
Gödöllői    SzolgálatGödöllői    Szolgálat
Lokálpatrióta hetilap  Alapítva 1992XIV. évf. 24. szám • 2005. június 23.  Terjesztői ára: 75 Ft

Ünnepi konferencia keretében adta át
a Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge a Polgármesteri Ezüstlánc-, vala-
mint az Arany Pecsétgyűrű Díjakat. A
tanácskozáson a magyar önkormány-
zatiság közelgő tizenötödik évforduló-
jára emlékeztek a hazai és a határon
túli polgármesterek. Meghívást kapott
a rendszerváltást követő valamennyi
belügyminiszter is, akik közül Horváth
Balázs, Boross Péter, Kónya Imre és
Lamperth Mónika megtisztelte jelenlé-
tével a rendezvényt.

Nyitó elõadásában a belügyminiszter asszony
az önkormányzati törvényt, amelyet tizenöt év-
vel ezelõtt 98 százalékosan fogadott el a parla-
ment, a demokrácia egyik stabil pillérének ne-
vezte. Úgy vélekedett, a törvény egyik legna-
gyobb érdeme, hogy a legkisebb település is
megkapta az önkormányzáshoz való jogot.
Lamperth Mónika beszédében utalt az önkor-
mányzatok jelenlegi problémáira is, mint mon-
dotta, a kistérségi rendszer és a régiók kialakí-
tása mellett át kell gondolni a feladatok újrael-
osztását is. 

Az elmúlt tizenöt esztendõre visszatekintve
a címzett és céltámogatási rendszer bevezeté-
sét nevezte az önkormányzatiság egyik legfon-
tosabb elemének dr. Kovács Zoltán. Az ország-
gyûlés önkormányzati bizottságának elnöke,

aki egyben Pápa polgármestere is, abban látja a
legnagyobb problémát, hogy az elmúlt évek-
ben az önkormányzatok feladatai jelentõsen

nõttek, míg ugyanez a finanszírozásról nem
mondható el.

(folytatás a 2. oldalon)

Elismerések a polgármesteri munkáért

Az Ezüstlánc-díjak átadása
SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Elkészült az elkerülõút elsõ fázisa, a körfor-
galom. A néhány hetes csúszást a kivitelezõ a
rossz idõjárási körülményekkel, valamint a
közmûkiváltások elhúzódásával indokolta. 

(2. oldal)

Munkácsról és Gyulafehérvárról is érkeznek
zarándokok a hét végén a Kárpát-medencei
összmagyarság búcsújára. A résztvevõk a
szentmisék mellett részt vesznek a Magyar
Szabadság Napja ünnepi programján is.

(3. oldal)

Ingyenes koncerttekkel várják az érdeklõdõ-
ket vasárnap a Gödöllõi Királyi Kastélyban.

(4. oldal)

Az apákat, a családfõket ünnepelték vasár-
nap a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ-
ban, ahol egy esemény keretében rendezték
meg a zene ünnepét és a Férfiak hónapja
programját. (7. oldal)
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Ács János, Tapolca és Tóth Ernő, a felvidéki Nagyud-
varnok polgármestere kapta idén az Ezüstlánc-díjat
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(folytatás az 1. oldalról)
A konferencia keretében adták át az idei eszten-
dõben a Polgármesteri Ezüstlánc- és a Polgár-
mesteri Arany Pecsétgyûrû Díjat. Mindkét ki-
tüntetéssel két-két személy, hazai és határon tú-
li magyar polgármesterek munkáját ismerték el.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a
Magyar Polgármesterek Egyesülete által létre-
hozott díjak odaítélésérõl ötfõs kuratórium
dönt, melynek elnöke Sólyom László köztársa-
sági elnök. Polgármesteri Ezüstlánc-díjban Ács
János Tapolca, és Tóth Ernõ, a szlovákiai
Nagyudvarnok polgármestere részesült, a Pol-
gármesteri Arany Pecsétgyûrût dr. Basa Antal
Galgahévíz polgármestere, valamint Létai Zol-
tán, a romániai Bihar megye Élesd városának
alpolgármestere vehette át.

Ács János, aki 1998 óta áll Tapolca élén a díj
átvételekor úgy fogalmazott, a kitüntetést nem
csak saját munkája elismerésének tekinti, az
azoknak a képviselõtársainak is szól, akikkel
együtt küzd a mindennapokban.

– Minden lehetõséget meg fogunk ragadni a
fejlesztések érdekében – mondottta Tóth Ernõ.
A szlovákiai Nagyudvarnok polgármestere
több mint 10 esztendeje áll a település élén, s
ezalatt nem csak a gazdasági fejlõdés volt jelen-
tõs a községben, de megkezdõdött a korábban
elvándorolt fiatalok visszaköltözése is.

Dr. Basa Antal, a 2600 fõs Galgahévíz pol-
gármestere 15 éve dolgozik a település elsõ em-
bereként. Így vallott a polgármesteri feladatok-
ról:

– Gyermekkoromban sokat ministráltam. A
ministráns, ugyanúgy, mint a miniszter, szolga.

Szolga a polgármester is, szolgája a település
minden lakójának.

Ugyanez a hivatástudat, ez az elkötelezettség
fûtötte át Létai Zoltán szavait is. Élesd város al-
polgármestere 1945 óta az elsõ magyar vezetõ-
je a ma már csak húsz százalékban magyar la-
kosú településnek, amely önkormányzatának
képviselõ-testületébe hat magyar képviselõt
juttattak be az ott élõk. Létai Zoltán az õ mun-
kájuk elismeréseként is vette át a kitüntetést.

– Ez nem csak nekem, hanem a magyar kö-
zösségnek is szól, akik biztosították maguknak,
hogy amíg egy magyar is lesz, az bátran beme-
het az önkormányzatba, ügyeit intézni.

A díjátadást követõen Dévai Nagy Kamilla
és a Krónikás énekiskola növendékei köszön-
tötték a díjazottakat, majd a konferenciát köve-
tõen az Esztena együttes hangulatos mûsorát él-

vezhették a résztvevõk
a királyi kastély udva-
rán.

J.A.
Fotó: Tatár Attila

Az oktatási miniszterhez intézett kér-
dést hétfőn a Parlamentben dr. Gémesi
György, melyre a miniszter távollété-
ben a minisztérium államtitkára ígért
választ.

„…Gödöllõn az oktatási intézményeket járva ju-
tott tudomásomra, hogy az önök vezetése alatt álló
minisztérium munkatársai mennyire vették komo-
lyan, és hogyan látták el feladatukat. A pedagógu-
sok tavaly szeptemberben annak rendje és módja
szerint hivatalosan és várhatóan a végzõ elsõs diá-
kok számának megfelelõen megkérték azokat a do-
kumentumokat, melyek az év végén a gyerekek ér-
tékeléséhez szükségeltettek. Gödöllõn kettõ nappal
az évzáró elõtt érkezett meg a kissé bonyolult érté-
kelõlap és a bizonyítvány. Már ez is túllépi azt a
határt, ami ebben a helyzetben elfogadható, hi-
szen 400 gyermekrõl van szó és a pedagógusaik-
ról, de kezembe véve a bizonyítványt és az értéke-
lõlapot, sajnos, olyan megoldhatatlan feladat elõtt
álltam, amihez államtitkár úr segítségét szeretném
kérni. Mint ahogy látjuk, itt van ez a bizonyítvány
az elsõsöknek, és ennek a végén van ez a kis zseb,
amibe az értékelõlapot bele kell helyezni. Már az is
egy nagy kérdés, hogy miért kell külön értékelõla-
pot ehhez adni a bizonyítványhoz, miért nem szere-
pel benne az értékelõlap. Sajnos, ebben három év-
nek az értékelõlap-mennyisége nem fér el, még egy
is nehezen, viszont ahogy megpróbáltam összehaj-
tani ezt a bizonyítványt, nem sikerült. Feltehetõen
államtitkár úr meg tudja itt az ország nyilvánossá-
ga elõtt mutatni, hogy hogyan kell összehajtani ezt
a bizonyítványt, és arra is választ kaphatok, hogy
ki és mennyiért végezte el a munkát, milyen határ-
idõvel?“

Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium állam-
titkára válaszában részletesen ecsetelte a szöveges
értékelésnek az osztályozással szembeni elõnyeit,
azonban a feltett kérdésekre választ képviselõ úr
nem kapott. Aválaszból azonban kiderült, az újfaj-
ta bizonyítvány melléklete nem csupán annyival
került többe, mint a hozzá szükséges papír … Mint
ahogyan az államtitkár úr válaszában elhangzott:
„…így van mód a bizonyítvány, illetve egész pon-
tosan az értékelõlap számítógépes kitöltésére.
Mert, hogy – amint ezt a kollégák jelzik – itt való-
ban több szöveges munkára van szükség, mint ed-
dig, és azért, hogy ezeket ne kézzel kelljen elvégez-
ni a pedagógusoknak, hanem mód nyíljon arra,
hogy egy számítógépes rendszerben a rendelke-
zésre bocsátott, a szakmai munkát és az adminiszt-
rációt, munkát egyaránt segítõ szoftver segítségé-
vel kerülhessen sor ezeknek az értékelõlapoknak a
kitöltésére“. A válaszból azonban nem tudtuk
meg, hogy ezért kinek és mennyi pénzt fizettek ki.

A keddi ülésnapon Gémesi György megemlé-
kezve a szovjet csapatok kivonásáról, meghívót
nyújtott át a Tisztelt Ház részére, a szombaton
megrendezendõ Magyar Szabadság Napja ünnepi
programjára:

„Ma mindannyiunk számára a legtermészete-
sebb, hogy nincsenek Magyarország területén ide-
gen, megszálló csapatok. 14 évvel ezelõtt, 1991.
június 19-én hagyta el hazánk területét az utolsó

szovjet katona. Abban az esztendõben, június 30-
án országos rendezvény keretein belül elõször ad-
tunk helyt Gödöllõn a Magyar Szabadság Napja
ünnepi mûsorának. Azóta is minden évben a ma-
gyar kultúra értékeinek bemutatásával emléke-
zünk arra, hogy Magyarország szabad, független
állam. Az évszázados vágy, amiért oly sokan áldoz-
ták, életüket, egzisztenciájukat, családjukat, betel-
jesült, és vér nélkül ölünkbe hullott a magyar sza-
badság. Az a szabadság, ami ha nincs, rettenetesen
hiányzik és mindent megadnánk érte, s ha van, oly
természetesnek tûnik. A szabadság, amely olyan
egyértelmûen hozzátartozik az emberi léthez és hi-
ánya egyéneket, közösségeket, társadalmakat, né-
peket tehet tönkre. Magyarország az elmúlt évszá-
zadokban alaposan megtapasztalhatta ezt a keserû
leckét és átérezhette azt, mit is jelent az idegen
megszállás, elnyomás. Történelmünk legnagyobb
alakjainak tettei összefonódtak a magyar szabad-
ság megteremtésének sorskérdésivel. 

Felmerül a kérdés, hogy 14 esztendõvel a szov-
jet csapatok kivonulása után igazán mit jelent a
magyar szabadság nemzetünk számára. Eszébe
jut-e bárkinek is, hogy 2000-ben az Országgyûlés
törvényt fogadott el Salamon László, Orosházi
György és jómagam kezdeményezésére, melyben
június 19-ét, a kivonulás napját nemzeti emléknap-
pá, június hónapjának utolsó szombatját pedig a
Magyar Szabadság Napjává nyilvánította. Ennek
értelmében hányan ünnepelnek ezeken a napo-
kon? A pontos választ magam sem tudom, azt vi-
szont igen, hogy évrõl évre tízezrek zarándokolnak
ki Gödöllõre, ahol nem transzparensekkel és jel-
szavakkal, nem rossz emlékû propagandabeszé-
dekkel, hanem kulturális értékeink bemutatásával
igyekszünk megtalálni a magyar szabadság aktu-
ális üzeneteit, melyek között mindig is kiemelten
kap hangsúlyt a döntés szabadsága. Errõl a sza-
badságról sokszor mi magunk is másféleképpen
gondolkodunk. Elég csak utalnom az elmúlt esz-
tendõben lebonyolított december 5-ei népszava-
zásra, amely sajnos pártpolitikai csatározásoknak
köszönhetõen is azt eredményezte, hogy nem tud-
tunk élni azzal a lehetõséggel, hogy a magyar
nemzetet lelkiekben újraegyesíthessük, annak elle-
nére, hogy a kérdésrõl szabadon dönthettünk. Mint
ahogy arról is, hogy részt veszünk az iraki háború-
ban a megszálló csapat oldalán megfeledkezve ar-
ról, mit is jelentett számunkra az évszázados ide-
gen megszállás. Politikai pártállástól függõen vi-
tatkozhatunk éjt nappallá téve ezekrõl a kérdések-
rõl, feltehetõen eredménytelenül. Mégis végiggon-
dolva a magyar történelem során a szabadságért
oly sokszor sikertelenül folytatott küzdelmeinket,
az ünnep kapcsán lehetõség nyílik újra nemzeti
sorskérdéseinkben megállapodásra törekedni.
Csak így lehetünk méltóak a szabadságért folyta-
tott küzdelemben kiemelkedõ szerepet vállaló elõ-
deinkhez.

