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Mosolygó Kórház Alapítvány

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Albert Royaards Gödöllőn

Pedagógusainkat köszöntöttük és ünnepeltük
hétfõn délután. A Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban megtartott pedagógusnapi rendezvényen adták át a Gödöllõi Gyermekeiért
és Ifjúságáért Díjat.
(2. oldal)

Hosszú magyarországi kerékpáros körútja során múlt hét szombaton Gödöllőre érkezett dr. Albert Royaards, a Mosolygó Kórház Alapítvány kuratóriumának holland elnöke. Az alapítvány célja
a kórházban ápolt magyar gyerekek segítése. Albert Royaards útja során 50
millió forintot szeretne összegyűjteni,
amelyből nagy számú újraélesztő táskát vásárolnának.

Évente tíz-tizenkét kulturális program, és
számtalan, környezetünk javítását célzó kezdeményezés kötõdik a Lokálpatrióta Klubhoz. A szervezet vezetõjével, Krassay Lászlóval az elmúlt hónapok eseményeirõl és további terveirõl beszélgettünk.
(3. oldal)
Nemzetközi porondon szerzett elismerést városunknak a Góliát DSE. A németországi
Marlban rendezett az „E-Jugend Volksbankcup 2005“ elnevezésû, nagyszabású nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornán világhírû
csapatok utánpótlás csapatait maga mögé
utasítva elsõ magyar csapatként, mindvégig
veretlenül arattak gyõzelmet a gödöllõi gyerekek.
(15. oldal)

Albert Royaardsot nagy tömeg várta
a Városháza előtti főtéren

vártak rájuk. A városháza elõtt Six Edit önkormányzati fõtanácsadó fogadta. Városunk fõterén egész nap a Bike Zone Gödöllõi Kerékpáros

Fotó: Tatár Attila

A szükséges anyagi háttér elõteremtése érdekében, a kuratórium holland elnöke, dr. Albert Royaards kerékpárkörutat tesz meg. Az ún. „Tour
of Hungary“ során a 62 éves dr. Royaards felkeresi hazánk 252 városának, megyeszékhelyének, valamint Budapest 23 kerületének polgármestereit. A több mint 6000 km-es kerékpárkörút négy hónapon át tart. A magyarországi
körút március 15-én vette kezdetét Rétságon. A
városok, a községek, a falvak, valamint a fõváros kerületi polgármestereit felkérték arra, hogy
fogadják a kerékpározó elnököt és segítsék lehetõvé tenni találkozások megszervezését az
üzleti élet aktív szereplõivel és minden lehetséges szponzorral.
Gödöllõre Pécel és Isaszeg érintésével érkezett magyarországi körútjának 90. napján. A
Városháza elé dr. Gémesi György polgármesterrel együtt kerekezett be azon gödöllõi kerékpárosok társaságában, akik Gödöllõ határában

Alapítva 1992

Egyesület szervezésében kerékpáros versenyt
és napot rendeztek.
(folytatás a 2. oldalon)
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Gödöllői Királyi Kastély Kht.

(folytatás az 1. oldalról)

Az alapítvány utazó nagykövetét sok fiatal
várta, színes mûsorral kedvesedtek neki a Damjanich János Általános Iskola diákjai. Dr. Albert Royaards az éjszakát Gödöllõn töltötte,
hogy másnap Szada felé folytassa útját.

Taggyűlési határozatok
A 2005. JÚNIUS 1-JEI ZÁRT KÖRŰ TAGGYŰLÉS HATÁROZATAI:

ügyvezetõ a mandátuma lejártakor a munkakörét
teljeskörûen és jogszerûen átadta.

18/2005 (06.01.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlésén
Mizsei Zsuzsa, a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KHT. TAG-

19/2005 (06.01.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlésén
Gergely Zsolt, a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.

A gyerekek köszöntője

A Mosolygó Kórház Alapítvány tevékenységének középpontjában a magyarországi gyermekkórházakban ápolt beteg gyermekek megsegítése áll. Tevékenysége és célja: 1. a kórházi
kezelésben részesülõ beteg gyermekek rehabilitációjának elõsegítése, közérzetük javítása.
Gémesi György a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnökeként a kezdetetktõl fogva
segíti az alapítvány munkáját, felhívva a tag-

Six Edit, Gémesi György és Albert Royaards

önkormányzatok figyelmét a kezdeményezésre. A Mosolygó Kórház Alapítvány alapítója
Csáky Bornemisza Éva grófnõ. A 11 tagú kuratórium a kilenc kiemelt magyarországi gyermekgyógyászati intézmény vezetõjébõl és két
jogászból áll. A kuratórium holland elnöke, dr.
Albert Royaards.
T.A.
Fotó: a szerző

Kitüntették városunk pedagógusait

Pedagógusnap 2005
Halászné Várady Ildikót, Hegedűs
Andrásnét és Kis Antalnét tüntette ki
ebben az évben a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjjal a város képviselő-testülete. Az elismeréseket június 13-án, a Petőfi Sándor Művelődési Központban megrendezett pedagógusnapi ünnepségen adta át dr.
Gémesi György polgármester.

Gémesi György és Halászné Várady Ildikó

Az eseményen vették át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a város nyugdíjba vonuló
dolgozói. A polgármester oklevéllel köszöntötte dr. Süpek Zoltánnét, dr. Máté Andrásnét
és Monoriné Tóth Zs. Mariannt. A délután
(egyébként egész estét betöltõ) ajándékát a
Damjanich János Általános Iskola Garabonciás színtársulata szolgáltatta, az anconai
szerelmesek címû zenés, pajzán komédia
elõadásával.
Az együtt töltött három óra jól érzékeltette,
milyen szerepet tölt be városunk életében az
oktatás. Gémesi György úgy fogalmazott, ez
az önkormányzat legfontosabb feladata. A
képviselõ-testület évrõl évre igyekszik megteremteni az óvodák, iskolák mûködtetésének
feltételeit, anyagi forrásait, elfogadva és támogatva a szülõi, tanulói igényeket. Teszi ezt
úgy, hogy egyre szûkebb az önkormányzatok
mozgástere. Sok aggodalmat vet fel például a
legújabb kormányzati elképzelés az iparûzési
adó megszüntetésérõl. Ez a saját bevételi forrás adta meg ugyanis elsõsorban Gödöllõn az
oktatási színvonal és választék megõrzését.

A polgármester arra is utalt, hogy nem véletlenül népszerûek a környéken a gödöllõi
iskolák. Sokan látják úgy, akkor használnak
a gyerekeiknek, hogy ha ide járatják õket. Az
önkormányzat azonban elsõsorban a helybeli
fiatalok oktatásáért felelõs és bizony õk is
szép számban jelentkeznek. Ugyanez mondható el az óvodákról is. A következõ évre az
eddiginél 42-vel több gyereket írattak be, így
az intézmények kihasználtsága meghaladja a 120 százalékot. Gémesi György megköszönve a város pedagógusainak munkáját, azt is megemlítette, hogy az önkormányzati intézmények jó kapcsolatot ápolnak az egyházi és
alapítványi iskolákkal.
Az ünnepséget követõ fogadáson, a mûvelõdési ház udvarában felszabadult, emberközeli beszélgetést folytattak
óvónõk, tanítók, tanárok. Ebben nem kis szerepet játszott a
színdarab, Az anconai szerelmesek elõadása. A tudósító
nézõként önkéntelenül is arra
gondolt, hogy a szereplõk, a
mûkedvelõ színész-pedagógusok nemcsak
szabadidejükben, hanem munkájuk során, az
osztálytermekben, órákról-órákra hasznát

20/2005 (06.01.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlésén
Lovas Károly, a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.
21/2005 (06.01.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
egyhangúlag úgy döntött: a többségi tulajdonos a
felügyelõ bizottsággal történõ egyeztetés után határozati javaslatot terjeszt a tagtársak elé, az ügyvezetõ nélkül mûködõ társaság mûködésének biztosítása érdekében. A tagok a határozati javaslatról
taggyûlés tartása nélkül írásban szavaznak.
22/2005 (06.01.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. taggyûlése
egyhangúlag úgy döntött, hogy: prof. dr. Körösvölgyi László ügyvezetõ igazgató munkaszerzõdését visszamenõleg módosítja: január 1-ig visszamenõleg egy 6 %-os alapbéremelés végrehajtásával és 6 havi megemelt személyi alapbérnek megfelelõ jutalom kifizetésével, abban az esetben ha, a
felügyelõ bizottság jegyzõkönyvvel igazolja a taggyûlés számára, hogy prof. dr. Körösvölgyi László

GYŰLÉSE TAGGYŰLÉS TARTÁSA NÉLKÜL
ÍRÁSBELI SZAVAZÁSSAL AZ ÜGYVEZETŐ
NÉLKÜL MŰKÖDŐ TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN AZ ALÁBBI
HATÁROZATOKAT HOZTA:

23/2005.(06.03.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély taggyûlése írásos
szavazás útján egyhangúlag úgy döntött:
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. együttes cégképviseletre jogosult munkavállalói adjanak rendszeres tájékoztatást a felügyelõ bizottság részére a
társaság napi mûködésével kapcsolatos tervezett
kiadások jellegérõl, várható összegszerûségérõl
(ún. normál ügymenet), melyet a felügyelõ bizottság ennek megfelelõen utólagosan kontrolál. Az
ellenõrzés rendjét a felügyelõ bizottság állapítja
meg. Minden, a normál ügymenettõl eltérõ kötelezettségvállalás a felügyelõ bizottság elõzetes
egyetértésével jöhet létre és érvényes.
24/2005.(06.03.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély taggyûlése írásos
szavazás útján egyhangúlag úgy döntött:
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. munkavállalói
feletti munkáltatói jogot – az új munkaszerzõdések megkötése, a jelenleg hatályos
munkaszerzõdések módosítása és megszüntetése
(munkáltatói rendes és rendkívüli felmondás,
közös megegyezéssel történõ megszüntetés)
kivételével – a társaság együttes cégjegyzési joggal rendelkezõ munkavállalói gyakorolják.
g.

HALÁSZNÉ VÁRADY ILDIKÓ az idén
50., jubileumi tanévét ünnepelõ gödöllõi Török Ignác Gimnázium elsõ kinevezett tanára.
Magyar-angol szakos tanárként a gimnáziumban tanított nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként Pécelen és Aszódon folytatta pedagógus
munkáját. Összesen 48 esztendõt töltött aktívan a tanári pályán. A tanítás mellett is tevékeny szerepet vállalt Gödöllõ ifjúságának nevelésében. Foglalkozott idegenvezetéssel,
irodalmi és nyelvészeti kutatással, könyvet
adott ki Gödöllõ irodalmi életérõl és részt vállalt a gödöllõi cserkészmozgalom újjászervezésében, irányításában. Tanítványai és kollégái ma is szeretik, tisztelik és becsülik munkájáért, helytállásáért.

Kis Antalné

veszik dramatikus ismereteiknek a gyerekek
nevelésében. Az elkövetkezõ hetekben azonban õket is, mint az iskolák valamennyi dolgozóját a jól megérdemelt vakáció várja.
Nem szólva – nem elfelejtkezve – a gyerekekrõl!
Szolgálati emlékéremmel ismerték el az
alábbi pedagógusok munkáját: Mészáros
Györgyné, a Logopédiai Intézet és Általános
Iskola vezetõje; Vaskó Andrásé, a
Logopédiai Intézet és Általános Iskola logopédusa; Meskó Istvánné,
a Damjanich János Általkános Iskola tanára; Táborszki Jánosné, a
Petõfi Sándor Általános Iskola
igazgatóhelyettese; dr. Kaszab
Lászlóné, a Petõfi Sándor Általános Iskola tanára; Simon Gyõzõné,
a Petõfi Sándor Általános Iskola
ta-nára; Sima Gáborné, a Petõfi
Sándor Általános Iskola tanítója;
Szûcs Dezsõ, a Török Ignác Gimnázium tanára; dr. Máté Andrásné,
a Tisza utcai és Szabadság úti
Óvoda óvodapedagógusa; Kis Antalné, az Erkel Ferenc Általános
Iskola igazgatóhelyettese.
st
Fotó: a szerző

HEGEDÛS ANDRÁSNÉ magyar-orosz-rajz
-angol szakos tanárnõ. 1967-ben kezdett tanárként dolgozni Gödöllõ környéki általános
iskolákban. 1974 óta a gödöllõi Madách Imre
Szakközépiskola és Kollégium tanára. Közben egy évig a Török Ignác Gimnáziumban is
tanított. Önképzéssel, határtalan szorgalommal bõvítette ismereteit folyamatosan: színház-rendezõi tanfolyamot végzett, számítástechnikai oklevelet szerzett, kézmûves foglalkozásokat tartott, iskolaújságot szerkesztett
és sok más területen adta tovább lelkesen
meg-szerzett ismereteit. Diákjai, kollégái
mindig számíthatnak a segítõkészségére.
KIS ANTALNÉ az Erkel Ferenc Általános
Iskola idén nyugalomba vonuló igazgató
helyettese. 1972 óta dolgozik tanítóként.
Elõt-te szakmunkásként dolgozva munka és
család mellett végezte el a tanítóképzõ
fõisko-lát.1983-ban került gödöllõi Erkel
Ferenc Általános Iskolába, ahol 1996-tól az
iskola alsótagozatos és napközis igazgatóhelyettesekénz
dolgozik.Kiegyensújozott
egyénisége, gaz-dag élettapasztalata, szeretetteli egyénisége alapján mindig megtalálta a megfelelõ viszo-nyulást tanulóival,
kollégáival, a szülõkkel. Gyerekszeretet miatt
tanítványai a mai napig ragaszkodó szeretettel veszik körül õt.

