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Elkezdődik a volt községháza felújítása

Hárman szavaztak nemmel
Sokévnyi igyekezet, vesződség és erőfeszítés után május 26-án a képviselőtestület többségét alkotó, a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub, a Fidesz-MPP és a
MIÉP színeiben megválasztott képviselők név szerinti szavazáson igent
mondtak arra, hogy a Phoenix Ingatlanés Vagyonkezelő Kft. és az Öresund
Holding Vagyonkezelő Kft. által létrehozandó részvénytársaság a jogerős
építési és bontási engedélyek kézhezvételétől számított 20 hónapon belül
elvégezze a ház átépítését és újra élet
költözzön a falak közé.
A régi Gödöllõbõl nem sok maradt. Városunk
képét – mint történelmét is – élénk törések jellemzik. A paraszti, a monarchiabeli, a Horthyérát és a szocialista korszakot tükrözõ épületek,
utcák, negyedek azt mutatják, hogy sokan csináltak rajta valamit. Látványában is várossá
emelni a települést bonyolult, nehéz, idõigényes feladat. Erõforrások, emberi alkotóerõ,
ösztönzés, fantázia, kitartás és szerencse szükségeltetik hozzá.
Ha folytatódott volna a 70-es és a 80-as évek
építészeti szõnyegbombázása által diktált ütem,
a Szabadság téren ma már csak a református
templom állna a régi épületek közül. A volt községháza megmenekült, de sokan kételkedtek
benne, hogy megmarad-e. Az önkormányzat a

Alapítva 1992

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Hagyományteremtõ szándékkal rendeznek
immáron második alkalommal fõzõversenyt a
városi piacon.
(3.oldal)
Elkészültek és helyükre kerültek a Lokálpatrióta Klub által készíttetett padok az Alsóparkban.
(3. oldal)
A szenvedélybetegségek megelõzésérõl tartottak konferenciát városunkban. A MÖSZ által megrendezett konferencián az önkormányzatok és a KEF feladatairól és lehetõségeirõl cserélték ki tapasztalataikat a szakemberek.
(6. oldal)
Közel kétezer gyermeket mozgattak meg a
gödöllõi pedagógusok a Kihívás Napján.
(15. oldal)

A rövidesen megszépülő volt
községháza látványterve

kezdetektõl fogva méltó hasznosítására törekedett. Ez a szándék a rendszerváltás gazdasági
válságában fogant, amikor munkanélküliek sokaságát fogadta az épületben megnyitott munkaügyi kirendeltség. Udvarában ekkor kezdte
mûködését a szeretetkonyha. A Dózsa György
úton észak-déli irányban egymás mellé rakott
toronyházak elõterében lepusztultan is ékszer-

dobozra emlékeztet a „boldog békeidõk“ fellendülését idézõ községháza. A gödöllõiek számára a város képéhez tartozó, érzelmileg is fontos építészeti emlék, a hazai szecesszió megmentésre és megõrzésre érdemes alkotása. Az
önkormányzat ingatlanvagyonának egyik legfontosabb épületeként tartja számon.
(folytatás a 2. oldalon)
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Az ajánlat szerint a községháza eredeti állapotában helyreállítandó homlokzata mögött és a
lebontandó toldalék szárnyépület helyén 64 kétA volt községháza szállodai és kereskedelmi ágyas szobával mûködõ, 3 csillagos szálloda lécélú hasznosításának tanulmánytervét 2002-ben tesül. A földszintre 150-180 vendéget befogadkészíttette el az önkormányzat, majd elkezdõdött ni képes, étteremként is szolgáló kávéház kerül.
a hasznosítási lehetõségek és feltételek feltárása. A két emelet belmagasságú bálterem a mellette
Már ekkor egyértelmû volt, hogy a megvalósí- lévõ, összenyitható termekkel együtt a város
táshoz külsõ forrás bevonására lesz szükség.
konferenciaközpontjaként is mûködhet. Az udvaron és az utcai oldalon üzletek nyílnak. A díszburkolatos, fákkal ékesített
udvar a Dózsa György úttal párhuzamosan, a Szabadság tértõl a Kossuth
Lajos utcáig terjedõ, egymásba kapcsolódó belsõ udvarokból kialakítandó
passzázs, sétálóutca elsõ eleme lesz.
Az udvar alatt 33 férõhelyes mélygarázs épül.
Ha a jogerõs bontási és építési engedélyek október elején a befektetõk rendelkezésére állnak, akkor jövõ auguszA leendő
tusra teljesen megújulnak az épület
udvari rész
homlokzatai. 2007 tavaszáig az utcára
nyíló helyiségeket (kávézók, üzletek)
A Phoenyx Ingatlan és Vagyonkezelõ Kft. már nem érintõ belsõ munkálatokat is befejezik.
2003 márciusában jelentkezett azzal az elképAz épületet a várostól 25 évig bérlõ részzeléssel, hogy az épület teljes rekonstrukcióját vénytársaság 6,2 millió eurós (250 forint/euró
a hasznosítási tanulmánytervben ajánlott célok- árfolyamon számolva 1,55 milliárd forintos)
kal valósítja meg. A tárgyalások során az önkor- vételárának megfizetése 2007-ben kezdõdik. A
mányzat azt az álláspontot képviselte, hogy az vételárrészletek 2007-tõl fokozatosan növekedépület a város tulajdonában maradjon. A késõb- nek egy kezdeti alacsony szintrõl a futamidõ
biekben csatlakozott az Öresund Holding Va- végéig. A vételárrészleteket 19 év alatt fizeti
gyonkezelõ Kft. is. A társaságok kilátásba he- meg az önkormányzat évi 5,39 %-os kamattal.
lyezték, hogy egy részvénytársaságot létrehozAz ajánlattevõk – a részvények majdani elava magántõkébõl felújítják, átépítik az ingat- dói – a mûködési engedélyek megszerzését kölant. Felajánlották az önkormányzatnak, hogy vetõ négy évig menedzsmentszolgáltatást nyújvendéglátó-ipari mûködésének megkezdése tanak. Az elsõ 20 hónapban a társaság által az
után, a ráfordításaiknak megfelelõ vételáron, önkormányzatnak fizetendõ bérleti díjak 100,
hosszú lejáratú, halasztott fizetéssel vásárolja az azt követõ egy évben 75, majd az utolsó 16
meg tõlük az épületet bérlõ részvénytársaságot.
hónapban 50 %-áért felelnek. Erre való tekinA társaságok szándéknyilatkozatát a képvi- tettel ebben az idõszakban az önkormányzat tuselõ-testület idén januárban 13 igen szavazattal, lajdonosi jogai a részvénytársaság vezetésével
11 ellenzéki képviselõ tartózkodása mellett to- szemben korlátozottak lesznek.
vábbtárgyalásra érdemesnek tartotta.
A számítások szerint a város tulajdonába kerülõ részvénytársaság olyan mértékû bérleti díAz ajánlat: szálloda, üzletek,
jat fizet a városnak, az épület tulajdonosának,
sétálóutca
amely fedezetet nyújt a vételár megtérítésére.
A Phoenix és az Öresund Kft. az önkormány- Gödöllõ tehát úgy jut hozzá a megújult épületet
zattal való folyamatos egyeztetés mellett május mûködtetõ részvénytársasághoz, hogy ehhez a
11-re kidolgozta a végleges hasznosítási ajánla- városi költségvetést várhatóan sem most, sem a
tot. A képviselõk a projekt valamennyi doku- jövõben nem kell igénybe vennie.
mentumát megkapták a május 26-ai ülésre.
(folytatás az 1. oldalról)

Előzmények:
tanulmányterv, befektetők

Felelősen
Én lennék a felelõs, ha valakinek a fejére esne a
községháza erkélye – mondta hozzászólásában
dr. Gémesi György polgármester. Az épület sorsa
élénken foglalkoztatja a gödöllõieket, akik tanúsíthatják, kisebb-nagyobb lépésekkel, de mindig
arra törekedett az önkormányzat, hogy elérje a
ház kiürítését, ami nélkül el sem lehet képzelni a
felújítását és hasznosítását.
Abban ugyanis nincs vita, hogy lebontsák,
vagy felújítsák az épület. Nekünk ez maradt, ezt
kell megõrizni, s mielõbb életet lehelni a falai közé, hiszen akkor is költeni kell rá, ha nincs pénz a
felújítására. A községháza idegenforgalmi célú
hasznosítási tanulmányterve szinte egy idõben
készült el az alsóparki termálfürdõ koncepciójával. Kiderült, mindkettõ megvalósítható, együtt
egymást erõsítik – de egyikhez nincs elég pénze
a városnak. Azért sincs, fogalmazott Gémesi
György, mert az állam, ahogyan más településektõl, úgy Gödöllõtõl is több százmillió forintot
von el adók átcsoportosításával, áfa fizetési kötelezettség elõírásával, idén pedig már költségvetési zárolással is. És azért sincs, emlékeztetett az
ülésen Fábián Zsolt alpolgármester (Gödöllõi
Lokálpatrióta Klub), mert a város más célokra kívánja fordítani fejlesztési forrásait. A Damjanich
iskola felújítása 7-800, az új besnyõi óvoda építése 3-400 millióba kerül, a Hajós iskola egymilliárd forint feletti beruházás lesz.
A községháza újjáélesztésére most megszületett a többség által alkalmasnak ítélt, magántõke
befektetésére alapozó ajánlat. Ezzel a módszerrel, a tõke partnerségével él az állam is, amikor
immár a kötelezõ feladatainak ellátásához, például a felsõoktatás fejlesztéséhez veszi igénybe a
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külsõ forrásokat. Amiket persze – hosszú távú
törlesztéssel – vissza kell fizetni. (A gödöllõi
egyetem 8 milliárd forintos tõkebevonásra készül
– a szerk.)
Kell-e, akarjuk-e hogy élénk idegenforgalma
legyen a városnak? Van-e erre valóságos igény?
Biztató, hogy – az önkormányzat erõfeszítéseinek, ráfordításainak következtében is – egyre
többen látogatják a kastélyt. Korábbi beruházások, így például a városi múzeum felújítása, új
gyûjteményeinek megvásárlása is a bõvülõ vendégforgalommal számolt. (A mûtárgyakat egyre
gyakrabban „hívják meg“ külföldi tárlatokra.) Itt
érdemes megemlíteni azt is, hogy az önkormányzat évrõl-évre jelentõs összeggel támogatja a regionális turisztikai egyesületet. Ezeknek egyszer
meg kell térülniük! A napokban életre hívott városi innovációs klub alakuló találkozóján tudományos intézmények vezetõi a fejlõdés gátjaként
hozták szóba a szálláshelyek hiányát.
A gödöllõi fejlõdésbe vetett bizalomnak megannyi jelét adják azok a vállalkozások, amelyek
itt építkeznek, és jelentõsen hozzájárulnak az infrastruktúra fejlesztéséhez. Voltak olyan idõszakok, amikor Gödöllõ jövõképe az volt, hogy alvóvárosként munkaerõvel kiszolgálja Budapestet. Nekünk most nem ez a jövõképünk, szögezte
le Fábián Zsolt.
Ha mindenki hiányolja a szállodát Gödöllõrõl,
akkor miért félnek attól, hogy nem lesz tele? –
kérdezte a polgármester az ellenzéki képviselõktõl. Felelõsségvállalásukra hivatkozva hozzátette: a befektetõk bizalmának lényeges feltétele a
város vezetésének kiegyensúlyozottsága. Õ a vezetés részeseinek tekinti az ellenzéki képviselõket is. Az önkormányzati munka középpontjában
nem a politika, hanem a város áll.
sl