Ebben az esztendõben, június 25-én este fél 9-
kor Magyarnak Számkivetve címmel József Attila
életútjáról írt zenés játék kerül bemutatásra Gö-
döllõn az Alsóparkban Koltay Gábor rendezésé-
ben, Koltay Gergely és a Kormorán együttes zené-
jével. Ezúton hívok és várok mindenkit politikai ho-
vatartozástól függetlenül egy emelkedett méltó-
ságteljes ünneplésre.

Parlamenti tudósítás

Létai Zoltán dr. Basa Antal

Végetért a tanév, városunkban ismét
számtalan diák hagyja el egykori általá-
nos iskoláját, hogy az ott megszerzett
tudást magasabb szintű oktatási intéz-
ményekben kamatoztassa; a meglévő-
ek mellé pedig újakat szerezzen. Kör-
bejártuk, hogy a végzős nebulók mely
iskolatpusokat részesítették előnyben,
amikor továbbtanulásukról döntöttek.

Az Erkel Ferenc Általános Iskolában idén 92
gyermek végez – tájékoztatta lapunkat Kuffer-
steiné Paál Katalin igazgató. A korábbi évek
hagyományainak megfelelõen ismét a gimnázi-
um a legnépszerûbb a diákok körében: 46-an,
vagyis a végzõsõk 50 százaléka ebben a fajta is-
kolában tanul majd a jövõben. 31 tanuló (33
százalék) döntött úgy, hogy szakközépiskolá-
ban folytatja tanulmányait, míg 11 diák szakis-
kolában képezi tovább magát.

A Damjanich János Általános Iskola igaz-
gatója, Szûcs Józsefné elmondta: két nyolcadi-
kos osztály összesen 40-en tanulója ballag az
idén. Örvendetes tény, hogy – dacára a sok hát-
rányos helyzetû gyermeknek – minden végzõs
továbbfolytatja tanulmányait. A tanulók több
mint felét (60 százalék) az elsõ helyen megje-
lölt oktatási intézménybe vették fel. Érettségit
biztosító iskolába a diákok 72 százaléka jelent-
kezett sikeresen, míg a fennmaradó 27 százalék
szakmunkásiskolában koptatja majd a padokat.

A Hajós Alfréd Általános Iskola 70 gyere-
ket bocsájt a középiskola rögös útjára. Zmák

Júlia igazgató is megerõsítette az a tényt, hogy
a végzõs diákok legszívesebben a gimnáziumi
formát választják – a gyermekek több mint 50
százaléka döntött így. 36 százalék szakközép-
iskolában, 13 százalék pedig szakmunkáskép-
zõben folytatja õsztõl.

A Petõfi Sándor Általános Iskola ballagtat-
ja a legtöbb tanulót, szám szerint 106-ot – nyi-
latkozta Varga Ferenc igazgató. A továbbtanu-
lás megoszlási arányát tekintve ebben az okta-
tási intézményben is a gimnázium viszi el pál-
mát, igaz, csak hajszál híján: 48-an, ebbõl 24-
en a Török Ignác Gimnáziumban folytatják ta-
nulmányaikat, míg szakközépiskolában 45-en,
szakmunkásképzõben 13-an, szakiskolában pe-
dig 3-an tanulnak majd.

R.K.

A héten befejezõdtek a munkálatok a 3-as fõú-
ton. Elkészült ugyanis a gödöllõi elkerülõút
építésének elsõ fázisa, a körforgalom, amely a
3-as fõúton a Budapest és Gödöllõ, valamint az
M0-s és az Isaszegi út, illetve a gödöllõi ipari
park között biztosítja majd a forgalmat. Egye-
lõre a Budapest és a Gödöllõ felé vezetõ ág
használható.

Pap Kornél fõmérnök, a kivitelezõ EGUT
Rt. képviselõje érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a körforgalom átadása az elhúzódott téli
idõjárás, a különösen csapadékos április, vala-
mint a közmûkiváltások miatt csúszott pár he-

tet. Erre a hétre azonban mindennel
elkészültek, már csak néhány simí-
tás és a „takarítás“ maradt hátra.
Felszedték a fõút kiváltott régi sza-
kaszát, amelyet rekultiválnak, s a
további építkezésekhez valószínû-
leg felvonulási területként használ-
nak majd a késõbbiekben.

A tervek szerint a Gödöllõt elke-
rülõ út elsõ két szakasza, az M0-
stól a 3-as fõútig, illetve a 3-as
fõúttól az Isaszegi útig egyformán 2007-re kell
elkészüljön. A fõutat kezelõ PEMÁK Kht. dön-

tése értelmében addig a körforgalom nem hasz-
nálható körforgalomként. (t.a.)

Évzárás

Elkerülőút: elkészült a körforgalom

Utolsó simítások
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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

„MAGYARNAK SZÁMKIVETVE“
HOMMAGE Á JÓZSEF ATTILA (1905-1937)

ZENÉS JÁTÉK, ŐSBEMUTATÓ

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: Baksa Sós János, Koltay Gergely, Mr. Basary, Sebő
Ferenc, Szűts István, közreműködik a Kormorán együttes

RENDEZŐ: KOLTAY GÁBOR

Jeles alkalom jeles alkalmat követ a
máriabesnyői kegytemplomban. S nem
csupán hitéletünk, de magyarságunk
folytán is jeles. A kettő, istenhit és ma-
gyarságtudat mindenképpen elválaszt-
hatatlan, ám nem szükségtelen esemé-
nyekkel is rámutatni egységükre. 19-én
a templom Mária-lány csoportja létre-
jöttének ötödik évfordulója alkalmából
celebrált ünnepi szentmisére került
sor, s máris – illetve már hosszú hóna-
pok óta – készülnek a Kárpát-meden-
cei összmagyarság előttünk álló hétvé-
gi búcsújára. Az elnevezése: Mária or-
szágában Máriával Jézushoz.

Az alap és a folytatás. Gáspár István atya, Má-
riabesnyõ plébánosa, mikor két és fél évvel eze-
lõtt a kegyhelyre érkezett, az itt már meglevõ
dolgokra építve kívánt továbbhaladni. 

– Legfontosabb a családok összefogása és a
családokkal való kapcsolattartás – mondja most
is, mint akkor. – Közösséget alkotnak a fiatal
házasok, a nagycsaládosok. Alkalmanként a
megszokott környezetükbõl kiszakadva még
szorosabbra fûzhetik barátságukat, ezt a célt
szolgálja például az augusztusi kunbaracsi tá-
bor. Eredményesen mûködik a kismamaklub.
Alakul a férficsoport, nemrég voltunk együtt
lelkigyakorlaton Egerben. Akkor már a hölgyek
is késztetést éreztek egy egri lelkigyakorlatra,
velük is el kellett menni. A családban mindenki,
minden korosztály megtalálható, ezért rendsze-
res családlátogatásokat teszek. Jó alkalom rá,
hogy mindenhová személyesen viszem el a rö-

viddel korábbi esküvõ vagy keresztelõ emlék-
lapját. Felkeresem a hittanosok, az elsõáldozók
családjait. A jó ismeretségek következtében két
ifjúsági közösségünk is mûködik. Fennmaradt a
ferences harmadrend, melyet a kapucinus atyák
hívtak életre. 

– Egy kegyhelyen a legnagyobb feladat talán
mégis a búcsúk megrendezése…

– A két fõbúcsú, Nagyboldogasszony és Kis-
boldogasszony nagy kihívás. Azonkívül az új
kor még új kihívásokat is teremt. Így újabban
pünkösdkor a fiatalokat, július 31-én a családo-
kat hívjuk búcsús alkalmakra. 

– Honnan a gondolat, hogy a Kárpát-meden-
cének, az összmagyarságnak rendezzenek búcsút? 

– Mi sem volt ennél kézenfekvõbb. Hiszen
mi már évek óta járunk haza Csíksomlyóra.
Mondjuk úgy: a határon kívülre. Hát akkor az
anyaország ne várja haza elszakított fiait és leá-
nyait? Várjuk ide, és öleljük õket magunkhoz!
Egy közösség nem akkor igazi közösség, ha
csak önmagával foglalkozik. Akkor igazi kö-
zösség, ha nyitott. Ha a család melegével átöleli
azokat, akik vállalják a hosszú utazást, a gyöt-
rõdést, fáradságot, ami megtöri a testet, de fele-
meli a lelket. Különösen ha a Szûzanya szere-
tete mellett a testvéri szeretetet is érezhetik
megérkezve. 

– Szombaton délutántól vasárnap délutánig
követik egymást a szentmisék, a rózsafüzér
imádságok. Keresztút, temetõi áhítat, virrasztó
szentségimádás, litánia lesz. Részt vesznek a
Magyar Szabadság Napja ünnepi mûsorán a
gödöllõi Alsóparkban. Mindezt a program már
elkészült, kinyomtatott leírásából olvasom.
Azonban óriási munka lehetett mindezt meg-
szervezni. Hogyan fogtak hozzá? 

– Van olyan csoportunk is, mely a búcsúk
szervezésére kötelezte el magát. Még tavaly
õsszel minden határon túli magyar plébánia ka-
pott meghívót, egy plakátot, rajta a program-
mal. Érkeztek a visszajelzések mindenfelõl.
Csak egyet említek: Munkácsról közel százan
tudatták velünk, hogy jönnek. Hogy Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek urat, Erdély kato-
likus magyarságának fõpásztorát megnyerhes-
sük fõcelebránsnak, ahhoz is jó elõre elébe kel-
lett terjeszteni a szándékunkat, eljuttatni hozzá
kérésünket. A másik misézõ atya Stella Leontin
prépost, kanonok, a váci Hétképolna lelkésze
lesz, aki ezüstmiséjét mutatja itt be. Meghívtuk
Bencsik János tatabányai polgármestert, aki
idén gyalog tette meg az utat Csíksomlyóra. 

– Szállást tudnak biztosítani a zarándokoknak? 
– Igény esetén meg lehet szállni a lelkigya-

korlatos házban, de nem értesültünk sok ilyen
igényrõl. Akik közelebbrõl jönnek, így a Felvi-
dékrõl, vagy csak szombatra, vagy csak vasár-
napra idõzítik látogatásukat. Akik pedig mind a
két napon itt lesznek, az éjszakát leginkább vir-
rasztással töltik. 

– Ma már a Mater Salvatoris Lelkigyakorla-
tos Házat is ön vezeti. Történt-e változás a ház
életében? 

– Még Keszthelyi Ferenc püspök úr vélte
úgy, hogy az vezesse a házat, aki itt van köz-
vetlen közelében, tehát a kegytemplom plébá-
nosa. Igyekszem a legkülönbözõbb lelkigyako-
rlatokat szervezni a más és más korosztályúak-
nak, más és más foglalkozásúaknak. Ünnepek-
hez kötõdõ lelkigyakorlatok vannak. Ugyanak-
kor nem zárkózunk el a világi célú rendezvé-
nyektõl, konferenciáktól sem. Új jelenség jött
létre, nem csak nálunk, mindenfelé az utóbbi
idõben: a vallási turizmus. Nem hívõ emberek
egyházi épületeket, épületegyütteseket keres-
nek fel. Miért ne mutatnánk be nekik az ottho-
nunkat, az életünket? – persze szem elõtt tartva,
hogy nem pusztán múzeumõrök vagyunk. Az
ide jövõ emberben, ha nem vallásgyakorló is, a
lelkében mélyen vagy kevésbé mélyen megta-
lálható az Isten utáni vágy. Megmutatjuk nekik
a templomot, a Grassalkovich-kriptát, de a ko-
lostort és a kolostor alatti pincét is, mely utóbbi
helyen megkóstolhatják a tokaj-hegyaljai mise-
borunkat. A kölcsönkapott háziállatokkal kí-
vánságra bármikor felállítjuk az élõ betlehemet.
Közben evangéliumi idézeteket olvasunk fel a
karácsonyi történésekrõl. Borkóstolókor pedig
a kánai menyegzõrõl. Aztán rendszeresen ren-
dezünk koncerteket, kamarazenekari esteket.
Összefogás és nyitottság: mindkettõ fontos. A
legfontosabb pedig a mindkettõben rejlõ, a
mindkettõt mozgató szeretet.

N. A.

Beszélgetés Gáspár István atyával

Összmagyar búcsú

Gáspár István atya
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A nyár beköszöntével megszûnik a gyermek-
zsivaj az óvodákban is, bár városunkban a leg-
inkább rászorulóknak helyet biztosít az önkor-
mányzat június 27-tõl a palotakerti óvodában,
július 27-tõl pedig a Szent János utcai óvodá-
ban, amelyek  befogadó óvodaként mûködnek
a nyáron. Õsztõl azonban ismét jóval a száz
százalékos kihasználtság felett mûködnek majd
az intézmények.