Hegedűs Andrásné
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Beszélgetés Krassay Lászlóval

Aki a város egészét nézi
Sűrű programot tudhat maga mögött a
Lokálpatrióta Klub. Az elmúlt hónapokban egymást érték a rendezvények, két hete helyükre kerültek az az
általuk elkészíttetett padok és a nyári
szünetben sem maradnak el a „Pingpongozz, ne drogozz!“ keretén belül
szervezett sport összejövetelek. Krassay Lászlót, a Lokálpatrióta Klub elnökét kérdeztük, mennyire elégedett, az
elmúlt időszak eredményeivel.
– Évente tíz-tizenkét nagyobb rendezvényünk
van. Nem mindegyik ilyen látványos, mint a
padosítási akció, de mindegyiken szép számmal vesznek részt az érdeklõdõk. Nagy öröm
számomra, hogy az új kezdeményezések mellett nem lankad az érdeklõdés azon programok
iránt sem, amelyekkel az elmúlt években hagyományt teremtettünk. Itt a lokálpatrióta estekre
gondolok, amelyeken neves elõadók várják az
érdeklõdõket, hogy egy-egy témában megoszszák velük gondolataikat. Ezeket az esteket
1992 óta szervezzük. Elsõdleges célunk az
volt, hogy teremtsünk egy olyan fórumot, ahol
a gödöllõi és egyetemes emberi értékeket felmutathatjuk. Kevesen tudják, hogy a nagysikerû Tavaszi Ajándékkosár is, amelyre minden

KrassayLászló

esztendõben több ezren kíváncsiak, lokálpatrióta kezdeményezésre született meg.
– Az önök feladata azonban nem merül ki a
kulturális programok megrendezésében.
– Fokozottan figyelemmel kísérjük a város
tisztaságát, gondozottságát. Ide kapcsolódik a
mostani padosítási akció is, amelynek keretében az Alsóparkban hat helyre telepítettünk fá-

ból készült padokat, hozzájuk tartozó asztalokkal. Az ezzel kapcsolatos munka azonban nem,
ért véget. Folytatjuk az adományok gyûjtését,
mivel szeretnénk minden pad mellé hasonló,
fából készült szemetest is elhelyezni.
– Honnan jött a padosítás ötlete?
– A Lokálpatrióta Klub két fiatal tagja, Pintér Zoltán és Pelyhe József voltak az ötletgazdák. A padok kihelyezésével egyfajta hiányt
pótoltunk, úgy ítéltük meg, az ilyen kis pihenõk valóban hiányoztak az Alsóparkból. Ezt
igazolják a tapasztalataim is, hiszen naponta
járok a vasútállomás és a mûvelõdési központ
közötti szakaszon, s most örömmel látom,
hogy a gödöllõiek birtokba vették õket.
– Ezek szerint a lokálpatrióta szellemiség
nem idegen a gödöllõi fiataloktól…
– Sok olyan fiatal él ebben a városban, aki
számára fontos az otthona, a környezete, fontosak a gyökerei. Szerencsére a fiatalok – sok
véleménnyel ellentétben – a jóra is nagyon fogékonyak, nyitottak. Ezt bizonyítja a padosítási akció, valamint a pingpong összejövetelek
sikere is. De a munkám során szerzett tapasztalataim is ezt igazolják.
– Ön mivel foglalkozik amellett, hogy a Lokálpatrióta Klub színeiben az önkormányzat
képviselõ - testületének tagja?
– Jelenleg vállalkozóként dolgozom. Fõleg
erdészeti témájú munkákat végzek. E mellett a
Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézetében erdészeti ismereteket tanítok. A munkám során szerzett ismereteim, ta-

A magyar önkormányzatok tizenöt éve

hogy mit sikerült ezekbõl megvalósítaniuk. Akötet
kitekintést nyújt a nagyvilágba, ismerkedtet a települések nemzetközi szervezetrendszerével, a településközi kapcsolatok nemzetközi szintû alakulásával. Önálló fejezetben mutatkoznak be az országos önkormányzati érdekszövetségek és összefoglalja a kiadvány a MÖSZ által 1996-ban életre hívott, s kétévente megrendezésre kerülõ Magyar
Polgármesterek Világtalálkozójának eseményeit.
Interjúk révén minden településtípus vezetõje megszólal a könyvben, a néhányszáz fõs falu elsõ emberétõl a kis- és nagyvárosi, kerületi elöljárókig, a
határon túli magyar települések irányítóitól az expolgármesterekig. A záró fejezetben azoknak a
rendszerváltó polgármestereknek a névsorát olvashatjuk, akiket azóta is mindannyiszor újraválasztottak, ezzel is tisztelegve azok a vezetõk elõtt,
akik nemcsak elnyerték, hanem meg is õrizték választóik bizalmát, s így megvalósíthatták terveiket.

hová leülni, ha kijöttük sétálni. Így gyakrabban jövünk, hiszen jó egy kicsit levegõzni, és a
park is nagyon szép“
Szolád Lászlóné, Ócsay Sándor és a Petõfi
8. C.: „Nagyon jó ötlet volt a padok kihelye-

Varga Renáta, Bégányi Edina, Skultéti Kitti:
„Jó ötletnek tartjuk a padok kihelyezését, jó
lenne, ha több helyen is lenne. Eddig nem volt

zése, nagyon hangulatosak. Nagy kár, hogy
már sok helyen összefirkálták õket. Reméljük,
mielõbb elkészülnek melléjük a szemetesek is.“

Magyar Szabadság Napja
Ünnepi műsor az Alsóparkban a Világfánál

2005. június 25-én,
szombaton 20.30 órai kezdettel
Ünnepi köszöntőt mond:

DR. GÉMESI GYÖRGY
országgyűlési képviselő, Gödöllő polgármestere

Az Erkel iskola napkohója

Az elmúlt években ezeken a tanácskozásokon felnõttek értekeztek a napenergia melegvíz- valamint
áramtermelõ eszközökkel történõ hasznosításáról.
Az idén a gyerekek kaptak szerepet. Több iskola is
bekapcsolódott a 16 európai országra kiterjedõ
Szoláris Iskolák Fórum címû programba, amely a
megújuló energiaforrások használatára serkent. A
felhívásra különbözõ pályamûvek születtek, képzõmûvészeti alkotásokat és napenergiahasznosító
berendezéseket készítettek általános és középiskolások. Gödöllõrõl a Premontrei Gimnázium és
az Erkel iskola kapcsolódott a versenybe, akik
mindketten helyezéssel zárták a Nap napját.
kh

NY. F.

A Lokálpatrióta Klub által az Alsóparkba néhány hete kihelyezett padokat és asztalokat örömmel vették
birtokba városunk lakói.

Napkohó a Nap napján
A Szent István Egyetemen több tudományos műhely foglalkozik a megújuló energiaforrásokkal. Ezek egyike a Farkas István professzor vezette Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, amely június 12-én 12.
alkalommal rendezte meg a Nap napját.

pasztalataim persze az önkormányzati munka
során is sokat segítenek.
– Nem könnyû ma az önkormányzati képviselõk dolga. Mit tart elsõdlegesnek munkája
során?
– Mindig szem elõtt tartottam a lokálpatrióta
szellemiséget, amit ebben az esetben úgy foglalnék össze: megõrizve fejleszteni. Ennek a
legszebb példája, amelyben személyesen is sok
munkám van a Hamvay Kúria és a Piac épületegyüttesének rekonstrukciója volt. De nagyon
sokat tettünk az utcaképek megõrzéséért, a
zöld területek fejlesztéséért is. Mi egy-egy
döntés meghozatalakor nem azt nézzük, hogy
az adott fejlesztés melyik képviselõ területén
van. Számunkra a város egésze a fontos. Ez a
feladatunk. A másik kérdés, ami számomra kiemelten fontos, az az oktatás fejlesztése. Óriási
eredmény, hogy bár egyre csökkenek az állami
források, folyamatosan ki tudjuk pótolni a hiányzó, az elvett összeget! Nagyon kemény
munka van amögött, hogy az elmúlt években a
gödöllõi oktatás színvonalát meg tudtuk õrizni.
– A jövõben milyen programokat szervez a
Lokálpatrióta Klub?
– Folyamatosan szervezzük a lokálpatrióta
esteket, és a nyáron is folytatódnak a pingpongos összejövetelek is. A rendezvényeinkrõl,
kezdeményezéseinkrõl továbbra is a Szolgálatból tájékozódhatnak majd az érdeklõdõk, akiket nagy szeretettel várunk minden rendezvényen.

Birtokba vett padok

Egyedülálló könyv a MÖSZ-től
Egyedülálló, reprezentatív kivitelű kötettel ünnepli a magyar önkormányzati rendszer kialakulásának 15. évfordulóját a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette be budapesti sajtótájékoztóján június 14-én Gémesi György polgármester, a
szövetség elnöke.
A magyar önkormányzatok tizenöt éve címû 4000
példányban megjelent, közel 280 oldalas, fényképekkel gazdagon illusztrált könyv áttekinti az önkormányzatiság kialakulásának és mûködésének
történetét, többféle megközelítésbõl bemutatva,
hogy honnan indult és hová tart a demokrácia helyi
intézménye. A könyv megszólaltatja azokat a belügyminisztereket (dr. Horváth Balázst, Boross Pétert, dr. Kónya Imrét, Kuncze Gábort, Pintér Sándort és dr. Lamperth Mónikát) akik 1990-tõl napjainkig töltötték be tisztüket. Õk elmondják az önkormányzatisággal kapcsolatos törekvéseiket és
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„A HETEDIK TE MAGAD LÉGY…“
ZENÉS, VERSES ÖSSZEÁLLÍTÁS JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉRE
Közreműködnek: Détár Enikő, Forgács Péter, Götz
Anna, Jordán Tamás, Kalapács József, Koncz Gábor, Kubik
Anna, Rékasi Károly, Ruttkay Laura, Sebő Ferenc, Selmeczi
Roland, Sipos Imre, Varga Klári, Varga Miklós

Zene: Kormorán Együttes és Sebő Ferenc
RENDEZŐ: KOLTAI GÁBOR
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Memento
Ha jól tudom, van – vagy volt – olyan
szerzetesrend, amelynek a tagjai hallgatást fogadtak, nem beszéltek egymással sem, ha találkoztak valahol a
kolostoruk területén, csak annyit
mondtak a társuknak köszöntésként:
memento mori. Vagyis: gondolj a halálra.
Manapság sokan mintha egyáltalán nem gondolnának a halálra. Elképedten nézem, ahogy
embertársaim nem kis része kapar, kotor: még
többje legyen neki, és még többje, és még többje… – Ezek nem tudják, hogy meg fognak halni? – teszem fel magamnak csodálkozva a kérdést. – És hogy semmit sem vihetnek magukkal a másvilágra?
Feltételezhetjük, hogy az utódaiknak gyûjtenek. De hát érdemes? Tapasztalataim azt mutatják, általában sokkal több szeretettel vannak
a felmenõikhez azok a gyerekek, akik számára
világos, hogy nem számíthatnak tõlük „dús
örökségre“, mint akik leshetik: mit kapunk?
Mi marad ránk?
De nem akarom a szegénység dicséretét zengeni, hiszen a kaparkodás által is megy a világ
elõre, ha talán nem is annyira, mint a lemondás
által, a csak az eszméjüknek, munkájuknak,
alkotásvágyuknak élõ emberek jóvoltából.
Gerlóczy Márton, akinek Váróterem címmel
most jelent meg második regénye, igazán az
utóbbiak közül való. Mint elsõ regényébõl, az
Igazolt hiányzásból tudhatjuk, könnyedén fordul el mindentõl, ami hasznára válhatna, in-

kább megír egy
könyvet arról, hogyan éli meg egy
érzékeny – már
túlságosan is érzékeny – fiatalember ezt a körülöttünk levõ világot.
És egy ilyen fiatalemberre egyszer csak lecsap a halál. Teljes súlyával nehezedik rá is,
miközben elragadja azt, aki a legközelebb állt
hozzá, aki a legtöbbet jelentette neki, szobrászmûvész nagyapját.
Hatalmába keríti a felismerés: csak váróterem ez az egész itt. Jelenünk nincs, csak jövõnk, reszketve araszolgatunk minden nappal
elõre, a szörnyû jövõ, az elmúlás felé. Nem értünk semmit, nem magyarázhatunk meg semmit. Van Isten? Van magasabb vagy mélyebb
hatalom, értelem az emberi léleknél?
Belátja, hogy mindig is reménykedett a túlvilági életben, azonban, egyelõre, olyan egyedül maradt, hogy semmi mást nem érez, csak
félelmet.
„-Miért remeg a lába, fiam?“ – kérdezi tõle
egy idõs hölgy a buszon, mikor – végzetes út –
sírhelyet keresni megy a Dunakanyarban levõ
község, ahol gyermekkora legszebb napjai teltek, temetõjébe. A hõs, aki ez esetben azért
nem egészen azonos az íróval, nem egyes szám
elsõ személyben szerepel, hanem harmadikban, végül elpusztítja sivár élete helyszíneit.
Felgyújt egy lakást, egy könyvesboltot, egy kocsmát. Majd egy hídra menekül, nagy folyam hídjára, és átlép a korláton…
A történet befejezõdött. Pontosabban, mint
ahogy indulásakor „felébredt“, most „aludni
tért“. Bevégezte dolgát: életben tartotta a szereplõket. Mindegyiket. Azt is, aki elment, s azt
-nádis, aki várja, rá mikor kerül sor.

A Chopin Zeneis k ola
pr ogr am jai

VII. Kamarazenei Fesztivál
a Gödöllői Királyi Kastélyban

2005. június 24 – július 5.
Beethoven és a
romantikus triók
június 24., péntek: Beethoven (és) kortársai
június 26., vasárnap: Bécsi utazás
június 28., kedd: Variációk csellóra
július 1., péntek: Zenei szellemjárás
július 2., szombat: Elégikus ábrándok
július 5., kedd: Nyáresti scherzo
A koncertek 19 órakor kezdõdnek
a díszteremben és a díszudvaron
(rossz idõ esetén a lovardában.)

Zenél a kastély címmel
június 26-án, vasárnap
11-17 óra között
ingyenes koncertek
szórakoztatják a látogatókat.

BEIRATKOZÁS A 2005/2006. TANÉVRE:
JÚNIUS 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 14.30
ÓRÁTÓL 16.30 ÓRÁIG
Június 19., vasárnap 19 óra:
Egyetemi Sportcsarnok, Gödöllõ:
Orff: Carmina Burana. A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar hangversenye.
Közremûködnek: Farkas Erzsébet – szoprán,
Albert Tamás – tenor, Bátki Fazekas Zoltán –
bariton, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, karigazgató: Hollerung Gábor, a Talamba
Ütõegyüttes és a gödöllõi Frédéric Chopin Zeneiskola Gyermekkórusa. Vezényel: Gál Tamás.
Június 27. hétfõtõl július 4. hétfõig
Zene és társmûvészetek–Tábor a zeneiskolában.

Pedagógus Lelkigyakorlat
Máriabesnyőn
Ideje: 2005. június 24., péntek estétõl, 26-a
vasárnap délutánig. Helye: Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Ház. Vezeti: dr. Lukács
László atya, a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Fõiskola fõigazgatója.

Telefon: 28/420-176, 28/510-740

Bővebb információ:
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
víz-órás, redőnyös lakás, hitel-ügyintézéssel. Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Kedves
Olvasóink!

Kedvezmény a jó tanulóknak
10 százalékos kedvezménnyel
választhatnak könyvet a BAGOLY KÖNYVESBOLTBAN
azok a diákok, akik kitûnõ, vagy
jeles bizonyítványt visznek haza az év végén.
Az akció a BAGOLY KÖNYVESBOLT teljes kínálatára vonatkozik, és egyszeri alkalommal vehetõ igénybe!
A kedvezmény igénybevételéhez természetesen a bizonyítványt be kell mutatni!