Vita: fenyegetés és válasz
Az ajánlat vitája során – ahogyan megszoktuk – ellenzéki képviselõk bírálták, a többségiek támogatták az elõterjesztést. Példa nélküli
volt azonban Kovács Barnabás szocialista képviselõ megszólalása: „Azt állítom, hogy aki ezt
az elõterjesztést megszavazza, az súlyos felelõtlenséggel jár el. Hogy ennek a tettének lesz-e
súlyosabb minõsítése és következménye, azt
hagyjuk a jövõre. Azt hiszem, itt nincs szükség
semmilyen közgazdasági tudásra vagy tapasztalatra, egy picike józan ész is elég ahhoz, hogy
lássuk, milyen károkat okozna a városnak, ha
elfogadnánk ezt az elõterjesztést“. Kovács szerint a törlesztési idõszak második felében évente több mint 200 millió forint tiszta nyereséget
kell visszafizetnie a városnak a 64 szobás szállodából. Hozzátette: „A sok hülye bûnözõ meg
kábítószert árul, meg lányokat futtat, ahelyett,
hogy sokkal jobban élne 64 szobás szálloda mûködtetésébõl.“
Székely Csaba egyetemi tanár, a gazdasági
bizottság elnöke elmondta, a felelõs magatartás
az ajánlat alapos tanulmányozása. Érdemes elvégezni a gazdasági elemzését és ezt õ meg is
tette. Az ajánlat üzleti terve korrekt, reális és
konkrét. Nagyon lényeges, hogy a törlesztést
(Kovács állításával szemben – a szerk.) nem a
tiszta nyereségbõl kell majd fizetni, hanem
költségként számolható el.
Kovács Barnabás a polgármester szemére vetette, hogy elõterjesztésében azt írta, a beruházás nem kerül pénzébe a városnak. Ezt az állítás
nem is kellett cáfolni, mivel egyáltalán nem
szerepelt a polgármester által leírtakban. Ide
vonatkozóan is érdemes azonban idézni Székely Csaba elemzését, aki kiszámolta, hogy ha
például 2011-ben a szálloda kihasználtsága a
tervezett 60 százalékos helyett csak 50 százalékos lesz, akkor a törlesztõ részletnek a szálloda
és a hozzá kapcsolódó egységek bevételbõl
származó hányadát 14 millió forinttal kell kiegészítenie a városnak. A vállalkozás természetesen egyaránt kockázatos a befektetõknek és
az önkormányzatnak is, de a beruházással megnyíló lehetõségeket is figyelembe kell venni.

Rövidhírek
Civil szervezetek támogatása
Gödöllõ idei költségvetésében 2,5 millió forintot különített el a város közéleti, kulturális
egyesületei, egyesületszerûen mûködõ közösségei, civil szervezetei pályázati támogatására.
Az április 5-i határidõre ötven pályázat érkezett
a közoktatási, mûvelõdési és sportirodára, öszszesen: 7,2 millió forintos támogatási igénnyel.
A képviselõ-testület május 26-i döntése szerint
a következõ szervezeteket támogatja a megjelölt összeggel:
Mozgássérültek Önálló Egyesülete gödöllõi
csoportja 50 ezer forint
56-os Szövetség Gödöllõi Szervezete 20
Gödöllõi Városi Nyugdíjasok Egyesülete 550
Máriabesnyõi Mária-lány csoport 30
Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete 240
Máriabesnyõi Kalász csoport 25
Gödöllõi Kertbarát Kör 40
Gödöllõi Fiatalok Baráti Köre 20
Történelem-Földrajz Kör 60
Teleki Pál Egyesület 125
Magyar Madártani Egyesület gödöllõi csoportja 30
Cigányzenekar 30
G 5 Fotográfiai Stúdió 50
943. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat 40
Sisi Baráti Kör 25
Erdélyi Vándor Székelyek Köre 20
Csontritkulásos Torna Baráti Kör 30
Hermann Ottó Magyar Orsz. Állat- és Természetvédõ Egyesület Gödöllõi Tagszervezete 71
GATE Zöld Klub Egyesület Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont 40
Gödöllõi Cserkészcsapatok Egyesülete 50
Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesülete
gödöllõi csoportja 50
Ifjúsági Vonószenekar 40
Magyar Kékkereszt Egyesület gödöllõi csoportja 70
Nagyboldogasszony Kórus 20

Az M0-s körgyûrû gödöllõi átkötésével Gödöllõ 15-20 perc alatt elérhetõ lesz a ferihegyi repülõtértõl. Önmagában ez a tény is az eddigieknél jóval nagyobb lehetõségeket ad az egyetem számára nemzetközi konferenciák szervezésére. Ehhez helyi szállodára is szükség van.
Komlós János, az Öresund Kft. képviseletében elmondta, azzal számoltak, hogy 2011-tõl a
64 szobából 38-at kell megtölteni átlagosan egy
évben. A 150-180 fõs kávéháznak naponta 111
vendégre van szüksége ahhoz, hogy a kalkulált
számokat hozza.
Bükkfalvy Beatrix (MIÉP) kifejtette, õt meggyõzték a gazdasági bizottság elnöke által elmondottak. Megemlítette, hogy a királyi kastély udvarában még sátorban is rendeztek nemzetközi orvos konferenciát. Felajánlotta, személy szerint is elõsegíti, hogy minél több vendég érkezzen a városba.
Varga Árpád (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub)
rámutatott: a volt községházán beinduló élet jövedelmet termel, forgalmat növel és adóbevételt hoz. Embereknek adnak munkát a jelenleg
üres épületben elinduló vállalkozások. A mélyparkoló sem zsákbamacska már Gödöllõn. A piac alatti mélygarázs jól bevált, teljes kihasználtsággal mûködik.
A turizmus minden gödöllõi szereplõje azt a
véleményt hangoztatja, valamennyi lehetséges
fórumon, hogy szállodával itt lehetne tartani a
vendégek egy részét, hangsúlyozta Kollárné
Jilly Sára (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub). Az
idegenforgalmi programokat is több napra állították össze gazdáik.
Papp Zoltán, a pénzügyi bizottság szocialista
elnöke további tárgyalásokat igényelve kijelentette, nem utasítja el a projektet, de tartózkodni
fog a szavazásnál.
A név szerinti szavazáson a Gödöllõi Lokálpatrióta Klub, a Fidesz-MPP és a MIÉP képviselõi elfogadták a Phoenix és az Öresund Kft-k
ajánlatát. Jól mutatta az ellenzék megosztottságát, hogy csak Szakács Gyula, Hentz Károly és
Fischer Ernõ szavaztak nemmel, a többiek,
akárcsak januárban, amikor elõször került a tesks
tület elé az ajánlat, tartózkodtak.
Tücsök Kis-Gitárzenekar 60
Colla Parte Consort (Blockflõte együttes) 20
Gödöllõi Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért 90
Gödöllõi Városvédõ Egyesület 60
Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület 20
Országos Erdészeti Egyesület gödöllõi csoport 30
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Gödöllõi Szervezete 20
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület gödöllõi csoportja 20
Görög Katolikus Szervezõlelkészség ifjúsági
csoport 20
Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Gödöllõi Képviselete 55
Tájak - Korok - Múzeumok Gödöllõi Klubja 25
Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Egyesülete 40
Gödöllõ-Máriabesnyõi Római Katolikus
Egyházközség ifjúsági hittanos csoportja 20
Gödöllõi Méhész Egyesület 30
Gödöllõi Cukorbetegek Egyesülete 50
Gödöllõi „Békés Otthon“ Egyesület a Lakásban Ápoltakért 25
Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Pest megyei
csoport 20
Evangélikus egyházközség Vegyeskara 24
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Gödöllõi Klubja 45
Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllõi
csoportja 100

Társasági beszámolók
A képviselõ-testület május 26-i ülésén elfogadta gazdasági társaságainak, a VÜSZI Khtnak, a Kalória Kht-nak, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht-nak, a Gödöllõi Piac Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft-nek valamint a Gödöllõi Távhõ Kft-nek múlt évi beszámolóit.
Ugyancsak elfogadták a társaságok ügyvezetõi
részére kitûzött prémiumfeltételek értékelését,
díjazását, s megállapították az idei prémiumfeltételeket.
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Üde színfolt rideg világunkban

Főzőverseny a gödöllői piacon
Tavaly szeptemberben jött az ötlet, hogy
Magyarország más tájain milyen nagy
népszerűségnek örvendenek a nyilvános
főzőversenyek, miért nem rendezhetnénk mi magunk is, Gödöllőn ilyet. Wilhelm Ferenc, a Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának kezdeményezésére rendezték meg
az első főzőversenyt – nagy sikerrel. Ezen
a héten vasárnap immáron másodszor
kerül sor a főzőversenyre a gödöllői piac
udvarán.
– Mekkora részvételre számítanak? – kérdeztük
Wilhelm Ferencet.
– Tavaly 12-en, idén már 14-en jelezték, hogy
részt szeretnének venni a gödöllõi fõzõversenyen.
De a választék ennél nagyobb lesz, mert összesen
19 féle ételt készítenek majd a versenyzõk. Igazi
különlegességeket is meg lehet majd kóstolni.
– Honnan jött az ötlet, hogy Gödöllõn fõzõversenyt rendezzenek?
– Már korábban is rendeztünk, például húsvétkor, kézmûves vásárokat, bemutatókat a piacon, s
szerettem volna még színesebbé tenni a „kínálatot“. Hallottam róla, hogy Zsámbokon lecsófõzõ
versenyt rendeztek, és mi is szerettük volt lebonyolítani a magunk ilyen viadalát, ahol reggeltõl délutánig vidáman el lehet tölteni az idõt.
– Hogyan készülnek vasárnapra?
– A lebonyolítás komoly szervezést igényel.
Már szombaton elõkészítjük a területet. Nem csak
a fõzõhelyeket alakítjuk ki, hanem a gyerekeknek
is csinálunk kisvasutat és körhintát is. Több hatósággal is egyeztetni kellett, például az ÁNTSZszel és a tûzoltósággal is, de egyeztettünk a város
vezetõivel is, dr. Gémesi György polgármesterrel,
dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõvel és dr. Fábián
Zsolt alpolgármesterrel is.

– Maga a verseny hogy néz majd ki?
– Idén 20-an jelentkeztek, de csak – mint már
említettem – 14 jelentkezést fogadtunk el, mert ki
volt kötve, hogy legalább 30 adag ételt kell készíteni, mert mindenkinek lehetõséget szeretnénk biztosítani, hogy megkóstolja az általa kinézett ennivalót. Nevezési díjat nem kértünk, de a jegybevételbõl jegyenként 100 forintot a piac kap majd
meg. Az ételek ára jellemzõen 490 és 550 forint
között lesz, de két különlegesség, a galampörkölt
és a harcsapaprikás 700 forintba kerül. Mi biztosítjuk a kenyeret, a savanyúságot, az evõeszközöket
és tányérokat a 660 adag ételhez. Minden résztvevõ kap egy emléklapot, és a legjobb három induló
részesül díjazásban. Errõl a négyfõs zsûri dönt
majd, névszerint dr. Nánási Éva, dr. Fábián Zsolt,
dr. Kálmán Magdolna aljegyzõ és Six Edit önkormányzati fõtanácsadó.
– Hagyományt szeretnének teremteni?
– Természetesen! Évente legalább egyszer meg
szeretnénk rendezni, de idén várhatóan kettõ is
lesz. A tervek szerint a szeptemberi Sörfesztiválon
is összehozunk egy fõzõversenyt. A piac, erejéhez
mérten, ezzel is szeretne hozzájárulni Gödöllõ
programjaihoz, a város hírnevének öregbítéséhez.

A Lokálpatrióta Klub adományaiból

Örülünk neki. Nap mint nap tapasztaljuk, hogy az
emberek jól érzik magukat a gödöllõi piacon. Ebben a rideg, személytelen világban, amikor a nagyobb bevásárlóközpontokban az eladókkal és a
pénztárosokkal már nem lehet pár jó szót váltani,
az embereknek jólesik kijönni a piacra, vásárolgatni, beszélgetni a régóta nem látott ismerõsökkel.
– Várható-e valamilyen fejlesztés a piacon?
– Amióta, 2000 októbere óta, itt dolgozom, folyamatosan eredményes a piac gazdálkodása. A
szerény nyereségünket igyekszünk fejlesztésre fordítani, és mindez a városnak nem kerül pénzébe.
Pluszpénzt hoz a karácsonyi vásár is, amely most
már a piac területén lesz. Ebben az évben új, egységes pavilonsort szereténk felállítani a vásárra, de
elõbb egyeztetnünk kell a város fõépítészével, J.
Berencz Ibolyával, mivel a piac mûemléki környezetben van. Mi festjük át az egész épületegyüt-
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A „menü“:
Birkapörkölt, csülkös-pacal Józsi módra, csülökpörkölt, csülökpörkölt Baku-módra, disznótoros
káposzta, galambpörkölt burgonyával, hallé férfiasan, harcsapaprikás túrós csuszával, kalocsai
halászlé gyufatésztával, marhagulyás, marhahússal készült erdélyi babos káposzta, marhalábszár másik módra, parasztnyárs Altor-módra, sólet libahússal füstölt kolbásszal, székelykáposzta, tárkonyos szürkemarharagu, töltöttkáposzta
erdélyi módra.
test. Persze felújításokra, javításokra is szükség
van, elõszeretettel rongálják meg a kutat, firkálják
össze a falakat.
Tatár Attila

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
a városi piacon 2005. június 5-én, vasárnap
(8-tól 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.

