõs zongorista növendékek hangversenye
Június 3., péntek 16.30
Kósáné Szabó Beáta (gitár) és Zagyváné Molnár Ildikó (oboa, furulya) növendékeinek
hangversenye
Június 3., péntek 18 óra
A jazz tanszak hangversenye a zeneiskola
kertjében
Június 4., szombat 11 óra
Gábor Erzsébet és Nuszbaum Ferenc
növendékeinek hangversenye (gitár)
Június 4., szombat 18 óra
A CATALUNYA Gitár Kvartett és az
ARPEGGIO Gitárzenekar hangversenye

Hagyományainknak megfelelően

2005. JÚNIUS 4-ÉN,
17.30-KOR TRIANONRÓL emlékezünk meg Máriabesnyőn,
a kegytemplom
mögötti keresztnél.
Ezt követően szentmisén
veszünk részt.
Mindenkit szeretettel vár az
MDF Gödöllői Szervezete

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

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).

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.
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

2005. május 26.
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Pécsi Ildikó 65 éves

Boldog születésnapot!
Szinte hihetetlen, hogy a városunkban élõ, méltán népszerû színmûvész immár 65-ik születésnapját ünnepli. Játékával, mindig vidám, szeretetteljes egyéniségével sokaknak szerez örömet úgy a színpadon, mint a mindennapokban.
Születésnapja alkalmából jó egészséget és sok
örömet kívánunk a mûvésznõnek!
A Gödöllői Szolgálat munkatársai

Ismét díjeső az országos versenyen

Eredményes zenekaraink
Április 22-től 24-ig rendezték meg Budapesten a Zeneiskolai Zenekarok V. Országos versenyét. A Frédéric Chopin Zeneiskola együttesei már hónapok óta lelkesen
készültek erre a nagy eseményre és április utolsó hétvégéjén nagy izgalommal
utaztak Budapestre, hogy bemutathassák tudásukat a 45 zenekart felvonultató
seregszemlén.
90 diákunk vett részt a versenyen induló 5 együttes
munkájában és képviselte iskolánkat: a Colla Parte
Consort, tanáruk Zagyváné Molnár Ildikó, a Saltarello régizene együttes, tanáruk Székely Judit, a
Gyermek Vonószenekar és az Ifjúsági Vonószenekar Lázárné Nagy Andrea, valamint az Ifjúsági Fúvószenekar Ella Attila vezetésével.

Rendőrségi hírek

Éppen három hét telt el a debreceni szolfézsverseny óta, és a vasárnapi eredményhirdetésen ismét
díjesõ hullott a gödöllõiekre. Az országból mindkét versenyen Gödöllõ indította a legtöbb növendéket és együttest. Vonós és szimfonikus kategóriában a legkisebbek között elsõ díjat kapott a
Gyermek Vonószenekar. Korosztályában második
helyezést ért el az Ifjúsági Vonószenekar. Mindkét
zenekar vezetõje Lázárné Nagy Andrea, aki magas
színvonalú munkájáért tanári különdíjban részesült. Egyéb hangszeres együttesek kategóriában
harmadik helyen végzett Zagyváné Molnár Ildikó
furulyaegyüttese, a Colla Parte Consort. Végül iskolánk legnagyobb létszámú zenekara, az Ifjúsági
Fúvószenekar Ella Attila hangulatos mûsorválasztásával és kimagasló szakmai tudásával kiemelt különdíjjal térhetett haza.
T. Pataki Anikó

A GÖDÖLLÕI PETÕFI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
SZÍNHÁZTERMÉBEN

A fiatalokért
A Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje új kezdeményezésként május 11-én tanácskozásra hívta
meg a Gödöllõn és a kapitányság illetékességi területén mûködõ általános- és középiskolák vezetõit.
A találkozó célja az volt, hogy a résztvevõk
megbeszéljék: a rendõrség miben tud segítséget
nyújtani az iskoláknak a bûn- és balesetmegelõzési kérdésekben. Az iskolák részérõl felmerülõ
problémák elsõsorban a rendõrségi prevenciós
programokra, a tanulók által elkövetett deviáns
magatartásformákra, a gyerekek sérelmére elkövetett bûncselekményekre és a balesethelyzetekre
terjedtek ki. Az összes iskolában szeretnék a rendõrség biztonságra nevelõ iskolai programját, az
ún. DADA-oktatást minél több osztályra kiterjeszteni. Tóth Csaba kapitányságvezetõ az osztályfõnöki órák keretében, rendõrök által tartott elõadásokkal szeretné ezt a problémát megoldani. Hatékonyabb a megelõzési tevékenység, ha az a konkrét, felmerülõ probléma megoldására terjed ki.
Hangsúlyozta, hogy a Gödöllõi Rendõrkapitányság mindenben partner, ami az iskolai prevencióhoz szükséges, mivel a gyermekek egészséges
személyiségfejlõdése szükséges ahhoz, hogy késõbb ne váljon se bûnelkövetõvé, se bûncselekmény áldozatává. Az iskolákkal ez idáig is jó volt
– fõleg a bûnmegelõzési csoport munkájának köszönhetõen – a kapcsolat, ezt bizonyítja az is, hogy
a tavalyi évben csökkent a fiatalkorú bûnelkövetõk száma, amiben a tanintézmények dolgozóinak
segítsége is szerepet játszott. A bûn- és balesetmegelõzés keretében az alábbiakról esett szó: 1. A
balesetek megelõzéséhez az kell, hogy a gyerekek
játékos formában (vetélkedõk, szerepjátékok) sajátítsák el a rájuk vonatkozó alapvetõ KRESZ szabályokat. A kapitányság rendelkezésére áll egy
mobil kerékpáros tanpálya, amivel a közlekedésrendészeti osztály elõadói el tudnak jutni a gyerekekhez. 2. A reggeli órákban és – lehetõség szerint
– a tanórák végeztével az iskoláknál, a gyalogátkelõhelyeknél a gyerekek balesetmentes közlekedésének biztosítását egyenruhás járõrök végzik. 3.
A gyerekek sérelmére elkövetett bûncselekményeket kimondottan ennek a korosztálynak öszszeállított szórólapok terjesztésével (pl. hogyan,
milyen magatartásformákkal tudja elkerülni a sértetté válást) kívánják megoldani, illetve az iskolák
körül visszatérõ járõrözéssel, mivel a bûnözõket a
rendõri jelenlét riasztja el. 4. Az iskolai tanulók által elkövetett bûncselekmények, szabálysértések
kerüljenek jelzésre a rendõrség felé, mivel az elsõ
„megbotlás“ kellõ komolysággal való kezelése elrettentheti a gyereket a bûnözõi karriertõl.
KZ

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

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
a városi piacon 2005. június 5-én vasárnap
(8 órától-17 óráig)
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt és szórakozni vágyót, hogy a
meghirdetett főzőversenyen közel 20 bográcsban készülnek a finomabbnál
finomabb falatok (hagyományos és különleges ételek) birkapörkölt,
halászlé, pacal, galambpörkölt.stb.
Étkezési jegyek a helyszínen vásárolhatók reggel 8 órától. Gyerekek részére
is látványos szórakozást biztosítunk kisvasúttal, körhintával.
Az ügyeskedni vágyók részére kézművesek mutatnak be olyan szakmákat
(nemezelés, korongozás), amiket csak ritkán láthatnak a gyerekek.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki zenés környezetben szeretne
finomakat enni-inni, vagy kézművesek portékái közül vásárolna.

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ GÖDÖLLŐI
GARABONCIÁS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

Piac Üzemeltető Kft.

2005. május 26.

Gödöllői Szolgálat

Civil sarok

nei koncertek,
táncbemutatók,
lovasprogram,
kézmûves és biotermelõ kiállítás
és játszóház várja az érdeklõdõket. További információ a 30/444-7427-es telefonszámon
kapható.
Személyes karrier tanácsadás (szakmai szupervízió) – dr. Kiss Katalin humánfejlesztõ szupervízor ingyenes szolgáltatása a Regina Irodában (Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ)
május 27-tõl péntekenként 17-19 óráig.

Nyitott Kert Biomajális
Színes programok várják az érdeklődőket a Nyitott Kert Alapítvány Biomajálisán május 29-én, vasárnap 9.3016.30 óra között Gödöllő-Babatpusztán, az alapítvány biokertészetében.
Friss levegõ, ingyenes vegetáriánus bioebéd,
magyar táncház az Esztena együttessel, gyermekjátékok, elõadások a környezetbarát kereskedelemrõl, a komposztálásról, a biokert bemutatása. Találkozzanak és beszélgessenek hasonló gondolkodású emberekkel, gazdákkal és hétvégi gazdálkodókkal. Nézzék meg, hogyan és
hol termesztjük a biozöldségeket. És ha kedvet
éreznek arra, hogy érintkezzenek a Földdel, lehetõség lesz gyomlálásra és tûzdelésre is.
A rendezvény ingyenes. Kérjük hozzanak
mélytányért és poharat, munkavégzéshez alkalmas ruházatot. Jelentkezés és további információ: 30/215-2521, www.nyitottkert.hu.