Egy elfogult nagymama gondolatai

Tavaszi hang az Alkotóházban
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza tavaszi napfényben fürdött, kertje tavaszi virágok pompájában ragyogott. Ezt a hangulatot tovább emelte az
előadóterem fehér falán lévő dekoráció
– az óriási napocska, a virágzó fák rajzai
és a lehulló halványrózsaszín, barackvirág színű tüll csodák. E hangulatot még
lehetett fokozni: ebben a csodás környezetben érkeztünk el az „Évszakok“ sorozat harmadik hangversenyére, ahol a tavasz hangjait szólaltatták meg a Chopin
Zeneiskola kis növendékei.
A „Kicsik“, elõképzõsök hegedûjátékát követték a nagyobbak és a felsõbb osztályos növendékek – zongorán, hegedûn, furulyán, oboán,
fagotton és gitáron elõadott zeneszámaikkal.
Az elõadott zenedarabok között Bachtól
Brahmsig, Vivalditól Mozartig, könnyebb és jelentõsebb tudást igénylõ mûvek egyaránt voltak, melyeket nagy-nagy izgalommal, óriási lelkesedéssel adtak elõ a gyerekek. Mi, a hallgatóság, az egyik ámulatból a másikba esve hallgattuk a kis mûvészeket és nagy tapssal jutalmaztuk elõadásukat.
Nagyon jó érzés volt látni a zeneiskola tanárainak aktív részvételét, ahogy a zongorakíséreten túl egy-egy mozdulattal, mosollyal, kacsintással biztatást adtak tanítványaiknak.
Hazafelé elgondolkoztam, mi az, ami elvarázsol minden kedves kis hangversenyen, amit
látok, hallok a zeneiskola növendékeitõl. Kölcsey Ferenc unokaöccséhez írt verse a „Paraneisis“ sorai jutottak eszembe: „Jót, s jól, ebben

Fotó: Tóth Péter

áll a nagy titok“. De mi az, amit jól, vagy úgy
tûnik, nagyon jól csinálnak az iskola zenetanárai? Szeretetbõl, hivatástudatból tanítanak és a
zenélés örömét, a zenében rejlõ szépségeket,
annak ismeretét át tudják adni. Ezt a varázslatot
az 5-6 éves óvodásoktól kezdve, ahogy látom,
át tudják vinni évfolyamokon keresztül a nagyokig s ez a legcsodálatosabb.
Éva néni

SZOKATLAN FORMÁJÚ
ABLAKOK KARNISOZÁSA ,
FÜGGÖNYÖZÉSE!

ÁRENGEDMÉNY A
KÉSZLETEN LÉVŐ
CSIPKE ÉS
FÉNYÁTERESZTŐ
FÜGGÖNYÖKBŐL!

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

2005. június 16.
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410-988: kátyú-ügyben éjjel-nappal hívható

Árokburkolások, útaszfaltozások a városban
A tavalyi útépítésekhez hasonlóan, a
VÜSZI Kht. az idei nyáron is jelentős feladatok elvégzésére készül. Július végéig számos helyen megújul a csapadékvizet elvezető árokrendszer és a
nyár folyamán további utcákra kerül
aszfaltburkolat. A munkálatokról Zdenkó Pál, a VÜSZI Kht. részlegvezetője
tájékoztatta lapunkat.
Mint megtudtuk, a képviselõ-testület döntése
alapján, a Polgármesteri Hivatal megrendelésére összesen 2,7 kilométernyi hosszban végeznek javítási, karbantartási és burkolási munkákat az árokrendszeren. Tizenhat helyszínen kerül sor e munkálatokra, amelyek különbözõ
nagyságrendben és mûszaki tartalommal valósulnak meg. A legtöbb helyen ez a földárkok
betonlappal történõ burkolását jelenti; erre kerül sor a Batthyány Lajos utcában 300 méter
hosszban, a Széchenyi utcában ugyancsak 300
méteren, a Gébics utcában 80 méteren, a Major
utcában 50 méteren, a Hegy utcában 160 méteren, a Zúzmara utcában 50 méteren, a Csokonai
utcában 100 méteren, a Mikes Kelemen és a
Kõrösi Csoma Sándor utcában pedig egyaránt
300 méternyi hosszban burkolják az árkot. Az
Iskola utcában 250 méteren épül meg a burkolt
árok, ugyanott kiemelt útszegély és rácsos víznyelõ is készül. A Röges utcában a Kazinczy és
a Surin utca között 250 méter hosszban burkolt
árok és kiemelt útszegély épül; a Százszorszép
utcában pedig 120 méteren burkolják az árkot,
ami kiegészül egy szikkasztó kúttal.
A Balaton és a Sió utca keresztezõdésében
átépítik a csõátereszt, a Sió utcában pedig megtörténik a beton fedlappal ellátott, zárt esõvízcsatorna fedlapjainak szükség szerinti cseréje.
A Turul utcában cserélik az elhasználódott víznyelõ rácsot, a Babati út és a Mohács utca találkozásánál pedig rendezik és burkolják az áteresz környezetét.

E munkálatok részben már folyamatban vannak és július végére mindenhol be is fejezõdnek, ha nem lesz túlságosan csapadékos az idõjárás – esõben ugyanis nem lehet az árkokban
dolgozni. Zdenkó Pál elmondta, hogy a munkálatok helyszínein kiemelt figyelmet fordítanak
az útpadkákra; mindenhol elvégzik a szükséges
karbantartást és stabilizálást.
A VÜSZI Kht. július hónapban végzi el a nagyobb útjavításokat is: a tapasztalatok szerint

170 méternyi hosszban. Új aszfaltszõnyeget terítenek a Blaháné útra a Rét utcától a Hegy utcai buszfordulóig, 1000 méter hosszban és aszfaltozzák a Hársfa utca további, 200 méteres
szakaszát is. Az aszfaltozásokkal egy idõben
sor kerül a csapadékvíz-elvezetõ árkok tisztítására, rendezésére és az útpadkák stabilizálására
is.
A VÜSZI Kht. egyik fõ feladata az utak karbantartása, állagának megóvása.
A közhasznú társaság egy brigádja
folyamatosan végzi az aszfaltburkolatú utak kátyúzását: télen hideg aszfalttal történik az ütõkátyúk megszüntetése, tavasztól pedig saját elõállítású
melegaszfalttal dolgoznak. A nagyobb
felületû útjavításoknál, mint amilyen
például a Légszesz utcában történt, vásárolt aszfaltot használnak fel. Az elmúlt évhez hasonlóan a társaság az
idén is igénybe vette az úgynevezett
szórt kátyúzási technológiát, ezzel
dolgoztak a Tessedik Sámuel úton, a
A szórt kátyúzás folyamata
Testvérvárosok útján, a Hunyadi János
úton és a Szent-Györgyi Albert úton.
ugyanis ilyenkor az iskolai szünet és a szabadMinden igyekezet ellenére azonban az aszságolások következtében kisebb forgalomra le- faltutakon keletkeznek újabb kátyúk, amelyek
het számítani a város területén. Az elõkészítõ zökkenõ-mentesebb, gyorsabb megszüntetése
munkálatokat követõen az aszfaltozásokra jú- érdekében a VÜSZI Kht. igénybe kívánja venni
lius második felében kerül sor. A kivitelezés a lakosság segítségét június 20-tól a 410-988-as
pontos idejérõl a közhasznú társaság lapunkban telefonszámon a nap huszonnégy órájában foés szórólapokon tájékoztatja az érintett terüle- gadják a bejelentéseket. Kérik, hogy a bejelentõ
tek lakóit. Minden helyszínen egy-egy napra adja meg az aszfaltúton található kátyú pontos
kell kisebb kellemetlenséggel számolni; a helyét, méretét, valamint saját nevét és telefoVÜSZI Kht. ezúton is kéri az érintettek megér- nos elérhetõségét. A VÜSZI Kht. vállalja, hogy
tését és türelmét.
72 órán belül megteszi a megfelelõ intézkedést.
A munkálatok során mart aszfalt alapréteg és A köves, sóderes, mart aszfaltos utakon ke-letmelegaszfalt záróréteg kerül a Rózsa utcába kezett gödrök megszüntetését folyamatos
150 méternyi hosszban, az Akácfa utcába 213 földgyalus javítással és feltöltéssel végzi a közméteren, az Iskola utcába 200 méteren, a Hõs hasznú társaság.
D. M.
utcába 250 méteren, a Sió utcába 180 méteren,
Fotó: R. G.
a Balaton utcába 220 méteren és a Turul utcába

GÖDÖLLŐI SZÉKHELYŰ

dinamikusan fejlődő
tanácsadó cég tapasztalatokkal rendelkező
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT KERES
FŐÁLLÁSBAN
Tel.: 06-70/389-1792

www.standard-team.hu
GÖDÖLLŐ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
ajánlatokat kér korszerűsítés miatt
kiszerelt 2 db. GZDA 1000 típusú
gáznyomásszabályozó szekrény
megvételére.
A nyomásszabályozó szekrények
megtekinthetõek a palotakerti és
a Kossuth utcai fûtõmûvek területén.
Árajánlatokat a Gödöllõi Távhõ Kft címére
lehet leadni július 15-ig.
Bõvebb felvilágosítást szükség esetén Tóth
István ügyvezetõ igazgató ad, akár személyesen, vagy a 28/514-090-es telefonon.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
MÁV Rt. vágányhálózatán 2005.
JÚNIUS 17-ÉN ÉS 21-ÉN vegyszeres
gyomirtást végeznek.
Kedvezõtlen idõjárás esetén a munka
elvégzése 1-2 napot csúszhat!

2005. június 16.
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Ünneplés tortával és grillezéssel

idõsebb gondozottjuk 29 éves. Az intézményben 3 fõ, és
egy mellékállású dolgozó teszi kellemesebbé az itt tartózkodók mindennapjait.
Az igazgató asszony elmondta, bár elméletileg van még férõhely, azonban a rendelkezésükre álló helyen már nem férnek el kényelmesen, s abban bíznak, hogy bõvíthetik a
helyiségeiket.
Bár a kerti ünnepségnek nem igazán kedvezett az idõjárás alakulása, a bátrabbak grillezéssel, a fázósabbak a belsõ helyiségekben a
házi készítésû sütemények fogyasztásásval
tették kellemessé, s emlékezetessé a péntek
délutánt.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete Vác-Gödöllői Szervezete
tisztelettel meghívja kedves tagtársait
2005. JÚNIUS 22-ÉN (SZERDÁN)
DÉLUTÁN 15 ÓRAKOR TARTANDÓ
BARÁTI ÖSSZEJÖVETELÉRE
Helyszín: CIVILHÁZ, Palotakert 4. sz. alatti irodahelység
A TALÁLKOZÓ CÉLJA: 1. A mozgáskorlátozott emberek problémáinak, gondjainak
megbeszélése, 2. Segítségnyújtási lehetõségek, 3. Baráti beszélgetés kávé és sütemény
mellett

-nyf-

Mindenkit szeretettel várnak A CIVILHÁZ munkatársai!

Nefelejcs születésnap
Öt éves a Nefelejcs napköziotthon,
amelyben sérülét gyermekeket gondoznak az Egyesített Szociális Intézmény keretében. A születésnapot június 10-én pénteken ünnepelték meg
az otthon gondozottjai, szüleikkel és
a gondozókkal közösen.
Mint azt Ipacs Piroska intézményvezetõtõl
megtudtuk, jelenleg a 20 férõhelyes otthonban 13 fiatalt gondoznak, akik Gödöllõrõl és a
kistérségbõl kerültek ide. Három éves kortól
tudják fogadni a rászorulókat, a jelenlegi leg-

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek
Putnoki Hanna
Ocsovay Nándor
Osgyáni Ákos
Osgyáni Bekõ
Vass Boglárka
Pásztor Zselyke Villõ
Ujszászi Adrienn
Varga Levente
Czindrity Milán
Patócs Tamás Lajos
Moricz Izabella
Moricz István
Szabó Aliz
Szakács Rita
Szabó Vilmos Emil
Palik Zsófia
Tóth Blanka
Csikós Janka Liza
Saska Balázs Dominik
Balogh Eszter Borbála
Tácej Dániel
Tátra Annabell Mónika
Sallai Ákos Zsolt
Kátai Nóra
Havjár Zsuzsanna
Merkl Ádám Csaba

Lehoczky Bianka Rebeka
Lehoczky Attila Bernát
Zombori Adél
Katona Liza
Baji-Gál Valéria
Örökös Krisztián
Pesei Gréta Zsófia
Székely Gábor Ferenc
Czakó Sintia Szeréna
Vas Nóra Zsanett
Pásztor Kata Sarolta
Farkas Kinga Krisztina
Horváth Botond Antal
Zimányi Benedek
Ligárt Anna
Bartha Gitta

Elhunytak
Árba István
Radics László
Bognár Gyula
Zelnik István
dr. Kóczi András
Tóth Sándor Józsefné
dr. Wágner György Mártonné
Józsa Rozália
Bánáti Istvánné Ust Ust Erzsébet

MEGHÍVÓ

Hidi Imréné Ambrus Marcella
Szabó Béláné Komlódi Jolán
Fõdi Istvánné Illés Mária
Pintér Istvánné Urbán Erzsébet
Varga Lászlóné Krima Erzsébet
Kovács György
Kovács Józsefné Lõdi Julianna
Láng Miklósné Daniek Judit
Mária
dr. Töreki Tiborné Kalmár Erzsébet
Prutek János
Giricz Lajosné
Csavajda Anna
Tóth György Gábor
Csemer József
Sztakó Anna Mária
Horváth Géza
Bujtás Béla
Mandola Viktor
Illés-Szabó Miklósné Mócsány
Margit
Déri Mária
Baranyi Józsefné Lakatos Erzsébet
Takács Attila
Kárpáti László
Glózer Istvánné Kovács Margit
Leitner Péter János
Holló János

Szitó Ferenc

Házasságot kötött
Borsi Gábor és Sutibut Waruwan
Gecze Zoltán és Dávid Anikó
Krisztina
Babinszki Tibor és Ottó Csilla
Viha Levente és Barta Szilvia
Pintér István és Pásztor Rita
Török Viktor és Bangó Krisztina
Ilona
Mihályi László és Geõcze Erzsébet
Zsiga Zsolt és dr. Melegh Györgyi Éva
Dombovári Zoltán és Néder Melinda
Fõdi László Zsolt és Csányi
Ildikó
Ballók László és Laza Krisztina
Gréczi Zoltán Péter és Kalicza
Edina
Õz Gergely Csaba és Ocskay
Enikõ
Porgányi Balázs László és Szabó
Beáta Zsuzsanna
Petõ Vilmos és Kiss Gabriella
Takács Kornél és Juhász Edina
Szohr Frigyes és Ecker Zsuzsanna
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Június 13-20-ig:Ezüstkehely, Petõfi Sándor út 1. Tel.: 416-551.
Június 20-27-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Június 18-19.: dr. Bodó Szilárd, Gödöllõ,
Kossuth L. u. 39. Tel.: 30/962-2205.