A gazdademonstráció vezetői Gödöllőn

Pihenőhelyek az Alsóparkban Sok érdeklődő
Az elmúlt hétvégén a helyükre kerültek az Alsóparkban a Lokálpatróta
Klub kezdeményezésének és összefogásának eredményeként elkészült
asztalok és padok. A park területén
így hat helyen nyílt lehetőség kényelmes és kulturált pihenésre.
Bár a szombati rekkenõ hõség alaposan próbára tette a padosításban részt vevõket, mégis helyükre kerültek a fából készült asztalok
és padok, melyeknek elkészítését és elhelyezését a Lokálpatrióta Klub kezdeményezte,
megteremtve az ehhez szükséges pénzügyi

Kis Antal és Gémesi György
előkészíti a terepet

Helyére kerül a pad: Kis Antal,
Pintér Zoltán és Krassay László

hátteret is. Mint azt a
két fõszervezõtõl, Pintér Zoltántól és Krassay Lászlótól megtudtuk, egy egység felállítása negyvenezer forintba került. A natúr
fából készült pihenõhelyek tervezésénél és kivitelezésénél nagy gondot fordítottak arra,
hogy azok stílusukban
illeszkedjenek a parkhoz. A pihenõk kihelyezésével a munkák
még nem értek véget,

A padosítók
csapata

mivel minden egyes asztal mellé fából ké-szült
szemétgyûjtõt kí-vánnak
elhelyezni. Ehhez továbbra is várják azok jelentkezését, akik ehhez
pénzbeli
támoga-tást
nyújtanának. A számlaszám:
1010383652622739-00000006
Az adományozók nevét tábla fogja jelezni.
B.J.

A Petõfi SándorMûvelõdési Központ színháztermében május 5-én zajlott le az a rendezvény, amelyen a gazdademonstráció vezetõit látta vendégül a
mintegy 270 érdeklõdõ.
Az elsõ elõadó Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének
(MAGOSZ) elnöke, a Demonstráló Szervezetek
és a Tárgyaló Bizottság vezetõje volt. Elõadásában
az est alaptémájának megfelelõen a demonstráció
elõzményeivel, lefolyásával és eredményeivel, valamint a folytatás, a jövõ kérdéseivel foglalkozott.
A hallgatóknak válaszolva elmondta, hogy a kormányoldal állításával ellentétben a gazdák egyáltalán nem vesztettek, a jövõben sem fognak engedni, és a 2006-osválasztások idején is „tudni fogják
hol van a helyük“.
Ezt követõen dr. Ángyán József egyetemi tanár,
a SZIE Környezetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének igazgatója kapott szót. Mint a Tárgyaló
Delegáció szakértõje az idevágó szakmai szempontokat világította meg. Beszéde emellett – a tõle
megszokott módon – hiteles kifejezõje volt a gazdavezetõk felelõsségtudatának, a személy szerinti
is reálisan felmerülõ kockázatvállalásnak, valamint a gazdák és a magyar föld ügye melletti elhivatott kiállásnak.
Bagi Béla, a MAGOSZ alelnöke, a Demonstrációs Bizottság elnöke, a demonstráció szervezésének országos vonatkozásaival, a magyar gazdatársadalom belsõ erõviszonyaival valamint a „hatóságokkal“ kialakított kapcsolatokkal foglalkozott.
Kiemelte, hogy a gazdák iránt egyre fokozottabban megnyílvánuló szimpátia egyik lényeges oka
a fegyelmezettség, a rend megtartása és a provoká-

ciók higgadt kezelése volt. Az elõadó nyugodt, de
határozott egyénisége is hitelt adott a tõle halottaknak.
Végül dr. Péter Mihály, a Demonstrációs Bizottság tagja számolt be a Felvonulási tér eseményeirõl. Neki, mint a „gazdák tere polgármesterének“ kiemelkedõ szerepe volt az egyre barátságosabban közeledõ budapestiekkel kialakított kapcsolatok terén. Jelentõs részben az õ tevékenységét
dicséri a „fizikai és lelki hadtáp“ megszervezése, a
gazdák elszállásolása, étkeztetése, orvosi ellátása,
az istentiszteletek megszervezése, továbbá a traktorok fegyelmezett vonulásának és katonás rendjének biztosítása.
Az elõadásokat követõen idõ hiányában nem
kerülhetett sor minden felvetett kérdés megválaszolására. A gödöllõi térség szinte minden települését képviselõ hallgatóság a három órán át tartó,
példaértékûen nyitott hangvételû és õszinte eszmecsere után mégis az összetartozás jólesõ érzésével
távozhatott. Hiszen a magyar gazdákat és szimpatizánsaikat, a különbözõ nemzeti oldali pártokhoz
kötõdõket és párton kívülieket, lokálpatriótákat és
polgári körösöket egy közös ügy, a magyar föld és
agrárium ügye hozta össze ezen az estén.
Az elõadók pedig miután a rendezvényt lebonyolító dr. Bucsy Lászlótól ajándékként átvettek egyegy nemzeti színû szalaggal átkötött, valamikor
még a történelmi Magyarországon használt arató
sarlót, megígérték hogy ismét szívesen jönnek városunkba ha a gödöllõi térség lakói újabb tájékoztatást várnak a gazdák és a magyar agrárium helyzetérõl.

Múlt szombaton a Gödöllõi Városi Vegyeskar
Pechan Kornél karnagy
vezetésével Aggteleken, a cseppkõbarlangi hangversenysorozat pünkösdi eseményén szerepelt. A
25 kilométer hosszú barlang hangversenyre alkalmazott terme megtelt. Mûsorunk három tömbjében elsõnek Jónás Tamás Istenes verseit szóllaltattuk meg Somhegyi Tamás megzenésítésében és

együttesének kíséretével. A középsõ szakaszban
spirituálék hangzottak el. Végül Ariel Ramírez argentin szerzõ Kreol Mise mûvét adtuk elõ, ismét
cimbalom, nagybõgõ, oboa és ütõhagszerek
kíséretével és két kiváló fiatal tenor szólista, Philipp György és Bubnó Márk közremûködésével. A
hûvös helyszínen fölforrósodott hangulatban ráadást kérõ vastapsokra a mise Glória tételével válaszoltunk. A jó idõt és a hosszabb hétvégét ki-

Aggteleken

v.B.L.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egyszer váratlanul egész családjával együtt
kiûzik Rómából. Mint nazarénust. Ezen csodálkozhatna is, hiszen nem az, õ
nem követõje a Felkentnek, akit újabban emlegetnek. Az egyik fia, Marcellus csatlakozott a követõihez. Elbeszélgetnek róla, de Uri úgy vélekedik:
„ez a feltámadott Felkent, ez nem jó ötlet. Ebben
csak az eszelõsek hihetnek, a gyöngék, az éretlenek, az eleve vesztésre születettek…“
Aztán ráébred: hiszen mind ilyenek vagyunk.
Mind, mi emberek. Eszelõsek, igen, gyöngék,
igen, éretlenek, igen, eleve vesztésre születettek,
igen. Hinni az Egyistenben, az Örökkévalóban, a
Felkentben annyi: közösséghez tartozni, amely
minden szerencsétlenségünk ellenére megvéd.
Kainisz, az egyetlen nõ, akit szeretett, noha soha
nem lehetett az övé, ez a felszabadított rabszolga
mondja ki már öregasszonyként: „ki fog szabadulni a zsidóságból ez a téboly, a vesztesek tébolya, és gyõzni fog, mert mindig a vesztesek vannak többen…“ Aki egy új Quo vadis?-t remél
Spiró könyvében, csalódni fog. Spiró összehasonlíthatatlanul többet foglalkozik az ókori hétköznapokkal, mint az útjára induló új hittel. Egy széles,
igen részletes körképet fest a megváltandó világról, arról, amelynek talaján szükségszerûen kisarjadt a vágy a megváltásra. Az örökös egymást öldöklés, a mindenki harcol mindenki ellen meghívja annak megállapítását: nem számít, hogy ki
milyen. Kimondatik: „testvérek vagytok az Úr által.“
(Spiró György: Fogság. Az író a könyvtár vendége lesz június 11-én 16 órától a Könyv Ünnepen.)

Egy Úr, egy nép
Uri, Spiró György Fogság című nemrég
megjelent vaskos regényének hőse eltékozolta az örökségét. Rómában született, a Krisztus utáni első században – bár
ez utóbbival, tehát a mikorral persze még
senki nincs tisztában – , Tiberius császár
uralkodása idején. Vaksi és ügyetlen,
minden fizikai munkára alkalmatlan.
Ezért az apja nem csekély anyagi áldozat
árán bejuttatja egy Jeruzsálembe induló
delegációba, abba, mely a római zsidók
szokásos évi adóját viszi Pészah ünnepe
alkalmából a Templom számára.
Boldoguljon Uri a nagyvilágban. S meg is lenne
rá a lehetõsége, hatalmasságokkal akad össze, például egy este Pontius Pilátussal és Heródes Antipásszal vacsorázik, azonkívül, itt szakmát szerez,
amott gimnáziumi tanulmányokat folytat.
De mindenütt bajba keveredik. Személyisége
vonzza a bajt. A nevezetes vacsorát megelõzõ napokban éppen börtönbe vetik. Eleinte két rablóval
ül együtt, majd közéjük zárnak még egy rabot,
egy komoly, nyomorúságában is tiszteletet keltõ
embert. Talán õk azok, akiket Pilátus késõbb futólag említ: keresztre vonatott három bûnözõt, figyelmeztetõül, elejét veendõ a lázongásoknak.
Szóval, Uri nem csinál karriert. Üres kézzel érkezik vissza már felnõtt férfiként oda, ahonnét
mint kamasz távozott, Rómába. Végigéli az öszszes tébolyult Julius nemzetségbeli császár, Caligula, Claudius, Nero uralmát.

-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!