A rák ellen, az emberért, a holnapért
– Ünnepség a kastélykertben
„A rák ellen az emberért a holnapért“ Társadalmi Alapítvány 1985-ben alakult magánszemélyek kezdeményezésére. Célja a társadalom
széles rétegeinek tájékoztatása a rákbetegség
kezelési lehetõségeirõl és arról, hogy a betegség megelõzhetõ. Küldetése a gyógyítási eredmények és az életminõség javítása. Az Alapítvány – fennállásának 20. évfordulója alkalmából – nagyszabású rendezvénysorozatot szervez június 5-én vasárnap, amelynek Pest megyei helyszíne a Gödöllõi Királyi Kastély díszudvara és kertje. A nap folyamán klasszikus ze-

KÖZLEMÉNY

Megalakult a Szent István Egyetem
Önkéntes Központja
Az Önkéntes Központ számos intézmény – a
Szent István Egyetem, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, az Euconsult és a Regina Alapítvány együttmûködése révén jött létre, önkénteseket toboroz és közvetít civil szervezetek
felé. A központ céljai között szerepel a helyi
közösségek megerõsítése, az önkéntesség elõmozdítása, az egyetem és a város kapcsolatának
erõsítése. Az önkéntesség fogalma sokat változott napjainkra: a hagyományos jótékonysági
megközelítéssel ellentétben ma már fontos szempont az, hogy az egyén számára elõnyöket jelent:
szakmai tapasztalatot, kapcsolatokat, közösséget,
barátokat – olyan nyereséget, amely az élet más
területén is kamatoztatható. Akár önkéntesként,
akár önkénteseket keresõ szervezetként érdeklõdik a központ iránt, keresse fel a www.-euconsult.hu/onkenteskozpont internetes oldalt, vagy
személyesen a Regina Iroda civil tanácsadási
ügyeletét, amelynek idõpontja a Regina faliújságján olvasható (Petõfi Sándor Mûvelõdési K).
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

TÁJÉKOZTATOM TISZTELT ÜGYFELEINKET,

HOGY 2005. JÚNIUS 3-ÁN (PÉNTEKEN)
A GÖDÖLLŐ VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART,
A LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODÁN (OKMÁNYIRODÁN)
NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS.
Gödöllő, 2005. május 23.

Felhívás
Gödöllõ Város Önkormányzata, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ, az Egészségügyi Bizottság elnöke, Dr. Bükkfalvy Beatrix
kezdeményezésére tanfolyamot hirdet
„A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KORSZERŰ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI VONATKOZÁSAI" címmel.
A képzés alapszintû, mely a lakosság részére
ajánlott, egy alkalommal 6 óra idõtartamban, 10
fõs csoportokban. A tanfolyamon a hirtelen fellépõ keringés-megállás esetén alkalmazandó segítségnyújtás is elsajátítható, melynek nagy a jelen

dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

tõsége, ugyanis hazánkban a vezetõ halálokok
között szerepelnek a szív- és érrendszeri betegségek, amelyeknek heveny szövõdményei hirtelen-halált okozhatnak. A tanfolyamon tanult életmentõ módszerek számos más esetben (pld. vizibaleset, áramütés stb.) is hasznosíthatóak.
A képzésre névvel, lakcímmel ellátva, írásban
lehet jelentkezni az alábbi címen: 2100 Gödöllõ,
Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda.
Jelentkezési határidő: 2005. június 20.
A tanfolyamok a jelentkezõk létszámától függõen megállapított idõpontokban kerülnek
lebonyolításra. A tanfolyam helyszínérõl és
idõpontjáról a jelentkezõket írásban értesítjük.

Felhívás

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)

EPERLEVES

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.)

Határidő: 2005. június 1.

Felhívás

MÁRIABESNYŐ LAKÓPARK

Gödöllõ városa testvérvárosi hagyományainak megfelelõen a 2005-ös évben is fogad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és
a hollandiai Wageningenbõl.

Kedvezményes lakásvásár

VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK
LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A

– 1 db tetõtéri 88 m2, ebbõl 67 m2 1,9 m feletti,3 sz., amerikai konyha,pincetároló, ár: 15,6 m Ft
– 1 db 2 1 sz.,amerikai konyha, 58,5 m2, 2 db erkély, pincetároló, ár: 16,25 m Ft
– 1 db 4 sz., 2 fürdõsz., 114 m2, terasz, kertkapcsolat, pincetároló, ár: 28 m Ft
– 2 db sorházi lakás, 130 m2 + 20 m2 garázs, 4 sz., 2 fürdõsz., terasz, kertkapcsolat, ár: 31 m Ft
További kínálat: kétgenerációs családi ház, kétlakásos társasház és telekvétel az építtetõ
megbízására történõ tervezéssel és építéssel.
Érdeklődni a helyszínen, vagy telefonon: Esztergály Előd
Tel.: 06-28-526-540, 06-20-971-1415
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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.

Gyógyszertári ügyelet
Május 23-30-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Május 30-jún. 6-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Május 28-29.: dr. Pénzes János, Szada, Mátyás k. u. 5/a. Tel.: 30/953-1241.

Hozzávalók: 8 db narancs, 10 dkg méz, 5 dkg
kristálycukor, 50 dkg eper, mentalevél.
Elkészítés: A narancsokat megmossuk, megtöröljük, és a héjjából vékony csíkokat vágunk, majd 5 db-ot félbevágunk és a levüket
kifacsarjuk. Egy lábasba 1 dl vizet öntünk,
hozzáadjuk a mézet és a cukrot, felforraljuk,
és beletesszük a narancshéjat. 5 percig gyöngyöztetve forraljuk, majd levesszük a tûzrõl,
beleöntjük a narancsok levét, elkeverjük és
félretesszük. Az epret megtisztítjuk, félbevágjuk, a maradék narancsokat gerezdjeikre
szedjük, de még a vékony hártyát is leszedjük róluk. Az eperrel együtt tálba öntjük,
meglocsoljuk a sziruppal, és beletesszük a
mentaleveleket. Lefedjük, és 3 órára hûtõbe
tesszük

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– OLIMPIAI EMLÉKEK
VENDÉGEK: NAGY TÍMEA, PÁLFY JUDIT, DR.
GÉMESI GYÖRGY, KOVÁCS TAMÁS, RADNÓTI LÁSZLÓ.
A BESZÉLGETÉST VEZETI: VITÉZ G. GERGELY
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HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

Lomtalanítás

2 hónapos
keverék
szuka

1-1 db konténer kihelyezése

Érd.: Pintér
Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Négy hét múlva elvihetõ kismacskák! Tel.:
28/411-747;20/4380623; 20/569-4319.

2 hét múlva
elvihető
keverékek

9 hónapos tacskó keverék szuka

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
MÁJUS 30., HÉTFÕ
Kölcsey u. - Eperjes u. sarok
Kölcsey u-ba a Hegedûs u. és Nagyvárad u.
közé
Komáromi u. - Hegedûs u. sarok
Komáromi u. - Eperjes u. sarok
Komáromi u.-ba a Szabadság u. felé esõ részre
Komáromi u. - Észak u. sarok

Remény u. 8. sz. elé
Remény u. - Hajó u. sarok
Babati u. - Csanak u. sarok
JÚNIUS 1., SZERDA
Csanak u. - Szív u. sarok
Csanak u. - Présház u. sarok
Mohács u. 37. sz. elé
Gellért u. - Mohács u. sarok
Mohács u.-ba a Gellért u. és Iskola u. közé
Gellért u. - Hõs u. sarok
Hõs u. - Iskola u. sarok
Tisza u. - Sajó u. sarok
Teleki Pál tér, buszmegállóval szemben
JÚNIUS 3., PÉNTEK
Duna u. 20. sz. elé
Duna u. 8/6. sz. elé
Asbóth u. 28. sz. elé
Asbóth u. 4. sz. elé
Asbóth u. 14. sz. elé
Dobó K. u. - Iskola u. sarok
Dobó K. u. - Gellért u. sarok
Dobó K. u. 28. sz. elé
Dobó K. u. 13. sz. elé

Továbbra is szelektív gyűjtés

Zöldhulladék: csütörtökön

4 hetes németvizsla keverékek
Fajtatiszta cairn terrier kiskutyák igényes
gazdáknak eladók.
Tel.: 20/482-3058

2 éves keverék kan

FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. Cegléd, Felház u. 58.
szám alatti vállalkozás arcképes
igazolvánnyal rendelkezõ dolgozói
Gödöllõ város területén
2005. május 10-től 2005. június 15-ig