Recept
EPERSZÍVEK
Hozzávalók: a piskótalaphoz: 5 db tojás, 10
dkg liszt, 10 dkg cukor, 2 dkg olvasztott vaj; az
epertöltelékhez: 3 dl tejszín, 5 dkg porcukor, 10
dkg eperkrém (leturmixolt friss eperbõl)
Elkészítés: Elõször is vékony piskótalapot sütünk. A tojássárgáját a cukor egyharmadával
habosra keverjük. A fehérjét a cukor maradék
részével kemény habbá verjük. A sárgájához
lazán hozzákeverjük a habot, és közben a lisztet is hozzáadagoljuk. A végén az olvasztott
vaj kerül a masszába. 180 °C-os sütõben sütõpapíron vékony lapot sütünk. Közben a leturmixolt epret a tejszínnel és a porcukorral öszszekeverjük. Ha kihûlt, kettévágjuk, és a lapokat eperkrémmel megetöltjük. Hûtõben fél
órát pihentetjük, majd szíveket szúrunk ki belõle. A szívek oldalát, tetejét lekenjük a maradék eperkrémmel. Tetejét friss eperrel díszítjük.

Felhívás
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet az alábbi
lakótelkek tulajdonjogának megszerzésére
AZ ÁR VERÉS HELYE:
GÖDÖLLŐ VÁROSHÁZA, SZABADSÁG TÉR 7. II. EMELET 229. SZ. HELISÉG

AZ ÁR VERÉSEK IDEJE:

2005. JÚLIUS 5., 14 ÓRA
A lakótelkek ismertetése:
A 4302 és a 4303 helyrajzi számú, 828, illetve 1140 m2 területû, családi ház építésére alkalmas
ingatlanok Gödöllõn, a Harmat u. 27. és 29. szám alatt találhatóak.
Az ingatlanok közmûellátottsága: a Harmat utcában elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz és
telefon közmûvek találhatóak, melyek közül csak a szennyvíz került a bekötésre.

KIKIÁLTÁSI ÁR: BRUTTÓ 2.000 FT/M2.
AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt lakótelek kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg
befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Jelentkezni lehet 2005. július 4-én 16 óráig a Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 227. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529253, telefax: 28/529-251), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást ad,
illetve a telkek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

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.

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

GÖDÖLLÕ

GYERMEKEIÉRT

DÍJ;

VÁROSUNKBA ÉRKEZETT ALBERT ROYAARDS

– RÉSZLETEK

AZ

CÍMÛ ELÕADÁSBÓL

ANCONAI

SZERELMESEK
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HEROSZ, VÜSZI

Lomtalanítás

Vigyél haza!
Érd.: Pintér
Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Kismacskák! Tel.: 20/
438-0623; 20/569-4319;
20/523-1126; 70/2121815; 20/557-4640; 20/
390-3716; 20/220-4094.

1-1 db konténer kihelyezése
JÚNIUS 17., PÉNTEK
Székely B. u. 8. sz. elé
Sztelek u. 8. sz. elé
Mikes K. u. 8. sz. elé
Zúzmara u. 8. sz. elé
Harmat u. 8. sz. elé
Gárdonyi u. 5. sz. elé
Gárdonyi u. 28. sz. elé
Õsz u. 8. sz. elé
Tél u. 8. sz. elé

2 hónapos
keverék
szuka
3 hónapos
tacskó keverék kan

JÚNIUS 20., HÉTFÕ
Õrház u. 3. sz. elé
Madách u. 7. sz. elé
Katona J. u. 8. sz. elé
Kinizsi u. 13. sz. elé
Napsugár u. 12. sz. elé
Fenyvesi fõút 38. sz. elé
Szivárvány u. közepe

Fél éves agár
keverék

Petárdastop
2 hónapos
keverék
szuka

Állati dolgok

A kaukázusi juhászkutya
Története az ie. I. századig vezethetõ vissza,
ahol egy örmény cár alkalmazta elõször hadikutyaként a római légiók ellen. Szerepe nem az
állatok terelése volt, hanem azok védelme a farkasok, medvék és haramiák ellen. A kemény és
rideg életkörülmények egy tekintélyt parancsolóan hatalmas, izmos, félelmet nem ismerõ kutyát
alakítottak ki. A késõbbiek során az ember e fajtát
elõszeretettel használta
háborúskodások alkalmával. Nem véletlen, hogy a
kaukázusi juhász szinte
mindenféle
õrzõ-védõ
munkára szinte tanítás
nélkül is alkalmas, hiszen
a vérében van az ilyen irányú feladat. A szovjet
utódállamokban ma is
közkedvelt rendõr és katonai kutya.
Durván erõteljes megjelenésû, masszív csontozatú és izomzatú kutya.
Szemei mandulavágásúak, középnagyok, mélyen
ülnek és sötétek. Jól fejlett, erõs, fehér fogai teljes és szabályos fogsort
alkotnak.
Nyaka rövid, nagyon erõs. Mellkasa széles,
mély. A hasa enyhén felhúzott. A mar és a hát
széles, jól izmolt. Szõrzete egyszerû, durva,

színe vörös, szürkésbarna, tarka de szinte minden megengedett, kivéve a fényes fekete és
májszínû barna. Ez utóbbiak kizáró okok. Marmagasság kanoknál 67-75 cm, illetve szukáknál
62-70 cm. Testsúly: 40-50 kg.
A kaukázusi juhászkutya szinte megközelíthetetlen, csak a gazdáját és annak családját fogadja el. Értük és a rábízott terület védelméért
az életét is hajlandó feláldozni. Nem az a fajta,
amelyiket a vendégségbe érkezõk boldogan végig gyömöszölhetnek.
Idegenekkel szemben
rendkívül bizalmatlan,
harapós fajta. A nevelése kivételes figyelmet
igényel már kölyök korától kezdve. Határozatlan, labilis gazda keze
alá ilyen kutya nem való. Ilyen gazda mellett
idõ kérdése, hogy kutyája mikor akarja majd átvenni a falka irányítását.
Fontos, hogy a nevelést
fiatal korban végezzük. Felnõtt példány nevelésére, komoly szakemberre van szükség.
Következik: komondor

Június 12-én lejárt a határideje a petárdastop elnevezésû, népi kezdeményezésû aláírásgyûjtési akciónak. Az április végén kezdõdõ aláírásgyûjtést
azért hozták létre, hogy az Országgyûlés napirendjére tûzze és tárgyalja az átfogó petárdastop bevezetését, s az emberre és állatra egyaránt veszélyes
játékos pirotechnikai termékek használatának
megakadályozását. Ebbõl adódóan napirend elõtti
felszólalást intézett Gémesi György országgyûlési
képviselõ is Lamperth Mónika belügyminiszterhez a Parlamentben. A petárda az elmúlt szilveszterkor ember- és állatáldozatot is követelt, lakóházak gyulladtak ki. Ezen események egy részének
tanúi lehettünk Gödöllõn is. Nem csoda, hogy itt is
igen intenzív volt az aláírásgyûjtés. Minden állatorvosi rendelõben, állateledel boltban, továbbá
nagy emberforgalmat lebonyolító helyeken (például a városi könyvtárban) volt lehetõség az ívek

JÚNIUS 22., SZERDA
Csemetekert
Fenyvesi fõút - Kertész köz sarok
Peres u. 48. sz. elé
Peres u. 16. sz. elé
Fenyves köz 3. sz. elé
Kertész közbe
Fenyvesi nagyút - Kertész-köz sarok
Fenyvesi nagyút 48. sz. elé
Fenyvesi nagyút - Tavasz u. sarok
JÚNIUS 24., PÉNTEK
Fenyvesi nagyút 15. sz. elé
Tavasz u. 10. sz. elé
Nyár u. 13. sz. elé
Százszorszép u. 43. sz. elé
Százszorszép u. - Boróka u. sarok
Százszorszép u. - Fenyves köz sarok
Szilágyi E. u. Mátyás kir. u. felöli vége
Toboz. u. - Százszorszép u. sarok
Mátyás kir. utcai sorház felsõ vége

aláírására. Ezen kívül a HEROSZ gödöllõi szervezete és aktivisták a piacon is több alkalommal
gyûjtötték az aláírásokat. Ennek meg is lett az
eredménye, hiszen városunkban csaknem 3 ezer
aláírás gyûlt össze. Bízunk abban, hogy a kezdeményezés elérte célját, s sikerült országosan a
szükséges 50 ezer aláírást összegyûjteni.
Köszönjük mindenkinek, aki aláírásával és aktivitásával támogatta a kezdeményezést!

Felhívás
Értesítjük a II. sz. fûtõmûtõl az Erzsébet-park
felé esõ fogyasztóinkat, hogy a meghibásodott távhõvezeték cseréje miatt kisebb-nagyobb zavarokkal ugyan, de fenntartjuk a melegvíz-szolgáltatást egy ideiglenesen kiépített
vezetékpár segítségével. A végleges helyreállításig kérem megértésüket!
Tóth István, ügyvezető igazgató

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Tatár Attila

2 hónapos keverékek

Fenyvesi fõút ABC elé
Mandula utca vége

Jártunkban-keltünkben lettünk figyelmesek arra, hogy városunk szebbé tételével egyre többen törődnek. A sokak által csíkos boltként ismert üzlet mellé kihelyezett virágok és a hozzá illő virágtartók nem csak a vásárlóknak, hanem
minden arra járónak szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig
K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
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
* *ÁLLÁST VÁLLAL* középkorú, fiatalos, dinamikus, jó kommunikációs
készségű hölgy nagy szakmai tapasztalattal, jogi és banki ügyintézői
ismeretekkel, középfokú adó- és pénzügyi végzettséggel *BANK*- nál,
esetleg *TITKÁRNŐI, RECEPCIÓS* munkakörbe azonnali munkakezdéssel
Gödöllőn. (Jogosítvánnyal rendelkezem) Megfelelő állásajánlat esetén
várom jelentkezését: Tóth Magdolna 06 (20) 513-5191.
* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai kisegítő nő jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Pannon GSM viszonteladói hálózatába értékesítőket keresünk. Kötetlen
munkaidő, teljesítmény arányos kereseti lehetőség, folyamatos továbbképzések. Feltételek: Középfokú iskolai végzettség, saját gépjármű. Érd.:
20/359-75 30.
* Takarítónőt keresünk Harasztba, családi házba, heti 1 alkalomra. Tel.:
30/253-64 69.
* Gödöllőn üzemelő étterembe takarító nők jelentkezését várjuk. Tel.:
30/223-98-01.
* Csinos, fiatal/20-30 év körüli/ vonzó, vékony, őszinte, becsületes és
hálás házvezetőnőt keres egy 42 éves vállalkozó. heti 1-2 alkalomra, gödöllői családi házba, kiemelt fizetéssel. Kölcsönös szimpátia esetén szabadidős
programokhoz is. Egész alakos fényképes ,telefonszámos bemutatkozó
leveleket "házvezetőnő" jeligére, 2100 gödöllő pf 548 cimre kérek.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal és angol nyelvtudással rendelkező titkárnő jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9509-396.
* 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.
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.
Tel: 28-514-990
* Gödöllő és környékéről NOMINÁTOROK jelentkezését várom:
06-30-9244-186. Átképzés lehetséges.
* Megbízható személy takarítást vállal! Érd.: 06-70-255-9467
számon lehet a délelőtti órákban.
* Gödöllői üzem férfi betanított munkásokat keres fizikai
munkára. Tel.: 418-968.
* Diplomás hölgy részmunkaidős adminisztrátori vagy eladói
állást keres. Tel.: 20/923-2494.
* Alumínium és műanyag nyílászárók gyártásához gödöllői
munkahelyre mechanikai műszerész vagy lakatos munkatársat
keresünk. Érd.: 30/9412-307.
* Építőipari vagy gépészmérnök végzettségű fiatal (lehet
pályakezdő is) számítógépes ismeretekkel (CAD) rendelkező
munkatársat keresünk gödöllői munkahelyre. Alumínium és
műanyag nyílászárók gyártás és szerelés előkészítésére. Érd.:
30/9412-307.
* Fiatal kezdő kozmetikust keresünk 6 órás állásba. Tel.:
70/944-9917.
* Takarító, karbantartó állásra keresünk Bp. és Pest megye
területén történő munkavégzésre műszaki végzettségű kollégát.
Gépjárművet
biztosítunk,
jogosítvány
szükséges.
Jelentkezéseket írásban a 28/460-035-ös faxszámra várjuk.
* Elektroműszerész és villanyszerelő végzettségű szakembereket
keresünk gépi automaták javítására, jogosítvány szükséges,
gépjárművet, telefont biztosítunk. Bérezés: alapfizetés + jutalék.
Jelentkezéseket írásban a 28/460-035-ös faxszámra várjuk.
* Kozmetikust keresünk a János u. 38. sz. alatt lévő Éva Szalonba!
Lehet kezdő is. Jelentkezni a 06-30-331-5340-es telefonszámon
lehet. Továbbra is érvényes a féláras akciónk a szoláriumra és a szaunára! Egyéb szolgáltatások: fodrászat (70/295-1039), műköröm
(30/6423-123).
* Kozmetikust és műkörmöst keresek jól működő fodrászüzletembe,
vállalkozói igazolvánnyal. Érd.: 30/626-7727. Ugyanitt álló szolárium,
48 csöves, öltözőkabinnal, jó állapotban eladó.
* Gödöllőre a Vasvári Pál utcába, heti 2x3 órára (délelőttönként) keresek takarítónőt havi 16.000 Ft-ért. Tel.: 70/333-4724.
* Két egyetemet végzett angol-latin-orosz tanár állást keres 2005
augusztustól. Felkérés a 06-28-414-214 telefonszámon esti órákban,
üzenetrögzítőn is lehet.
* Gödöllőn, fodrászüzletbe kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.
* Agilis, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező nyugdíjast keresünk
hétvégi munkára, gödöllői divatáru üzletünkbe. Tel.: 20/361-4840.
INGATLAN
* Gödöllőn - a tévétoronynál - a Perczel Mór u. 103-ban 748nm-es
közműves építési telek örök panorámával eladó. Irányár: 13,5MFt.
Tel.: 30/9328-578.
* 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, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos
(kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült igényes társasházban
110 nm-es elegáns lakás kertkapcsolattal, nagy terasszal, stilusos
beépített bútorokkal, garázzsal eladó. Irányár: 35 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* 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 Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű üdülő telek,
20 nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás építési
telkek eladók. Irányár: 10 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 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 Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333
* VALKÓN ,a Dányi úton összközműves,1300 nm-es telken 106 nmes 2 és fél szobás tégla építésű családi ház eladó( tárolók, garázs, fúrt
kút). Irányár: 12,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1.28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN, csendes utcában 790 nm-es telken 80 nm-es újonnan
épűlt 1+2 fél szobás , központi fűtéses, riasztóval ellátott családi ház
eladó. Irányár: 14,4 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldalban,
1800 nm közművesített telken, 80 nm-es régi, téglaépítésű családi
ház eladó. Irányár: 22,0 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
* 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, 20/531-4333

-30 m2-es üzlethelyiség a belvárosban utcai
bejárattal, kirakattal, klíma és riasztó
kialakítással 9,5 MFt.
-58 m2-es üzlethelyiség a belvárosban utcai bejárattal, kirakattal, klíma és riasztó kialakítással 19 MFt.
-Kertvárosban nappali + 3 szobás új család ház
garázzsal, bekerített 273 m2 telekkel 25,5 MFt.
-Kertvárosban 127 m2-es nappali + 3 szobás
családi ház dupla garázzsal, 503 m2 telekkel,
cirkófûtéssel 24 MFt.
-Hunyadi u környékén 464 nöl telken 110 m2-es
családi ház 19,9 MFt.
-Szilágyi E. u-ban 90 m2-es, 2 szobás parkettás,
tégla családi ház 450 m2 telken 13,9 MFt.
-Gödöllõn 4512 m2 telken 2 szobás, sátortetõs
családi ház 14,9 MFt.
-Aszódon 60 m2-es, másfél szobás házrész kb.
300 nöl telekkel 5,9 MFt.
-Vácszentlászlón 957 m2 telken 100 m2-es, 2 és
fél szobás családi ház 7 MFt.
-Zsámbokon 4846 m2 telken 90 m2-es, nappali
+ 2 szobás családi ház 7 MFt.
-Erdõkürtön 718 m2 telken, új 110 m2-es, nappali + 3 szobás családi ház burkolatok, szaniterek, és cirkó nélkül 8,4 MFt, szoc.pol,
fészekrakó felvehetõ.