Vasárnap: családi nap a gödöllői kastélyban
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
Június 5., vasárnap, 11 óra
A Capo d' Astro gitárzenekar hangversenye
helyszín: Evangélikus templom (Petõfi tér)
Június 6., hétfõ, 16.30
Az alapfokon végzõ növendékek vizsgahangversenye
Június 8., szerda, 17 óra
A népzene tanszak hangversenye
Június 9., csütörtök, 17 óra
Wilhelm Ildikó növendékeinek hangversenye
(cselló)
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

Június 5-én, vasárnap – a 20 évvel ezelőtt alakult A rák ellen, az emberért, a
holnapért alapítvány egész napos rendezvényéhez kapcsolódva családi nap
lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban.
Június elsõ vasárnapján családi jeggyel nemcsak
a fõszárnyban látható állandó bemutatókat (köztük Erzsébet királyné lakosztályát) lehet megtekinteni, hanem ingyenesen, tárlatvezetéssel a barokk színházat, a királydombi pavilont és kastély
XX. századi történetét bemutató kiállítást is.
Ízelítõ a 10-18 óráig zajló programokból:
“Kalandozás a kastélyban“ – játékos vetélkedõ
értékes nyereményekkel

Gyermekrajz-verseny
Kézmûvesek kiállítása és vására
Biotermelõk bemutatója és kóstoltatás
Huszárbemutató, lovagoltatás, sétakocsikázás
Kézmûves foglalkozások (korongozás, bõrdíszmûvesség, ólomüvegfestés stb.)
A díszudvaron gyermekzenekarok, táncegyüttesek produkciója
Ismeretterjesztõ elõadások az egészségvédelem
jegyében
A múzeumlátogatás kivételével minden program
ingyenes.
www.kiralyikastely.hu
kastely@kiralyikastely.hu

Tel: 06-28/420-588
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Szülinapi buli a Forrásban

tak a résztvevõkre. Pizzáról, szendvicsekrõl,
innivalókról is gondoskodtak a Forrás munkatársai, s persze torta
is kínálta magát az ünnepi alkalomra
szépen feldíszített kert asztalán, hiszen
egy születésnap nem igazi torta nélkül.
Nehéz lenne eldönteni, hogy a sok-sok
színes program közül melyik volt a népszerûbb, az intézmény folyosólyán nyílt
– a klubrendezvényeket megörökítõ –
fotókiállításon ugyanúgy tolongtak a gyerekek, mint az arcfestõ széke elõtt. A Tini
Klub népszerûségét, és egyben létjogosultságát is jelzi, hogy sem a születésnapi bulihoz, sem az egyéb rendezvényekhez
nem jelent problémát támogatókat találni. Gödöllõ város önkormányzata, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ Kht., a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Kontakt Alapítvány, a Támaszpont Iroda, a Pizza Max, a Pizza Palazzo, a
Royal Rangers, a Teljes Emberért Alapítvány,
Dobróczi Károly zöldséges, az Ezüstfenyves

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Hét éves a Tini Klub
Tortával, pizzával és természetesen
sok-sok játékkal, vetélkedővel ünnepelte születésnapját a Tini Klub. A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat keretén belül működő klub
hét esztendeje kezdte meg működését, s az elmúlt évek folyamán számtalan színes programot, kirándulást, nyaralást szervezett a rászoruló gyermekeknek.
A Forrás kertjében összegyûlt ünneplõket Klopkóné Szabó Tünde, az intézmény vezetõje köszöntötte, aki felelevenítette az elmúlt esztendõk emlékezetes pillanatait, s örömét fejezte ki,
hogy a vendégek között nem csak a jelenlegi
klubtagok voltak jelen, hanem sokan a régiek
közül is, akik ma már gyermekeik kezét fogva
jöttek. A szórakozás mellett finom falatok is vár-

Amit az önkormányzatok tehetnek

A szenvedélybetegségekről
Sajnálatos adat, hogy rohamosan emelkedik a szenvedélybetegek száma hazánkban. A különféle drogok fogyasztásáról, razziákról naponta kapunk hírt a
sajtóból. E téren számos feladat hárul az
önkormányzatokra is, amelyek egy része kötelező feladat, amelyet törvény ír
elő. Az egyre nehezebb pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok sokszor a
kötelezőnél többet is tesznek a megelőzés érdekében. A veszélyekről, a lehetőségekről fejtették ki véleményüket a szakemberek azon a tanácskozáson, amelyet
a Magyar Örnkormányzatok Szövetsége
szervezésében május 25-én tartottak a
Városházán.

A konferencia a nemrégiben az ifjúsági törvénytervezetrõl megtartott tanácskozás folytatásának
is tekinthetõ. A résztvevõk megismerkedhettek a
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum munkájával,
Hosszú Klára, a Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
KEF tanácsadója az országos, Six Edit önkormányzati fõtanácsadó pedig a helyi tapasztalatokról, feladatokról számolt be.
A rendezvényen felszólaló Pettkó András, a
Magyar Demokrata Fórum országgyûlési képviselõje felhívta a figyelmet arra, hogy sajnos Magyarország nemzetközi viszonylatban több negatív statisztikának az élén áll. Mint mondotta,
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadályozzuk, hogy a drogfogyasztás tekintetében is a listavezetõk közé kerüljünk. A képvi-

Gödöllő Város Képviselő-testülete
rendeletben szabályozta az önkormányzat legmagasabb elismerése
„GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA“
kitüntető cím adományozását. „A kitüntető cím azoknak a magyar vagy
külföldi személyeknek adható, akik:

Kht., Wild János, a Holstein Pizzéria, Géczi Tibor, a Szív hangja Közalapítvány, a Palotakert
ABC, Cserháti Sándor, a Corall Pizzéria, a Réti
Karamell Cukrászda, a Kalória Kht. és a Chopin Zeneiskola mindig kész arra, hogy egy egy
eseményen gondoskodjon arról, hogy a Tini
Klub tagjai jól érezzék magukat.
Kép és szöveg: bj

selõ megjegyezte, nehéz ezt a munkát úgy végezni, hogy a közben a kormány csökkenti többek között a népszerû és jól bevált, a rendõrség
által mûködtetett, felvilágosító DADA program
támogatását.
A szülõk, a család szerepének fontosságát
hangsúlyozta elõadásában Dick Zsuzsa, a Nevelési Tanácsadó vezetõje. Emelett felhívta a figyelmet arra is, hogy ehhez a munkához nem új intézményekre, hanem elsõsorban jó szakemberekre
van szükség. A szakember képzés fontosságára az
Ifjúsági, Családügyi Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztériumot képviselõ Mesterházy Attila
politikai államtitkár is felhítva a figyelmet. Ugyanígy fontosnak tartotta, hogy ne csak a megelõzésrõl, hanem a betegeknek a társadalomba történõ
újbóli beilleszkedése is kapjon a jelenleginél nagyobb hangsúlyt. Az elõadásokat követõ vitában
több kemény kritika is elhangzott a kormány sokak szerint nem elég határozott és nem elég szigorú drogpolitkájával kapcsolatosan.
nyf

1. a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy mûvészeti életében maradandót
alkottak.
2. egész életmûvükkel, kiemelkedõ munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a
kultúra, a mûvészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez“.
Gödöllõ Város Díszpolgára cím évente,
legfeljebb két személynek adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy
javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal
segítsék a döntéshozók munkáját.
Javaslataikat kérem, hogy 2005. június 8-ig szíveskedjenek részemre
megküldeni.
Tisztelettel: dr. Gémesi György polgármester

A Petőfi Sándor Művelődési
Központban

június 14-én 19 órai kezdettel
A gödöllõi Damjanich János Általános
Iskola tantestületébõl alakult Garabonciás Színtársulat elõadásában

ANCONAI SZERELMESEK
zenés, pajzán komédia
Belépõjegyek kaphatók 1000 Ft-os egységáron: a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban; a Városházán Pintér Zoltánnál; a Damjanich János Általános Iskolában
JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁSAZ ISKOLÁBAN
MŰKÖDŐ GÖDÖLLŐI GARABONCIÁS ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÁSÁRA

2005. június 2.
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Bővíteni kell a szakmai ismereteket

Továbbképzés az orvosoknak
Megtartották az első sürgősségi betegellátási továbbképzést. A Tormay Károly Egészségügyi Központ munkatársai számára megtartott első tanfolyam
résztvevői az intézményben dolgozó
orvosok közül kerültek ki.
A tanfolyamon résztvevõ nyolc fõ a korszerû
sürgõsségi betegellátás eredményeivel, többek
között új technikai eszközökkel ismerkedett
meg dr. Göbl Gábornak, az Országos Mentõszolgálat volt fõigazgatójának segítségével. Az
egész napos elõadáson nem csupán elméleti,
hanem gyakorlati képzésre, bemutatókra is nyílott lehetõség. A kreditpontos képzés azért kiemelt jelentõségû, mert a szakorvosok nagy része a mindennapos munkavégzés során sokszor
évekig, csupán a szigorúan a szakterületéhez
kapcsolódó új ismeretek megszerzésére tud idõt
fordítani, s így kevés lehetõsége adódik, hogy
más szakterületek fejlõdését nyomon kövesse.
A most indított tanfolyam a tervek szerint nem

csak a szakorvosoknak, hanem a háziorvosoknak, a késõbbiek folyamán pedig a civil lakosság számára is lehetõséget nyújt majd az
életmentéshez szükséges ismeretek elsajátítására.
kép és szöveg: Bj

Tudományos ülés az ápolók nemzetközi napján

Konferencia és ünnepség
Ötödik alkalommal vehettek részt tudományos ülésen a térségben dolgozó
egészségügyi ápolók és asszisztensek.
A mintegy százötven fő részvételével
megrendezett tanácskozáson többek
között a szűrővizsgálatok jelentőségéről, pszichiátriai kérdésekről, fizioterápiás kezelési lehetőségekről és a terhességi problémák ellátásáról cserélték ki tapasztalataikat a résztvevők.
A hagyományosan Florence Nightingale születésének napján megtartott konferenciát dr. Szabadfalvy András, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgató fõorvosa nyitotta meg,
majd Six Edit, az önkormányzat fõtanácsadója
köszöntötte a résztvevõket. Beszédében kiemelte, az ilyen szakmai konferenciáknak nem
csak azért jelentõsek, mert az ezeken való részvétel egyik módja a továbbképzésnek, hanem
azért is, mert hivatásuk értékének elismerését,
és a hagyományok ápolását is jelenti.
Mint azt a rendezvény szervezõjétõl, Havay
Ildikótól, a Tormay Károly Egészségügyi Központ intézeti vezetõ asszisztensétõl megtudtuk,
a program összeállíátásánál nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az egyéb szociális téren dolgozók munkájával, feladataival ismerkedjenek,
ezzel is segítsenek összehangolni az itt folyó

KÖ Z L E M É N Y

munkákat. Kérdésünkre Havay Ildikó elmondta, ma a fiatalok körében a rendelõintézeti munka vonzó, s ebben nagy szerepe van a jó munkaidõ beosztásnak.Felborult azonban a szakmai
hierarchia, mivel az egészségügyi szakközépiskolák megszüntek, s az ilyen irányú képzésekre az érettségi után lehet jelentkezni, s három éves továbbképzéssel válhat valaki ápolóvá. Így az elmúlt években jelentõsen megnõtt a
diplomás ápolók száma, akik azonban sok esetben ugyanazt a munkát végzik, mint szakképzetlen kollégáik. Ez a változás azonban azt is
jelenti, hogy felnõtt fejjel, érettebben döntenek
a fiatalok arról, hogy ezt a munkát szeretnék
végezni, s az iskolát elvégzettek döntõ többsé-kfgükben a pályán maradnak.

Felhívás

VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK

Gödöllő, 2005. május 23.
dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Felhívás
A Pest Megyei Bíróságon, valamint
minden helyi bíróságon, így a
GÖDÖLLŐI VÁROSI BÍRÓSÁGON IS

2005. július 18-tól augusztus 19-ig

A polgári és büntetõ irodákban ügyeletet
tartanak, mely a hét minden napján a 9 órától 11 óráig tartó félfogadást, valamint a panasznapot nem érinti.

2005. JÚNIUS 3-ÁN
(PÉNTEKEN)

NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Mészáros Györgyné intézményvezető

A FENTI IDÕ ALATT
TÁRGYALÁSOKAT NEM TARTANAK.

TÁJÉKOZTATOM TISZTELT
ÜGYFELEINKET, HOGY

A LAKOSSÁGSZOLGÁLATI
IRODÁN (OKMÁNYIRODÁN)

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.

ítélkezési (törvénykezési)
szünetet tartanak.

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

a Gödöllő Városi
Polgármesteri Hivatal
zárva tart,

Felhívás

LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A
KÖVETKEZÕ IDÕPONTOKBAN:
– belgák: 2005. szeptember 8-11., 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9., 3 éjszaka

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

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI MINDAZOKNAK, AKIK SZABÓ JÁNOSNÉ, SZÜL.
PAPP ZSUZSANNA TEMETÉSÉN MEGJELENTEK, GYÁSZUNKBAN OSZTOZTAK.

A bírósághoz érkezett beadványokat ezen
idő alatt is az irodákban, illetőleg a
bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet
leadni, vagy postán elküldeni.

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 jelentõsége, 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
(például vizi-baleset, 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.
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Május 30-jún. 6-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Június 6-tól 13-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 432-126.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Június 4-5.: dr. Michalik László, Gödöllõ,
Kör u. 2.. Tel.: 20/981-3100.