AVÜSZI Kht. a kertvárosi övezetekben folytatja a
rendszeres, hetenkénti zöldhulladék begyûjtést. A
vegyes háztartási hulladéktól különválasztott biohulladékot (kerti növények származékait, fûnyesedéket, zöldségmaradványokat, lombot) térítésmentesen elszállítják. A kuka edényzetektõl elkülönítetten zsákokba rakott növényi hulladékot az
eddigi tapasztalatok alapján ezentúl a csütörtöki
napokon gyûjtik be. Kérik a lakosságot, hogy a vegyes háztartási hulladék gyûjtési napjától függetlenül, mindig csütörtökön, zsákokban összegyûjtve helyezzék ki a biohulladékot, segítve ezzel a
közhasznú társaság hatékonyabb biohulladékgyûjtését, kezelését.
Amennyiben zsákokba nem férõ, nagyobb
mennyiségû zöldhulladék keletkezik, az saját fu-

vareszközzel az ökörtelek-völgyi lerakóba szállítható, ahol a komposztáló telepen lerakási díj felszámítása nélkül átveszik (nyitva tartás hétfõtõl
péntekig 7 és 15 óra között, szombaton 7 és 12 óra
között). A VÜSZI Kht. továbbra is díjmentesen átveszi az elektronikai hulladékot (tv, rádió, számítógép, hûtõszekrény, mosógép és egyéb háztartási
gépek), továbbá átveszi az 1400 mm-es külsõ átmérõnél kisebb gumiabroncsokat – ez utóbbiakat a
hulladéklerakó késõbbi bõvítése során mechanikai
védelmi réteg kialakításához használják fel.
Az elektronikai hulladék és a gumiabroncs díjmentesen leadható a VÜSZI Kht. központi telephelyén, hétfõtõl péntekig 7-tõl 17 óráig és az ökörtelek-völgyi hulladéklerakóban hétfõtõl péntekig
7-tõl 15 óráig, szombaton 7-tõl 12-ig.
-x-

Jár om a v ár os t...

a 27/1996. (X.30.) BM. rendelet 3-7.§-a
értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat
végeznek és díjat szednek.
Lakosságszolgálari Iroda

Ír farkaskutya
E fajta története szorosan összefügg a kelta nép
történelmével, bár ezek a kutyák már jóval a kelták
letelepedése elõtt éltek Írországban. Az ír farkas
hûséges társ volt a vaddisznó a jávorszarvas vagy
éppen farkas vadászat során. A XVII. század végén és azt követõen nagy éhínség tombolt Írországban, amely nem csak a lakosságot, hanem e
fajtát is megviselte. A szigetrõl teljesen kipusztultak a farkasok és ez az ír farkaskutyát is feleslegessé tette. A kutyák száma erõsen lecsökkent,
szinte csak státusszimbólumként maradt meg
egyes ír nemesek mellett. A fajta a XIX. században
kelt újra életre. Az áldozatos tenyésztõmunkának
köszönhetõen a fajta népszerûsége nõtt, s kialakultak a napjainkban is jellemzõ külsõ és belsõ tulajdonságok. A világ legmagasabb kutyájának tartják. Több száz évvel ezelõtt állítólag elõfordultak a
120 cm magas, 80 kg-os példányok is. Jól megtermett, izmos, rusztikus megjelenésû, de elegáns fel-

építésû kutya. Feje a schnauzeréra hasonlít, de keskenyebb és hosszabb. Szeme sötétbarna, füle lelóg. Háta egyenes, széles, fara kissé csapott, mellkasa mély, hasa felhúzott. Végtagjai szikár izomzatúak, hosszúak. Színének leggyakoribb változata a szürke, de lehet acélszürke, fehér, búzaszínû
vagy õzbarna is. Szõrzete közepesen hosszú, durva. Marmagasság: kan legalább 79 cm, szuka minimum 71 cm. Testtömeg: 45-60 kg. Alomszám:
5-8 kölyök. Várható élettartam: 8-10 év.
Nagy termete ellenére az ír farkaskutya a legszelídebb ebek közé tartozik. Csendes, nyugodt,
jóindulatú fajta. Rendkívül erõs és méretéhez képest meglepõen gyors mozgású kutya. A durva
külsõ meleg gyermekszeretõ szívet takar. Nagyon
szereti otthonát és szeret a családi programok középpontjában állni. Szelíd és ragaszkodó, hûséges
és kifogástalan modorú. Jelleme békés és bizakodó. Hatalmas mérete és parancsoló megjelenése
elrettenti az esetleges betolakodókat. Az ír farkaskutya rengeteg teret igényel, a jól körülkerített udvar alapkövetelmény.
(Következik: ír szetter)
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Brindzik Judit

Állati dolgok

Jártunkban-keltünkben arra lettünk figyelmesek, hogy egyre többször fogadja
ilyen látvány az Alsóparkon áthaladókat. A szemeteseket naponta ürítik, ám hiába tesz meg mindent a VÜSZI, hogy környezetünk tiszta legyen, ha egyesek előszeretettel a szemetes mellé dobálják mindazt, aminek benne lenne a helye.

2005. május 26.

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
Lapzártánk minden héten 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.

Gödöllői Szolgálat
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)36-96-778.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel rendelkező
munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem. Tel.: 06-20472-3919.
* 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.
* Üveges műhelybe dolgozót keresünk. Koós Üveg-stúdió Kft. Gödöllő,
Százszorszép u. 47-49. Tel.: 30/940-0084.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót és raktárost (targoncavezetői engedély szükséges) felveszünk. Fényképes önéletrajzot
kérünk: 2112 Veresegyház, Pf. 61.
* 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.
* Otthon végezhető, képzettséget nem igénylő, napi 2 óra munka. Havi 5080.000 Ft nettó. Válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom. Gódor Jánosné,
2100 Gödöllő, Szent János u. 20.
*Érettségizett, vagy szakképzett gyakorlattal rendelkező, önállóan dolgozni
tudó pénztárost felveszünk gödöllői munkahelyre. Érd.: 20/9666-921.
*Gödöllő és környékéről NOMINÁTOROK jelentkezését várom: 06-30-9244186. Átképzés lehetséges.
* Jó megjelenésű, önállóan dolgozni tudó fodrászt keresek Szadára (Fő út
mellett), szépségszalonba. Tel.: 06-30-2340-672.
* Italkereskedelmi cég C kategóriás jogosítvánnyal, árufuvarozói engedéllyel, PÁV minősítéssel rendelkező gépkocsi árufuvarozót keres. 25-40-es
korig. Tel.: 06-30-336-7473.
* Alapítvány keres Kerepesre szociális asszisztens, szociális gondozó, mentálhigiénés asszisztens, pszichiátriai ápoló végzettségű munkatársat. Tel.:
06-28-490-422.
* Gyesen lévő három gyermekes, gödöllői anyuka érettségivel gyermekfelügyeletet vagy otthon végezhető munkát vállalna (számítógép van). Tel.:
20/428-9023.
*Tapasztalattal rendelkező megbízható, fiatal hölgy takarítást vállal Gödöllő
és vonzáskörzetében. Hívjon bizalommal. Tel.: 20/528-0793.
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti lehetőséggel
munkatársat keres. Friss diplomások jelentkezését várjuk. Tel.: 20/4666504.
* Megbízható személy takarítást vállal! Érd.: 06-70-255-9467 számon
lehet a délelőtti órákban.
*Diákok! Olyan nappalis illetve levelezős diákokat keresünk hosszabb távra,
akik szívesen dolgoznának az iskola mellett, helyett. Bérezés: 400 Ft/óra.
Tel.: 20/3333-871, 20/9692-188.
* Ápolási intézet szakképzett ápolónőket keres felvételre. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni Szőke Lajos ápolási igazgatónál a 06-20-9336717 telefonszámon lehet.
* Nemzetközi cég magyarországi vállalata felvételt hirdet az alábbi
munkakörökbe férfiak részére: készletgazda: minimum középfokú
végzettséggel, logisztikai képesítéssel, raktáros: fagyasztott áru raktárba,
targoncavezetői engedéllyel. Jelentkezés: Ledo Kft., 2111 Szada, Hrsz
089/3. Érdeklődni a 06-28-502-150-es vagy 06-28-404-621-es telefonszámokon lehet.
INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm, 2
szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöles rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre,
üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd:
30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV,
telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385
* GÖDÖLLŐN a 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
* 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
* 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
* 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
* GÖDÖLLŐN, a központban 56 nm-es két helyiségből álló, igényes üzlet (
bérlőkkel együtt vagy bérlők nélkül), jó parkolási lehetőséggel eladó.
Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm lakóterületű,
igényes új építésű öt szobás családi ház garázzsal eladó. Irányár: 34,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Mátyás Király utcai *KÉTGENERÁCIÓS*DUPLAKOMFORTOS* 110 nmes, 3 szoba étkezős családi ház osztott telken ELADÓ 16,5 MFt-ért. 06 (20)
513-5191
* ZOMBOR utcai II. emeleti 33 nm-es felújítandó lakás 7,5 Mft FIX ÁRON
ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* János utcai I. emeleti 1,5 szobás 42 nm-es fr.kilépős szép állapotú lakás
10,8 MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30)
619-9043
* Kazinczi körúti 52 nm-es IV. emeleti lakás saját pincetárolóval, jó állapotban ELADÓ 10,3 MFt FIX ÁRON! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410324; 06 (30) 619-9043
*MUNKÁCSI úti *FELÚJÍTANDÓ* 2 szobás 53 nm-es magasföldszinti lakás
pincetárolóval 9,3 MFt FIX ÁRON ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28)
410-324; 06 (30) 619-9043
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.
Tel: 28-514-990
-Jászóvár u-ban 162 nöl építési telek, víz villany
a telken a többi közmû a telek elõtt 7,8 MFt.
-Isaszegi úton kialakuló nyeles telek 474 nöl 8,5 MFt.
-Domonyvölgyben 223 nöl belterületi telek 3,3 MFt.
-Kertvárosban 114 m2-es nappali + 3 szobás új
lakóház garázzsal 25,5 MFt.
-Blahai részen 115 m2-es nappali + 3 szobás új lakóház
garázzsal 119 nöl telekkel 18 m2 terasszal 26,5 MFt.
-Bástya u-ban önálló 189 nöl telken 150 m2-es új
családi ház garázzsal 29 MFt.
-Kertvárosban épülõ 100 m2-es dupla garázsos
családi ház beépíthetõ tetõtérrel önálló 147 nöl
telekkel 29,5 MFt.
-Ibolya u-ban önálló 150 nöl telken 3 szobás
családi ház 25,8 MFt.
-Tábornok u-ban 204 nöl telken kétlakásosként is
használható 6 szobás családi ház 2 konyhával 34 MFt.
-Köztársaság úton 141 m2-es ikerház egyik lakóháza
nappali + 3 szoba garázzsal, 171 nöl telken 21 MFt. (A
másik fele is eladó)
-Veresegyház Öreghegyen egyszintes, nappali +
3 szobás új családi ház garázzsal, 240 nöl
telekkel 25 MFt.
-Bercsényi u-ban 250 nöl telken kétszintes 4
szobás családi ház garázzsal 23 MFt.
-Városözpontban 27 m2-es földszinti új építésû
cirkófûtéses üzlethelyiség kiadó 60 eFt+áfa.