Harminc gyermek megy iskolába a Martino-
vics utcai óvodából, s õsszel harminchárom új
gyermekkel kezdik az évet. Így csoportonként
3-4 gyermekkel többnek kell férõhelyet bizto-
sítani.

Nehezebb helyzetben van a Szent János ut-
cai óvoda, ahol a 224 férõhelyre több mint 260
gyermek jut. Az õsszel iskolába menõ hatvan
kisgyerek helyére több mint nyolcvanan érkez-
nek, nem kis feladatot adva az óvodapedagógu-
soknak, akik az öltözõtér bevonásával, vala-
mint az udvari foglalkozásokkal igyekeznek
enyhíteni a zsúfoltságot.

Nem csökken a terhelés a Kazinczy körúti
óvodában sem. Bár harminchárom gyermek
õsztõl már az iskolában kezdi tanulmányait, az
újak érkezésével száztizenöten lesznek a száz
gyermek számára fenntartott helyiségekben. 

Az Egyetem téri óvodába 29 apróság érkezik
õsszel az iskolába menõ 28 gyermek helyére, s
így 120 százalékos lesz az intézmény kihasz-
náltsága. A nagy udvaron töltött idõvel, a sza-
badtéri foglalkozásokkal enyhítik a zsúfoltsá-
got a Táncsics Mihály úti óvodában is. Innen
37 gyermek kerül az iskolapadokba, valamint
14 fõ, akik a logopédiai csoportban készültek
fel az iskolára. A palotakerti óvodába is több
gyerek érkezik õsszel, mint ahányan iskolába
mennek: 51 csöppség helyére 66-an érkeznek.

Bár jelenleg nem könnyû megoldaniuk a
gyermekek elhelyezését, mégis bizakodóak a
jövõ tekintetében a Tisza utcai és a Szabadság
úti óvodában dolgozók. A 107 férõhelyes in-
tézményben az idén 139 gyermekrõl gondos-
kodtak, s az iskolába menõ 35 fõ helyét õsszel
újabb 32 foglalja majd el. A megoldást a 2007-
re felépülõ új óvodaépület jelenti majd, ame-
lyet úgy terveztek, hogy a jelenleginél két cso-
porttal többet tud befogadni, s ebbõl egyben a
sajátos fejlesztési igényû gyermekekel foglal-
koznak majd. K.J.

Száz lépés ide, száz lépés oda, gazdáinkat –
uram bocsá' – csak rossz idõjárás menthetné
meg attól, hogy több millió tonna gabonának
keresgéljenek raktárt. Ez derült ki azon a fóru-
mon, melyet Gödöllõn tartottak a kormány száz
lépés programjának ismertetésére – ballagó
idõben. A gödöllõiek színe-java ugyanis a nyol-
cadikosokat búcsúztatta. Aki mégis elfogadta a
fórumot szervezõ kormány „ötórai kávéra“ szó-
ló invitálását, ami azért nem biztos, hogy meg-
felel az egészséges életmód követelményeinek,
Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszterrel találkozhatott.
A tárcavezetõ sok mindenért volt nehéz hely-

zetben. Elõször is azért, mert torz a mezõgazda-
ság termelési szerkezete. Az alacsony állatlét-
szám mellett jó termésû években gabonafeles-
leg keletkezik. Másodszor: felkészületlenül
léptünk az Európai Unióba. Sokadszor: a száz
lépés program mezõgazdaságra vonatkozó ele-
meit csak júliusban jelenti be a miniszterelnök.
Gráf József azonban „kiszivárogtatta“: a
Nemzeti Földalap közremûködésével meg-
könnyítik a földvásárlást, elõsegítik a birtok-
koncentrációt, méltányos lehetõséget teremte-
nek az idõs termelõk kivezetésére a gazdálko-
dásból.

Az FVM vezetõje elfogadhatatlannak nevez-
te, hogy a 25 uniós tagállam közül egyedül Ma-

gyarország nem tudta megfelelõ módon kifi-
zetni a támogatásokat. A közigazgatásban is a
gazdasági élet tempójában kell dolgozni. Tûr-
hetetlennek tartja, hogy olyan termékek érkez-
nek hazánkba, amelyek olcsók, de tönkreteszik
a magyar termelõket. Hivatalba lépése után ki-
tiltották a hazai piacról a 2,8 százalékos cseh és
szlovák tejet, bezúzatták a holland-német to-
jást, megsemmisítették a szalmonellás lengyel
csirkét.

Az újabb „bomba“: 3,5 millió tonna áthúzó-
dó készlettel érkezett az aratás elé a mezõgaz-
daság. Gráf József kijelentette, mintegy 7-8
millió tonnás raktárkapacitás hiányzik. Ezért
soha nem látott probléma elõtt áll a tárca, a ma-
gyar vidék.

szaki

Nyáron is lesz óvoda

Több gyermek
Száz lépés, ötórai kávé

Gabonabomba
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Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

Zenél a kastély
Június 26-án, vasárnap 

11-17-ig

ingyenes koncertek lesznek a 

Gödöllői Királyi Kastélyban.

A mûvészek, többek között

Érdi Tamás zongoramûvész a

díszteremben, a barokk színházban

és a kastélyparkban szórakoztatják a

látogatókat.

RÉSZLETES PROGRAM:

www. kiralyikastely.hu

Bővebb információ:
Tel.: 410-124

informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

SŰRGŐSEN eladó Gödöllőn, a köz-
ponthoz és az Erzsébet parkhoz kö-
zel, egy 55 nm-es, felújított, azonnal
költözhető délnyugati fekvésű, külön
víz-órás, redőnyös lakás, hitel-ügyin-
tézéssel. Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Sok van, mi csodálatos, de Görögor-
szágnál nincs semmi csodálatosabb –
állíthatjuk Szophoklész után szaba-
don. Görögország a csúcs, a táj, a vilá-
gon talán legkellemesebb emberek, a
műemlékek, a mindent belengő va-
rázslatos légkör azzá teszik. 

Akár kisebbfajta életcélnak is kitûzhetjük ma-
gunknak, hogy legalább egyszer eljussunk a
Peloponnészoszi félszigetre Mükénébe, meg-
álljunk ott az Oroszlános kapu elõtt, majd bé-
vül kerüljünk rajta, s hagyjuk, hogy átáramol-
jon rajtunk a hely szelleme, azé a helyé, ahol a
három ókori drámaíróóriás, Aiszkhülosz, Szo-
phoklész, Euripidész szerint azok az esemé-
nyek történtek, melyekkel Európa számára vé-
get ért a barbárság kora, s elindulhatott a kultu-
rálódás útján.

Egy fiatal amerikai is elutazik Görögország-
ba, kicsit turistáskodik, gondolja – aztán ott ra-
gad évtizedekre. Pedig nem is könnyû boldo-
gulnia, angolt tanít szerény fizetésért, így hát
megragadja az alkalmat, mikor egy régi isme-
rõse Patmosz szigetérõl – tudják, ahol Szent
János evangélista megalkotta életmûvét – meg-
csillantja elõtte a meggazdagodás lehetõségét.

„Ne bízz a görögökben, akkor sem, ha aján-
dékot hoznak“ – figyelmezteti valaki, maga is
görög, arra, amit már Laokón trójai fõpap is tu-
dott, de hiába, nem riad vissza, belevág és ki-
bérli a fent említett patmoszitól annak taver-
náját. 

Haszna aztán annyi lesz belõle, hogy meg-

írhatja a Volt egyszer egy tavernám címû köny-
vet.

Tom Stone – ahogy görög barátai szólítják:
Thomá – ígéretes színházi karriernek nézett
elébe otthon, az Egyesült Államokban. Segéd-
rendezõként, ügyelõként dolgozott a legsikere-
sebb, mára már klasszikus musicalek színpadra
állításánál. S mindent maga mögött hagyott –
Görögországért.

Aki üzlettársnak hívja Patmoszra, alaposan
átrázza. Szenvedélyének, a fõzésnek élhet, de
hiába robotol, mert a fõzés mellett felszolgál
is, mondhatni, hajnaltól hajnalig, az anyagi
haszonból nem sokat lát. Nem haragszik meg
igazán ezért. Szereti a görögöket. Tudja, hogy
mint vendégnek az ingüket is neki adnák.
Hogy üzleti téren kíméletlenek? A sors taní-
totta meg õket erre. Az, hogy a Krisztus elõtti
II. századtól szinte mindig idegen megszállás
alatt éltek. Hogy a közelmúltban, a második
világháború idején sokan éhen haltak csak
Patmoszon is. Ismerõsei, akik vidáman isszák
az ouzót, s szirtakit járnak a buzuki zenéjére,
közül sokan még tanúi, szenvedõi voltak en-
nek.

Görög történelem, legendák, lélekelemzés,
azonkívül önéletrajzi beszámoló, önvallomás,
mindez benne található Tom Stone könyvé-
ben. S természetesen – hiszen Stahl Judit adta
ki – receptek sora, mindazoké az ételeké, me-
lyeket hajdan Patmoszon fõzött, s fõz azóta is,
valahol máshol.
(Tom Stone: Volt egyszer egy tavernám)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vendéglő Szép Helénához

Kedvezmény a jó tanulóknak
10 százalékos kedvezménnyel
választhatnak könyvet a BA-
GOLY KÖNYVESBOLTBAN
azok a diákok, akik kitûnõ, vagy
jeles bizonyítványt visznek haza az év végén. 
Az akció a BAGOLY KÖNYVESBOLT tel-
jes kínálatára vonatkozik, és egyszeri alka-
lommal vehetõ igénybe!

A kedvezmény igénybevételéhez természe-
tesen a bizonyítványt be kell mutatni!

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 Hittu-
dományi Fõiskola fõigazgatója.

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

Nappali tábor Máriabesnyőn! Ismerd meg ahol élsz!

Helye: Máriabesnyõ, Kegytemplom hátsó, zárt udvara. Idõpont: 2005. július 4 - augusztus 13-
ig, hétfõtõl péntekig. Programok: turisztika, sport, játék, manuális foglalkozás,beszélgetések
az erkölcsrõl, életmódról, egészségrõl, környezetrõl.

Célja: játékos nevelés. Célkorosztály: 7–11 éves korig. Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna.
Vezetõk: Óvári Judit és Szelba Mariann. Részvételi díj: 9900 Ft/hét. Szervezõ: ALTOR Bt.

Gödöllõ. Részletes tájlkoztatás és jelentkezés: 06-70/3159-182.

A gödöllői kulturális programok sorában
a „Gödöllői Nyár“ rendezvényei színes,
tartalmas és igényes programokkal il-
leszkednek. A rendezvények sorát ha-
gyományosan a könyvtár „A könyv Ün-
nepe Gödöllőn“ című programja nyitot-
ta meg, amely az ünnepi könyvhét új-
donságaihoz kapcsolódóan könyváru-
sítással, író-olvasó találkozóval, dedi-
kálással, s színes gyermekprogramok-
kal várta a könyvszerető gödöllőieket. 

Nagy hangsújt kaptak a helyi kiadványok, a vá-
rosban élõ írók, költõk mûveinek bemutatása. A
gödöllõi könyvünnep már hagyományosan amo-
lyan „találkahely“ azok számára, akik a városi
irodalmi életének alakítói, résztvevõi. A nyár
során a tartalmas kikapcsolódásra vágyók bõ-
séges programban válogathatnak, amelyeket dr.
Fábián Zsolt alpolgármester ismertetett megnyi-
tó beszédében.

Nehéz lesz a választás, mert Beethoven és
kortársai zenéjét bemutató koncertsorozaton át
Operetthangversenyig terjed a skála.

Nem maradnak programok nélkül a nyári

szezonban a színházbarátok sem. Június 11-én
este egy Vámos Miklós darab megtekintésére
gyûltek össze az érdeklõdõk, júliusban és au-
gusztusban a Nyári színház elõadásainak a Gö-
döllõi Királyi Kastély ad helyet. Pécsi Ildikó
rendezésében  Kisfaludy Károly: Kérõk c. da-
rabját láthatja a nagyérdemû, és hallgathatják
Wassermann-Leight La Mancha lovagjának me-
lódiáit.

Nem lesz holtszezon a nyár a kiállítások szem-
pontjából sem. A Gödöllõi Új Mûvészet Közala-
pítvány alkotóházában Molnár Imre bõrmûves
iparmûvész alkotásai tekintehtõk meg, késõbb
Atlantisz kertje címmel nyílik képzõ-és iparmû-
vészeti kiállítás. Ehhez kapcsolódik az elmarad-
hatatlan hagyományos jelmezes kerti mulatság,
megidézve az egykori gödöllõi mûvésztelep han-
gulatát.

Az iskolás korosztályt nyári mûvészeti tábo-
rok várják, mint a Zene és társmûvészetek tábo-
ra, vagy a bábtábor s késõbb a filmes tábor.

A nyár kiemelkedõ két nagy programja a Sza-
badság Napja és a Szent István napi városi ünnep.
A Világfánál a Szabadság Napján József Attila
emlékére hangzik fel „Ahetedik te magad légy…“
címû zenés-verses összeállítás. 