Recept
JUHTÚRÓVAL TÖLTÖTT TÖK
Hozzávalók: 1 db tök, 40 dkg burgonya, 20
dkg juhtúró, 1 csokor petrezselyem, 1 db tojás,
10 dkg reszelt trappista sajt, 2 dl tejföl, só, ecet,
olaj.
Elkészítés: A tököt meghámozzuk, hosszában félbe vágjuk és a magházat kikaparjuk.
Enyhén sós, ecetes forró vízbe fektetjük, és
4-5 percig fõzzük. A burgonyát héjában megfõzzük, meghámozzuk, majd ha kihûlt, lereszeljük és a juhtúróval a finomra vágott petrezselyemmel valamint a tojással összekeverjük. A kihûlt tököt a masszával megtöltjük és kiolajozott tepsibe fektetjük. A tetejét
reszelt sajttal megszórjuk, és forró sütõben
10 perc alatt pirosra sütjük. Tálaláskor tejföllel meglocsoljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– HÍRADÓ
BENNE: GYERMEKNAP; ÖSSZEFOGLALÓ
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRÕL

A

– TRIANONRA EMLÉKEZÜNK

BÚTORLAP-SZABÁSZAT
AKCIÓ CSAK JÚNIUS HÓNAPBAN
275x207
18mm SM fehér 6400.-/tábla
16mm SM fehér 6400.-/tábla
275x207
18mm 381 bükk 7950.-/tábla
18mm 344 bükk 7950.-/tábla
18mm 344 cserkesz 7950.-/tábla
18mm 708 tölgy 7950.-/tábla
18mm 740 tölgy 7950.-/tábla
18mm 375 juhar 7950.-/tábla
18mm 450 fenyõ 7950.-/tábla

SZABÁS 100.-/FM

Az árak egész tábla vásárlása esetén értendõk!
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

FLASH-BACK 2000 Kft
2143 KISTARCSA,
SZABADSÁG U. 8.
Tel.: 28/552-145
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2005. június 2.
1 éves dalmata kan

HEROSZ, VÜSZI

Lomtalanítás

Vigyél haza!

1-1 db konténer kihelyezése

Érd.: Pintér
Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Örökbe fogadható kismacskák! Tel.: 28/411747; 20/438-0623; 20/
569-4319; 20/523-1126;
28/407-106.
2 éves keverék kan

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
JÚNIUS 6., HÉTFÕ
Alkotmány u.–Zászló u. sarok
Alkotmány u. 16. sz. elé
Alkotmány u. 6. sz. elé
Iskola u.–Batthyány u. sarok
Gellért u.–Batthyány u. sarok
Batthyány u.–Zászló u. sarok
Batthyány u. 132. sz. közelébe

Tel.: 70/361-6050

Üdülés Balatonlellén
Féléves
tacskó keverék kan

Állati dolgok

2 hónapos vizsla keverékek

2005. július 30-tól augusztus 6-ig és augusztus
6-13-ig az önkormányzat balatonlellei gyermeküdülõjében üdülési lehetõséget ajánlunk fel gödöllõi családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdõszobás
szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra (szombattól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 9268 Ft/fõ
Általános- és középiskolás tanuló: 20 209 Ft/fõ
Felnõtt: 31 927 Ft/fõ
Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26 992 Ft/fõ
49 400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési támogatást lehet igényelni.
Üdülési csekket is elfogadnak! Részletes tájékoztatást kérni és idõpontot egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hivatal közoktatási irodáján (222-es szoba), vagy a 529-139-es telefonszámon lehet.

Ingyen kiscicák
Tel.: 70/212-1815

Az ír szetter
A fajta története a XVIII. század elejére nyúlik
vissza. Ekkor jött létre az ír szetter, mint fajta,
valószínûleg a nagy mezei spánielekbõl. Feltételezések szerint a végleges külsõ elnyerésében
szerepet játszottak a pointer és más szetter fajták is. Vadászok tenyésztették ki munkájuk
(zsákmány visszahozatala és sólymászat) megkönnyítésére. Tehetséges kutya és vadásztárs.
Az idõk során a vízi vadászat nélkülözhetetlen
részévé is vált. Vízimádó, még a jeges tóból is
örömmel hozza ki az elejtett vadat. Eredeti neve: irish setter.
Jó formájú és felépítésû, szép bundájú, elegáns eb. Szõrzete a fején, a füle hegyén, a mancsán és lábai elülsõ felületén hullámos, selymes; farkán és végtagjai hátulsó felületén zászlót alkot. Színe
mahagónibarna
vagy rozsdavörös, illetve égõvörös. Feje
hosszú, szeme sötétbarna, füle lelóg. Háta egyenes, mellkasa
mély. Lábai párhuzamosak, jó csontozatúak, izmosak. Állóképessége és szaglása
rendkívül jó. Marmagassága kanoknál 65-67, szukáknál 58-65 cm.
Testtömegük 25-32 kg között mozog. Alomszám: 6-8 kölyök. Várható élettartam: 10-14 év.
Általában gondtalan és bohó, eleven és néha
egy kicsit önfejû. Mindazonáltal jól nevelhetõ,

JÚNIUS 8., SZERDA
Batthyány u.–Dankó u. sarok
Batthyány u.–Turul u. sarok
Iskola u. 20. sz. elé
Batthyány u.–Damjanich u. sarok
Aulich u.–Balaton u. sarok
Aulich u.–Dankó u. sarok
Szarvas u. közepe
Aulich u.–Turul u. sarok
Balaton u.–Sió u. sarok
JÚNIUS 10., PÉNTEK
Dárda u. közepére
Ibolya u.–Damjanich u. sarok
Ibolya u.–Illés I. köz sarok
Balaton u. Szabadság út felõli vége
Ibolya u. 38. sz. elé
Ibolya u. 64. sz. elé
Ibolya u.–Mókus u. sarok
Antalhegyi u.–Szarvas u. sarok
Antalhegyi u. 120. sz. elé

Felhívás
Gödöllõ város önkormányzatának közterületfelügyelete a város területérõl rendszeresen
elszállíttatja az üzemképtelen jármûveket.
2005. május 25-én a Kossuth Lajos utcából egy Mercedes gépkocsit szállítottak el.
A jármûrõl érdeklõdni a közterület felügyeletnél (az 529 169-es telefonon), vagy a
414-849-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított 3 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a jármûért, akkor azt értékesítik. A tárolás a tulajdonos költségére és veszélyére történik.

Közterület-felügylet

Jár om a v ár os t...
ha elfogadjuk, hogy néhány másik fajtánál nehezebben érik. Bár az évek múltával komolyodik, az ír szetter megtartja életörömét és heves
jókedvét.
Csak sportos gazda válassza, mert egy ilyen
kutyának legalább napi egy-két óra alapos
mozgásra van szüksége. Egy kert, akármilyen nagy is, önmagában nem elég. De
nem csak fizikai,
szellemi elfoglaltságra is szüksége van egy
szetternek. Kedves,
simulékony fajta, alapos kiképzés mellett a
gazdának nagy öröme
lehet benne. Különösen a vízi vadászatok során van igazán elemében. Napjainkban fõként kedvtelésbõl tartják.
Következik: jagdterrier
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Brindzik Judit

7 hetes keverékek

Batthyány u. 102. sz. elé
Batthyány u. 76. sz. elé

Jártunkban-keltünkben a Rákos-patak partján időztünk néhány percet, ahol a
nap minden szakában a természet koncertje fogadja az arrajárókat. A patakban
élő békák látványa nem csak a gyermekek számára jelent élményteli perceket,
hanem – tapasztalataink szerint – a felnőtteket is megörvendezteti.

2005. június 2.

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.
* Takarítónőt keresünk napi 4-5 órás munkában, azonnali
belépéssel. Gödöllőiek jelentkezését várjuk! I.L.I.
Nyelviskola, Tel.: 28/511-366.
* Gödöllőn üzemelő étterembe takarító nők jelentkezését
várjuk. Tel.: 30/223-98-01.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min.
érettségivel rendelkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem. Tel.: 06-20-472-3919.
* 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.
* Gödöllő és környékéről NOMINÁTOROK jelentkezését
várom: 06-30-9244-186. Átképzés lehetséges.
* Jó megjelenésű, önállóan dolgozni tudó fodrászt keresek
Szadára (Fő út mellett), szépségszalonba. Tel.: 06-302340-672.
* 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.
* Megbízható személy takarítást vállal! Érd.: 06-70-2559467 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 06-20-9336-717 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 06-28-404621-es telefonszámokon lehet.
* Németül beszélő idegenvezetőt keres utazási iroda
Gödöllőről, illetve vonzáskörzetéből. Tel.: 06-30-9967-546.
* 52 éves érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinformálható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti
munka, földmunka, kerítés készítés, javítás, festés,
csatornabekötés, stb. Tel.: 06-30-402-7276.
* Veresegyházi műanyag fröccsöntő üzembe keresünk gépbeállítókat. Tel.: 28/387-761.

* Banki hitelbiztosítéki értékeléssel foglalkozó cég gyakorlattal rendelkező értékbecslőket keres főállásba.
Felsőfokú végzettség, erős számítástechnikai ismeretek
(Word, Excel) és saját gépkocsihasználat szükségesek.
Szakmai önéletrajzokat a következő címre kérjük eljuttatni:
ANZSÓ Kft, 1133 Budapest, Váci út 82-84.
* Gödöllői üzem férfi betanított munkásokat keres fizikai
munkára. Tel.: 418-968.
* Gödöllői fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.:
20/9810-696.
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti
lehetőséggel munkatársat keres. Friss diplomások jelentkezését várjuk. Tel.: 20/4666-504.
INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló
családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3
szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre,
üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5
M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30)
9-525-385.
* Királytelepi 760 nm-es nyeles telken lévő 97 nm-es, kétszintes (1+3 szoba, garázs, pince, padlás) családi ház
eladó, esetleg kisebb házra cserélhető értékegyeztetéssel.
Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309.
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás
építési telkek eladók. Irányár: 10 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
* A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új
építésű, 173 nm-es (2 szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs,
tároló) eladó vagy értékeggyeztetéssel kisebb gödöllői
lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a 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 28/421002, 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 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
* 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
* GÖDÖLLŐN, a Panoráma utcában 1050 nm-es, gondozott
üdülő telken 50 nm-es hétvégi ház teljes berendezéssel
eladó. Irányár: 12 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* VALKÓN ,a Dányi úton összközműves,1300 nm-es telken
106 nm-es 2 és fél szobás tégla építésű családi ház eladó(
tárolók, garázs, fúrt kút). Irányár: 12,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON, a Margaréta utcában újonnan épűlt
zöld övezeti sorházban 120 nm-es padlófűtéses lakás (
azonnal beköltözhető) eladó. Szoc. pol. felvehető. Irányár:
25 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.
Tel: 28-514-990
-Üzlethelyiségek a belvárosban egyenként 30 m2esek (összesen kb. 90 m2, összenyitható) közvetlen
utcai bejárattal, kirakattal a Szilhát u-ban 9,5 MFt.
-Üzlethelyiség kiadó, 27 m2-es újépítésû
cirkófûtéses 60 eFt+áfa.
-Veresegyház Tópart városrészen 150 nöl telken
önálló, egyszintes nappali + 3 szobás családi
ház, kulcsrakészen 26,2 MFt.
-Veresegyház Fészekrakó részen sorházi 150
m2-es
lakóház
garázzsal,
kulcsrakészen,
parkosítva 80 nöl telekkel 21,5 MFt.
-Veresegyház Öreghegyen egyszintes, nappali + 3
szobás új családi ház garázzsal, 240 nöl telekkel 25 MFt.
-Új lakóház a kertvárosban, nappali + 3 szobás,
garázzsal, bekerített telekkel 25,5 MFt.
-Blahai részen épülõ 115 m2-es nappali + 3 szobás lakóház garázzsal, 119 nöl telekkel 18 m2 terasszal 26,5 MFt.
-Bástya u-ban 189 nöl telken 150 m2-es új családi ház garázzsal 29 MFt.
-Kertvárosban épülõ 100 m2-es dupla garázsos családi
ház beépíthetõ tetõtérrel, 147 nöl telekkel 29,5 MFt.
-Brassó u-ban nappali + 4 szobás családi ház
dupla garázzsal 28 MFt.
-Szilágyi E. u-ban 90 m2-es, 2 szobás parkettás,
tégla családi ház 450 m2 telken 13,9 MFt.
-Kör u-ban felújított másfél szobás konvektoros
lakás 12,5 MFt.