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

* VALKÓN 3 szoba nappalis - családi ház 380 nöles telken 10 MFt-os áron
ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *Öröklakásokat 12 MFt-ig, házakat 22 MFt-ig keresünk* ügyfeleinknek
központhoz közel, akár közvetítői díj nélkül, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses, erkélyes,
kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új nyílászárókkal + 10 nmes pincével. Ára: 12.700.000 Ft. Tel.: 20/5650-698.
* Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 2 szoba + hall
összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi ház.Nagy melléképület,
gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés, összközművesített. Megközelíthető M3as 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 mellett, 55 nm 1. emeleti, 2
szobás, felújított, kábeltévés, vízórás, déli fekvésű, azonnal beköltözhető
öröklakás eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 20/311-3714.
* 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.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban, központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában magasföldszinti, 55 nm-es felújított, egyedi
felszereltségű, átalakított öröklakás eladó. Beépített konyha, hidromasszázskád, kanadai tükörajtós beépített szekrény. I.ár: 13.000.000 Ft.
Tel.: 30/377-6364, du.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es + 65
nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba
kialakítása lehetséges). I.ár: 29 000 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Gödöllő Kertváros, Rózsa utcában összkomfortos, 3 szobás földszintes
családi ház vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel, 737 nm telken 180 nm
beépítettséggel eladó. Ár: 27,0 mFt. Érd.: 20/999-3028.
* 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.

PERSONNEL LEASING KFT.
1056 Budapest, Március 15. tér 1. IV.

www.personnel.hu
telefon: 214-0162, fax: 214-0188, e-mail: pandp@personnel.hu

Megbízónk egy francia tulajdonú, ISO 9002 minõsítésû ipari termelõ cég magyarországi
leányvállalata. A rendkívül korszerû, modern üzemcsarnok az irodaépülettel együtt Gödöllõn
található. A cég ügyvezetõ igazgatójának közvetlen munkatársát keressük

SZEMÉLYI ASSZISZTENSI
(ref.: GPA - 552)

Elvárások:
-

pozícióba.

legalább középfokú szintû, aktív francianyelv-tudás írásban és szóban egyaránt
középfokú szintû angolnyelv-tudás
hasonló területen szerzett, 2-3 éves tapasztalat
legalább középfokú (közgazdasági vagy pénzügyi) végzettség
felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Excel, Word)
lehetõleg Gödöllõi vagy annak környéki lakhely.
Olyan munkatársat keresünk, aki dinamikus, pontos, precíz, jó szervezõ,
kiválóan kommunikál és képes az önálló munkavégzésre.

Feladatai:
-

az ügyvezetõ igazgató általános asszisztenciájának ellátása
banki ügyek és pénztár kezelése (rendszeres pénzügyi jelentések készítése)
beszámolók, forgalmi kimutatások elkészítése
telefonhívások kezelése, kapcsolása
folyamatos kapcsolattartás a cég minden dolgozójával
szervezési feladatok (pl.: utazásszervezés, programszervezés a vendégek részére)
ellátása.