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

* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61 nm-es,
gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó. Irányár: 12,6 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített
üdülőtelek (fúrt kúttal) eladó. Irányár: 2,3 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központban földszinti 95 nm-es, régi építésű, üzletnek, irodának alkalmas, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 16,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ belvárosában új építésű házban öt szoba + nappalis klimatizált lakás hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nmes déli fekvésű üdülő telek, 20 nm-es téglaépülettel eladó. Irányár:
4,4 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* *ZOMBOR utcai* II. emeleti 33 nm-es *IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT*
szobás, beépített konyhás ÖRÖKLAKÁS 9,5 Mft áron ELADÓ! FeMaKoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *János utcában a CSÍKOS ABC felöli részen* 59 nm-es magasföldszinti 2 szobás öröklakás 11,7 MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *János utcai* I. emeleti 1,5 szobás 42 nm-es fr.kilépős, saját
pincetárolós lakás 10,3 MFt FIX ÁRON ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *János utcai* I. emeleti 1 szobás 30 nm-es azonnal megvásárolható önkormányzati lakás 8,8 MFt-ért ELADÓ! 06 (28) 410-324; 06
(30) 619-9043
* *Szt.ISTVÁN TÉREN* IV. emeleti 58 nm-es, nagy konyhás, teraszos,
jó állapotú öröklakás tárolóval, leválasztott fűtéssel 11,5 MFt-ért
SÜRGŐSEN ELADÓ -készpénzes vevőnek! 06 (28) 410-324; 06 (30)
619-9043
* *Erzsébet körúton* 62 nm-es III. emeleti 1+2 félszobás öröklakás
11,8 Mft-os árban ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 086 (28) 410324; 06 (20) 513-5191
* *Palota-kert* IV. emeleti 57 nm-es 2 szobás, nagy TERASZOS parkettás lakás 11,8 Mft-ért sürgősen ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda
06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *Kazinczy körúti* 52 nm-es IV. emeleti lakás saját pincetárolóval
*AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN ELADÓ* 10,3 MFt FIX ÁRON! FeMaKoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06(30) 619-9043
* *BLAHA elején* igényesen kivitelezésű kétszintes, kétgenerációs,
duplakomfortos CSALÁDI HÁZ 205 nöl gondozott, fúrt kutas telken
belső szerelőaknás garázzsal 31,5 MFt-ért ELADÓ! 06 (30) 619-9043
* *IBOLYA utcai* jó környezetben lévő 516 nm-es panorámás 190
nm-es telken, kétgenerációs, duplakomfortos *FELÚJÍTOTT* garázsos családi ház 30,5 MFt-ért ELADÓ! 06 (30) 619-9043.
* *Mátyás Király utcai *KÉTGENERÁCIÓS*DUPLAKOMFORTOS* 110
nm-es, 3 szoba étkezős családi ház *OSZTOTT TELKEN* ELADÓ 16,5
MFt-ért. 06 (20) 513-5191
* *CSANAKBAN* 900 nm-es telken ELADÓ tetőtérbeépítéses 4,5
szoba nappalis, igényes CSALÁDI HÁZ duplagarázzsal, 36,5 MFt
irányáron. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 6199043
* *VALKÓN* 3 szoba nappalis családi ház 380 nöles telken 10,5 MFtos FIX ÁRON ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30)
619-9043
* *Öröklakásokat 10-11 MFt-ig, házakat 22 MFt-ig keresünk*
ügyfeleinknek központhoz közel, akár közvetítői díj nélkül, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28)
410-324; 06 (30) 619-9043
* SZADÁN 200 nöl-es, örökpanorámás, építésre, pihenésre egyaránt
alkalmas belterületi telek, gondozott termő gyümölcsfákkal,
vezetékes víz, gáz, villany a telken, csatorna folyamatban, 24 nm-es
összkomfortos faházzal, a telken fúrt kút is van, szilárd útburkolat,
kábeltévé és szélessávú internet beköthető, kellemes, csendes
környezet. Iá.: 12,5 mFt. Tel.: 20/453-4265.
* DUNAKESZI, Tőzegtó területén, közvetlen vízparti, komfortos faház
saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-3714.
* GÖDÖLLŐ Erzsébet királyné körúton, park melletti, 55 nm-es, 1.
emeleti 2 szobás, felújított, kábeltévés, vízórás, déli fekvésű, azonnal
beköltözhető öröklakás eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 20/311-3714.
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* 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.
* 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.
* Gödöllőn, Akácfa utca 11. sz. alatti 2430 nm építési telek teljes
közművel eladó. Tel.: 28/413-061 vagy 30/856-9444.
* Gödöllőn 3 szobás, összkomfortos, 100 nm-es téglaház 557 nm
ősfás telken eladó. Érd.: 20/499-7484, 06-1-210-3450.
* 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 mFtért eladó. Tel.: 422-424, 30/400-9839.
* 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 a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nm-es
lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig érdekel. Tel.:
20/9341-425, 414-145.
* 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.
* 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.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház garázzsal,
22,5 mFt-os irányáron eladó a Rákóczi F. utcában. Tel.: 70/5930427, 70/580-9308.
* 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.
* 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, 0670-627-0199.
* Eladó a János utcában 1 szobás, földszinti lakás, felújítva. 9,1 mFt.
Kis kertes ház csere is érdekel. Tel.: 20/2288-460.
* Eladó Gödöllőn 107 nm alapterületű, 3 szobás félig alápincézett,
részben felújított családi ház különálló garázzsal (bevezetett ipari
árammal, elektromos kapuval), 10 nm-es melléképülettel, 958 nm-es
összközműves, ápolt telekkel. Iá: 24,5 mFt. Tel: 20-919-4870
* 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.
* 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.
* 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.: 28/421753, 20/254-0018.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, 2 szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. Ár: 11,5 mFt. Tel.:
30/578-9410.
* Gödöllő Kertváros, Rózsa utcában összkomfortos, 3 szobás földszintes családi ház vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel, 737 nm
telken 180 nm beépítettséggel eladó. Érd.: 20/999-3028.
* Gödöllő Szent János utcában jó beosztású, csendes, kertrenéző,
vízórás, parkettás, gázfűtéses, jó állapotú 62 nm + 4 nm erkélyes
lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 13,5 mFt. Érd.: 20/358-4621.
* Gödöllőn 1 éve épült 136 nm-es 3 szobás + nappalis családi ház + egy
működő üzlettel eladó, ami igény szerint átalakítható. Ár megegyezés
szerint. Esetleg lakást, telket beszámítunk. Tel.: 30/747-6453.
* Eladó Gödöllő Palotakerten 2 szobás, 64 nm-es, 7. emeleti erkélyes,
külön vízórás panellakás. I.ár: 11.500.000 Ft. Tel.: 20/224-6660.
* Palotakerti 1 + 2 félszobás, parkra néző 62 nm-es lakás eladó. Érd.
17 óra után a 06-70-519-8479 telefonszámon.
* Gödöllőn a Kertvárosban 130 nm-es, 4 szobás családi ház pincével,
garázzsal, 1000 nm-es sarokteleken. Iá: 32 mFt. Érd.: 0620/9194870
* Gödöllőn az Desseffwy u. 33-ban 2001-ben belülről teljesen felújított 80 nm-es, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300
nöl füves, gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 20/949-2936.
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* 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. 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. Másfél szobás, étkezős, 51 nme-es lakás. Iá.: 11,9 mFt. Tel.:
30/224-1627.
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld
övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* Gödöllőn, az Ambrus Zoltán közben III. emeleti, 64 nm-es, 2,5
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 30/359-5763.
* Eladó a zőlő utcában, 2001-ben épült társasházban, 78 nm-es
lakás+12 nm-es kertkapcsolatos terasz, 2x16 nm-es garázzsal eladó.
Két szoba+amerikai konyhás nappali, igényesen kialakított, beépített
bútorokkal. Iá.: 27,5 mFt. Tel.: 20/9434-052.
* Lakás sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában. 64
nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, erkélyes, redőnyös, klímás, műanyag
nyílászárós, külön mérőórás, felújított lakás. Ár: 11.999.000 Ft. Tel.:
20/343-1041.
* Gödöllőn, Szent János utcában 59 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás,
egyedi fűtéses, 3. emeleti lakás eladó. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/3661808, 28/423-280.
* Kétszobás, 1. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, vízórás gödöllői
lakás a János utcában eladó, vagy pestire cserélhető. I.ár: 11,6 mFt.
Tel.: 20/548-9702.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal eladó.
Érd.: 20/559-2936.
* Eladó a Szabadság úton 1. emeleti, 1 szobás, erkélyes, konvektoros,
téglaépítésű lakás. Ár: 9 mFt. Tel.: 30/270-7435.
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 100 nm alapterületű, nappali +
3 szobás családi ház különálló garázzsal, pincével, melléképülettel,
1200 nm-es parkosított telekkel, kis kerti tóval. Iá: 24 mFt. Érd: 0620-9194-870
* Gödöllőn városközpontban közel, téglaépületben 4. emeleti 2
szobás, 56 nm-es konvektoros, felújított lakás eladó. I.ár: 12,9 mFt.
Tel.: 70/227-0299, 70/520-6327.
* Remsey körúton mélygarázsban BEÁLLÓ eladó. Érd.: 70/3891792.
* Eladó 2004-ben épült, központhoz közeli társasházi. 82 nm-es
lakás (nappali, konyha, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba) + 15 nm garázs +
tároló. Extrák: konyhabútor, padlófűtés. Ár: 27,5 mFt. Tel.: 412-880.
* Gödöllőn sürgősen eladó 50 nm-es, egyszoba + 2 félszobás parkettás, gázfűtéses, védőrácsos, redőnyös, 1. emeleti, tehermentes öröklakás. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/2598-529, 418-525.
* Eladó hétvégi ház 800 nm zárt kerttel, víz, villany van. I.ár: 1,8 mFt.
Érd.: 20/378-0608.
* Eladó ház Gödöllő kertvárosában! Vállalkozásra is alkalmas!
(Különálló iroda, rendelo, szervíz… stb. 50 nm, furdo, kis konyha)
Plusz kétgenerációs családi ház,külön bejárattal. 2 konyha (beépített),
2 nappali, 2 fürdoszoba, 8 szoba, szauna! Dupla garázs, külön vill.óra!
2 éve felújított, részben lambériázott! Fedett medence kialakítható!
06-20-34-64-718
* Kertes, magánház jellegű, polgári stílusú társasházban igényesen,
saját célra teljes körűen felújított, 32 nm-es (+ terasz + pincerész)
garzon igényes vevőnek, egyetemhez közel, tulajdonostól eladó.
Bővítési lehetőség van. Ár: 12,3 mFt. Tel.: 30/353-8496.
* Gödöllőn, Szent István téren 60 nm, 2 szobás, erkélyes, felújított,
tégla építésű lakás beépített konyhával eladó. I.ár: 13,9 mFt. Tel.:
30/9246-975.
* Palotakert 8. emeleti, 64 nm-es 2 szobás, vízórás, redőnyös lakás
eladó. I.ár: 11,5 mFt. Érd.: 30/9469-136.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek építési
engedéllyel, pincealappal. I.ár: 6,5 mFt. Érd.: 20/392-4357.
* Gödöllőn, belterületen 601 nm-es zárt kert sürgősen eladó, víz, villany, gáz bevezetve, 14 nm-es faházzal, panorámás kilátás. I.ár: 6,2
mFt. Érd.: 20/5565-912.
* Jászapátin a buszpályaudvar közelében eladó egy felújított, 2
szobás, fürdőszobás parasztház 2,6 mFt-ért. Nyaralónak is kiváló.
Tel.: 20/414-2133.
* Gödöllőn, Kazinczy ltp-en 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Ár: 12,5
mFt. Tel.: 30/212-6390.
* Szadán 1400 nm-es panorámás, belterületi építési telek eladó. Víz,
villany bevezetve. Érd.: 30/261-1569.
* Gödöllőn a Harasztban, 70 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 20
nm-es melléképülettel, 930 nm-es telekkel. Iá: 24 mFt. Tel: 20-9-194-870
* GARÁZS eladó a Patak téri garázssoron. Tégla építésű, 18 nm, i.ár:
0,9 mFt. Tel.: 20/385-4268.
* Két és félszobás 1. emeleti lakás téglaszerkezetű épületben
sürgősen eladó. Tel.:30/244-8426, 17 óra után
* Gödöllőn a központhoz 2 percre, csendes helyen 1 + félszobás lakás
azonnal beköltözhetően eladó. Egyedi fűtéssel és vízórával, redőnnyel,
saját tárolóval. Tel.: 20/511-3259.
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám
alatti 82 nm-es, földszinti lakásom. 3 szobás, nappalis, erkélyes, konvektoros, parkettás, különálló garázzsal. Tetőtér beépíthető. I.ár: 19
mFt. Tel.: 28/416-599, 20/238-1393.
* ELADÓ vagy KIADÓ(részben vagy egészben) kétgeneráció részére is
alkalmas 197 nm-es családi ház Gödöllő-Öreghegyen, 360 nm
telekkel. I.ár: 21 mFt. Tel.: 30/6062-821.
* 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.
* Kazinczy krt-on 60 nm-es, 1. emeleti felújított, gázkonvektoros
lakás garázzsal eladó. Az ingatlan por és tehermentes. Ár: 13,8 mFt.
Érd.: 30/371-8279, 20/827-3702.
* Sürgősen, áron alul 11 mFt-ért eladó Gödöllőn, a Palotakerten egy
2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó
állapotú lakás. Azonnak beköltözhető! Tel.: 30/401-5001.
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* Gödöllő központjában csendes helyen 1+2 félszobás, állapotú lakás
nagy erkéllyel, egyéni gázfűtéssel, vízórával, tárolóval tulajdonostól
sürgősen eladó. I.ár: 13,5 mFt. Érd.: 20/358-4621.
* Gödöllő Blahai részen 120 nm, 3+2 félszobás, 2 fürdőszobás, teljesen alápincézett (75 nm), kétszintes családi ház eladó. Gondozott
kert, vegyes tüzelés, garázs, terasz. I.ár: 27 mFt. Tel.: 20/3475-506.
* Eladó Gödöllőn az Asbóth utcában 2 szobás, nagy konyhás, étkezős,
2 bejáratú ház. Nagy kert + garázs. Tel.: 419-925.
* Gödöllő Kossuth L. utcai, magasföldszinti, csendes panellakás felújított állapotban, beépített tükörajtós szekrénnyel, hidromasszázs káddal, beépített konyhával eladó. Időseknek, kisgyermekes családoknak
ideális. Ár: 12.750.000 Ft. Tel.: 30/377-6364.
* Gödöllőn, a Major utcában 2 + 2 és félszobás kertes családi ház
igényesen berendezve kiadó vagy eladó. Tel.: 30/343-8819.
* Gödöllő kertvárosban szolid áron eladó két utcára nyíló, 2x2 szoba
összkomfortos családi ház 200 nöl telken. Kényelmes lakhatás
összeköltözőknek, kétgenerációnak, nagycsaládnak, vegyeskereskedésnek. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes, teljesen
felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Gödöllőn 2 szobás, 9. emeleti lakás eladó 10,2 mFt akciós áron! Tel.:
30/480-7290.
* Eladó-kiadó! Gödöllő belvárosában, nyugodt környezetben 80 nm új
építésű, igényesen kivitelezett lakás. Tel.: 415-215.
* Eladó vagy elcserélhető családi házra - Gödöllő vonzáskörzetében Gödöllő, Palotakerti földszinti, felújított egyszoba összkomfortos
öröklakás. I.ár: 9,2 mFt. Érd.: 30/272-1555.
* Gödöllő, Bajcsy Zs. utcában a pataknál, új építésű társasházi, 2
szobás lakások 47,7 nm-64,65 nm, 2006. 03. 30-i költözéssel, kulcsrakészen eladók. Hitel, szocpol. igénybevehető. Kizárólagos megbízott: Kvadrát Ingatlaniroda. Tel.: 413-537, 20/9748-362.
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított, 1,5 szobás
lakás tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/2165-412.
* Eladó 56 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes, belvárosi, zöldövezeti,
mindenhez közeli lakás. Áron alul 10,8 mFt. Sürgős, csak kp-ért. Tel.:
20/532-7275.
* Gödöllőn Palotakerti lakás eladó! Parkranéző, 2 szobás, magasföldszinti, redőnyös, vízórás, járólapos, tárolórésszel. Tel.: 20/340-7851.
* 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, este 17
óra után.
* Gödöllőn vállalkozás kialakítására is alkalmas, főútvonal melletti,
140 nöl-es saroktelken 130 nm alapterületű, nappali + 3 szobás
családi ház, garázzsal, 20 nm-es üzlethelyiséggel eladó. Iá: 24 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, összesen 140 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás családi ház 2 vizesblokkal, terasszal, 220
nöl-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 33 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
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó állapotban lévő
erkélyes lakás. Iá. 11,3 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) teljesen felújított, 44 nm-es, 1 + fél szobás
ill. földszinti teljesen felújított 38 nm-es, 1 szobás lakás. Iá: 9,8 mFt.
ill. 9,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves építési telek,
60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 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
* 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
* Gödöllő Királytelepen építési saroktelek, 864 nm, frekventált
utcában, iskola mellett, autóbusz járat vonalában, ásott kúttal, teljes
közművel eladó. Akciós ár: 14 MFt Reg.szám: 7579 Tel.: 06-70454-0352; 06-28-414-870
* Aszódon 2004-ben felújított 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gáz konvektoros, tégla lakás eladó. Irányár: 8,5 MFt Reg.szám: 5640 Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő János utcában kívül-belül frissen felújított, másfél szobás, 43
m-es, konvektoros, II. emeleti, azonnal költözhető lakás eladó. Akciós ár:
10,2 MFt Reg.szám: 5657 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Kazinczy körúton felújítandó, harmadik emeleti, 58 nm-es,
2 szobás, erkélyes lakás eladó. Akciós ár: 10,3 MFt Reg.szám: 5658
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő János utca csendes részén kétszobás, 49 m-es, konvektoros, II. emeleti lakás lambériázott előtérrel eladó. Irányár: 10,8 M
Ft Reg.szám: 15220 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Szent István téren karbantartott, 58 nm-es, kettő szobás,
saját vízórás, jó térelosztású lakás eladó. Akciós ár: 11,6 MFt
Reg.szám: 15248 Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Egyetem téren, patinás környezetben 2 szobás, 59 nm-es,
kedvező térelosztású gázkonvektoros lakás sürgősen eladó. Akciós ár:
13,5 MFt Reg.szám: 5694 Tel: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Királytelepen tégla építésű, 2 szobás, 70 nm-es családi ház
916 nm-es saroktelken garázzsal, melléképülettel, teljes közművel
eladó. Akciós ár: 14,2 MFt Reg.szám: 15221 Tel: 06-70-4540352; 06-28-414-870
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* Gödöllő Királytelepi részen mediterrán stílusú egyszintes, 124 nmes, 4 szobás, frissen felújított, azonnal költözhető családi ház 955
nm-es telekkel, kiváló közlekedési lehetőséggel eladó. Reg.szám:
4182 Irányár: 26,8 MFt Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Erdőkertesen 1080 nm-es parkosított telken 130 nm-es, tetőtér
beépítéses, 1 nappali + 3 hálószobás családi ház, 90 nm-es szuterénnel sürgősen eladó. Irányár: 23 M Ft Tel.: 06-70-454-0351.
* Gödöllő, Kazinczy krt.-on eladó 40nm-es, 1 szobás tégla építésű
lakás. Csendes környezetben, (busz, hév 5 perc).; 06-30-357-14-11
Irányár: 9 850 000
* A kastélyra panorámás kilátással 57m2-es 2 szobás, jó állapotú
lakás.A szobák laminált parkettásak. Az erkély beépített 6 nm. Felújított,
tapétázott helyiségek. 06-30-357-14-11 Irányár I 1 200 000.
* Gödöllőn a János utcában, felújítandó, 1+2 félszobás lakás eladó. Jó
közlekedés, iskola, óvoda 2 percre Te1:06-30-357-1411. Irányár:
11.300.000
* Gödöllőn 57 m2-es világos 2 szobás 2001-ben felújított öröklakás
DNy-i tájolású, nagy erkéllyel. 106-70-245-1272 Irányár:
11.300.000.
* Gödöllőn a Palotakerten 2 szobás csendes jó állapotú azonnal
költözhető lakás eladó 06-70-245-1272. Irányár 11.700.000.
* Gödöllő központjában 55nm-es, I. emeleti, két szobás (parkettás), jó
állapotú, erkélyes lakás, jó közlekedéssel eladó. Tel: 06-70.245-1272. Irányár: 11.850.000
* Gödöllőn kiváló állapotú 63m2-es kétszobás tágas, világos öröklakás ízlésesen felújítva (2004-ben),egyedi fa nyílászárókkal 06-70245-12-72. Irányár: 12.400.000.
* Palotakerten, földszinti, 58 nmes, két szobás, parkettás, felújított
öröklakás eladó. Tel: 06-30-357-14-11 Irányár 12 500 000: Ft.
* Gödöllő Kazinczy lakótelepen 1. emeleti, teljesen felújított, 66,2 nmes, kétszobás, loggiás lakás négyemeletes házban eladó. Tel 06-30357-14-1. Irányár: 14 500 000;
* Veresegyház, Csonkás részén négy lakásos társasházi ó2mn-es,
nappali + két szobás lakás eladó. Tel: 06-30-454-88-87 Irányár: 14
800 000;
* Gödöllőn eladó 4 szobás 150m2-es duplakomfortos nagyon jó
állapotú családi ház ápolt 990m2 kerttel, garázzsal, műhellyel. Csere
lehetséges. 06-70-257-4553 Irányár: 24.500.000
* Gödöllőn eladó 1070nm-es telken, 90nm-es 2 szobás, 2003-ban
részben felújított családi ház, dupla garázzsal Tel: 06-70-257A5-53.
Irányár: 17.500.000.
* Újépítésű 47m2-es 2 szobás tégla öröklakások lekötetők
10.500.000: Ft-ért. Minden lakáshoz tároló és erkély tartozik. Szoc.
Pol, kedvezményes hitel felvehető. 06-20-560-38-15
http://kerepes.uw.hu, www.citycartel.hu
* Gödöllőtől 15 percre 33 lakásos lakóparkban sorházi 107m2-es
ÚJÉPÍTÉSŰ ingatlan kerttel, garázzsal eladó . Szoc. Pol. + HITEL
felvehető 06-30484-97-53 Ár: 18.000.000. www.citycartel.hu,
http://akcioshaz.uw.hu
* LAKÁS Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III. emeleti, 51nmes, 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 70% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők,
kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-ben teljesen
felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2
telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított,
610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ GARÁZS-ÚTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a Remsey
krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parkettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba,
17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek. Irányár:
34MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nmtől 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, 62m2-es,
2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel
leköthetők, augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. 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, 74m2es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2
panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba
(152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350600m2), kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. Ár: 28MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Erzsébet körúton, azonnal beköltözhető állapotban,
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

* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi területen,
panorámás, 928m2-es ősfás telek, 45m2-es felújítandó, vagy bontandó házzal eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3 szobás
családi ház eladó. Konvektor fűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram,
791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -József A. utcában, 88-ban épült, 140m2-es, 1nappali+4szobás családi ház. Gáz fűtés, riasztó, légkondicionáló, 16m2-es
panorámás terasz, 16m2-es garázs, 10m2 pince, 500m2-es parkosított telek. Ár:36MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, 2003-ban épült, 108nm-es, 1nappali+3szobás
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 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 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: 28/411-322 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
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás családi
ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút, 979nm-es telek,
azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es, 1nappali+5szobás
családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás terasz, tároló, 32nm-es
padlófűtéses garázs, 730nm-es panorámás telek. Ár: 35MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ+ÜZLET Gödöllő -Kertváros, jó állapotú, 150nm-es, 2 és félszobás családi ház eladó. Gáz cirkó fűtés, 12nm veranda, 20nm
garázs, 80nm pince, kút, 730nm parkosított telek. +64nm
üzlethelység, mely külön bejáratú lakrésszé alakítható. Ár: 29,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású, 115nmes, 1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi lakás. Amerikai
konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló,
parkosított telek. Ár: 30,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Gödöllő Palotakert sétányon 2 szobás, erkélyes, 6. emeleti,
távfűtéses lakás, hosszú távra kiadó. Azonnal beköltözhető! 55 000
Ft/hó + rezsi + 110 ezer Ft kaució. Érd.: 20/352-7445 vagy
20/370-6644.
* 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.
* Kiadó berendezett 2 szoba összkomfort, 50 eFt + rezsi. Két havi
kaució szükséges. Tel.: 415-612.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét
szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alkalmas - családi ház garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.: 30/9489426.
* Július 1-től az Erzsébet királyné krt-on 1 szobás, bútorozatlan
lakás kiadó. Érd.: 412-614.
* Gödöllő János utcai másfél szobás, bútorozatlan lakás hosszú
távra július 1-től kiadó. Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű, bútorozott lakás aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.
* Egy szobás, 44 nm-es lakás azonnal kiadó a Palotakerten. Tel.:
20/540-7620, 20/9455-583, 421-494.
* Gödöllő belvárosában, Remsey krt-on 1. emeleti, 76 nm-es lakás (
+ 15 nm terasz) júl. 1-től kiadó. Ugyanitt régi pianino eladó. Érd.:
28/418-584.
* Különbejáratú kertes kislakás kiadó. Gödöllő, Asbóth S. út 9. Tel.:
414-424.
* Gödöllőn, Szent István tér 3. emeleti lakás szobájába lakótársat
keresek 1 fiú vagy lány személyében, hosszabb távra. Érdeklődni
lehet: 30/345-0955 vagy bordgab@freemail.hu
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* Lakás kiadó! Palotakerti 60 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás,
bútorozatlan, erkélyes, július 1-től. Ár: 48 eFt/hó + rezsi.
Tel.: 20/556-2501.
* Fiatal pár Gödöllőn vagy környékén kis házat bérelne
(szoba, konyha, fürdőszoba) hosszú távra, 2 kutyával. Tel.:
70/275-1225, 20/319-6881.
* János utcai kétszobás lakásba nemdohányzó hölgy bérlőtársat keresek, július 1-től. Érd.: 30/515-1143.
* Központhoz közel kiadó 1. emeleti, konvektoros, 1
szobás lakás július 1-től. 40 eFt/hó + 1 havi kaució. Tel.:
30/270-7435.
* Kiadó Gödöllőn a Palotakert sétányon egy 2 szobás,
vízórás, távfűtéses, 1. emeleti lakás. Kaució szükséges.
Tel.: 20/9280-973.
* Gödöllőn, Szent János utcában 54 nm, 3. emeleti lakás
hosszú távon kiadó. Alacsony rezsi. Tel.: 414-119.
* Albérlet kiadó Gödöllő központjában, egy másfél szobás,
félig bútorozott lakás július 1-től. (Nem dohányzó pár
részére.) Érd.: 20/419-2291.
* Városközpontban július 11-től két és félszobás, bútorozott, erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 70-9418819.
KIADÓ
* Antalhegyi söröző kiadó. Cím: Gödöllő, Antalhegyi út 48.
Tel.: 20/9390-824.
* 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.
* Gödöllőn a könyvtárral szemben 18 nm-es irodahelyiség
kiadó. Érd.: 410-115 vagy 70/369-8216.
* 40 nm üzlethelyiség kiadó Gödöllőn, a Rét utcában.
Kőműves mellé segédmunkást keresek. Tel.: 30/3815533.
* Gödöllő központjában, a Dózsa György u. 18. első
emeletén 30 nm-es irodahelyiség bérbeadó. Tel.: 20/9725235.
* Gödöllőn kiadó 138 nm-es, kétszintes lakóingatlan lakás
vagy iroda céljára. Tel.: 20/9647-447.
* Patak téren téglaépítésű GARÁZS KIADÓ. Tel.: 30/7435310.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel kiadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllőn, főút mellett üzlethelyiség kiadó. Tel.: 30/2822346.
* Gödöllő központjában 10 nm-es üzlet bérbeadó. Érd.: 413-550.
SZOLGÁLTATÁS

* *SZÖVEGSZERKESZTÉS *FOTÓNYOMTATÁS *SZÍNES
FÉNYMÁSOLÁS* számítógépes adatrögzítést (szövegszerkesztést) névjegykártya- és szórólapkészítést, fotó-, és
pólóra vasalható matricák készítését vállaljuk. 06(20)
513-5191
* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.:
30/280-4149.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés. Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. Tel.: 30/340-7317.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák,
polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta
készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét
is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542,
mobil: (20) 3685-888.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók
komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/450-6198, 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere,
wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK:
lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági
rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.:
452-542, 20/997-4004.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277963 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.