A programosorozat végén nyárbúcsúztató
koncerttel zár a Gödöllõi Városi Fúvószenekar,
mintegy megpecsételve egy mozgalmas, köny-
nyed nyár mûvészeti programjait.                     ZM

Kulturális programözön

Gödöllői nyár

BÚTORLAP-SZABÁSZAT

275x207
18mm SM fehér 6400.-/tábla
16mm SM fehér 6400.-/tábla
275x207
18mm 381 bükk 7950.-/tábla
18mm 344 cseresznye 7950.-/tábla
18mm 708 tölgy 7950.-/tábla
18mm 740 tölgy 7950.-/tábla
18mm 375 juhar 7950.-/tábla
18mm 450 fenyõ 7950.-/tábla

SZABÁS 100.-/FM
Az árak egész tábla vásárlása esetén értendõk!

A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

FLASH-BACK 2000 Kft
2143 KISTARCSA, 
SZABADSÁG U. 8.
Tel.: 28/552-145

AKCIÓ CSAK JÚNIUS HÓNAPBAN
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Az Invitel Rt. Magyarország második
legnagyobb vezetékes telefon- és inter-
net szolgáltatója. Helyi szolgáltatóként
a megyében valódi szolgáltatást kíván
nyútani ügyfeleinek: olyan csomagokat
összeállítani, amelyekre az ügyfelek-
nek valóban igényük van, s mindezt
megfizethető áron kínálni, amelyek
megfelelő ár-értékarányos megoldást
is jelentenek. A minőségi szolgáltatá-
sok biztosítása mellett fontosnak tartja
a helyi közösségek életminőségének
és körülményeinek javítását is. Zsem-
bery Györgyöt, a cég marketing vezér-
igazgató-helyettesét a társadalmi fele-
lősségvállalás helyi lehetőségeiről, va-
lamint a piac helyzetéről, a szélessávú
internet elterjedésének esélyeiről kér-
deztük.

– Tekintve, hogy Önök regionális szolgáltató-
ként is aktívan tevékenykednek, fontos szempont
lehet, milyen szerepet vállalnak a régiók életé-
ben, a helyi közéletben. Ezzel kapcsolatban mi
az álláspontjuk, milyen akciókban vesznek részt,
amely a lakosság életkörülményeit javítja?

– Több szolgáltatóval egyetemben az Invitel
részt vesz az Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium által meghirdetett Közháló Programban,
mely jelentõs mértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a szélessávú hálózat elérjen olyan telepü-
lésekre is, amelyekre állami szerepvállalás nél-
kül nem, vagy csak késõbb érnének el a szolgál-
tatók. A program keretében az Invitel több mint
1000 végpont esetében mûködik közre a szol-
gáltatás biztosításában. Az Invitel Rt. meggyõ-
zõdése, hogy a szélessávú internet elterjedése a
kistérségi felzárkóztatás egyik elengedhetetlen
feltétele és üdvözöl minden olyan kezdemé-
nyezést, mely támogatást nyújt a szolgáltatás
elérhetõségének bõvítéséhez, és annak minõ-
ség-javítását célozza.

– Gödöllõ építészeti emlékeinek és kulturális
hagyományának támogatójaként többször is
feltûntek. Idén is eltökélt szándékuk a város ren-

dezvényeinek támo-
gatása. Milyen
szponzorációs filo-
zófia motiválta dön-
tésüket?

– Az Invitel döntését a szponzori szerepválla-
lásban megerõsíti azon kinyilvánított törekvé-
se, miszerint – helyi szolgáltató lévén – kiáll a
lokális ügyek és cselekvések mellett, és szíve-
sen vállal együttmûködést a helyi közösségek
életminõségének, körülményeinek segítése, job-
bítása érdekében.

Gödöllõ városa mind szellemiségében, mind
pedig rendezvényei, eseményei tekintetében
tükrözi azt a minõséget, amellyel kiszolgálni
kívánjuk ügyfeleinket és azt az értékeket, ame-
lyek megteremtésén mi is fáradozunk.

– A telekommunikációs piacot erõs verseny
jellemzi. A vezetékes szolgáltatók számára az
egyik legfõbb kihívást a – mobil szolgáltatók
mellett megjelenõ – „fapados“, alternatív tele-
fonszolgáltatók jelentik. Milyen lehetõségeket
lát a hagyományos vezetékes szolgáltatók szá-
mára a piacon?

– Az elmúlt években a vezetõ piacelemzõ cé-
gek egyértelmûen prognosztizálták, hogy a ha-
gyományos telefontársaságok számára a kitö-
rési lehetõséget az jelenti, ha a hangforgalom
csökkenõ bevételeit az internet – méghozzá el-
sõsorban a szélessávú internet – bevételeivel
kompenzálják. Ez mindenütt a világon óriási
növekedési potenciált jelent. Magyarországon
pedig éppen az ország internet penetrációjának
elmaradottsága miatt ez különösen nagy lehe-
tõséget jelent a telefontársaságok számára.

– Hogyan alakult az internet elterjedtsége
Magyarországon, és milyen változások várha-
tók?

– Az internet elterjedtsége az elmúlt években
látványosan növekedett, a korábbi 9-10 száza-
lékos penetrációval szemben ma majd' 25 szá-
zalékos a világháló használtsága. Ez azonban
még mindig nagyon alacsony szint, hiszen –
ugyancsak a piacelemzések szerint – ahhoz,
hogy az emberek valóban hasznosan tudják al-
kalmazni az internet nyújtotta lehetõségeket
legalább 50 százalékos elterjedtségre lenne
szükség. Elmaradottságunkból ugyanakkor vi-
szonylagos elõny is származik, a 25 százalékos
penetráción belül ugyanis ma mintegy 13 szá-

zalék a szélessáv elterjedtsége, ami közelebbrõl
annyit jelent, hogy sikerül egy közbeesõ sza-
kaszt átlépnünk s a nagy adatátviteli sebességet
biztosító DSL rendszer terjed el a jövõben az új
felhasználók körében.

– A számos internet szolgáltató óriási ver-
senyt generál a piacon, és ez leginkább a szol-
gáltatás csökkenõ áraiban mutatkozik meg. Az
Ön véleménye szerint ebben a szoros a verseny-
ben milyen esélyei vannak az Invitelnek?

– Kétségtelen, hogy a szolgáltatók erõs ár-
versenyt generálnak a szélessávú elõfizetési dí-
jainál. Ma Magyarországon mintegy 92 inter-
netszolgáltató van, akik – felméréseink szerint
– elsõsorban az árakban próbálnak konkurálni
egymással. Az Invitel, bár megnövelt sávszé-
lesség mellett szintén csökkenti árait, ugyan-
akkor nagyobb jelentõséget tulajdonít annak,
hogy milyen gyorsan képes az összeköttetést
megteremteni. Az ideális az lenne, ha az ügyfél-
lel való szerzõdéskötés másnapján igénybe ve-
hetõ legyen a szolgáltatás. Az Invitel elõbb 15
napra, majd 12 napra csökkentette a bekötés
idõtartamát az egyetemes szolgáltatói területe-
in, ami nagy eredménynek számít a korábbi,
akár több hetes intervallumhoz képest. Lénye-
gében ezt a metódust kívánjuk országosan is ki-
terjeszteni. Részben nagykereskedelmi megál-
lapodások révén, részben az általunk megépített
optikai hálózaton keresztül.

– A magyar lakosság hogyan viszonyul az in-
ternethez? Egyáltalán elmondható, hogy alap-
szükségletnek érzik, vagy még mindig luxuster-
mékként tekintenek rá?

– Az ADSL ma már olyan az internet össze-
köttetésben, mint a mindennapi életben a ke-
nyér, nélkülözhetetlen eleme nemcsak az üzleti
tevékenységnek, de a tájékozódásnak, az e-
gazdaság meghonosításának is. Büszkén mond-
hatjuk el, hogy biztosítunk már olyan szélessá-
vú internet-hozzáférést, mely a lélektani határ-
ként emlegetett 5.000 Ft alatt elérhetõ – az
igénybevétel teljes idõszaka alatt, tehát nem
csak szezonális akciós idõszakban. Meggyõzõ-
désünk, hogy a rugalmasan, az elõfizetõi igé-
nyekhez (azaz a kereslet elvárásának) megfe-
lelõen kialakított csomagkínálatunk biztosítja
mindenki számára a lehetõséget, hogy megta-
nuljon élni az internettel, majd azt saját elõ-
nyére használhassa.                                                 

Szolgáltatás minőség – értékteremtéssel

Invitel
Pályázat

A KALÓRIA Gödöllői Gyermek és Köz-
étkeztetési KHT pályázatot ír ki a
Szent István Egyetemen működő Al-
ma Mater önkiszolgáló étterem (Gö-
döllő, Páter K.u.1.) vezetői állásának
2005. szeptember 1-től történő betöl-
tésére.

A PÁLYÁZÓNAK RENDELKEZNIE KELL:
– Felsõfokú szakirányú végzettséggel
– Üzletvezetõi és rendezvényszervezõi gya-
korlattal
– Gyermek- és közétkeztetés területének is-
meretével
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vánnyal
– A vendéglátó szakma iránti tisztelettel és
szeretettel
– Referenciákkal

A VEZETŐ FELADATA LESZ:
– Az étterem zavartalan mûködtetésének biz-
tosítása
– Szoros kapcsolattartás az Egyetem megbí-
zott képviselõivel
– Rendezvények szervezése, lebonyolítása
– Gyermekétkeztetési feladatok ellátása
– A jelenlegi mûködési kör bõvítése

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA KÉRI:
– Szakmai önéletrajz benyújtását
– Az egység mûködésére vonatkozó szakmai
koncepció elkészítését, különös tekintettel a
jelenlegi tevékenységi kör szélesítésére

Az egység elõzetes egyeztetés alapján 
megtekinthetõ. A fõbb gazdasági és forgalmi 
adatokról a KALÓRIA KHT. központjában, a

gazdasági igazgató ad felvilágosítást 
a pályázónak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE ZÁRT BORÍTÉKBAN :

2005. JÚNIUS 30., 12 ÓRA.

Cím: KALÓRIA KHT, 2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.
Telefon: 28/422-010 

e-mail: kalória@vnet.hu

„Tisztelt Szerkesztõség!

Többször éreztem késztetést, hogy leírjam a
jó vagy rossz élményeimet. Néhány nap alatt
azonban elcsitultak bennem ezek az érzések,
és már nem akartam leírni. Elsõ alkalom ez,
hogy nem tudok napirendre térni. Már el-
múlt a gyereknap és én még mindig a hatása
alatt vagyok az ott látottaknak. Az unokám
már délelõtt lent volt az édesanyjával és
amikor hazajöttek, lelkesen mesélték, hogy
milyen jól érezték magukat. Így délután mi
is lementünk a párommal, hogy szétnézzünk.
(Sajnos elég késõn.) Teljesen ámulatba ej-
tett amit láttunk. Régmúlt gyermekkoromra
emlékeztetett ott minden. A fából készült ko-
saras körhinta. A nagy melegben két fiatal-
ember kézzel hajtotta. (mosolyogva) 
Odébb a piciknek kicsi párnák voltak rakás-
ban. Rajta hancúroztak és dobálták egy-
mást, láthatóan nagy megelégedéssel. Volt
gólyaláb és ügyességi (alpinista) próba.
Máshol a fazekassággal való ismerkedés,
géz sálak és arcfestés, nemezelés. Sehol nem
volt látható mûanyag csodafegyver. Úgy
tûnt, a gyerekeknek ez nem is hiányzott. Sza-
naszét zsákok hevertek és oda lehetett vinni,
ahol éppen le akartak ülni. 
Sajnos a bábjátékot és zenés mûsort nem
láthattuk már. Úgy hallottuk, nagyszerû volt.
Láttunk kislányokat, akik tálcán zsíroskenye-
ret és újhagymát vittek. 
Na és ki ne felejtsem, itt minden ingyen volt.
Kicsi babák önállóan választottak a játszási
lehetõségek között. Érdekes, itt egyetlen hisz-
tizõ gyereket, veszekedõ szülõt nem lehetett
látni, hallani. Ezt le kellett írnom. Köszönet
mindazoknak, akik ezt megálmodták és meg-
valósították. Köszönet azoknak akik ezt tá-
mogatták. Fantasztikus volt és példaértékû.
Kívánunk a továbbiakban is ilyen szép és si-
keres rendezvényt. Gratulálunk! Egy gödöl-

lõi nagymama“ (név és cím a szerkesztõ-
ségben)

Helyesbítés

„Valótlanul állítottuk a 2004. 11. 25-i szá-
munkban, hogy Csikós Csaba a közmeghall-
gatáson hanyag mozdulattal az asztalra ve-
tette a kérdéses aszfaltdarabot, ezzel szem-
ben az igazság az, hogy Csikós Csaba ezen
szavak kíséretében tette azt le az asztalra:
„két ajándékot szeretnék átadni az önkor-
mányzat képviselõ testületének, egy fénykép-
albumot és egy kiesett kátyúdarabot, azt,
amelyik egy órával azután esett ki, hogy a
kátyút betömték…“