Kérjük, hogy fényképes magyar, francia és angol nyelvû önéletrajzát a referenciaszám
feltüntetésével legkésõbb május 31-ig juttassa el hozzánk a honlapunkon
(www.personnel.hu) keresztül!
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*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.
* Palotakerten négyemeletes társasázban 63 nm-es, 3. emeleti, felújított
lakás eladó. Tel.: 20/428-1138.
*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.
* 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.
* Eladó! Gödöllő Palotakerti lakótelepen 57 nm-es 2 szobás, távfűtéses,
erkélyes lakás, vízórás, telefonos, kábeltévés (+tárolóval) lakás. Tel.:
28/421-753, 20/254-0018.
* Gödöllőn 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 nmes családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan irányára: 16,7 mFt.
Érd.: 06-20-2277-294.
* 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 nmes faház 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali, főzőfülke, zuhany, wc. Víz, gáz,
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.: 20/4768647.
* 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, 30/9504901.
* Eladó Gödöllő Máriabesnyő városrészben egy 140 nm-es, tetőteres,
sorházi családi ház 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, 30 nm pince,
bevezetett élelmiszer üzlet, rendezett parkosított kert. Érd.: 20/423-3086.
* 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.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti 58 nm-es, 2 szobás parkettás,
felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.
* 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.
* Eladó Gödöllő Röges u. 37. sz. ingatlan 5997 nm-es területe felújításra
szoruló házzal. I.ár: 11.800 Ft/nm. Érd.: 28/416-212.
* GARÁZS eladó a Patak téri garázssoron. Téglaépítésű, 18 nm. I.ár: 1 mFt.
Tel.: 20/385-4268.
* 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). Ár: 28 mFt. Tel.: 28/527-695.
* Központban 120 nm-es, felújításra szoruló összkomfortos ház 225 nm
telken eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527-695.
* 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.
* 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, 06-1-210-3450.
* Gödöllőn az Ambrus Z. közben 2 és félszobás lakás eladó. Érd.: 20/5810902.
* 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.: 70/3823112.
* 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.
* 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 32 nm-es 2. emeleti, 1 szobás társasházi lakás eladó nagy
pincével. Ár: 8 mFt. Tel.: 06-1-433-4789, 30/9628-857, este.
* Eladó Gödöllő központjában 2 éve igényesen felújított, 102 nm-es, 1.
emeleti, nappali + 4 szobás lakás. I.ár: 27 mFt. Tel.: 70/272-3366.
* Gödöllőn, János utcában 3. emeleti, 1+2 félszobás, 65 nm-es, gázkonvektoros lakás eladó. Érd. 18 óra után. Tel.: 28/411-738, 30/3595-876.
* Eladó Bagon 4 szoba összkomfort, garázs, nyári konyha pincével, gazdasági épületek, 250 nöl gyümölcsös kerttel. Tel.: 28/435-084.
* Gödöllőn a Blahán, M3-tól 3 percre új építésű, 4 lakásos társasházban
(1050 nm telek) 108 nm (nappali, amerikai konyha + 1 + 2 félszoba + 10
nm tároló + kocsibeálló) luxus kivitelű lakás 34 mFt-ért eladó. Tel.: 422-424,
30/400-9839.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 1 db 37 nm-es 1 szobás, 1 db 69 nm-es,
amerikai konyhás társasház eladó. Tel.: 28/420-305.
* Szadán 1080 nm közűves építési telek építőanyaggal eladó. Tel.: 30/3584856.
* Gödöllőn, magánszemélytől eladó egy 2. emeleti 54 nm-es (i.ár: 11,9 mFt)
és egy 4. emeleti 52 nm-es (i.ár: 10,9 mFt) téglaépítésű, egyedi fűtésű, parkettás, redőnyös, felújított lakás külön pincékkel és 1 db garázzsal (i.ár: 800
eFt). Tel.: 30/639-5242.
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* Építési telek Gödöllő Antalhegyi utca elején eladó. 1100 nm-es, déli oldal,
panorámás kilátással, összközművesítve. I.ár: 16,5 mFt. Tel.: 20/4977-322.
* Galgahévíz, Fő út 139. alatt 2000 nm-es telken, kétgenerációnak is
megfelelő, 140 nm-es családi ház nagy gazdasági épületekkel,
összközművesítve eladó. I.ár: 24 mFt. Tel.: 20/4977-322.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában eladó 2. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás lakás,
tulajdonostól. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/397-3602.
* Gödöllői 1 szobás (34 nm), 1. emeleti, felújított, konvektoros lakás eladó.
Érd.: 20/4433-551.
* Gödöllő központjábn, csendes környezetben eladó 610 nm-es telken, 130
nm-es, 3 szobás, részben felújított parasztház. Rendezett kert, melléképületek, garázs, jó közlekedés (busz, hév 5 -perc). I.ár: 23.000.000 Ft.
Tel.: 06-70-257-4553.
* Erdőkertesen csendes helyen, jó közlekedéssel 2001-ben elkészült 720
nm-es telken 62 nm-es, fiataloknak való ház eladó. I.ár: 13.200.000 Ft. Tel.:
06-20-560-3815.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es
telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős.
Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi
házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Különköltözőknek kertes házra, nagyobb lakásra elcserélendő Kazinczy
krt. 3. emeleti, 56 nm-es lakás + Sonytól 200 m-re lévő 1000 nm ipari
terület, 30 nm-es téliesíthető faház, villany, fúrt kút. Tel.: 413-417.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nm-es lakás
eladó 13,3 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig érdekel. Tel.: 20/9341-425,
414-145.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel, i.ár: 16,9
mFt. 2 szoba összkomfortos, új lucfenyőház 680 nm telekkel, i.ár: 18,5
mFt. 3 szobás 680 nm telekkel, i.ár: 19,8 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel,
i.ár: 29,8 mFt. 2,5 szobás 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappali 700 nm telekkel, i.ár: 34 mFt. Most épülő 3 szoba + nappali, 516 nm
telekkel, i.ár: 30,5 mFt. TELKEK: kétlakásos ház építésére alkalmas 833 nm
telek, i.ár: 13,7 mFt. 502 nm örökpanorámás telek, i.ár: 7,5 mFt. 1080 nm
telek, i.ár: 13,5 mFt. 683 nm építési telek 36 nm faházzal, i.ár: 12,5 mFt.
Tel.: 30/224-1627.
* Turán 450 nm-es telken 1987-es építésű, 150 nm alapterületű, felújításra szoruló tetőteres családi ház (4 szoba + nappali + szuterén) eladó. I.ár:
12,7 mFt. Tel.: 20/3177-972.
* Kazinczy lakótelepen, Gödöllőn, jó állapotú, 1. emeleti 2 szobás lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 20/946-4365.
* 1600 nm építési telek egyben, illetve megosztva is eladó. Közmű az
utcában. Érdeklődni 16-20 óráig: 28/403-591.
* Gödöllőn igen nagy gazdálkodásra is alkalmas telek (3100 nm), patakkal
határosan főút mellett, 76 nm kétszobás, komfortos házzal, most 26 mFtért eladó. Tel.: 30/949-9915.
* Jászapáti központjának közelében eladó egy fürdőszobás kis parasztház
240 nm-es saroktelken, felújítva 2,6 mFt-ért. Tel.: 06-20-414-2133.
* Gödöllőn, az Egyetem mögötti részen társasházban, 76 nm-es 3 szoba
összkomfortos + külön bejáratú, tetőtéri 40 nm-es, 2 x félszoba összkomfortos, felújított lakás garázzsal, 300 nm-es parkosított telekkel eladó. I.ár:
24,5 mFt. Érd.: 20/567-4183.
*Gödöllőn, kertvárosban, aszfaltos utcában ikerház fele, 80 nm-es, 2 szoba
összkomfortos, 749 nm telekkel eladó. Belső tatarozás után azonnal
beköltözhető. Tel.: 414-093.
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* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház garázzsal, 22,5
mFt-os irányáron eladó a Rákóczi F. utcában. Tel.: 70/593-0427, 70/5809308.
* Alku nélkül! Gödöllőn, a Kossuth L. utcában, 4. emeleti, felújított, 64 nmes 2 szobás, erkélyes lakás extrákkal eladó. Ár: 12.000.000 Ft. Tel.:
20/9872-578.
* Eladó Gödöllő kertvárosban 2 szoba nagy konyha, zárt veranda, sok melléképület, pince. 205 nöl telek, közműves. Tiszta téglaépület. Érd.: 18-20
óráig: 28/412-488.
* Eladó Gödöllő Isaszegi út 41. szám alatti, 47 nm-es lakás. Ár: 12,8 mFt.
Érd.: 30/667-3006.
* Sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn, a Palotakerten egy 2. emeleti, 63 nmes, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnak
beköltözhető! Tel.: 30/401-5001.
* Bagon, csendes környezetben, 17 éve épült egyszintes, 100 nm-es családi ház melléképülettel, 250 nöl telken eladó. Tel.: 20/4468-317.
* Eladó Máriabesnyőn a volt gimnázium mellett 3500 nm-es, egyelőre nem
beépíthető telek ősfákkal, bokrokkal. Villany van, többi közmű beköthető
Hétház utcáról. Ár: 5,5 mFt. Tel.: 30/6062-821.
* Sürgősen eladó Gödöllő-Öreghegyen felújításra szoruló családi ház kis
telekkel (4 szoba, nappali, konyha, 2 fürdő, garázs…). Ár: 20 mFt. Tel.:
30/6062-821.
* Gödöllő központjában, a János utcában téglaépítésű házban, egyedi
fűtésű, 30 nm-es, 2. emeleti, erkélyes, garzonlakás eladó. Érdeklődni lehet
18 óra után a 28/430-635-ös telefonszámon.
* 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.
* Gödöllő központjában (János utcai) másfél szobás, 42 nm-es, felújított,
gázkonvektoros (külön wc, spejz), alacsony rezsijű, egyedi mérőkkel, külön
tárolóhelyiséggel, garázzsal eladó. Tel.: 20/536-3032, 28/421-842.
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított, 1,5 szobás lakás
tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/2165-412.
* Gödöllőn, Szabó Pál utcában társasház egyik lakása eladó. Ára:
22.000.000 Ft. Érdeklődni: 70/223-7907.
* A Kazinczy lakótelepen 60 nm-es, erkélyes lakás frissen felújítva, egyedileg, igényesen kialakítva, extra felszereltséggel eladó. Érd.: 30/343-3107,
16 és 18 óra között.
* Gödöllőn, az Alvégben, csendes környezetben, kertes társasházban eladó
egy 61 nm-es (41 nm+25 nm-es galéria) konvektoros, gázbojleres lakás, 30
nm-es pincével. Tel.: 20/312-1935.
*Gödöllő Antalhegyen körpanorámás, 613 nm telken kétszintes, 31 nm-es,
tégla nyaraló családi házakkal beépített környéken sürgősen eladó. Akciós
ár: 7,5 MFt , Reg.szám: 4191
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Antalhegyi részén, panorámás domboldalon 970 nm-es, parkosított telken 36 nm-es, téliesített, alápincézett faház lakóházas környezetben
sürgősen eladó. Akciós ár: 12,8 MFt ,
Reg.szám: 5672 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Szada várdombi részén 855 nm-es építési saroktelek érvényes ikerházas
építési engedéllyel, ásott kúttal, földkábelen bevezetett 3 fázisú árammal
sürgősen eladó. Irányár: 8 MFt Reg.szám: 5601 Tel.: 06-70-454-0352; 0628-414-870
* Gödöllő Blahai részén panorámás, domboldali építési telek , 723 nm
alapterületen, kiváló közlekedési lehetőséggel eladó. Irányár: 12,5 MFt
Reg.szám: 5670 Tel: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Királytelepen építési saroktelek, 864 nm, frekventált utcában,
iskola mellett, autóbusz járat vonalában, ásott kúttal, eladó. Akciós ár: 14
MFt Reg.szám: 7579 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Aszódon 2004-ben felújított 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gáz konvektoros, IV. emeleti tégla lakás eladó. Irányár: 8,5 MFt Reg.szám: 5640 Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő János utca csendes részén kétszobás, 49 m-es, konvektoros,
nagy konyhás, II. emeleti lakás lambériázott előtérrel eladó. Irányár: 10,8 M
Ft Reg.szám: 15220 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő János utcában kívül-belül frissen felújított, másfél szobás, 43 mes, konvektoros, II. emeleti, azonnal költözhető lakás eladó. Akciós ár: 10,2
MFt Reg.szám: 5657 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő János utcában igényesen felújított, másfél szobás, 43 m-es, konvektoros, III. emeleti lakás eladó. Irányár: 10,9 MFt Reg.szám: 4184 Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Nagyfenyvesben, aszfaltozott utcában, 74 nm-es, 2,5 szobás,
egyedi fűtéses tégla lakás beépíthető tetőtérrel, garázzsal együtt eladó.
Irányár: 18,5 MFt Reg.szám: 4190 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Erdőkertesen csendes környezetben 1080 nm-es parkosított telken 130
nm-es, 1 nappali + 3 hálószobás, tetőtér beépítéses, 2 generáció számára
alkalmas családi ház, 90 nm-es szuterénnel sürgősen eladó. Irányár: 23 M
Ft Tel.: 06-70-454-0351
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* Galgamácsán 1100 nm-es telken, 2003-ban épült 98 nm-es, 1 nappali +
2 hálószobás családi ház eladó. Irányár: 11,6 M Ft Reg.szám: 5667 Tel.: 0670-454-0350; 06-28-414-870
* 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 Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szobás családi ház,
40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott telekkel. Iá: 16,7 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 nmes melléképülettel, 930 nm-es telekkel. Iá: 24 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 107 nm alapterületű, 3 szobás félig alápincézett, felújított családi ház különálló garázzsal (bevezetett ipari árammal, elektromos kapuval),
10 nm-es melléképülettel, 958 nm-es összközműves, ápolt telekkel. Iá: 24,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllő legkeresettebb részén, a Kertvárosban 97 nm alapterületű, 3
szobás családi ház, 60 nm-es garázzsal, műhellyel, 790 nm-es telekkel. Iá:
27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban összesen 130 nm lakóterű, nappali + 3 szobás,
2 fürdőszobás tetőteres családi ház, télikerttel, garázzsal, 150 nöl-es
telekkel. Iá: 36 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: 28/411-086 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:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a János utcában földszinti, 54 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás,
saját tárolóval. Iá: 12,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves, csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es,
1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű,
igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses,
téglaépítésű lakás eladó. Ár: 16,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2 közötti
új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Királytelep, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított,
1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es
terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 610m2-es kert.
Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők
Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parkettás,
sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2
garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház eladó.
1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, háztartási
helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és Szent
Imre utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint, egyeztetés alapján,
megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, kedvező
hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők,
augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2
garázs, 400m2-es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban:
24,7MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött, felújítandó, 130m2-es,
1nappali+2szobás+3félszobás sorházi lakás. 2fürdőszoba, 14m2-es háztartási helység, 25m2 tároló, 12m2 terasz, 24m2 garázs, parkosított
telek. Irányár: 22,9MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti,
61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár:
12,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Pál László közben, felújítandó,
43m2-es, földszinti,
1+félszobás, gáz fűtésű lakás eladó. MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL!
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú, 74m2-es,
2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2
panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba
(152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350600m2), kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Erzsébet körúton, 2004-ben felújított, 63m2-es,
2szobás, teraszos lakás eladó. Ár: 11.850.000,-Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey körúton, újszerű, 90m2-es, 1nappali+3szobás,
I. emeleti, teraszos (48nm) lakás, 22m2-es garázzsal. Irányár: 33,4MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi területen, panorámás,
928m2-es ősfás telek, 45m2-es felújítandó, vagy bontandó házzal eladó.
Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3 szobás családi
ház eladó. Konvektor fűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram, 791nm-es
telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -József A. utcában, 88-ban épült, 140m2-es,
1nappali+4szobás családi ház. Gáz fűtés, riasztó, légkondicionáló, 16m2-es
panorámás terasz, 16m2-es garázs, 10m2 pince, 500m2-es parkosított
telek. Ár:36MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, 2003-ban épült, 108nm-es, 1nappali+3szobás társasházi lakás. 2 fürdőszoba, duplagarázs, pince, tároló, parkosított telek.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Kazinczy körúton jó állapotú, 58nm-es, III. emeleti, 2
szobás lakás. Egyedi gáz fűtés, terasz, tároló. Ár: 12,3MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Királytelep 2003-ban felújított, 145nm-es családi ház.
1nappali+2 szoba+3 félszoba, 3 fürdőszoba, 15nm terasz, garázs,
10nm pince, parkosított 1.103nm telek. Ár: 32,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* TELEK Gödöllő Ligeti Juliska utcában, 1.653nm-es panorámás, fantasztikus növényzetű építési telek, kis faházzal eladó. Közművek az utcában.
Ár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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. Érdeklődni lehet: 06-30-2321728 számon
* Kertes családi házban 1-2 fő részére lakrész albérletbe kiadó. Tel.:
70/250-3276.
* Gödöllő kertes övezetében, a 30-as főút mellett, társasházban külön
bejárattal, félig bútorozott lakás azonnali beköltözéssel, hosszú távra kiadó.
Ár: személyes megbeszélés alapján. Érd.: minden nap 16 óra után a 06-209720-101 telefonszámon.
* Lakás kiadó Gödöllőn, Szent János utcában. 2 szobás, erkélyes, felújított.
Júniusi beköltözéssel. Tel.: 30/448-4538.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás két garázzsal,
tárolóhelyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.:
20/9459-939.
*Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1 szoba
+ nappalis bútorozatlan, új építésű lakása csak igényesnek, hosszú távra.
Tel.:30/9617-621.
* Gödöllő központjában 1,5 szobás, bútorozott, erkélyes, igényes lakás
hosszú távra kiadó június 1-től. Tel.: 30/677-8302.
* Városközpontban albérlet kiadó hosszú távra. Érd.: 70/319-8361.
* Gödöllőn a Klapkán albérlet kiadó! Szoba + konyha + fürdőszoba, rezsivel
együtt 45.000 Ft. Érd.: 30/2735-206.
*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.
* 1. emeleti, parkra néző, 2 szobás, bútorozott, erkélyes lakás a
Palotakerten hosszú távra, igényesnek kiadó. 55 eFt + rezsi, 110 ezer Ft
kauciót kérek. Érd.: 20/956-3212 vagy 414-654, este.
* Fácán soron lakás kiadó: 2 szoba, ebédlős, gázfűtés, kertkapcsolat. Tel.:
20/912-1979.
* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű, bútorozott lakás
aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.
*Családi ház garázzsal július 1-től hosszú távra kiadó irodának vagy családnak. Érd.: 28/418-757.
*Városközpontban július 1-től két és félszobás, erkélyes, 2. emeleti, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 70/9418-819.
* Gödöllő belvárosában, az Erzsébet park közelében, csendes társasházi
környezetben 2 és félszobás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. A lakás
felújított, nem panel, egyedi fűtésű, parketta, lambéria, parabola., stb. Tel.:
30/627-6581.
* Utcáról is külön bejáratú, berendezett 1 szoba összkomfortos, kicsi lakás
pici rezsivel, minden fogyasztó külön mérővel. Azonnal beköltözhető hosszú
távra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Az ár személyes megbeszélés alapján.
Parkolás zárt udvarban. Tel.: 20/488-0584.
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* Gödöllő központjában, kastélyra néző, 1,5 szobás, vízórás, kábeltévés,
bútorozott lakás júniustól 50 eFt + rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szükséges.
Tel.: 70/316-5381.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455583.
* Gödöllő területén albérleti szobát KERESEK. Tescoban biztonsági őrként
dolgozó, leinformálható 30 éves férfi. Tel.: 30/746-7540.
* Egyetemisták vagy bejáró dolgozók részére különbejáratú kis lakás kiadó.
40.000 Ft/hó. Gödöllő, Asbóth S. út 9. Tel.: 414-424.
KIADÓ