Gödöllői Szolgálat

* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok.
Érd.: 70/944-2377.
* FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u. 32.
I/1. R.: hétfőtől péntekig du. és szerda de. Bejelentkezés:
30/934-9255. Szabadság: június 27-július 8.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi
méretre - gyártótól, ágytakarók. Tel: 20/312-1935.
* 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.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Értesítem régi és új betegeimet, hogy nőgyógyászati
magánrendelést tartok minden hétfőn 16-19 óráig
Gödöllőn, az Átrium Üzletházban. Komplett rákszűrés,
ultrahangvizsgálat, klimax. Más időpontra bejelentkezés telefonon: 70/219-3838, lakás: 28/420-972.
Dr. Sztavridisz Diagórasz, nyugdíjas nőgyógyász főorvos.
* Bojlertisztítást, javítást, kisebb-nagyobb villany-, illetve
vízszerelési munkákat vállalok. Tel.: 70/528-9720.
* Asztalos! Lépcsők, konyhák, faburkolatok, beépített
szekrények. Tel.: 20/419-0426.
* Szobafestés - mázolás - tapétázás. Üvegszövetezés díszítő munkák kedvező árakon. Tel.: 30/367-0995.
* MÉRNÖKI IRODA vállalja épületek kivitelezését,
felújítását és automatizálását. Tel.: 06-20-314-6361.
* 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.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése,
felújítása. Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel.
Tel.: 20/9352-138.
* Gyógylábápolás, vastag gombás benőtt köröm,
bőrkeményedés, tyúkszem, szemölcs szakszerű kezelése,
ápolása. Pedikűr Szalonom, Gödöllő, Szabadság u. 13. sz.
alatt, a buszpályaudvarral szemben. 25 év szakmai háttér.
Nyitva: H-P: 9-17-ig. Tel.: 20/532-7275.
* Ezoterikus Fénybolt, Paradigma Mintabolt, Gödöllő,
Kossuth L. u. 40. Üzletünkben található termékek:
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 médiumitás (szerda, szombat) előjegyzés
alapján, szerdánként közös meditáció 18 órától. Érd.:
30/948-5684-es tel.számon vagy az üzletben a nyitvatartási idő alatt. Itt ÜZLETRÉSZ KIADÓ!
OKTATÁS
* TOP-TAN Nyár: Angol, német intenzív 2 hetes beszédkészség- fejlesztő tanfolyamok középkezdő szinttől felső
fokig, alap-, közép-, felsőfokú nyelvvizsgára, közép-,
emelt szintű érettségire, pótvizsgára felkészítés.
Korrepetálás matematika, magyar, angol, német tantárgyakból. Intenzív kezdő: angol, német, spanyol, francia
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel./fax: 28-423-744, Mobil:
30-224-75-63
www.toptan.hu és E-mail:
toptan@vnet.hu
* 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.: 511366, Gödöllő, Körösfői u. 2., Reg.sz.: 13-0294-04
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ általános és
NYELVVIZSGAFELKÉSZÍTŐ tanfolyamok indulnak június 1től szeptember 30-ig. Angol kurzusok képzési díja ÁFAmentes, 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
* Őszi érettségire felkészítés a nyáron, történelemből és
földrajzból minden szinten (pótló-, javító-, előrehozott-,
rendes-, ismétlő érettségik), gyakorló gimnáziumi
tanártól. Nappali, esti és levelezős tagozatosoknak
egyaránt. Tel.: 30/539-8765.
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* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági
és fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/6864107.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos
(max. 4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537.
Kollarics.
* ANGOL TÁBOROK! Július 11-15: olvasótábor, chat-klub
tiniknek. Augusztus 22-26: sulira hangoló. 5x2 óra
megfelelő létszámnál 6000 Ft/fő/hét. Érd.: 20/2479022.
* Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést
vállal házhoz járással türelmes, megbízható, diplomás
tanár Gödöllőn és környékén minden korosztálynak. Hívjon
bizalommal! Tel.: 20/9546-456.
* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést vállal a nyári
szünetben is. Tel.: 30/658-6284.
TÁRSKERESÉS
* Társközvetítés új utakon! Minden korosztályt szeretettel
várok, hogy segíthessek a társratalálásban, hogy ezáltal
megtalálhassák önmagukat, boldog, teljes életet
élhessenek. A személyes kapcsolat kialakítását
megbeszéljük. Tel.: 70/546-2484.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Citroen Saxóhoz 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.: 20/313-5816.
* 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.:
20/374-8906.
* Eladó diesel Robun 2,9t, érvényes műszaki vizsgával.
Tel.: 421-753, 20/427-4665.
* Eladó egy üzemképes, 1986-os Honda Civic 1.5 lejárt
forgalmival. Jó állapotú katalizátoros motor, szervokormány, napfénytető, könnyűfém felni. A karosszéria korrodált. Alkatrésznek is, csak egyben. Érd.: 20/936-6336.
* Rover 620 Di, 1997-es évj., 2000 köbcm, diesel,
extrákkal, ajándék téli gumi garnitúrával, szép esztétikai,
hibátlan műszaki állapotban tulajdonostól eladó.
1.590.000 Ft vagy 590.000 Ft + 42x24 eFt - Casco
mentes hitelátvállalás.
* 1992-es Skoda Favorit eladó. Műszaki 2006. 02. Érd.:
20/537-0820, 421-116, este.
* Eladó! Megkímélt állapotú 1990-es évjáratú Polski Fiat
126-os. Érd.: műszaki 2006. ápr. Érd.: 20/231-4356.
* Eladó 1986-os szürke Lada Niva 1.6-os, benzin-, gázüzemű autó. Vizsga érv.: 2007. 04. 27. Érd.: 70/299-4657.
ADÁS-VÉTEL
* 20 éves, használt 5 részes szekrénysor, ajándék
tv szekrénnyel olcsón eladó. Irányár:40000Ft. Tel:
28-411-848
* MOBIL-TELEF ONT *VÁSÁROL OK* F őleg Nokia,
Samsung, Ericsson, Siemens, de más is érdekel,
max. 30 ezer forint készpénzfizetéssel, lehetőleg
tar tozékokkal és KARCMENTESEN. 30/635-0342.
* Eladó 1 éves NOKIA 6220-as, kártyafüggetlen, mobiltelefon. Dobozában, töltővel, CD-vel, headsettel.
Ár: 25 000 Ft. Tel.: 20/911-8643.
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán
oldalsó gr anulátum adagoló kiveze téssel. Cser e
lehetőség is érdekel. Tel.: 30/292-3580
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* Eladó 13 db 90x7x2 cm-es akác kerítés díszléc (4 ezer
Ft), salgólapok - 4 db 1,5x450x790-es és 2 db 450x500as (1 ezer Ft), elektromos fűszegélynyíró (3 ezer Ft), előszobai fehér szekrényajtók - 2 db 43x75 cm és 2 db
43x145 cm-es (1500 Ft), 5 literes töltött PB-gázpalack (3
ezer Ft), 5 db 8x9,5 cm-es Elzett zár (1500 Ft), és 1 db
7x16 cm-es (500 Ft). Tel.: 20/358-5309
* Eladók: asztali foci (2 ezer Ft), új, betegeknek való
járókeret (5 ezer Ft), 160 db, 350x30x22 mm-es tölgy
parkettalap (1500 Ft), 2,4 m-es fém függönykarnis (1
ezer Ft), fehér kerámia kézmosókagyló (1 ezer Ft), 750 Wos porszívómotor (1 ezer Ft), kvarclámpa (4 ezer Ft), 39es cipős görkorcsolya (4 ezer Ft). Tel.: 20/358-5309
* Eladó 17 db-ból álló kovácsoltvas lakberendezési tárgyak. (Ruhásszekrény, zeneszekrény, asztalok, csillárok,
könyvespolc, ülőkék, tükör, ruhafogasok), 1954-ben
készült. Érd.: 421-753, 20/254-0018.
* Nyomógombos vezetékes telefon hozzávaló
hívásazonosítóval eladó. Tel.: 30/288-5026.
* Eladó Whirlpool mosógép, Thomson 72 cm tv, mikro,
gáztűzhely, porszívók, 3,20-as német tölgy szekrénysor.
Érd.: 28/418-757.
* 2 db csillár, 2 db puff, 1 db bárszekrény, 1 db két
személyes rekamié eladó. Érd.: 30/523-2777
* Eladó egy üvegajtós álló hűtőszekrény 60 ezer Ft-ért, egy
üvegtetős fagyasztó láda 40 ezer Ft-ért, egy pénztárgép 20
ezer Ft-ért+kenyeres állvány, polcok. Tel.: 20/443-2688.
* Kerti tavak nagy választékban! Kiegészítők: díszkövek,
szegélykövek, algaölő, növénytartó kosarak, műanyag tavi
díszek: kacsák, virágok. Haltápok! Elektromos fűgyűjtős
fűnyírók akciós áron, amelyeknek garanciális szervíze
üzletünkben működik: 1600W 29900 Ft, 1200W 16990 Ft,

1000W 14990 Ft. Kószó János Mezőgazdasági Boltja,
Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.: 28/419-051. Szombaton
8-16-ig, vasárnap 8-13-ig nyitva!
* Olcsón eladó! Három szekrényből álló szekrénysor, öntöttvas kád. Érd.: 420-662 (este).
* Eladó 125 literes zománcozott gázbojler, 24 kw gázkazán,
80l villanybojler, Velux tetőtéri ablakok, 2 db lapradiátor,
bontásból fa ablakok redőnnyel. Tel.: 30/6832-827.
ÁLLAT
* Fejőstehén eladó (2db). Tel.: 28/462-411, 20/9805765.
* Eladó egy 2 hónapos, fajtatiszta cairn terrier szuka
kiskutya törzskönyvvel, chippel ellátva féregtelenítve, első
oltással. Tel.: 20/482-3058
EGYÉB
* Siófok Aranyparton 3 km-re nyaralási lehetőség!
Csendes, nyugodt környezetben különálló házrész kiadó,
nagy kert, grill lehetőség. Tel.: 84/355-167.

* Üdülés Balatonföldváron! Kényelmes pihenést nyújtó, jól
felszerelt ház - nagy teraszokkal - kiadó. Parkosított kert,
sok fával, cserjével, virággal, autóbeállóval és tűzrakóhellyel. Tel.: 84/341-243.
* Baromfitrágya ingyen elvihető. Gödöllő, Asbóth S. út 9.
* Új, 12-25 négyzetméternyi helyiség hűtésére alkalmas távirányítós mobil klíma, szerelés nélkül azonnal üzembehelyezhető. Új
ár: 100 eFt helyett 72 e Ft-ért eladó. Érd.: 30/369-4942.
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„Merjünk büszke magyarok lenni!“

A Gödöllői Góliát DSE diadala
A Gödöllői Góliát DSE 1994-es korcsoportjának csapata 2005. május 28-29én a németországi Marlban részt vett
az „E-Jugend Volksbankcup 2005“ elnevezésű, nagyszabású nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornán és a világhírű klubok utánpótlás csapatait maga mögé
utasítva első magyar csapatként, mindvégig veretlenül menetelve, győzelmet
aratott. (A tornasorozat elmúlt 10 évében győztesek voltak: Bayern München, Feyenoord 3-szor, Kaiserslautern
2-szer, Hertha Berlin 2-szer, valamint a
Borussia Dortmund; most előkelő társasághoz csatlakozott 2005-ben a Gödöllői Góliát DSE 1994-es csapata.)
A városunktól mintegy 1300 km-re, Németországban található, 99 ezer fõt számláló Marl
sportlétesítménye adott otthont a rendezvénynek. Amíg a szem ellátott, hatalmas fákkal övezett gyönyörû füves és mûfüves pályák várták
az ifjakat. A rendezés és a szervezés a német
precizitásnak megfelelõen kiváló volt. Korrekt
írásos és szóbeli tájékoztatás segítette az eligazodást a hatalmas létesítmény területén, étellel,
itallal láttak el minden csapatot. Persze hozzá
kell tenni: ha Wild János menedzser-tolmács és
édesapa nem állt volna mindvégig 24 órás szolgálatában a csapatnak, nem lett volna ilyen egyszerû az információk értelmezése és a kommunikáció a vendéglátókkal.
A torna 35 résztvevõ csapata: Borussia Dort-

Futsal Magyar Kupa döntő

mund, Feyenoord Rotterdam, TSV Marl-Hüls.
1, Sickingmühler SV, TuS Hordel, Vorwarts
Epe, FSV Witten, Lagenbochum, Eintracht
Hamm, TSV Marl-Hüls. 2, FSV Zwickau, Spandau, TSV Marl-Hüls. 3, Fortuna Hagen, Vorwarts Lette, Zehlendorf, TSV Marl-Hüls. 4,
TSV Dalhlen, Hammer SpVg., VfB Hüls,
SpVg. Erkenschwick, ESV Coesfeld, Obersprockhövel, Wuppertaler SV, SW Röllinghausen, SSV Buer, Hasper SV, Germania Datteln, Fortuna Düsseldorf, Wacker Gladbeck,
Weddinghofen, SSV Hagen, SSV Osnabrück,
VfB Kirchhellen és a Gödöllõi Góliát DSE.
A torna elsõ napján a 7 csoportba sorolt csapatok körmérkõzések keretében a 24-be jutásért

A Futsal Magyar Kupa döntõje is
hatalmas izgalmakat hozott. A
már bajnokként Gödöllõre érkezõ
Colorspectrum Aramis csapata
kezdett jobban és a mérkõzés elején már 2:0-ra is vezetett a Csõ-Montage ellen.
Sõt, elõnyét tovább növelhette volna. Ehelyett a
második félidõben a Csõ „jött ki elõbb a pályára“, szépített és rohamozott. Azonban egyenlí-

küzdöttek meg egymással. A fiúk sportszerû,
fegyelmezett, az edzõ utasításait követõ, színvonalas játékukkal felhívták magukra a figyelmet. Estére játékosok és a szurkoló kísérõk egyaránt nyugtázhatták:
már nem jöttek hiába, hiszen a csapat
bejutott a 24-be.
Vasárnap nagy lelkesedéssel, friss erõvel futballoztak a fiúk és ismét továbbjutottak. Még fel
sem fogták, hogy a
16 közé jutás sikerült, máris a 8 között
voltak. Ez már minden várakozást felülmúlt...
Elkezdtünk játszani
a gondolattal: milyen csodálatos lenne bejutni az érmesek büszke körébe…
És megtörtént a csoda: fiainknak megadatott,
hogy 11 évesen, egy napon belül két világhírû
klasszis csapat utánpótlás csapata – az elõdöntõben a Feyenoord Rotterdam, a döntõben pedig a Borussia Dortmund – felett arattak diadalt.
Az elõdöntõ rendkívül küzdelmes összecsapást hozott. Két támadó felfogásban játszó, a
tornán mindaddig veretlen csapat találkozott. A
végeredmény: 1:0 Gödöllõ javára, fejesgóllal.
A hollandok nagyon kemény, de sportszerû ellenfelek voltak. Gratuláltak a gyõzelemhez, sok
sikert kívántak a döntõhöz, majd a döntõben
„Hungária-Hungáriával“ biztatták csapatunkat.