Valótlanul állítottuk a 2004. 12. 02-i szá-
munkban azt, hogy Csikós Csaba hiteltele-
nül adta elõ a közmeghallgatáson észrevé-
teleit, mert nem teljesítette kötelezettségeit,
ezzel szemben az igazság az, hogy nincsen
információnk arra vonatkozóan, hogy
Csikós Csaba bárminemû kötelezettségét ne
teljesítette volna. Valótlanul állítottuk a
2004. 12. 02-i számunkban azt, hogy a Duna
Menti Regionális Vízmû Rt-tõl információ-
kat kaptunk arra vonatkozóan, hogy Csikós
Csaba hosszú idõ óta nem teljesíti kötele-
zettségeit, ezzel szemben az igazság az, hogy
a fenti cégtõl ilyen információt nem kértünk
és nem is kaptunk. Valótlanul állítottuk a
2004. 12. 02-i számunkban azt, hogy a
DMRV Rt. ivóvíz korlátozást kíván fogana-
tosítani Csikós Csabánál, ezzel szemben az
igazság az, hogy egyáltalán nem rendelke-
zünk ilyen információval. Végül valótlanul
állítottuk a 2004. 12. 02-i számunkban azt,
hogy Csikós Csabának vaj van a füle mö-
gött, ezzel szemben az igazság az, hogy la-
punk szerkesztõségének van szégyellnivaló-
ja, hiszen fentiek ismeretében és tudatában
gyáván lejárattunk egy embert, mindössze
azért, mert kritikai észrevételei voltak a köz-
meghallgatáson, és azon nem értettünk
egyet. Ezennel bocsánatot kérünk.“

Fórum

Az erdő nem rally pálya

Május elsõ hétvégéjén a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság a Pilisi Parkerdõ Rt. Valkói és Gödöllõi
Erdészete közremûködésével közös közbizton-
sági és közlekedésbiztonsági ellenõrzést tartott
az erdészetek kezelésében lévõ erõkben. Ilyen
jellegû akciókra az elkövetkezõ idõszakban más
területeken is számíthatnak, mivel egyre több
crossmotoros, vadmotoros jelent meg az erdõk-
ben, akik száguldozásuk során megrongálták a
természetet, illetve hangos jármûveikkel meg-
zavarták a vadállományt.

Az erõkben, a lakatlan területeken, a földuta-
kon is ugyanazok a szabályok és törvények vo-
natkoznak a gépjármûvet, motorkerékpárt veze-
tõ személyekre, mint a közúti közlekedés során.
A megfelelõ okmányok, engedélyek nélkül itt
sem vezethetnek. A közös ellenõrzések célja
még a bûncselekményt elkövetõk (pl. orvvadá-
szok, falopók stb.) felkutatása és elfogása is.

Jó tett helyébe jót ne várj!

2005. május 26-án a késõ délutáni órákban
indult el Sz. T. 16 éves, gödöllõi tartózkodási
helyû fiatalember a szintén gödöllõi lakhelyû
barátjához azzal, hogy majd csavarognak egyet
a városban. Elõször a „kedvenc“ sörözõjükbe
akartak menni, de mivel az zárva volt, a vasútál-
lomáson kötöttek ki. Az ott lévõ válogatott tár-
saság néhány hasonszõrû tagjával szóba ele-
gyedtek, majd az egyikük mobiltelefonját köl-
csönkérték egy-egy hívás erejéig. Segítõkész-
ségéért csak egy sört (azon a napon már nem az
elsõt!) kért cserébe a gödöllõi lakhelyû férfi,
aminek kifizetését Sz. T. készségesen magára
vállalta. A környéken már nem sok italbolt tar-
tott nyitva, ezért az egyetem területén lévõ egy-
gyik kocsmába indult el Sz. T. és szomjas alkal-

mi ismerõse. Az eljárás eddigi adatai alapján út-
közben Sz. T. többször megütötte a sértettet,
majd elvette a Nokia 3210i típusú rádiótelefon-
ját, és ezt követõen mintha mi sem történt volna,
hazament aludni. 

A Gödöllõi Rendõrkapitányság szolgálatban
lévõ járõrei, illetve a kiemelt bûncselekmények
elkövetésekor mozgósított készenléti szolgálata
a sértett, és a tanúk meghallgatását követõen pár
órán belül tartózkodási helyén elfogták Sz. T.-t,
aki ellen rablás bûntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt megindult a büntetõeljárás.

Elütötte a gépkocsiból kizuhanó nőt

2005. június 10-én, 19.50 perckor Gödöllõ és
Isaszeg közötti úton közlekedett egy gödöllõi
férfi az általa vezetett Suzuki Swift típusú sze-
mélygépkocsival Gödöllõ irányába, amikor fel-
tehetõen a vizes úton megcsúszva a menetirány
szerinti bal oldalra sodródott, majd ott nekiüt-
között a vele szemben szabályosan közlekedõ,
szintén gödöllõi lakos által vezetett Ford Transit
típusú tehergépkocsinak. Az ütközés következ-
tében a Suzuki Swift az út melletti árokba csa-
pódott és ott felborult, közben a gépkocsi veze-
tõje és a mellette ülõ gödöllõi lakhelyû nõ kire-
pültek a jármûbõl. A tehergépkocsi mögött ha-
ladó péceli férfi által vezetett Suzuki Wagon R
típusú kocsi a balesetet már nem tudta elkerülni,
és az úttestre zuhanó, ott fekvõ nõt a teherautó-
nak tolta. A kizuhanó férfi nyolc napon túl gyó-
gyuló súlyos sérüléseket, a nõ pedig olyan sú-
lyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen
életét veszítette. Az elsõdleges adatok alapján a
Suzukiból kizuhanó személyek nem használták
a biztonsági övet. Kérjük, hogy a hasonló tragé-
diák elkerülése céljából mindig kössék be a biz-
tonsági öveket, ha gépjármûvel közlekednek.

grfk

Rendőrségi hírek

Kizuhant, majd elütötték
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Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Június 20-27-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Június 27-júl. 3-ig: Egyetemi, Egyetem tér
1. Tel.: 420-243.

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.

PAX Temetkezési Iroda 2100 Gödöllõ, Dó-
zsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.

Állatorvosi ügyelet
Június 25-26.: dr. Bucsy László, Gödöllõ,
Blaháné út 55. Tel.: 30/234-6116.

Recept

RIBIZLILEVES

Hozzávalók: 
1 kg érett ribizli, 1 csapott evõkanál cukor, 1,5
dl tejföl, 2 tojás sárgája

Elkészítés: 
A ribizlit szárától megtisztítjuk, megmossuk
és kevés cukros vízben puhára fõzzük.
Amikor a ribizli megfõtt, szitán áttörjük. Kb.
1-2 dl vízzel higítjuk és ízlés szerint utána
édesítjük. Másfél deci tejfölben elkeverünk
két tojás sárgáját és behabarjuk vele a levest.
Lassan felforraljuk és levéve a tûzrõl
kihûtjük. Tálalásig hûtõben tároljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora

kedden és pénteken 18 órától

HÍRADÓ

BENNE: ÁTADTÁK A POLGÁRMESTERI EZÜST-
LÁNC-DÍJAKAT

– A ZENE ÜNNEPE: RÉSZLET A TALAMBA ÜTÕ-
EGYÜTTES KONCERTJÉBÕL

Felhívás
Gödöllõ Város Önkormányzata, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ, az Egészség-
ügyi Bizottság elnöke, Dr. Bükkfalvy Beatrix
kezdeményezésére tanfolyamot hirdet

„A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KOR-
SZERŰ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI VO-
NATKOZÁSAI" címmel.

A képzés alapszintû, mely a lakosság részére
ajánlott, egy alkalommal 6 óra idõtartamban, 10
fõs csoportokban. A tanfolyamon a hirtelen fel-
lépõ keringés-megállás esetén alkalmazandó se-
gítségnyújtás is elsajátítható, melynek nagy a je-
lentõsége, ugyanis hazánkban a vezetõ halál-
okok között szerepelnek a szív- és érrendszeri
betegségek, amelyeknek heveny szövõdményei
hirtelen-halált okozhatnak. Atanfolyamon tanult
életmentõ módszerek számos más esetben
(például vizi-baleset, áramütés stb.) is haszno-
síthatóak.

A képzésre névvel, lakcímmel ellátva, írásban
lehet jelentkezni az alábbi címen:

2100 Gödöllõ, Polgármesteri Hivatal, 
Népjóléti Iroda.

A tanfolyamok a jelentkezõk létszámától függõ-
en megállapított idõpontokban kerülnek lebo-
nyolításra. A tanfolyam helyszínérõl és idõpont-
járól a jelentkezõket írásban értesítjük.

Á R V E R É S I   H I R D E T M É N YÁ R V E R É S I   H I R D E T M É N Y
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet az alábbi

lakótelkek tulajdonjogának megszerzésére

AZ ÁRAZ ÁRVERÉS HELVERÉS HELYE: YE: 
GÖDÖLLŐ VÁROSHÁZA, SZABADSÁG TÉR 7. II. EMELET 229. SZ. HELISÉG

AZ ÁRAZ ÁRVERÉSEK IDEJE: 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 ÁRAZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELETÉTELE

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 Va-
gyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 227. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-
253, telefax: 28/529-251),  aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást ad,
illetve a telkek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

A mentálisan hanyatló idősek bentla-
kásos otthoni ellátásának aktuális kér-
déseiről tartottak konferenciát váro-
sunkban a szociális szféra érintett dol-
gozói számára. 

A Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona által
megszervezett program keretében jogi kérdé-
sekrõl, a demens betegek kezelésérõl, a külön-
bözõ központok együttmûködésének lehetõsé-
geirõl, az ápolási kérdések sajátosságairól cse-
rélték ki tapasztalataikat.

A tanácskozás résztvevõinek meglepetéssel
szolgált Pécsi Ildikó és Németh Kristóf, akik
egy-egy vers, valamint próza elõadásával ked-

veskedtek a rendkívül nehéz, és felelõsségteljes
munkát végzõ szakembereknek. Megnyitó be-
szédében Ikvai Szabó Imre, Budapest fõpolgár-
mester-helyettese kifejtette, a legnagyobb prob-
lémát az jelenti, hogy öregedõ társadalomban
élünk, ahol húsz év múlva minden tíz emberbõl
három-négy idõs korú lesz, s az ebbõl adódó
problémák megoldására a társadalom nincs fel-
készülve. A gondok megoldásában nagy segít-
séget jelenthet az egyházakkal, a civil szerve-
zetekkel való együttmûködés.

Ma Magyarországon közel negyvenegyezer
embert gondoznak idõsek otthonában, s jelen-
leg is tizenhatezren várnak elhelyezésre.

-kj-

Több mint ötvenezren érintettek

Konferencia az idősekről

Köszönjük azoknak, aki osztoztak fájdal-
munkban és elkísérték utolsó útjára lá-
nyunkat, Skultéti Tímeát. 
A gyászoló család

Június 19-én egész napos program volt a
művelődési központban, ahol egy ren-
dezvényben összekapcsolódott a Zene
Ünnepe és a Férfiak Hónapja. Hol is talál-
kozik ez a két téma? Manapság küzdünk
a nők egyenlő esélyeiért, beszélünk ne-
héz helyzetükről, a családok összetartói-
ként emlegetjük, Anyák Napján ünnepel-
jük őket. 

S mi a férfiak szerepe a családban? Mi a szerepük
a társadalomban? Milyen céljai lehetnek egy férfi-
nak? A sztereotípiák megnehezítik a férfiak életét
is. Elvárjuk, hogy anyagi biztonságot teremtsenek,
legyenek erõsek, mindig lehessen rájuk támasz-
kodni, ne „lelkizzenek“, mint a nõk. Ugyanakkor
nagyobb részt vállaljanak a család életében, legye-
nek többet a gyerekekkel, tehermentesítsenek min-
ket, nõket. Hogyan lehet mindezeket összeegyez-
tetni? Talán úgy, ahogyan egy zenekarban egymás-
hoz hangolják a hangszereket, egymásra figyel-
nek. Nõk és férfiak. Megkülönböztetés nélkül.
Örömmel. Hogy megszülethessen a Harmónia. A
családban is erre vágyunk. Vasárnap, reméljük,
efelé tettünk egy lépést...