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

* DUNAKESZIN, az Auchan melletti ipari parkban 14400
nm -es ipari terület 35% -os beépíthetőséggel 10 e Ft /nm
áron eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* ISASZEGEN, csendes utcában 790 nm-es telken 80 nmes újonnan épűlt 1+2 fél szobás , központi fűtéses, riasztóval ellátott családi ház eladó. Irányár: 14,4 mFt
Magyartölgy MérnökIroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN az Alvégben, nyugodt környezetben, 65 nmes, és 85 nm-es gázkonvektor és cserépkályha fűtésű,
szomszédos, kertes házak eladók. Irányárak: 11,9 mFt és
17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* Eladó Gödöllőtől 20 km-re Galgamácsán 62 nm
alapterületű társasházi öröklakás, egyedi fűtésű, parkosított területtel, saját gk. parkolórésszel. Igényesen és teljesen felújított (új lindab tető, új thermo ablakok, műa. ajtó,
új vezetékek, radiátorok, járólapok, új fűrdőszoba stb.) Ár
megegyezés szerint. Telefon: 06-20-5694299
* Budapesten, XIII. kerületben a Róbert Károly krt. 22.
szám alatt liftes házban eladó 2. emeleti, 46 nm-es, másfél szobás (gardróbos) tehermenes lakás. I.ár: 9,9 mFt.
Tel.: 30/922-5121.
* Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 2
szoba + hall összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi ház.Nagy melléképület, gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés, összközművesített. Megközelíthető M3-as autópályán, valamint autóbusszal és vonattal is. Irányár: 8,5 Millió
Ft. Érdeklődés: 06-30-495-7116 telefonszámon.
* Dunakeszi, Tőzegtó területén, közvetlen vízparti, komfortos faház saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/3113714.
* 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.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal,
kertvárosban, központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.:
30/9495-449.
* Gödöllőn, Akácfa utca 11. sz. alatti 2430 nm építési telek
teljes közművel eladó. Tel.: 28/413-061 vagy 30/8569444.
* Gödöllőn, a Szent János utcában tehermentes, nagy
konyhás, magasföldszinti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.:
30/6252-179.
* Gödöllő, Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás
eladó! I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 28/420-285, 70/242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm földszinti, 3 szoba, hallos,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, pince és kertrésszel
eladó vagy hosszú távra bérbeadó! Irodának, üzletnek is
alkalmas. Érdeklődni: 28/420-285, 20/939-0841.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben
300 nöl telken 80 nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan irányára: 16,7 mFt. Érd.: 06-202277-294.
* 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)
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Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
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Kossuth L. u. 1. alatt
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* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.)
alápincézett, 30 nm-es 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.: 20/476-8647.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel,
garázzsal eladó. Érd.: 20/559-2936.
* Gödöllő, Szent István téri 1. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás eladó. Tel.: 20-541-1570.
* Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, 9. emeleti erkélyes, jó
állapotú lakás külön tárolóhelyiséggel eladó. I.ár: 10,9 mFt.
Tel.: 28/417-537, 30/9504-901.
* Gödöllőn sürgősen, áron alul eladó a Kossuth utcában 65
nm-es, 4. emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás,
lam. padlós, újszerű állapotú lakás, tárolóval. I.ár: 13,2
mFt. Tel.: 30/552-6257.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles,
összközműves. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.
* Gödöllőn 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.
* KERESEK belterületi családi házat készpénz fizetéssel.
Tel.: 28/527-695.
* Központban 120 nm-es, felújításra szoruló összkomfortos ház 225 nm telken eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527695.
* 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.
* Gödöllőn 3 szobás, összkomfortos, 100 nm-es téglaház
557 nm ősfás telken eladó. Érd.: 20/499-7484, 06-1-2103450.
* Gödöllőn, a Szent János utcában eladó 4. emeleti, 59 nmes 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.
* 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.: 28/420305.
* Szadán 1080 nm közűves építési telek építőanyaggal
eladó. Tel.: 30/358-4856.
* Gödöllőn, magánszemélytől eladó egy 2. emeleti 54 nmes (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.
* 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.
* 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.: 30/3973602.
* Gödöllői 1 szobás (34 nm), 1. emeleti, felújított, konvektoros lakás eladó. Érd.: 20/4433-551.

* 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.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59
nm-es lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFtig 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 mFt-ért eladó. Tel.:
30/949-9915.
* Jászapáti központjának közelében eladó egy fürdőszobás
kis parasztház 240 nm-es saroktelken, felújítva 2,6 mFtért. 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.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház
garázzsal, 22,5 mFt-os irányáron eladó a Rákóczi F.
utcában. Tel.: 70/593-0427, 70/580-9308.
* Alku nélkül! Gödöllőn, a Kossuth L. utcában, 4. emeleti,
felújított, 64 nm-es 2 szobás, erkélyes lakás extrákkal
eladó. Ár: 12.000.000 Ft. Tel.: 20/9872-578.
* 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 nm-es, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás,
jó állapotú lakás. Azonnak beköltözhető! Tel.: 30/4015001.
* Bagon, csendes környezetben, 17 éve épült egyszintes,
100 nm-es családi ház melléképülettel, 250 nöl telken
eladó. Tel.: 20/4468-317.
* 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 kertvárosában 185 nm családi ház jól bevezetett
üzlettel, 80 nm pincével, külön garázzsal, 730 nm gondozott kerttel 29,5 mFt-ért eladó. Érd.: 28/414-003, 16-19
óra között.
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* Gödöllőn, Szent János utcában eladó 59 nm, 2 szobás,
konvektoros, vízórás, erkélyes, 2. emeleti jó állapotú lakás.
Sürgős! I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 06/30-4469-799.
* Gödöllőn a Boncsokban 1600 nm-es telek 45 nm-es
téglaépülettel eladó. Áram a telek előtt van. Ár: 4,3 mFt.
Tel.: 06/20-5590-077.
* Egyetem téren Gödöllőn, 59 nm-es 2 szobás, zöldövezeti,
összkomfortos, felújított lakás eladó. Ár: 13,5 mFt. Tel.:
06-30-323-3307, 06-70-627-0199.
* Eladó a János utcában 1 szobás, földszinti lakás, felújítva.
9,1 mFt. Kis kertes ház csere is érdekel. Tel.: 20/2288-460.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.:
28/473-821.
* Palotakerti 2. emeleti, 63 nm, 2 és félszobás, napos,
mediterrán stílusban, igényesen felújítva, saját zárt
folyosórésszel, zárt pincével eladó. Tel.: 70/520-9890.
* Gödöllőn az Erzsébet parknál a Semmelweis utcában 975
nm-es telken 100 nm alapterületű, kétgenerációs, összkomfortos családi ház melléképülettel eladó. Tel.: 411-279.
* Gödöllő kertváros centrumában eladó két utcára nyíló,
200 nöl-es telken négyszoba összkomfortos, emeletes
családi ház pincével, garázzsal. Üzletnek is kitűnő helyen.
Tel.: 30/360-3935.
* Palotakerten négyemeletes társasházban 63 nm-es, 3.
emeleti, felújított lakás eladó. Tel.: 20/428-1138.
* Gödöllőn 860 nm zártkerti panorámás telek a tévétorony
közelében áron alul eladó. Iá.: 3,8 mFt. Tel.: 20/428-1138.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó.
10,5 mFt. Tel.: 70/531-3166.
* Gödöllőn 2300 nm-es összközm. telken 100 nm-es ház
21 mFt - Valkón 100 nm-es felújítandó ház 360 nöl-es
telken 12,5 mFt. Ház és Vár Bt. Tel.: 28/513-435, 20/4357387.
* Budapest Erzsébeten 4 emeletes ház 1. em., erkélyes, 58
nm-es, 2 szoba, étkezős, vízórás öröklakás berendezéssel
és felszerelési eszközökkel is 9,9 mFt. Ház és Vár Bt. Tel.:
28/513-435, 20/435-7387.
* 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: 12,9
mFt. Tel.: 30/552-6257.
* Eladó Kossuth - Remsey sarok társasházban 63 nm-es 1.
emeleti, erkélyes, 1 + 2 félszobás, étkezős, vízórás, igényesen felújított lakás. Ugyanitt mélygarázsban beállóparkoló.
Tel.: 20/999-5104.
* Eladó Palotakerti lakótelepen 57 nm-es, 2 szobás,
távfűtéses, erkélyes lakás, vízórás, telefonos, kábeltévés (+
tárolóval). Tel.: 28/421-753, 20/254-0018.
* Gödöllőn lakótelepi lakást KERESÜNK: Erzsébet körút,
Kossuth L., Szőlő, Kör, János utca területen. Erkélyes, 3.
emeletig, beköltözhető - felújított állapotú. Tel.: 20/4768647.
* Gödöllőn, csendes helyen a centrumban, 73-ban épült,
100 nm-es, felújítandó, 3 szobás családi ház 150 nöl-es
telekkel, melléképületekkel sürgősen eladó. I.ár: 28 mFt.
Tel.: 70/333-4671.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, 2
szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó.
Ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.
* Gödöllői Kazinczy ltp-i, 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó.
Ár: 12.500.000 Ft. Tel.: 30/212-6390.
* Gödöllőn, központban (Remsey krt.) sorházi,
téglaépítésű, kétszintes, erkélyes, 75 nm-es lakás + 20 nm
zárt terasz eladó. Egyedi fűtés, kerékpártároló. Garázs
megoldható. I.ár: 22,9 mFt. Tel.: 28/418-591, 20/9129465.
* Gödöllőn 1000 nöl telek eladó a Diófa utcában. I.ár: 4,5
mFt. Tel.: 20/911-4980, 20/951-6685.
* Gödöllőn 80 nm alapterületű, 3 szobás, felújításra
szoruló családi ház, 20 nm-es különálló melléképülettel,
1700 nm-es telekkel. Iá: 13,2 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 nm-es melléképülettel, 930 nm-es telekkel.
Iá: 24 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