* Üzlethelyiség kiadó a kistarcsai kórház belső udvarában lévő üzletsoron.
Tel.: 20/326-15-43.
* 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.
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Tel.:
20/9420-455.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* *SZÖVEGSZERKESZTÉS*FOTÓNYOMTATÁS*SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS*
számítógépes adatrögzítést (szövegszerkesztést) névjegykártya- és
szórólapkészítést, fotó-, és pólóra vasalható matricák készítését vállaljuk.
06(20) 513-5191
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
* Egészséges életmód WELLNESS témakörben vásárlókat, partnereket
keresek. Nem házalás! Tel.: 20/381-6977.
* ÉLETLEN? NEM VÁG? Forduljon bizalommal hozzám. Kiss László késesköszörűs mester. Gödöllő, Bethlen G. u. 41. H-P: 9-18 óráig. Tel.: 413-849
vagy 20/550-1277.
*REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes
kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542,
mobil: (20) 3685-888.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés,
elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása,
vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA.
Tel.: 28/452-542, 20/450-6198, 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép
bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás,
csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS
MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok,
vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004.
* 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.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök
motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók,
fix és mozgatható szúnyoghálók készítése. Reluxák fából is!
Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert.
Tel.: 30/942-6848, 28/414-230.
* 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.
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* 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.
* Skoda 120 L típusú gépkocsi 77 ezer km-rel, vonóhoroggal, tetőcsomagtartóval, rádióval, érvényes műszakival, megkímélten eladó. Tel.:
414-093.