A téma aktualitását mutatta az „Apa csak egy

van“ amatõr fotópályázat sikere, amelyre 136 fel-
vétel érkezett, s ebbõl 64 kiállításra került. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésen a díjakat rendhagyó
módon nem a fényképek készítõi, hanem szerep-
lõi vették át nagy büszkeséggel. Ameghitt pillana-
tokat idézõ fotókiállítás június 27-ig megtekinthe-
tõ a mûvelõdési központban. Sikert aratott a „Csa-
ládi Kör“, ahol a hajdani televízió mûsorban meg-
szokott családi jelenet megtekintése után apák és
anyák együtt beszélgettek (Ranschburg Jenõ pszi-
chológus vezetésével) arról, hogy mit várunk egy-
mástól, milyenek vagyunk mi nõk és férfiak, fele-
ségek és férjek, anyák és apák. Tudunk-e változni,
változtatni? Miért fontos a gyerekek számára is a
férfiak – apák, nagyapák, nagybácsik, s még foly-
tathatnánk – aktív részvétele a család életében? A
beszélgetés szinte abbahagyhatatlan volt – a felve-
tett témákat õsszel tovább folytatjuk majd a „Lelki
teák“ keretében. A felnõttek komoly eszmecseréje
alatt a gyerekek sem unatkoztak: a nagyobbak me-
sét játszottak el, talpig beöltözve tündérnek, manó-
nak vagy éppen angyalnak, a kicsik közös éneklés-
sel és játékkal töltötték az idõt. A zene áthatotta a
napot elejétõl a végéig: családias hangulatban hall-
gattunk családi zenekarokat, délelõtt és délután,
majd a résztvevõk is kipróbálhatták az együtt ze-
nélés, éneklés örömét párjukkal, gyermekeikkel,
barátaikkal. Anapot a Kaláka együttes nagy sikerû
fellépése zárta. A rendezvény a Petõfi Sándor Mû-
velõdési Központ és a Regina Alapítvány közös
szervezésében zajlott.                                              Regina

Bőrelváltozások ingyenes 
onkológiai szűrése 

dr. Kovács Márta háziorvosi
betegei számára

2005. július 2-án, szombaton
9-12 óráig 

a háziorvosi rendelõben (SZIE C kollégium,
71-es szoba) anyajegyek, bõrdaganatok

(melanóma) szûrését végezzük, 
melyre mindenkit várunk.

A térítésmentes vizsgálatot dr. Kovács
Zsuzsanna bőrgyógyász szakorvos, 

kozmetológus végzi.

Az „Életet az éveknek“ Nyugdíjas
Klub 2005. július 13-án hajókirándu-
lást szervez Esztergomba, a bazili-
ka, a püspöki kincstár és a vár meg-
tekintésére. 

A hajó 8 órakor indul a Batthyány téri hajó-
állomásról, beszállás elõtte fél órával. A ha-
jón zene, tombola és mûsor lesz. Az utazás
költsége 2000.-Ft/fõ. A gödöllõiek részére
autóbusz indul 6.15 órakor a Mûvelõdési
Központtól, 850.- Ft -ért (oda-vissza).

Jelentkezni lehet a 06-20-340-5574, vagy a
06-20-595-1078, valamint 19 óra után a
28/410-807-es telefonszámokon, vagy a Pa-
lotakerti trafikban. Ugyanitt jelentkezni le-
het a július 20-ra szervezett komáromi
autóbuszkirándulásra: monostori erõd meg-
tekintére (500.- Ft.), utána fürdés. 
Az utazás ára 1400.- Ft.

Férfiak hónapja

A zene ünnepe

Köszönet
A két mentõsnek figyelmes ellátásukért és
nyugtató szavaikért, amikor március 14-
én, 7 órakor történt balesetem után bevit-
tek a Honvéd kórházba.

Tamásné
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Származását tekintve õsidõk óta a pásztorok
mellett szolgáló, magyar fajta. Nomád õseink-
kel vándorolva védték a legfontosabb vagyon-
tárgyakat, a nyájat, a csordát a vadállatoktól és
ellenséges embe-
rektõl egyaránt. A
komondor feladata
tehát nem a terelés
volt, azt a kisebb
kutyák végezték.
Tekintélyes és kü-
lönleges bundája
tökéletes védelmet
nyújtott mind a
nyári 30 fok körüli
hõmérséklet, mind
a téli mínusz 30
fok ellen. Bundája
páncélszerûen mû-
ködött az esetleges
farkasokkal való
ütközetben is. A
fajtát a kuvasztól
csak a huszadik
század elejétõl kü-
lönböztették meg
egyértelmûen.

Feje széles, a testtel arányos. A dús, ernyõsz-
erû szõrzet sem te-szi aránytalanná. Nyaka kö-
zéphosszú és igen jól izmolt. A hát a hosszú mar
miatt rövid. Mellkasa hosszú, mély. A has nem
ereszkedik a mellkas határának vonala alá. Bõre
sok festéka-nyagot tartalmaz, palaszürke színû.

Az orrtükör, az ajkak, a szemhéjszélek, a talp-
párna fekete, vagy palaszürke. Az egész testet
hosszú, nemezesedésre hajlamos, gubancos szõr
fedi. Szõrzete durvább felszõrbõl, és finomabb
pehelyszálakból áll. Marmagasság kanoknál mi-
nimum 70 cm, szukáknál minimum 65 cm. Test-
súly kanoknál 50-60 kg, szukáknál 40-50 kg.

Gazdájához feltétel nélkül ragaszkodó, de
rendkívül önálló kutya. Évezrede-ken át önál-

lóan õrizte, amit
rábíztak, segít-
séget sem akkor,
sem most nem
igényel. Mivel
nem hízelgõ és a
cirógatást sem
értékeli túl sokra
nevelése nem kön-
nyû feladat. Nagy
moz-gásigénye és
terü-letõrzési ha-
jlama miatt sem-
miképpen nem la-
kásba való kutya.
A vérében van az
õrzés. Általában
nappal pihen, bár
a figyelmét ekkor
sem kerülheti el
semmi. Éjszaka
azonban övé a te-

rep. Habár nem ugatós fajta, minden neszre re-
agál. Hang nélkül, vakmerõen támad. Védett te-
rületét sajátjának tekinti és idegen élõlényt nem
enged rá. Bizalmatlan. Keresve sem találhatunk
nála impozánsabb és bátrabb társat és házõrzõt.

Következik:  kuvasz
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Érd.: Pintér Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Kismacskák! Tel.: 20/
438-0623; 20/569-4319;
20/523-1126; 70/212-
1815; 20/557-4640; 20/
390-3716; 20/220-4094.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!
2 éves ónémet-
juhász keverék
szuka

Ingyen kiscicák:
70/212-1815

2 éves
keverék
kan

Fél éves  agár
keverék

3 éves tacs-
kó keverék
kan

Jártunkban-keltünkben megdöbbenve vettük észre, hogy a Lokálpatrióta Klub ál-
tal az Alsóparkba – alig néhány hete – kihelyezett fapadokat és -asztalokat kidön-
tötték, megrongálták, de legalább összefirkálták. Köszönet a VÜSZI Kht. munka-
társainak, hogy a gödöllőiek kényelmét szolgáló padokat gyorsan megjavították.

JárJárom a vom a várárosost...t...
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Állati dolgok

A komondor

1-1 db konténer kihelyezése

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. u.-i sorház felsõ vége

JÚNIUS 27., HÉTFÕ
Mátyás kir. u. - Présház u. sarok
Mátyás kir. u. - Vasvári Pál u. sarok
Mátyás kir. u. az Árpád u.-val szemben
Mátyás kir. u. - Rákóczi u. sarok
Mátyás kir. u. - Hunyadi u. sarok
Ádám u.-ba a Rózsa u. és Mátyás kir. u. közé
Rózsa u. 38. sz. elé

Ádám u.-ba a Nap u. és Attila u. közé
Kör u. 10. sz. elé

JÚNIUS 29., SZERDA
Szõlõ u. - Éva u. sarok
Ádám u. 49. sz. elé
Ádám u. 67. sz. elé
Rigó u. 6. sz. elé
Rigó u. 14. sz. elé
Rigó u. 33. sz. elé
Rigó u. 47. sz. elé
Fecske u. közepe
Knézits u. - Holló u. sarok

JÚLIUS 1., PÉNTEK
Rét u. - Rigó u. sarok
Hunyadi u. - Rózsa u. sarok
Hunyadi u. - Nap u. sarok
Hunyadi u. - Attila u. sarok
Öreghegyi u. közepe
Gerle u. 6. sz. elé
Szilágyi E. u. eleje
Szilágyi E. u. elsõ negyede
Szilágyi E. u. közepe

Lomtalanítás

Üdülés Balatonlellén
2005. július 30-tól augusztus 6-ig és augusztus
6-13-ig az önkormányzat balatonlellei gyermek-
üdülõjében üdülési lehetõséget ajánlunk fel gö-
döllõi családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdõszobás
szobákban.
Üdülési díjak 8  napos turnusokra (szombat-
tól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 9268 Ft/fõ
Általános- és középiskolás tanuló: 20 209 Ft/fõ
Felnõtt: 31 927 Ft/fõ
Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26 992 Ft/fõ
49 400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési támo-
gatást lehet igényelni.
Üdülési csekket is elfogadnak! Részletes tájé-
koztatást kérni és idõpontot egyeztetni szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal közoktatási iro-
dáján (222-es szoba), vagy a 529-139-es telefon-
számon lehet.

Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyomá-
nyainak megfelelõen a 2005-ös évben is fo-
gad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és
a hollandiai Wageningenbõl. 

VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK

LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A

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

Gödöllõ központjában (Postatömb) bevezetett
bútor-lakberendezési üzlet teljes berendezéssel,
árukészlettel, kiépített kapcsolatrendszerrrel,
szükség esetén gyakorlott személyzettel, folya-
matos mûködés közben családi okok miatt sür-
gõsen átadó! Érd.: 70/273-1347
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* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal ren-
delkező fiatal szakács jelentkezését várjuk. Tel.:
30/9138-769.

* *ÁLLÁST VÁLLAL* középkorú, fiatalos, dinamikus, jó
kommunikációs készségű hölgy nagy szakmai tapasztalat-
tal, jogi és banki ügyintézői ismeretekkel, középfokú adó- és
pénzügyi végzettséggel *BANK*- nál, esetleg *TITKÁRNŐI,
RECEPCIÓS* munkakörbe azonnali munkakezdéssel
Gödöllőn. (Jogosítvánnyal rendelkezem) Megfelelő állásaján-
lat esetén várom jelentkezését: Tóth Magdolna 06 (20) 263-
4383.

* 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 vál-
lalkozó. heti 1-2 alkalomra, gödöllői családi házba, kiemelt
fizetéssel. Kölcsönös szimpátia esetén szabadidős pro-
gramokhoz is. Egész alakos fényképes ,telefonszámos
bemutatkozó leveleket "házvezetőnő" jeligére, 2100 gödöllő
pf 548 cimre kérek.

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal és angol nyelv-
tudással rendelkező titkárnő jelentkezését várjuk. Tel.:
30/9509-396.

* Fiatal kezdő kozmetikust keresünk 6 órás állásba. Tel.:
70/944-9917.

* Svéd kozmetikumok forgalmazásához munkatársakat
keresünk mellék - vagy főállásba. 30-40 %-os azonnali has-
zon! Ingyenes belépés, ajándékok! Tel.: 20/314-7705.

* A gödöllői SHELL töltőállomás felvételre keres shop eladót
és kútkezelőt. Kereskedelmi végzettség előny! Tel.: Pethő
Edina 30/412-9044.

* 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).

* Két egyetemet végzett angol-latin-orosz tanár állást keres
2005 augusztustól. Felkérés a 06-28-414-214 telefonszá-
mon esti órákban, üzenetrögzítőn is lehet.

* Agilis, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező nyugdíjast
keresünk hétvégi munkára, gödöllői divatáru üzletünkbe.
Tel.: 20/361-4840.

* Fiatal festő szakmunkást állandó munkára felveszek. Tel.:
30/978-3867.

* 52 éves érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinfor-
málható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka,
földmunka, csatornabekötés, kerítések készítése, javítása,
festése, stb. Tel.: 06-30-402-7276.

* Az Aegon Magyarország képzéssel egybekötött munkale-
hetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási
szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.

* Személy- és vagyonőr tanfolyam Aszódon és Gödöllőn,
szombaton és vasárnap. Kezdés: július 23-án. Most még
érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad!
56.000 Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedele-
madóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap
alatt 100-130 eFt/hó. További képzések: középfokú és fel-
sőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok.
Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114.
Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs szám: 01-
0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.

* Aquarena vendéglátó egységbe fiatal, gyors, rátermett
munkatársat keresünk nyárra. Tel.: 20/437-5354.

* Gödöllői fodrászüzletbe maniküröst - pediküröst,
kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.

* Gödöllői víz-, gáz-, fűtésszerelvény boltba eladót keresünk.
Tel.: 20/498-7600.

* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe
gödöllői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező
munkatársakat keres. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.

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, két-
szintes (1+3 szoba, garázs, pince, padlás) családi ház eladó,
esetleg kisebb házra cserélhető értékegyeztetéssel. Iá: 24
M Ft. Tel.: (20) 358-5309.

* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló csalá-
di ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+
nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett parkosított
telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek,
irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd:
30/392-3635.

* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkom-
fortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30)
9-525-385 

* Gödöllőn eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném kirá-
lytelepi, 4 szoba összkomfortos, kétszintes (garázs+pince),
97 nm-es házamat 760 nm-es telken. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20)
358-5309

* 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.  28/421-002, 20/531-4333 

* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült igényes tár-
sasházban 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 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

* 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 dom-
boldalban, 1800 nm közművesített telken, 80 nm-es régi,
téglaépítésű családi ház eladó. Irányár: 20,0 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

* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61
nm-es, gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó.
Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* GÖDÖLLŐN a központban földszinti 95 nm-es, régi
építésű, üzletnek, irodának alkalmas, gázkonvektoros lakás
eladó.  Irányár: 16,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN a Kelemen utcában 870 nm-es építési telek (
közmű az utcában) eladó. Irányár: 14 mFt Magyartölgy
Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333 

* VERESEGYHÁZON panorámás 830 nm-es saroktelken
nappali + 4 szobás családi ház 60 nm-es üzlethelyiséggel
eladó. Irányár: 35 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333 

* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt kétlaká-
sos társasáz földszinti 100 nm-es lakása, 1440 nm-es
telken kellemes erdei környezetben (garázs, hatalmas
terasz, cserépkályha) eladó. Irányár:29,6 mFt Magyartölgy
Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333  

* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt
sorházban  63 nm-es földszinti lakás tárolóval és 80 nm-es
emeleti  lakás garázzsal, tárolóval 180-200 eFt/nm áron,
csendes erdei környezetben szeptemberi beköltözéssel
eladó. Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333  

* GÖDÖLLŐN vagy bárhol a HÉV vonalán 100 nm körüli
családi házat keresünk ügyfelünk számára, aki csereként
felajánlja 56 nm-es 2 szobás, erkélyes, téglaépítésű, kon-
vektoros lakását illetve 1000 nm-es üdülőtelkét 35nm-es
faházzal. Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333

* *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) 635-
0342

* *János utcai* I. emeleti 1,5 szobás 42 nm-es fr.kilépos,
saját pincetárolós lakás 10,3 MFt FIX ÁRON ELADÓ! FeMa-
KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 635-0342

* *Szt.ISTVÁN TÉREN* IV. emeleti 58 nm-es, nagy konyhás,
teraszos, jó állapotú öröklakás tárolóval, leválasztott futés-
sel 11,5 MFt-ért SÜRGŐSEN ELADÓ -készpénzes vevonek!
06 (28) 410-324; 06 (30) 635-0342

* *Erzsébet körúton* 62 nm-es III. emeleti 1+2 félszobás
öröklakás 11,8 Mft-os árban ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda: 086 (28) 410-324; 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) 635-
0342

* *Kazinczy körúti* 52 nm-es IV. emeleti lakás saját
pincetárolóval *AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN ELADÓ* 10,3
MFt FIX ÁRON! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324;
06(30) 635-0342

* *Mátyás Király utcai *KÉTGENERÁCIÓS
*DUPLAKOMFORTOS* 110 nm-es, 3 szoba étkezos
családi ház *OSZTOTT TELKEN* ELADÓ 16,5 MFt-ért.
06 (20) 513-5191

* *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) 635-
0342

* Gödöllőn sürgősen, áron alul eladó a Kossuth utcában 65
nm-es, 4. emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás,
lam. padlós, újszerű állapotú lakás, tárolóval. I.ár: 12,9 mFt.
Tel.: 30/552-6257.

* Gödöllő kertvárosában, új építésű kész ház 150 nm + 50
nm pince, automata garázskapu, korszerű fűtés és
szigetelésrendszer, központi porszívó és légkondícionáló
beállással eladó akár 25,5 m Ft-ért. Tel.: 20/8860-165,
20/8860-164.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.
Tel: 28-514-990

-Új építésû 65 m2-es nappali + 3 szobás,
tégla, cirkós lakás beépített konyhabútorral
együtt 15,9 MFt.
-Ambrus közben 55 m2-es, 2 szobás, felújított
lakás 12,9 MFt.
-János u-ban 65 m2-es, 1 + 2 fél szobás lakás
14,5 MFt.
-Palotakerti egyszobás felújított 3.emeleti lakás 9,5 MFt.
-Fürdõ u-i társasházban földszinti tégla, konvek-
toros kis lakás 10 MFt.
-Grassalkovich u-ban 203 nöl telken 150 m2
alapterületû családi ház, 80 m2 pincével,
garázzsal 29,5 MFt.  
-Brassó u-ban 145 nöl telken 140 m2-es családi
ház, dupla garázzsal 28 MFt.
-Fenyvesben 4512 m2 telken 90 m2-es sátortetõs
konvektoros lakóház 14,9 MFt.
-Új üzlethelyiségek a Szilhát u-ban klíma
kialakítással, parkolási lehetõséggel 9,5 MFt/db.
-Mogyoródon 1054 m2 belterületi, építési telek
(víz, villany a telken) 12,7 MFt.
-Domonyvölgyben 800 m2-es belterületi telek 3,3 MFt.
-Aszódon 60 m2-es 1,5 szobás lakás 300 nöl
telekkel, négy lakásos társasházban 4,8 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
Ü G Y F É L F O G A D Á S

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 hirde-

tések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* Gödöllő legjobb közlekedésű, kertvárosi részén, 220 nm-
es, nappali+4 szoba, 2 különbejáratúként is használható
lakásos ház+garázs, gondozott kerttel 36 mFt-ért eladó.
Tel.: 20/939-2570.

* Gödöllőn, a Szent János utcában 59 nm-es, 2 szobás,
nagy konyhás, egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás eladó.
Tel.: 30/443-4496.

* Gödöllő központjában, 56 nm-es, I. emeleti, egyedi fűtésű,
parkettás lakás eladó. Iá.: 11,5 mFt. Tel.: 20/347-5788.

* 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.

* DUNAKESZI, Tőzegtó területén, közvetlen vízparti, kom-
fortos faház saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.:
20/311-3714.

* Családi ház eladó Kartalon, új építésű, 1,5 szobás, 850
nm-es telekkel. Iá.: 15,5 mFt. Tel.: 70/3828-422.

* 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.

* 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 ther-
mo 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 120 nm-es családi ház eladó. 4 szoba, 2 fürdős-
zoba, garázs, melléképületek, ásott kút, ipari áram, 990 nm
telekkel 23,5 mFt irányáron. Tel.: 20/224-9660.

* 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, 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 felszerelt-
séggel eladó. Érd.: 30/343-3107, 16 és 18 óra között. 

* Gödöllőn, az Alvégben, csendes környezetben, kertes tár-
sasházban 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.

* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapot-
ban 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, összkom-
fortos családi ház melléképülettel eladó. Tel.: 411-279.

* 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, igénye-
sen felújított lakás. Ugyanitt mélygarázsban beállóparkoló.
Tel.: 20/999-5104.

* Eladó Palotakerti lakótelepen 57 nm-es, 2 szobás,
távfűtéses, erkélyes lakás, vízórás, telefonos, kábeltévés (+
tárolóval). Tel.: 28/421-753, 20/254-0018.

* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, 2
szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó.
Ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.

* 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.

* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában háromszintes, pincés,
összkomfortos családi ház garázzsal, melléképülettel 200
nöl-es telken eladó. Érd.: 20/999-3028.

* 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.

* Eladó lakás a Szőlő utcában, 69 nm-es, 1. emeleti, erké-
lyes, 1 + 2 félszobás, gázkonvektoros, 2003-ban felújított.
I.ár: 15,3 mFt. Érd.: 20/313-5573.

* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garáz-
zsal 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 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.:
70/389-1792.

* 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 fél-
szobás 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 alka-
lmas! (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, szau-
na! Dupla garázs, külön vill.óra! 2 éve felújított, részben lam-
bériázott! Fedett medence kialakítható! 06-20-34-64-718

* 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: 10,99 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.

* 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.

* 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.

* Két és félszobás 1. emeleti lakás téglaszerkezetű épület-
ben sürgősen eladó. Tel.:30/244-8426, 17 óra után

* Gödöllőn a központhoz 2 percre, csendes helyen 1 + fél-
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Egyedi fűtéssel
és vízórával, redőnnyel, saját tárolóval. Tel.: 20/511-3259.

* Kazinczy krt-on 60 nm-es, 1. emeleti felújított, gázkonvek-
toros lakás garázzsal eladó. Az ingatlan por és tehermentes.
Ár: 13,8 mFt. Érd.: 30/371-8279, 20/827-3702.

* 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.

* Eladó Gödöllőn az Asbóth utcában 2 szobás, nagy kony-
hás, étkezős, 2 bejáratú ház. Nagy kert + garázs. Tel.: 419-
925.

* Gödöllőn a Kertvárosban 130 nm-es, 4 szobás családi ház
pincével, garázzsal, 1000 nm-es sarokteleken. Iá: 32 mFt.
Érd.: 0620/9194-870

* Gödöllő Kossuth L. utcai, magasföldszinti, csendes panel-
lakás felújított állapotban, beépített tükörajtós szekrénnyel,
hidromasszázs káddal, beépített konyhával eladó.
Időseknek, kisgyermekes családoknak ideális. Ár:
12.750.000 Ft. Tel.: 30/377-6364.

Kereskedelmi hirdetés felvétele az újságba a

* 70/3-870/3-811776969-4-es -4-es telefonon. *
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* 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.

* Eladó-kiadó! Gödöllő belvárosában, nyugodt környezetben
80 nm új építésű, igényesen kivitelezett lakás. Tel.: 415-
215.

* Gödöllő, Bajcsy Zs. utcában a pataknál, új építésű tár-
sasházi, 2 szobás lakások 47,7 nm-64,65 nm, 2006. 03.
30-i költözéssel, kulcsrakészen eladók. Hitel, szocpol. igény-
bevehető. Kizárólagos megbízott: Kvadrát Ingatlaniroda.
Tel.: 413-537, 20/9748-362.

* Újépítésű 47m2-es 2 szobás tégla öröklakások lekötetők
10.500.000: Ft-ért. Minden lakáshoz tároló és erkély tar-
tozik. 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

* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított, 1,5
szobás lakás tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.:
20/2165-412.

* 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 Erzsébet királyné krt-on 2 szobás, felújított, 1.
emeleti, tehermentes öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.:
422-346.

* Gödöllőn a Kazinczy körúton 4. emeleti, 62 nm-es,2 szobás,
konvektoros, erkélyes, vízórás, redőnyös, D-Ny-i fekvésű
öröklakás (i.ár: 13 mFt) eladó, ill. földszinti vagy 1. emeleti
lakásra cserélhető. Tel.: 419-512, este 19-21 óra között.

* Áron alul eladó Gödöllőn 63 nm-es, erkélyes, teljesen
felújított, egyedi fűtésű téglalakás (11,9 mFt), a Rögesben
950 nm földterület (2,3 mFt) és 2 ha szántó, valamint
Parádon 8600 nm erdő 180 Ft/nm egységáron. Tel.:
20/586-2840, 432-247 (este).

* Eladó 1039 nm telek 60 nm-es téglaépülettel Gödöllőn, a
Blahán. I.ár: 12,8 mFt. Tel.: 30/9330-212, 30/463-0617.

* 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: 06-20-9194-870

* Akciós ajánlat! Csak most és csak július 15-ig! Sürgősen eladó
Szadán, a Fenyvesligettel szemben egy 6 éve épült 2 szobás,
nappalis, amerikai konyhás, fürdőszobás, összközműves csalá-
di ház. Ára csak most: 15,5 mFt. Érd.: 70/220-4291.

* Gödöllői egyszobás, 1. emeleti, felújított, konvektoros, kis
rezsijű lakás eladó. Érd.: 20/4433-551.

* Domonyban eladó 2,5 szobás összkomfortos családi ház
300 nöl telekkel. Tel.: 28/403-308.

* Domonyban családi ház eladó. 2 szoba, nyári konyha, 2
utcára nyíló telekkel. Érd.: 70/527-7920, este 28/411-
152. I.ár: 10,5 mFt.

* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás
terasszal, beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.

* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás, loggiás, 2.
emeleti lakás téglaházban, tulajdonostól 13,1 mFt-ért eladó.
Tel.: 20/599-9071, 06-1-332-9042 (19 után).

* Gödöllőn 1. emeleti, erkélyes, 2 szoba összkomfortos
lakás csendes környezetben, központhoz közel, tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 20/946-4365.

* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben,
zöld övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú tár-
sasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870

* Gödöllőn családi ház eladó. Lakótelepi lakást keresünk (2.
emeletig, erkélyes, jó állapotú, felújított) Erzsébet k. krt.,
Kossutl L., Ambrus A., Szőlő u., Kazinczy lakótelep
környékén. Tel.: 20/476-8647.

* 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.

* 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

* Eladó a Szent István téren egy 2 szobás, igényesen felújí-
tott lakás (műanyag nyílászárók, beépített konyha, előszo-
ba). Ár megegyezés szerint. Tel.: 28/410-228, 20/214-
0713.

* 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. 1080 nm telek, i.ár: 13,5
mFt. 683 nm építési telek 36 nm faházzal, i.ár: 12,5 mFt. Másfél
szobás, étkezős, 51 nm-es lakás. Iá.: 11,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.