Gödöllői Szolgálat
* 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 az Egyetem mögötti részen 116 nm-es, nappali
+ 4 szobás villalakás fűthető üvegházzal, pincével, garázzsal, 314 nöl-es ősfás telekkel. Iá: 35 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 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
* Gödöllőn (Palotakerten) földszinti teljesen felújított 38
nm-es, 1 szobás lakás; ill. 36 nm-es, jelenleg üzlethelyiségként működő lakás. Iá. 9,5 ill. 9,2 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn (Palotakerten) 63 nm-es, nagyon jó állapotban
lévő II. emeleti, erkélyes lakás. Iá: 11,7 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödööllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves
építési telek, 60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,8 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
* Szadán 440 nöl-es összközműves építési telek (fúrt kúttal) rajta egy alápincézett faház, teljes berendezéssel
eladó. Iá: 10 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III.
emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros,
francia erkélyes lakás + tároló. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Ár:
16,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező
hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal
leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. 70%
elkelt! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó.
Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó
részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
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* 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 70/4562100, 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. Irányár: 34MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 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, 270.000.-Ft/nm-től 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.
Ár: 60MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 70-132m2 -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, 62m2es, 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.
Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2
terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs, 400m2-es telek. Ára,
emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól.
Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött a Király utcában,
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! Ár: 8,6MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó
állapotú, 74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó.
Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2
garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ HÁZ Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba (152m2), + garázzsal (21m2), terasszal
tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. Ár: 28MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Erzsébet körúton, 2004-ben felújított,
63m2-es, 2szobás, teraszos lakás eladó. Ár: 11.850.000,Ft INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey körúton, újszerű, 90m2-es,
1nappali+3szobás, I. emeleti, teraszos (48nm) lakás,
22m2-es garázzsal. Irányár: 33,4MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi
területen, panorámás, 928m2-es ősfás telek, 45m2-es
felújítandó, vagy bontandó házzal eladó. Víz, villany
bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 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, 140m2es, 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 igényes kialakítású, társasházi lakás. 2
fürdőszoba, duplagarázs, pince, tároló, parkosított telek.
Ár:32MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 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 70/4562100, 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
ősfás telek. Ár: 32,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2005-ben felújított, 90nm-es
családi ház. 1nappali+2szoba, étkező, terasz, tároló, konvektoros fűtés, 587nm telek. Ár: 23,8MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Semmelweis utcában, teljesen felújított, 120nm-es, 3szobás családi ház, 931nm-es
panorámás, rendezett telken igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ LAKÁS Gödöllő -Szabó Pál utcában, igényes
kialakítású, 133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2
fürdőszobás társasházi lakás, garázzsal igényesnek kiadó.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey körúton, 2004-ben épült liftes
házban, 68nm-es, 1nappali+2szobás társasházi lakás.
Parketta és járólap burkolatok, konyhabútor és gépek
beépítve, 5nm terasz, redőnyös ablakok, azonnal
beköltözhető. Ár: 19,9MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti zöld társasházban első emeleti,
3 szobás, étkezős, egyedi fűtésű (radiátorok), vízórás,
kábeltévés, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó.
Alacsony rezsi! Tel.: 30/9344-525.
* Gödöllő kertes övezetében, a 30-as főút mellett, társasházban külön bejárattal, félig bútorozott lakás azonnali
beköltözéssel, hosszú távra kiadó. Ár: személyes
megbeszélés alapján. Érd.: minden nap 16 óra után a 0620-9720-101 telefonszámon.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú,
tetőtéri 100 nm-es, 1 szoba + nappalis bútorozatlan, új
építésű lakása csak igényesnek, hosszú távra.
Tel.:30/9617-621.
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* 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.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is.
Tel: (20) 9455-583.
* Egyetemisták vagy bejáró dolgozók részére különbejáratú kis lakás kiadó. 40.000 Ft/hó. Gödöllő, Asbóth S. út
9. Tel.: 414-424.
* Gödöllő Palotakert sétányon 1. emeleti 2 szobás lakás
kiadó. Kaució szükséges. Tel.: 06/20-9280-973.
* NYARALÁSI CÉLRA Tóalmáson, gyógyfürdőhöz közel
szintes kőnyaraló kiadó. 3 hálószoba, nappali, konyha,
ebédlő, 2 fürdőszoba, külön wc van benne. Érd.: 28/412345 vagy 70/294-5711.
* Kiadó új építésű 80 nm-es családi ház. Tel.: 06-70-5818205.
* Gödöllő Major u. 28. sz. alatti kertes családi ház, 2 szoba,
2 félszobás, igényesen berendezve kiadó részben vagy
egészben. Kéthavi bérletidíj + kaució + rezsi. Tel.: 30/3438819.
* Gödöllőn 45 nm-es 1 + félszobás konvektoros, összkomfortos lakás kiadó. Érd.: 30/4815-836.
KIADÓ
* Üzlethelyiség kiadó a kistarcsai kórház belső udvarában
lévő üzletsoron. Tel.: 20/326-15-43.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20200-50.
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra
kiadó. Tel.: 20/9420-455.
* 60 nm-es családi ház a Penny Markettel szemben
augusztustól hosszú távra kiadó. Elsősorban irodának, vállalkozásoknak. Tel.: 30/9591-604, 30/525-9645.
* Gödöllő központjában a Fókusz üzletházban 31 nm helyiség kiadó. Tel.: 06/20-519-5992.
* Gödöllőn a könyvtárral szemben 18 nm-es irodahelyiség
kiadó. Érd.: 410-115 vagy 70/369-8216.
* Kiadó Gödöllő Kossuth L. u. 40 sz. alatti Ezoterikus
Paradigma Mintaboltban kis helyiség, szolgáltatás részére.
Érd.: 30/948-5684.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.:
30/280-4149.
* 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.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70-944-2377.
* ÉLETLEN? NEM VÁG? Forduljon bizalommal hozzám.
Kiss László késes-köszörűs mester. Gödöllő, Bethlen G.
u. 41. H-P: 9-18 óráig. Tel.: 413-849 vagy 20/5501277.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és
nemzetközi) meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy
30/924-3216.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló,
roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
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* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542,
20/450-6198, 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wctartály 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.
* 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.
* FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u. 32. I/1.
R.: hétfőtől péntekig du. és szerda de. Bejelentkezés: 30-9349255.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.
* TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* BOZÓTIRTÁST, FAVÁGÁST, FŰVÁGÁST ÉS PARLAGFŰIRTÁST
korrekt áron rövid határidővel, számlaképesen vállalunk! Tel.:
20-9749-816.
* Bádogos munkák, ereszcsatornák, lemezfedések, csúcsdíszek készítése, szerelése. Komplett tetők készítése,
felújítása, lapostetők szigetelése. Tel.: 30/260-1944.
* Költöztetés, lomtalanítás, lakásátrendezés! Tel.: 06/309134-599.
* 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.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés
(dryvit rendszerek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid
határidőre, korrekt árakon. Tel.: 20/230-5240.
* Ezoterikus Fénybolt, Paradigma Mintabolt! Gödöllő, Kossuth
L. u. 40. Könyvek tárháza, feng-shui tárgyak, mandalák, kártyák, cd-k, füstölők, nemeskövek, szerencsefák, láncok és
karkötők, ajándéktárgyak bő választékával várjuk kedves
vásárlóinkat. Egyéb szolgáltatások: ezoklub, tanfolyamok, talpmasszázs és mediumitás (szerda, szombat) előjegyzés alapján,
szerdánként közös meditáció 18 órától. Érd.: 30/948-5684-es
tel.számon vagy az üzletben a nyitvatartási idő alatt.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Kerti újdonságaink! 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.: 514456. Hétvégi nyitvatartás: szombat 7-16-ig, vasárnap 7-13-ig.
OKTATÁS
* TOP-TAN Nyár: Angol intenzív 2 hetes beszédkészségfejlesztő tanfolyamok középkezdő szinttől felső fokig, felnőtteknek és középiskolásoknak. Tel:423-744; 30-224-75-63.
* ANGOL és "Kutyás" TÁBOR! ANGOL nyelvi tábor, valamint
KUTYA-GYEREK kapcsolatfejlesztő tréning indul 2005. június
20-24., valamint augusztus 8-12. közt iskolásoknak és ovisoknak
(Hogyan viselkedjünk kutyák társaságában?). Tanárok: az ILI brit
és magyar vezető tanárai és Halász Árpád, a Gödöllői
Kutyakiképző Iskola vezetője. Jelentkezés: az ILI Nyelviskolában,
Tel.: 511-366, Gödöllő, Körösfői u. 2., Reg.sz.: 13-0294-04
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* 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!!! Jelentkezés
az ILI Nyelviskolában, Tel.: 511-366, Gödöllő, Körösfői
u. 2., Reg.sz.: 13-0294-04
* ANGOL BESZÉDGYAKORLÓ 8 napos kurzusok indulnak
BRIT tanárokkal! 350 Ft / 45' óra! Időpontok: 2005.
július 4-13., és augusztus 15-24. Jelentkezés az ILI
Nyelviskolában, Tel.: 511-366, Reg.sz.: 13-0294-04
* Matematika, fizika és kémia korrepetálás általánosés középiskolások részére. Tel.: 30/327-1473.
* 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 1ig 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.: 20/4468-317.
* Egyetemista lányok angol tanítást, tolmácsolást,
fordítást vállalnak. Tel.: 30/747-9532.
* Nyelvtanárt keresek orosz nyelvből, aki nyelvvizzsgákra felkészítene. Érd.: 20/414-2024.
* Orosz és angol nyelvek egyéni oktatása minden szinten. Tel.: 412-967.
* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást
vállal a nyári szünetben is. Tel.: 30/658-6284.
TÁRSKERESÉS
* Minden korosztálynak segítek a társkeresésben!
Nálam fontos a bizalom, a megbízhatóság, az empátia.
Bátran hívjon! Tel.: 06/70-546-2484.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál,
full + bőr. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125
cm3-es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 2923580
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft),
Lada Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft),
145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.:
(20/358-5309).
* Eladó 99-es évjáratú FORD FOCUS, ezüstmetál színű.
Érd.: 30/484-9753.
* SEAT IBIZA (1987-es) 60.000 Ft-ért bontásra eladó.
Műszaki: 2005. június közepéig. Érd.: 06-20-3135-816.
* 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.: 06-20-374-8906.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS
GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE.
Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és
túlméretes fékpofa szabályozás. Szerelés igény szerint.
GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415966, 20/3303-396.
* Citroen AX 1.4 diesel eladó. 3a, alu.felni, téli gumi,
rádiósmagnó, riasztó, felújított féltengelyek, 5l-es
fogyasztás. I.ár: 450.000 Ft. Tel.: 30/9414-244.
* P5, T10-es motor, alkatrészek, utánfutó 55eFt/db,
1993 1.6i Opel Vectra 680 eFt-ért (Lada Nivát értékegyeztetéssel beszámítok) eladó. Tel.: 20/494-2029,
20/312-8305.
* Eladó diesel Robun 2,9t, érvényes műszaki vizsgával.
Tel.: 421-753, 20/427-4665.
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
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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
* 20 éves, használt 5 részes szekrénysor, ajándék tv
szekrénnyel olcsón eladó. Irányár:42000Ft. Tel: 28411-848.
* 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), 39es cipős görkorcsolya (4 ezer Ft), Ladához való új
gyújtótrafó (2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* 18. századi antik bútor (3 db-os) eladó. Érd.: 20/5314333.
* Új Wagon R+ -ra való üléshuzat olcsón eladó. Ugyanitt
Sony Ericsson z600-as mobiltelefon eladó. Tel.:
20/555-1829, 70/944-2802.
* Klasszicista stílusú faragott franciaágy felújított
állapotban, 2 éjjeli szekrénnyel eladó. Tel.: 20/4468317.
* Eladó 1 db gáztűzhely, 1 db automata mosógép, 1 db
mikro, 1 db tv, 1 db franciaágy, 1 ülőgarnitúra,. 1
sarokgarnitúra - kihúzható, 1 db 3,60-as és 1 db 3,20as 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.
* Építkezésből megmaradt olcsó, nagyon szép barackvirág színű nemesvakolat eladó. Vennék jó állapotú
gyerekcsúszdát. Tel.: 06/20-230-3188.
* Fotel eladó! 2 db, görgős, barna, kárpitozott. Ár:
9990 Ft/db. Érd.: 28/411-296, 20/541-2148.
* 75 nm-es lakásra való lapradiátor és műanyag hordó
olcsón eladó. Érdeklődni 18 óra után: 06-20-425-3483.
* Eladó mélyhűtőszekrények - 6 fiókos 25.000 Ft,
háromfiókos 10.000 Ft, mélyhűtőláda - nagy 15.000 Ft,
stabil holland járókocsi 30.000 Ft - négy kerék, összecsukhatós. Háromkerekű összecsukhatós 30.000 Ft, két
nagykerekű összecsukhatós rokkant kocsi 50.000 Ft.
Négykerekű szék szoba wc-vel - új, 15.000 Ft, 2 db
egyszemélyes akasztós ruhásszekrény 600Ft/db. Tel.:
418-180.
* Áron alul sürgősen eladó egy elemes barna
szekrénysor, román étkező, 3 db-os ülőgarnitúra,
akasztós szekrény. Tel.: 70/520-9890.
* Építkezésből bontott anyagok eladók Gödöllőn. Jó
állapotú ajtók, ablakok, konvektoros, bojler, szaniterek,
padlóburkoló, hajópadló. Tel.: 20/9316-087.
* Eladó 17 db-ból álló kovácsoltvas lakberendezési tárgyak. (Ruhásszekrény, zeneszekrény, asztalok, csillárok, könyvespolc, ülőkék, tükör, ruhafogasok), 1954ben készült. Érd.: 421-753, 20/254-0018.
EGYÉB
* Eladó egy 2 hónapos, fajtatiszta cairn terrier
szuka kiskut ya tör zskönyvvel, chippel ellátva
féregtelenítve, első oltással. Tel.: (20) 482-3058
* Elveszett egy 6 db-ból álló kulcscsomó (5 db biztonsági, 1 db egytollú ajtókulcs). Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében a
Polgármesteri Hivatal portáján adja le.
* TENISZ SULI INDUL! Gyerekeknek és felnőtteknek egyéni vagy csopor tos tanulási
lehetőségekkel. Tenisz= egészséges mozgáskultúra
- kikapcsolódás - szép környezetben. Érd.: 06-70528-5161.
* Kisgyermekes család nyári üdüléséhez kisgyermekes család ismeretségét keresi. Menjünk együtt!
Balatonra vagy máshova! Válasszunk együtt! Tel.:
30/9074-621.
* Keresek eladó gödöllői lakást. Kb 70 nm, egyedi
fűtésű, nem panel építésű. Eladó mélyhűtő láda,
BMX 16 kerékpár, Polski Fiat tetőcsomagtartó.
Tel.: 415-940 (este), 30/4424-555.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Vállaljuk házak bontását teljes körű takarítással,
ár megegyezés szerint. Tel.: 30/481-4005.