* 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.: 06-203289-666.
* Pályázatok, üzleti tervek készítése határidőre, magas színvonalon,
sikerdíjazással. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A válasz: FRONESIS.
Tel.: 30/263-6938.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70944-2377.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486029, 70/384-8711.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása
hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u.
10. Tel: (20) 355-9709.
* 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)
371-9862; 411-293.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* Költöztetés, lomtalanítás, lakásátrendezés! Tel.: 06/30-9134-599.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás.
Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól,
ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
OKTATÁS
* ANGOL és "Kutyás" TÁBOR! ANGOL nyelvi tábor, valamint KUTYAGYEREK 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
* Matematika, fizika és kémia korrepetálás általános- és középiskolások részére. Tel.: 30/327-1473.
* 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
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/686-4107.
* 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.
* 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, 30/4973066.
* Angol nyelvű művészeti tábor gyermekeknek július 11 és augusztus
12 között, heti turnusokban Gödöllőn. Angol nyelvi foglalkozások, festés, rajzolás, furulyatanítás. Jelentkezés: június 10-ig. Tel.: 20/4468317.
* Egyetemista lányok angol tanítást, tolmácsolást, fordítást vállalnak.
Tel.: 30/747-9532.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es Honda
MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada Samarához új
gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft), Trabant emelő (1
ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/3585309).
* Eladó FORD MONDEO 2.0i 16v 136 LE, 1993. 10. havi, friss zöldkártya, műszaki, szürkemetál színű. Extrák: 4 elektromos ablak, klíma,
szervókormány, el. ülés, könyöklő, ABS + ASR, ködlámpa, plüss belső,
elektromos tükrök + tetőcsomagtartó + téligumi garnitúra (új), fed.
computer. Családi okok miatt sürgősen eladó! Piaci ára alatt! Érd.: 0620-374-8906.
* Robogó eladó! 50 cm3-es, 2002 gyártású, Spyrit típusú. Tel.:
30/448-4538.

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 PB-gázpalack (3
ezer Ft), 2 db 57 mm-es, 2,8 m hosszú vascsőoszlop (3 ezer Ft), 5 db
8x9,5 cm-es Elzett zár (1500 Ft), és 1 db 7x16 cm-es (500 Ft), Arcoplax
45 cmx7,5 méter zöld kerítés díszdrót (2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* 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 fagyálló csemperagasztó 500 Ft/zsák, 3 cm-es lépésálló lap 6
mm/4000 Ft-ért, nayg űrtartalmú műanyag hordók, megbeszélés
alapján. Tel.: 30/440-6738.
* Új Wagon R+ -ra való üléshuzat olcsón eladó. Ugyanitt Sony Ericsson
z600-as mobiltelefon eladó. Tel.: 20/555-1829, 70/944-2802.
* Eladó két raklap építkezésből kimaradt Phoroterm 38-as tégla. Olcsón
elvihető. Tel.: 30/9340-763.
* Udvari fa wc féláron, 15.000 Ft-ért eladó. Egy ház építésénél használt.
Tel.: 30/445-1597.
* Eladó egyedi készítésű diófából hálószobabútor, faragott háttámlás
székek, jó állapotú fehér zománcos kétaknás kályhák, festett konyhabútor garnitúra, Csepel varrógép. Érd.: 18-20 óráig: 28/412-488.
* Eladó 2 db gyermekkiságy, piros műbőr konyhasarokgarnitúra 2
székkel, új állapotú fakarfás fotel, női kerékpárok, újonnan áthúzott
sezlony, fatragacs, új drótháló. Érd.: 18-20 óráig: 28/412-488
* Klasszicista stílusú faragott franciaágy felújított állapotban, 2 éjjeli
szekrénnyel eladó. Tel.: 20/4468-317.
* Eladó 1 db gáztűzhely, 1 db automata mosógép, 1 db mikro, 1 db tv, 1
db franciaágy, 1 ülőgarnitúra,. 1 sarokgarnitúra - kihúzható, 1 db 3,60as és 1 db 3,20-as német tölgy szekrénysor, 1 db 2 x 3 m szőnyeg,
Suzuki (1.3) GLX tetőcsomagtartó. Érd.: 28/418-757.
* Hajdú mosogatógép és 1 db páraelszívó eladó. Tel.: (20) 9455-583.
* Gyógyító ásványokkal kevert tiszta baromfitrágya ingyen elvihető.
Gödöllő, Asbóth S. út 9.
* Eladó fehér színű akasztós és polcos szekrény 2-2 db 6000 Ft-ért. Tel.:
20/498-8655.
* Eladó 2 db Sofa gyártmányú új ablak, áfa nélkül. 88 x 148-as
külméretű, K 1,1 hőszigetelő üveggel, Roto vasalattal, jobbos, bukó-nyíló.
Tel.: 30/384-0113.
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.
* Grillsütő kőből 29900 Ft. Gödöllőn házhoz szállítása ingyenes. Kerti szálmalom fából, magassága 80 cm, 12900 Ft. Kerti díszkút fából, magassága 115
cm, 19900 Ft. Kerti tavak nagy választéka! Osztrák minőségi fűmagkeverék
kedvező áron, 1 kg 740 Ft. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő,
Szabadság út 28/b. Tel.: 514-456. Hétvégi nyitvatartás: szombat 7-16-ig,
vasárnap 7-13-ig.
*NAPFÉNY OTTHONHÁZBAN igényes lakrész kiadó ellátással, nyugdíjasoknak.
Érdeklődni a 06/28-416-375 számon lehet. Cím: Gödöllő, Lázár Vilmos u. 127.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
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A Polgármesteri Hivatal csapata

Az F3-as gyõztese a fõvárosi Húsosfagyi (24) lett,
a Zuglói Sasok (8) és a monori Showtime (7) elõtt.
A gödöllõi Buta Fatraktor és a Seresek egy-egy
ponttal zárta a versenyt.
A nyílt korcsoportban (F4) húsz csapat küzdött
a gyõzelemért. Ezen a napon az esztergomi Yuhééé (21) bizonyult a legjobbnak. Mögöttük két
gödöllõi csapat állhatott fel a dobogóra. A Diósbejgli a második, a Jackass a harmadik helyen végzett. A bejglisek most indultak elõször (5), a Jackass két fordulóban gyûjtötte össze a pontjait (5). A
GEAC együttesének ezúttal be kellett érnie egy
kilencedik hellyel.

Csúcssikerek
Erdélyi Zsófi kivágta a rezet
A GEAC utánpótlás válogatott atlétája (Gadanecz György tanítványa) újabb sikereket könyvelhet el. Az abszolút nõi bajnokságban csak néhány
„profi“ felnõtt elõzte meg, saját korosztályának bajnokságát pedig kiváló idõvel nyerte. 10000 m felnõtt Ob: 5. Erdélyi Zsófia (35 p. 51 sec.); Junior
Ob.: 1. Erdélyi Zsófia.