A döntõben tetõfokára hágott az izgalom: az
elsõ félidõt 2:0-ra Gödöllõ nyerte. A Dortmunddal régen történt olyan, hogy a pályán nem õk
irányították az eseményeket. A lelátón csend
volt, a hazai nézõk nem hittek a szemüknek,
csupán a „Hajrá Gödöllõ“ hallatszott, miközben
a kis magyar tábor érezte: csodálatos dolog történik. A második félidõben kiegyenlített a Dortmund, két gyönyörû támadásból. Ez meghozta
a hazai szurkolók hangját. Az összecsapás fokozódott, de több gól már nem esett. Büntetõkkel dõlt el a kupa sorsa. Az izgalmakat már nem
lehetett fokozni! Szerencsére a mi fiaink ezt a
feladatot is higgadtan, okosan oldották meg;
3:1 arányban nyerték a büntetõpárbajt.
A tornát összességében mindvégig veretlenül, nemzetközi szinten egyenrangú partnerként, 35:4-es gólaránnyal nyerték játékosaink.
Megmutatták, hogy bár Magyarország kicsi,
Gödöllõ – ahonnan érkeztünk – országunk
egyik kis városkája, de a szívvel-lélekkel játszó
„Ungarische“ vendégek azon a napon igazi Góliáttá tudtak válni! Öregbítették a magyarok
nemzetközi hírnevét és gondoskodtak arról,
hogy a GÖDÖLLÕ nevet a torna végére minden jelenlévõ és az ott tudósító médiumok képviselõi megtanulják.
A GYÕZTESEK NÉVSORA:
Dézsi Attila, Farkas Gábor, Fekete Gergely,
Háló Buda, Kaiser László, Keszég Miklós, Lukács Attila, Milkó Dávid, Tóth Barna, Tötös
Tamás, Somogyi Levente, Urbán Martin, Wild
Tamás.
Edzõ: Szuhai Attila, kapusedzõ: Tötös Tamás.
A LEGTÖBB GÓLT SZERZÕ JÁTÉKOSOK: Fekete Gergely, Wild Tamás, Lukács Attila, Milkó Dávid, Somogyi Levente.

Vívás

edzõik: Kurucz Balázs, Schubert László).
Tapolcán rendezték meg az idei serdülõ ob-t, ahol
nõi kardozóink közül Berczel Nóra bronzérmet,
míg Nagy Petra ötödik helyet szerzett. Csapatban
a Csata kardozóit 45:28-ra vervén bejutottak a
döntõbe, ahol az egyéni verseny 1. és 2. helyezettjével büszkélkedhetõ Vasas csapatát gyõzték le,
ezzel kiérdemelve az aranyérmet. A csapat tagjai:
Nagy Petra, Berczel Nóra, Meggyes Orsolya, Tímár Ágnes, edzõjük Kurucz Balázs.
Férfi tõrözõink közül Steiner Dániel fegyelmezett
vívást bemutatva elõször Kreiss Pétert, majd Szabó Bencét, végül Szerémi Andrást gyõzte le a döntõbe jutásért, ahol izgalmas asszóban megverte Szabados Kristófot 15:9-re, így az egy évvel idõsebb
korosztály magyar bajnoka lett. Edzõje Fekete Gábor. Csapatban férfi tõrözõink (Steiner Dániel,
Kovács Márk, Zorkóczy Zoltán, Galambos Gábor,
Liszkai Márton edzõik: Fekete Gábor és Kurucz
Balázs) a negyedik helyet szerezték meg. Junior
korosztályban rendezték Gödöllõn a Szilas-Metál
Kupa elõválogatõ versenyt. Férfi kardozóink közül Gémesi Csanád 3., míg Gáll Csaba a 9. helyet
szerezte meg, edzõik Schubert László és Navarrete József örömére. Nõi kardban a serdülõ Nagy Petra az 5., a kadet korosztályú Benkó Réka a 8. helyet
szerezte meg. A tavalyi kihagyás után ismét megrendezésre került a gödöllõi sportcsarnokban a
Marianna-emlékverseny, ahol Benke Balázs szép
vívást bemutatva ezüstérmet szerzett. Agyerek korosztályban versenyzõ Rimán Dorottya kadet ellenfelei ellen is helytállva, nyolcadik helyen végzett.
Utolsó állomásként kerül megrendezésre a felnõtt
országos bajnokság, ahol reményeink szerint
újabb örömteli eredmények születnek.

Győzött az Aramis

„Aranyosak“

Június tizedikén újból Gödöllő került a
hazai futsal rajongók figyelmének középpontjába. A futsal ünnepét tartottuk meg ezen a pénteken.

Az idény végének közeledtével újabb korosztályos országos bajnokságon szerepeltek kitűnően vívóink, a budapesti
Nemzeti Sportcsarnokban megrendezésre került újonc országos viadalon.

Pont egy évvel ezelõtt ugyanígy történt, hisz
akkor is a Gödöllõi Futsal Klub rendezte a magyar kupa döntõjét, mégis a múlt hétvégi rendezvény sokkal több volt egy „szimpla“ döntõnél. Rég óhajtott vágy teljesült ugyanis azzal,
hogy idén végre elindult a sportág fennmaradását alapvetõen szolgáló utánpótlás bajnokság
(még ha nem is hivatalosan). És ezen a napon a
„nagydöntõ“ elõtt sor került az elsõ nem hivatalos U 21-es futsal-bajnokság döntõjére, amit a
korosztályukban rutinosnak számító Elsõ Beton Szeged csapata nyert. A második a Colorspectrum Aramis lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a RFC Csömör utánpótlás
csapata állhatott fel.
A mieink, a fiatal Bikák, a Szeged elleni elõdöntõben remekül helyt álltak. Sajnos csodát
tenni nem tudtak, de a 3:2 arányú vereség a bajnokság toronymagas favoritja ellen mindenképp várakozáson felüli. A harmadik helyért vívott meccsen aztán a Csömör elleni 3:0-ás vezetés utáni 5:3-as vereség már sokkal fájóbb, de
a fiúk mellett szól azért, hogy a bajnok Beton
elleni mérkõzés roppant sokat kivett belõlük,
ennek volt köszönhetõ a dekoncentráltság. (Évértékelés: tisztes helytállás. Cél: jövõre a dobogó bármely foka az I. U 21-es Futsal Magyar
bajnokságban)
Egy szó, mint száz, elindult végre valami!
Köszönhetõen ennek a bajnokságnak, a 20052006-os szezonban az elsõ osztályban szereplõ
egyesületeknek kötelezõ lesz utánpótlás csapat
indítása is.

teni nem sikerült, hiába hozta le Jávor István
játékos-edzõ a kapust, a gólba tartó labdának
vagy az ismét parádézó Balázs Zoltán állta
mindig útját, vagy ha nem, akkor Fortuna állt az
Aramis mellé, így maradt a 2:1 a végére, és a
bajnoki cím mellé sikerült a kupagyõzelem megszerzése is.
De az igazi ünnepély csak ezután következett, hisz minden, a 2004-2005-ös szezon díjazottja (NB I., NB II.) a küzdõtérre vonult és itt
került sor a díjátadásokra, közösen.
Olyan volt mint egy nagy család…

Pingpongozz, ne drogozz!
A szünidő kezdetével a nyári iskolai szünetben sem
szeretnénk, ha a pingpongozásról lemaradnátok.
Minden szerdán, délután 16-tól 22-ig a palotakerti Trafo Club
fedett teraszán lehet pingpongozni.

JÁTÉK, NYÁRI MEGLEPETÉSEKKEL!

-luis-
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Tõrözõink és kardozóink egyaránt remekeltek.
Férfi tõrben Steiner Dániel – aki címvédõként indult – a négybe jutásért a szintén gödöllõi Kovács
Márkkal került össze, akit 15:8-ra gyõzött le, Márk
az ötödik helyet, Galambos Gábor (a harmadik 8ba jutott GEAC-os) a 8. helyet szerezte meg. Dani
a döntõbe jutásért Hartung Attilát szoros asszóban
15:14-re verte meg. A döntõben sajnos, szoros csatában alul maradt. Csapatban fiaink (Steiner Dániel, Kovács Márk, Galambos Gábor, Török László, Liszkai Márton, edzõik: Fekete Gábor, Kurucz
Balázs) a döntõbe jutásért a Csatát verték magabiztosan 45:38-ra, majd az MTK versenyzõit is legyõzve, a dobogó legfelsõ fokára állhattak.
Nõi tõrben Rimán Dorottya nyolcadik helyet szerzett, míg csapatban (Rimán Dorottya Varga Zsuzsanna Tóth Adrienn, edz:õ Fekete Gábor) a 3. helyen végeztek. Kardozó lányaink közül hárman jutottak remek vívással a 8-as döntõbe, ahol Benkó
Enikõ a 3., Gémesi Boglárka az 5., Varga Eszter a
6. helyet szerezte meg. A csapatversenyben nem
találtak legyõzõre lányaink, így aranyérmesként
állhattak a dobogóra (csapat tagjai: Benkó Enikõ,
Gémesi Boglárka, Meggyes Orsolya, Varga Eszter,

Lukácsné Centner Györgyi

Atlétika

Vágó Mónika egyéni csúcsa
Középiskolás diákolimpiai döntő, Budapest, június 4-5.
Az országos döntõk lényegében az egyesületekben dolgozó versenyzõk döntõi. A színvonal
a megyei bajnokságokon még enged sikereket
azok számára is, akik becsülettel dolgoznak az
iskolai testnevelés órákon. Az országos döntõ
már a minõségé. A gödöllõi iskolák dobogós
helyezésig jutottak. Hol van már az az idõ, amikor csak a „Török“ öt bajnoki címet nyert és a
váltói éveken át kibérelték a dobogó legfelsõ
fokát. Közben ahol felnõnek, a GEAC-ban változatlanul az ország egyik legjobb nevelõ mûhelye.
Csakhogy a felvételi rendszer nem teszi lehetõvé

(teljesen érthetetlen módon) hogy sokan a jó tanuló atléták közül a gödöllõi középiskolákban folytassák tanulmányaikat. Így vagy abbahagyják,
vagy mint Korányi Gergõ és Erdélyi Zsófia pesti,
illetve aszódi gimnáziumoknak szállítják a sikereket az iskolai versenyeken.
Eredmények: Lányok: 100 m.: 2. Vágó Mónika (Török I. Gimnázium); 200 m.: 2. Vágó Mónika, edzõ: Benkõ Ákos. Magas: 5. Székely Nóra (Premontrei); rúd: 3. Székely Nóra, edzõ:
Szörényi István.
Fiúk: rúd: 3. Várszegi Tamás (Török I. G.),
edzõ: Szörényi István; súly: 6. Somogyi Gergõ
(Török I. G.);diszkosz: 6. Somogyi Gergõ, edzõ: Máté Alpár.
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Szabó Lőrinc: Vakáció előtt...
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Beküldési határidõ: 2005. június 23.
A 21. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Rózsát hoztunk köszöntõnek / Pedagógusnapra
/ Tudjuk, hogy a mi tanítónk / örömmel fogadja“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerték:
Által Imréné, Attila u. 13., dr. Nagy Albertné,

SZEMÉLYES

BETÛK

NÉVMÁS

NEM FÉRFI

Palotakert 6/b.
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadására két fõ részére belépõt nyert: Szabó
László, Palotakert sétány 2.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Tõzsér Ferenc, Széchenyi István u. 1/b.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Csordás
Tünde, Szabadka u. 4/a., Szlovák István,
Hársfa u. 8.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

en mûködõ 15 tagú cigányzenekar, illetve a Holdfény együttes,
amelyek rendre tesznek eleget a
különbözõ meghívásoknak: Cigánybál, május 1-jei cigányfesztivál, kistérségi Ki-mit-tud?. Balogh Gyula, a kisebbségi önkormányzat elnöke is ezért vállalja fel
a fiatalok képzésének koordinálását, s szervezi, illetve biztosítja ismét a jelentkezõknek a tanulási
feltételeket. Így a kisebbségi irodát is rendelkezésre bocsátja. Az oktatás helye: kisebbségi iroda
(Gödöllõ, Petõfi tér 8.). Jelentkezni lehet Balogh
Gyulánál (piaci tésztás pavilon), illetve Kubatov
Jánosnál (polgármesteri hivatal portája).
A szervezõk számítanak Gödöllõ város önkormányzatának, a rendõrkapitányságnak, tûzoltóságnak, az egészségügyi intézménynek, az iskolák
és egyéb intézmények vezetõinek, Klopkóné Szabó Tünde, a Forrás vezetõjének tanácsadására a roma fiatalok elõrehaladása érdekében. Köszönetet
mondanak Halász Leventének, az önkormányzat
kisebbségügyi tanácsnokának segítségéért. b.gy.

Újabb iskola indul
Örömteli, hogy ismét iskolapadba invitálja a tanulni vágyókat a gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az e héten induló képzésben azokat a romákat várják, akik vagyonõri, illetve bolti eladói
szakmák egyikét szeretnék el sajátítani. Köszönet
jár a budapesti Munkaerõpiaci Intervenciós Központnak és Szilágyi Máriának, valamint a gödöllõi
Munkaügyi Központ vezetõjének, Széplaki Istvánnénak, akik újfent lehetõséget biztosítottak arra,
hogy roma a fiatalok szakmát tanulhassanak. Külön köszönet Gémesi György polgármesternek, aki
szintén nagy segítséget nyújtott az oktatás létrehozatalában. Az elmúlt évek is azt bizonyították, egyre többen vannak azok a fiatalok, akik szívesen
vesznek részt az oktatásokon, s szakmával a kezükben sokkal jobban tudnak érvényesülni. Mi
sem szolgálna jobb igazolásul, mint a nagyszerû-
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