Apróhirdetés felvétele a Kossuth L. u. 1. alatt
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Mindenkit megmozgattak

lított össze, ahol minden 15 perces mozgásért
pontot lehetett szerezni. Az iskolák által beküldött versenyek rendben lezajlottak. A sportszerû számolást és a lebonyolítást ellenõrök hitelesítették. A sportnapon indulók szorgalmasan
gyûjtötték iskolájuknak a pontokat, mivel a versenykiírás szerint sportszervásárlási utalványt

Kihívás Napja
Ebben az évben a Kihívás Napján 300
óvodás és 1524 általános iskolás vett
részt a különböző sportprogramokon.
Azért csak ennyi tanuló, mert a Török
Ignác Gimnázium korábban megtartotta a saját sportnapját, az Erkel Ferenc
Általános Iskola pedig másik időpontban szervezett sportnapot.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák hagyományosan a GEAC pályán versenyeztek
egymással. A közös bemelegítést és a ritmikus

gimnasztika gyakorlatokat a Vuelta SE versenyzõi – Borbély Zita, Csomai Renáta, Fibecz
Alexandra, Miranda Marcia – mutatták be. A
hét óvoda váltóversenyét a Martinovics úti óvoda (lányok) és a Palotakerti óvoda (fiúk) nyerte.
A futóversenyben Gecmayer Tünde (János u.)
volt a leggyorsabb, második Seregi Dominika
(Martinovics u.), harmadik Bagyin Enikõ
(Egyetem téri). A fiúknál elsõ Kerekes Marcell
(Martinovics u.), második Pápai Benedek (Táncsics u.), harmadik Musza Ismael (Palotakerti).
Az óvónénik közül Kissné Bardi Krisztina (Kazinczy) ért elsõként a célba.
A három általános iskola külön programot ál-

Szombathelyen is vitézkedtek

Eredmények:
10 évesek: 60 m 1.Vágó Vivien

Heti Sport
JÚNIUS 4.:
Margita:Gödöllő 30 éjszakai gyalogos teljesítménytúra

JÚNIUS 5.:

Atlétika

Meghívót kaptak a GEAC atlétái Nyugat-Dunántúl regionális gyermekbajnokságára. Egy mikrobusznyi Benkő
Ákos tanítvány rándult át az ország
túlsó oldalára és a győriekkel, soproniakkal, szombathelyiekkel szemben
is megmutatták, hogy abszolút értelemben is az ország legjobbjai közé
tartoznak.
A jók közül is kiemelhető Vágó Vivien,
aki négyből négyet nyert, Rendik Zsófia gátfutása éa a 600-akat futó lányok.
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60 m gát: 1.Vágó Vivien, 2. Székelyhidi Blanka, 3. Bozsik Dóra
távol: 1.Vágó Vivien, 2. Bozsik Dóra
kislabda: 1.Vágó Vivien, 3. Bozsik Dóra
600 m: 1. Bozsik Dóra, 4. Horváth Réka

Labdarúgás, NB III:Mezőkövesd –
Gödöllő, 17 óra

JÚNIUS 7.:
Labdarúgás, városi kispályás I. o.:
Rubau – Aréna, 17.30, GLC pálya;
Barcelona – Móres 18.30, GLC pálya
lehetett nyerni. A szoros verseny végeredménye
(átlag pontban): 1. Damjanich János Általános
Iskola 10,2 pont, 2. Hajós Alfréd Általános Iskola 9,7 pont, 3. Petõfi Sándor Általános Iskola
7,3 pont.
-szFotó: Pánker László

JÚNIUS 8.:
Labdarúgás, városi kispályás I. o.:
Szeméremajax – Amatőr, 17.30, GLC
pálya; Papp M. – BF.VILL., 18.30,
GEAC pálya.

ÚSZÁSOKTATÁS

LÁNYOK!

a Hajós Alfréd Általános Iskola
uszodájában

Felvételt hirdet a Gödöllői Kosársuli!

2005. június 20 - július 08.
naponta 8-10 óra között
(választható idõpontok: 8 - 8.40, 8.40 9.20, 9.20 - 10 óra)

Szeretettel várunk Téged:
– ha 1996-ban vagy 1997-ben születtél
– ha szeretsz labdázni
– ha gyors és ügyes vagy
– ha van kedved megtanulni kosárlabdázni
MAGASSÁG NEM SZÁMÍT!

11 évesek: 60 m: 3. Rendik Zsófia
60 m gát: 1. Rendik Zsófia, 2. Szabó Luca
távol: 3. Rendik Zsófia
kislabda: 3. Szabó Luca
600 m: 1. Szabó Luca, 2. Teleki Júlia

ÚSZÁSOKTATÁST SZERVEZ
a FUT Alapítvány
5-10 éves korig

A FELVÉTELI IDŐPONTJA:
2005. június 4., szombat, 9 óra

(kezdõknek és már úszni tudóknak)

12 évesek: 60 m: 1. Duczon Eszter
4 x 100 m váltó: 3. GEAC „A“, 5. GEAC „B“
M. G.

Részvételi díj: 9000 Ft

A FELVÉTELI HELYE:
Hajós Alfréd Általános Iskola csarnoka

JELENTKEZÉS ÉS ÉRDEKLÕDÉS
NAPONTA: BENCSIK ERNÕ TANÁR
ÚRNÁL REGGEL 8 ÉS 9 KÖZÖTT,
VALAMINT 19 ÓRA UTÁN A
420 632-ES TELEFONSZÁMON.

Babityné Kiss Lilla edző
Szabó Tamás edző

GÖDÖLLŐ ÉJSZ. 20/30
ÉJSZAKAI GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRA
2005. JÚNIUS 4.: „MARGITA KUPA“ 5. versenye

A TÚRA ÚTVONALA:
20 km:
GÖDÖLLÕ – ANTALHEGY – PAP MISKA-KÚT – BABATPUSZTA DOMONYVÖLGY
ROMTEMPLOM – BABATPUSZTA – ANTALHEGY – GÖDÖLLÕ

30 km:
GÖDÖLLÕ – ANTALHEGY – PAP MISKA-KÚT – BABATPUSZTA – DOMONYVÖLGY –
MARGITA – BABATPUSZTA – ANTALHEGY – GÖDÖLLÕ

Hossza: 19/27,2 km, Szintemelkedése: 250 / 350 m
Szintideje: 6 / 8 óra (A 14 alattiak és a 40 év felettiek 1 óra
szintidõ kedvezményt kérhetnek)
Költsége: 500 Ft/fõ a helyszínen
A rajt és a cél helye: Gödöllõ Erkel Ferenc Általános Iskola
(Szabadság tér 18.)
A rajt ideje: 20-22 óra között
A résztvevők frissítőt, harapnivalót, csokoládét, a szintidőn
belül teljesítők kitűzőt és emléklapot is kapnak.
Érdeklődni lehet: Kristóf Zsolt 70/527-7920, Pálffy Tibor 30/295-3666
Mindenkit szeretettel vár a: „Margita 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület

I. U 21-ES FUTSAL BAJNOKSÁG DÖNTŐJE
2005. június 5-én a SZIE–csarnokban, egész nap.
Magyar Kupa döntő június 10-én a SZIE-csarnokban
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők
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Sass Ervin: Köszöntő Pedagógusnapra
1
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LIBAHANG
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SÓDAR
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MUTATVÁNYT

SPANYOLUL

R

N
ÁLLÓVÍZ

PARAJ

KÖZEL-KELETI

URÁN
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2

ORSZÁG

3

4
SILBAKUNK
NEHÉZSÉGI

POROSZ
SZEM.

SZÖKKEN

NÉVMÁS

TAN
Ö. A. K.
DÉL

ÉS
ARGON

DARABOS

SZOVJET
REPÜLÕGÉPTÍPUS
GRAMM

PLASZTILINT

NEMES

IF VÁRÁNAK

ITALUNK

SZIGETE

ÉVSZAK

FEGYVER

LEKVÁR
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Kedvezmény a jó tanulóknak

FALU,
VER

… JÓZSEF

NÉMETÜL

(ELHUNYT
KÖLTÕNK)

MÉTER
DUNÁNTÚLI

Tíz százalékos kedvezménnyel választhatnak könyvet a
BAGOLY KÖNYVESBOLTBAN azok a diákok, akik kitűnő, vagy jeles bizonyítványt visznek haza az év végén.

NEM
FÉRFI
KEVERT
KÚT!

SZÉLVIHAR

VÁR

ULTRAVIOLA,

TÖLT

RÖV.
ÉGTÁJ

EME
SAJTÓ-

BÓR

ÜZEM

TITKOT

AMPER

MEGOSZTUNK

HÓNAP,

SZÁLLT

RÖVIDEN

Hosszú szünet után folytatja a kábelhálózat kiépítését városunkban a Cablenet. Mint azt Szalma Imre műszaki vezetőtől megtudtuk, elsősorban azokon
a területeken építik ki hálózatukat,
ahol még nincs jelen egyetlen szolgáltató sem.

NESCIO

FÉLIG AKAR!
BIOLÓGIAI

Behálóznak

Már folynak a munkálatok a kertvárosban és a
csanaki területeken, itt már a tervek szerint június végén megindulhat a szolgáltatás. Mielõbb szeretnék kiépíteni hálózatukat a Szabadság út és a Mátyás Király út közötti szakaszon
is. A belváros és a kertváros egyes területein
már néhány éve mûködõ társság tulajdonosváltást követõen kezdte meg a fejlesztést, amelynek keretében a már említetteken kívül a besnyõi
területeket is szeretnék bekapcsolni szolgáltatási területükbe.

GYORSULÁS
VÁROS VOLT

Terjeszkedik a Cablenet

VARGA
MIKLÓS

DÁNIA
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AUTÓJELE
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IPSZILON

KÖZSZOLGÁLATI

KIPAKOL

FOLYÓCSKA

MÉDIA

JÓ
IDÕBEN

MESÉI

Az akció a BAGOLY KÖNYVESBOLT
teljes kínálatára vonatkozik, és egyszeri alkalommal vehető igénybe!
A kedvezmény igénybevételéhez természetesen a bizonyítványt be kell mutatni!

NÉMET
IGEN

Egy szobás, 44 nm-es lakás
azonnal kiadó a Palotakerten.
Tel.: 20/540-7620

FOHÁSZ

„A”
FOLYÓ
SZÉLE
NAGY
OROSZ
FOLYÓN

ÉGTÁJ
CSÜCSÜL
KIS HÁZIKÓ
„FELIRATA”!

AZONOS

PEST MELLETTI

BETÛK

VÁROS LAKÓJA

UGYAN!

PATÁS
RÓMAI 50
TONNA

IDÕ-

KEVERT

HATÁROZÓ

TONIK!

Beküldési határidõ: 2005. június 9.
A 19. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Megérett a cseresznye / Piroslik az ágon /
Ezer piros csengettyû / Csilingel a fákon“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

AZONOS
SPANYOL

BETÛK

AUTÓJEL

NEWTON

MUTATÓSZÓ

lási utalványát nyerték: Ruttkay Mátyásné,
Erzsébet krt. 14., Stomp József, Béri Balogh
Á. u. 15.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: dr. Somogyi Árpádné, Szent János u.
21., Mészáros Lászlóné, Szabadka u. 6/b.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Jakubecz
Tamás, Tisza u. 114., Tibold Zsuzsa, Kazinczy
krt. 24.