A győztes gödöllői női csapat

orgazdaság (4) elõtt. A gödöllõi Félbetépett csapat egy pontot gyûjtött a fordulóban. A hárompontos dobóversenyt a fiúknál a vajkezû Kovács Gergely (Gödöllõ) nyerte, aki vezet az összetett pontversenyben. A lányoknál Soós Edit célzott a legjobban. Részletes eredménylistát és rengetek
képet lehet nézegetni a www.pmksz.hu honlapon.
A férfi ötösben két gödöllõi csapat lépett pályára. A Gold Boys (17) jól játszott és mindenkit legyõzött. A Polgármesteri Hivatal (3) csapata derekasan küzdött, de az alkalmi társulat néhány
ponttal lemaradt a dobogóról. Az öregfiúk között
a Média Markt (18) lett a második, megelõzve a
Földmérõ (11) csapatát.
A nõi kettesben szintén gödöllõi siker született.
A Dehogyisnem (13) biztosan szerezte meg a gyõzelmet a Pálya Ördögei (12) és a Nomád Tacskók
(9) elõtt. A Köteg Nádszál (Gödöllõ) ezúttal egy
ponttal lett gazdagabb. Az N3-as korosztályban
budapesti csapatok állhattak fel a dobogóra. A sorrend: Dunakavics (13), Szira (10), Pit Bulls (14).
Gödöllõt három együttes képviselte. A Fájdalom
(6) ötödik helyen zárta a versenyt, a VII. rész és az
Ötye 1-1 pontot szerzett.
A vegyes kategóriában az esztergomi Parízer
(21) nyert a monori MTE (18) és a budapesti Vám-

Atlétika

Az öregfiúk együttese

A szervezõk köszönik Buday Zsolt és Csordás
Gábor fõszervezõk munkáját, a Kalória KHT, a
VÜSZI KHT, a pályabírók segítségét, valamint
Farkas Józsefnek az egész napos hangosítást.
-esztíFotók: Rehorovszki Gábor, Pánker László

Kiválóan szerepelnek a GEAC gyermek atlétái
Honvéd országos nyílt versenye
A gödöllõi atléta-palánták nem csak helyezéseikkel, hanem nagyszerû teljesítményeikkel is felhívták magukra a figyelmet ezen az igazi atlétafesztiválon. Bár Ákos bácsi mindenkivel elégedett volt,
– ami azért nem mindig fordul elõ – ki kell emelni
Vágó Vivient (10 éves), aki „mindent vitt“, Rendik
Zsófit (11 éves) minõségi eredményeiért, Szabó
Lucát (11 éves) és Tiborcz Juditot (12 éves) kislabda-hajító gyõzelméért és Ferencz Adélt (12 éves)
600 m-es futásáért. Eredmények: 10 évesek: 60
m: 1. Vágó Vivien, 2. Varga Fanny, 4. Bozsik Dóra, 600 m: 1. Vágó Vivien, 2. Horváth Réka, 3. Bozsik Dóra, távol: 1. Varga Fanny, 2. Vágó Vivien,
3. Bozsik Dóra. Kislabda: 1. Vágó Vivien, 2. Varga
Fanny. 11 évesek: 60 m:1. Rendik Zsófia, 4. Kovács Janka 600 m: 1. Szabó Luca, 4. Kovács Janka, távol: 1. Rendik Zsófia, kislabda: 1. Szabó Luca. 12 évesek: távol: 4. Ferencz Adél, 600 m: 1. Ferencz Adél, kislabda: 1. Tiborcz Judit.
Gödöllõ város bajnoksága
Sajnos ezt a versenyt a hazai pálya versenyre való
alkalmatlansága miatt már harmadik éve a Honvéd
Tüzér utcai pályáján rendezzük. A gyermek számokat ezen a bajnokságon is a „hazaiak“ uralták.
Különösen a gátfutásban nyújtottak mind technikában, mind teljesítményben olyat, amire az „öreg
rókák“ is csettintettek. Az idegeneknek ezen a versenyen sem termett sok babér. Kiemelkedett az
összes gátfutó, élükön Rendik Zsófival, a magasugrók (Ferencz Adél és Radnóti Eszter, Vágó Vivi-
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en és Varga Fanny) most is látványos csatákat vívtak. Eredmények: 10 évesek: 60 m: 1. Varga Fanny, 2. Vágó Vivien, 4. Bozsik Dóra, 600 m: 1. Horváth Réka, 2. Bozsik Dóra, 60 m gát: 1. Vágó Vivien, 2. Varga Fanny, magas: 1. Vágó Vivien, 2.
Bozsik Dóra, 3. Varga Fanny. 11 évesek: 60 m: 1.
Radnóti Eszter, 2. Rendik Zsófia, 3. Sleisz Csilla,
4. Kovács Janka, 600 m: 1. Szabó Luca, 2. Kovács
Janka, 3. Ligeti Julcsi. 60 m gát: 1. Rendik Zsófia,
2. Szabó Luca, 3. Radnóti Eszter, magas: 1. Radnóti Eszter, 2. Szabó Luca, 3. Rendik Zsófia, 4.
Kovács Janka. 12 évesek: 60 m: 1. Duczon Eszter,
3. Ferencz Adél. 600 m: 1. Ferencz Adél, 2. Duczon Eszter, 3. Szabó Adrien. 60 m gát: 2. Ferencz
Adél, magas: 1. Ferencz Adél, 3. Tiborcz Judit.
Rendik Zsófia, a Petõfi Sándor Általános Iskola
4. osztályos tanulója, a GEAC sportolója remek
részeredményekkel, meggyõzõ fölénnyel nyerte a
megyei diákolimpia összetett versenyét (60 m: 8,8
sec., távol: 422 cm., kislabda: 28,10 m.) és jutott az
országos döntõbe.
Egyetemi - Fõiskolai Atlétikai Bajnokság
Szenzációsan szerepeltek a SZIE atlétái
Budapesten, az UTE pályáján két napon át versenyeztek a felsõoktatás legjobbjai. Mivel a felnõtt
magyar atlétika élvonala zömét õk alkotják, így a
gyõzelmeknek, helyezéseknek komoly értékük
van. Az Egyetem fennállása óta nem volt ilyen sikeres, mint a mostani bajnokságon. Hét bajnoki címet
és számos dobogós helyezést értek el az atléták. A
csapat kiemelkedõ egyéniségei: Bobcsek Emese,
Erdélyi Eszter, Listár Nikolett és Pék Andrea.
Eredmények: Nõk: 100 m és 200m: 1. Listár
Nikolett 12,47, ill. 24,42; 200 m: 3. Bobcsek Emese 25,41; 400 m: 1. Bobcsek Emese 56,62, 2. Pék
Andrea 57,14, 7. Szeleczky Xénia 60,34; 1500 m:
1. Erdélyi Eszter 4,32,47; 3000 m: 1. Erdélyi Eszter 9,37,75. 400 m gát: 1. Pék Andrea 60,77, 5.
Szeleczky Xénia 69,67; 4 x 400 m: 1. Sz. I. E. - Szeleczky X. - Erdélyi E. - Bobcsek E. - Pék A.
Férfiak: 400 m:4. Agócs Zsolt 50,31, 5. Kolesza
Gergõ 50,78; 800 m: 4. Kolesza Gergõ 1,56,55;
400 m gát: 4. Agócs Zsolt 54,09; távol: 5. Szibilla
László 658 cm. 4 x 400 m: 3. Sz. I. E. - Lálity Zs. Agócs Zs. - Láng V. - Kolesza G.
Benkő Ákos - Markó Gábor
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Albert Schweitzer üzenete
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Beküldési határidõ: 2005. június 2.
A 18. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A Szentlélek azért adatott az Egyháznak,
hogy hatalma által Isten népének egész közössége, bármennyire sokféle, kitarthasson a
reményben.“

Y

TANULÓ
VEZETÕ

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték: Zelnik Róbert,
Palotakert 8., Cseri Tibor, Kazinczy krt. 28.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Kuti Mihályné, Egyetem tér 3., Zsigri Zoltán, Köztársaság u. 62.
A Városi Filmszínház kedvezményekre
jogosító klubkártyáját nyerték: Báthori
Gizella, Blaháné u. 105., Tóth Gergõ, Csalogány u. 7.

Hetedik szezon

Május 28-án nyit a strand

ÚSZÁSOKTATÁS

Május 28-án, szombaton reggel kilenc órakor
nyílik az egyetemi strand; a népszerû fürdõ már a
hetedik szezont kezdi a VÜSZI Kht. üzemeltetésében.
A nyitásra elvégzik a szociális és kiszolgáló helyiségek festését, a kültéri eszközök javítását és a
szokásos gépészeti karbantartást.
A strand mindennap 9-tõl 19 óráig tart nyitva; a
reggel úszni kívánók számára hétfõtõl péntekig 6
és 8 óra között van lehetõség.
A belépõjegyek ára az idén nem változik: felnõtt hétköznap 500 Ft, gyermek hétköznap 300,
felnõtt hétvégén 600, gyermek hétvégén 350, diák
(14 évtõl) hétköznap 440, hétvégén 540, a nyugdíjas jegy 350, az úszójegy pedig 240 Ft.
A strand az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a
nyár végéig várja vendégeit.

a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájában

2005. június 20 - július 8.
naponta 8-10 óra között
(választható idõpontok:
8 - 8.40, 8.40 - 9.20, 9.20 - 10)

úszásoktatást szervez
a FUT Alapítvány
5-10 éves korig (kezdõknek és
már úszni tudóknak)

RÉSZVÉTELI DÍJ: 9000 FT
Jelentkezés és érdeklõdés:
naponta: Bencsik Ernõ tanár úrnál
reggel 8 és 9 között, valamint
19 óra után a 420-632-es telefonszámon