* Ilyen helyen már nincs telek Gödöllőn! A Zrínyi utcában,
csendes belső kertvárosban, összközműves (csatorna, gáz)
aszfaltos utcában cc. 200 nöl-es telken 2 és félszobás ház
családi okok miatt eladó. Érd.: 70/578-4667, egész nap.

* Sürgősen eladó Gödöllő Isaszegi út 41. sz. alatti 47 nm-es
lakás. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/667-3006.

* 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.

* Gödöllőn, HÉV-től és vonattól 5 percre, szép zöld
környezetben, kulturált helyen, rendkívül stabil, masszív, de
felújítandó parasztház eladó. "Megosztott" telken, 400 nm
kert és 65 nm ház. Villany bent, víz az udvarban, gáz a
telken. 8,6 mFt. Érd.: 06-1-306-4129, szombat kivételével.

* Eladó 56 nm-es felújított, 2 szobás, nagy erkélyes lakás.
Áron alul csak kp. Tel.: 20/532-7275.

* Gödöllőn, Szőlő utcában egy 37 nm-es egyszobás, egy 69
nm-es 1+2 félszobás lakás eladó. Tel.: 420-305.

* Jászapátin a buszpályaudvar közelében eladó egy felújí-
tott kétszobás, fürdőszobás kis parasztház 2,6 mFt-ért.
Nyaralónak is kiváló. Tel.: 20/414-2133.

* Gödöllő, Szent István téren 2. emeleten 54 nm lakás
eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 420-285, 70/242-5075.

* Gödöllő központjában 96 nm földszinti, 3 szoba összkom-
fortos, egyedi fűtésű lakás vállalkozásra is alkalmas! Eladó!
Érd.: 420-285, 20/939-0841.

* Gödöllőn vállalkozás kialakítására is alkalmas, főútvonal
melletti, 140 nöl-es saroktelken 130 nm alapterületű, nap-
pali + 3 szobás családi ház, garázzsal, 20 nm-es üzlethely-
iséggel eladó. Iá: 24 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali + 4
szobás, 2 fürdőszobás, teljesen felújított társasházi örök-
lakás 60 nm-es szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es parkosí-
tott telekrésszel. Iá: 29 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 vizes-
blokkal, 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, nap-
pali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház, télik-
erttel, 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 tár-
sasházban 30-65 nm közötti lakások augusztusi
beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

Apróhirdetés fe lvéte le  Gödöl lőn ,  
a KK o s s u t h  L .  u .  1o s s u t h  L .  u .  1 .  a l a t t.  a l a t t*@ *@
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* Gödöllőn az Antalhegyen 829 nm-es, gyümölcsfákkal beül-
tetett hobbi telek. Iá: 2,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen 1994-ben épült, nappali + 2 szobás,
összesen 80 nm hasznos területű, kétszintes hétvégi ház, 810
nm-es telekkel. Iá: 11,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Szadán 440 nöl-es összközműves építési telek (fúrt kút-
tal) rajta egy alápincézett faház, teljes berendezéssel eladó.
Iá: 10 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* LAKÁS Gödöllő- Paál László közben, téglaépítésű, III.
emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros,
francia erkélyes lakás + tároló. INGATLANBANK Major

Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* ELADVA LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos
társasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, par-
kettás, 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: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es csalá-
di ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés,
parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGAT-
LANBANK 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 felújí-
tott 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, parkosí-
tott 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  nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es csalá-
di 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 hitelle-
hetőséggel leköthetők, augusztusi átadással. INGAT-
LANBANK 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, úszóme-
dence, 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: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött a Király utcában, felújí-
tandó, 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 MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* ELADVA LAKÁS Gödöllő -Paál László közben, felújítandó,
43m2-es, földszinti, 1+félszobás, gáz fűtésű lakás eladó.
MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL! Ár: 8,6MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó
állapotú, 74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó.
Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2
garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* 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
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* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Konvektor fűtés, terasz, garázs,
műhely, ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Ligeti J. utcában, 88-ban épült, 140m2-es,
1nappali+4szobás családi ház. Gáz fűtés, terasz, kb.20
m2-es garázs, 70m2 szuterén, 700m2-es parkosított
telek. Ár: 26 MFt 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:
12MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2005-ben felújított, 90nm-es
családi ház. 1nappali+2szoba, étkező, terasz, tároló, kon-
vektoros 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 felújí-
tott, 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 -Egyetem mögötti, 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

* ELADVA 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 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu

* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es, 1nap-
pali+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: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Városközpontban július 1-től két és félszobás, bútorozott,
erkélyes lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 70-9418-819.

* Július 1-jétől az Erzsébet királyné krt-on 1 szobás,
bútorozatlan lakás kiadó. Érd.: 412-614.

* Gödöllőn az Ibolya utcában, társasházban földszinti lakás
kiadó. Érd.: 28/414-899.

* 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, 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

* János utcai kétszobás lakásba nemdohányzó hölgy bér-
lőtársat keresek, július 1-től. Érd.: 30/515-1143.

* Gödöllőn, Szent János utcában 54 nm, 3. emeleti lakás
hosszú távon kiadó. Alacsony rezsi. Tel.: 414-119.

* Gödöllő központjában, zöld övezetben, egyedi fűtésű,
bútorozott, 2 és fél szobás lakás hosszú távra kiadó. Tel.:
20/212-1350.

* Gödöllőn, az Ambrus közben 64 nm-es, 2 és fél szobás
lakás augusztus 1-jétől hosszú távra kiadó. Tel.: 20/359-
4201; 418-033.

* Gödöllőn a Szent János utcában kiadó azonnali
beköltözéssel egy 4. emeleti, 1,5 szobás felújított lakás
hosszú távra. Erkély, kábeltv, vízóra van. Érd.: 30/9111-
771, 17 óra után.

* Mogyoródon a HÉV-megállóban 50 nm 2 szoba összkom-
fortos házrész kocsibeállóval, 2-3 fős családnak 33.000 Ft
+ rezsiért kiadó július 1-től. Csak hosszú távra! Tel.:
20/430-0348, 28/441-038.

* Gödöllő központjában kétszobás lakás augusztus 1-től,
kedvező áron kiadó. Tel.: 30/268-8834, este: 412-232.

* Albérlet kiadó augusztus 1-től! Másfél szobás, Szent
János utcai, 2. emeleti lakás. Érd.: 20/352-5005.

* Kiadó a Munkácsy utcában 1 szoba, konyha, fürdőszobás,
gázos lakás július 1-től. konyha berendezve. Tel.: 20/447-
3391.

* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű,
bútorozott lakás aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.

* Kiadó Gödöllőn a Palotakert sétányon egy 2 szobás,
vízórás, távfűtéses, 1. emeleti lakás. Ár megegyezés szerint.
Kaució szükséges. Tel.: 20/9280-973.

* Kiadó Fácán sori lakóparkban 130 nm-es, 2 szintes sorház
garázzsal. (Nappali + 3,5 szoba + 2 fürdőszoba.) Érd.:
30/213-8860, 30/274-9941.

* Frissen felújított 2 szobás lakás az Erzsébet királyné krt-
on július 1-től, hosszú távra kiadó. 55 eFt + rezsi, 2 hó kau-
ció. Tel.: 30/2100-125, 70/454-5987.

* Albérlet kiadó 2 és félszoba + étkező, Plussz mellett,
Remsey körúti. 62 eFt + rezsi. Tel.: 30/397-4654.

* Gödöllő központjában alacsony rezsijű, földszinti, 2 szobás
lakás hosszú távra, bútorozatlanul kiadó. Tel.: 20/967-
1508.

KIADÓ
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra
kiadó. Tel.: 20/9420-455.

* 60 nm-es családi ház a Penny Markettel szemben augusz-
tustól hosszú távra kiadó. Elsősorban irodának, vállalkozá-
soknak. Tel.: 30/9591-604, 30/525-9645.

* 40 nm üzlethelyiség kiadó Gödöllőn, a Rét utcában.
Kőműves mellé segédmunkást keresek. Tel.: 30/381-5533.

* Gödöllőn kiadó 138 nm-es, kétszintes lakóingatlan lakás
vagy iroda céljára. Tel.: 20/9647-447.

* Gödöllő központjában 10 nm-es üzlet bérbeadó. Érd.: 413-
550.

* Patak téren téglaépítésű GARÁZS KIADÓ. Tel.: 30/743-
5310.

* Kiadó Gödöllőn, a Kossuth L. utcai üzletsoron (a Plusszal
szemben) 100 nm földszinti + 50 nm tetőtéri üzlethelyiség,
hosszú távra. Üzletnek, irodának, rendelőknek. Tel.:
30/9617-621.

* Kiadó Gödöllőn Kézi-Autó-Mosó + egy 120 nm-es tetőtéri
lakás egyben, vagy külön. Tel.: 30/9915-554

SZOLGÁLTATÁS
* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.:
30/280-4149.

* *SZÖVEGSZERKESZTÉS *FOTÓNYOMTATÁS *SZÍNES
FÉNYMÁSOLÁS* számítógépes adatrögzítést (szövegsz-
erkesztést) névjegykártya- és szórólapkészítést, fotó-, és
pólóra vasalható matricák készítését vállaljuk. 06(20) 513-
5191

* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés.
Tóth László. Tel.: 30/9229-553.

* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. Tel.: 30/340-
7317.

* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.

* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüg-
göny, 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, konnek-
tor 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 dugulásá-
nak elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-
963 vagy 20/9947-715.
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* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa,
műanyagredőnyök motoros automatikával is!
Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix és
mozgatható szúnyoghálók készítése. Reluxák fából is!
Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő, Szabadság út 81.
Solymos Norbert. Tel.: 30/942-6848, 28/414-230.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József
Tel: 421-134; (30) 9593-804.

* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok.
Érd.: 06-70-944-2377.

* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és fel-
rakás. Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egye-
di méretre - gyártótól, ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.

* 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 középvál-
lalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.

* 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.

* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatorn-
abekötés. 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.

* MÉRNÖKIRODA 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 szerin-
ti 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.

* Tetőjavítást, bádogozást vállalok, rövid határidőn belül.
Tel.: 20/944-6365.

* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése,
megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.

* Paradigma Mintabolt Gödöllő, Kossuth L. u. 40. szám
alatt ÜZLETRÉSZ BÉRELHETŐ. Érd.: 30/9485-684-es
számon vagy az üzletben telefonon egyeztetve az időpon-
tot Gregus Ágnes üzletvezetőnél. Itt lévő szolgáltatások
előjegyzés alapján: talpmasszás, médium, grafológia,
asztrológia, tenyérelemzés, kártyajóslás. Tanfolyamok
indulnak folyamatosan sokféle témakörben. Érd. az üzlet-
ben vagy a 30/9485-684-es számon.

OKTATÁS
* TOP-TAN Nyár: Angol, német intenzív 2 hetes beszéd-
készség- 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.top-
tan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu

* Angol nyelvoktatás profi körülmények között. (20) 216-
62-40.

* Őszi érettségire felkészítés a nyáron, történelemből és föl-
drajzból minden szinten (pótló-, javító-, előrehozott-, rendes-
, ismétlő érettségik), gyakorló gimnáziumi tanártól. Nappali,
esti és levelezős tagozatosoknak egyaránt. Tel.: 30/539-
8765.

* Német 20 órás, interzív beszédkészség fejlesztő és írás-
beli nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok (4 fő) július 3-tól
július 15-ig, 17-28-ig naponta 8-10 óráig, 10-től-12-ig, 15-
17-ig,17-19-ig alap és középfokon. Beiratkozás: június 30-
ig. Tel.: 418-537; 30/240-4057, Kollarics.

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, min-
den korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max.
4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.

* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és
fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/686-4107.

* Német tanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel.: 30/274-1797.

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, min-
den korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max.
4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.

* Játékos képzőművészeti foglalkozások nyári táborozás
keretében gyermekeknek. Érdeklődni a 28/419-725-ös,
vagy a 70/275-6641-es telefonszámon lehet.

* Lovaglás! Hatékony, személyre szabott oktatás az alapok-
tól. Sok türelemmel, több éves gyakorlattal. Tel.: 20/441-
6054.

* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv
és irodalom tantárgyakból pótvizsgára, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 30/380-2608.

* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést vállal a nyári
szünetben is. Tel.: 30/658-6284.

* Beszédcentrikusan, gyorsan, egyénileg megtanulhat
angolul. Tel.: 412-967.

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
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-
es Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580

* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1
ezer Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as
Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).

* Eladó 99-es évjáratú FORD FOCUS, ezüstmetál színű.
Érd.: 30/484-9753.

* SEAT IBIZA (1987-es) 60.000 Ft-ért bontásra eladó.
Műszaki: 2005. június közepéig. Érd.: 06-20-3135-816.

* Eladó FORD MONDEO 2.0i 16v 136 LE, 1993. 10. havi,
friss zöldkártya, műszaki, szürkemetál színű. Extrák: 4
elektromos ablak, klíma, szervókormány, el. ülés,
könyöklő, ABS + ASR, ködlámpa, plüss belső, elektromos
tükrök + tetőcsomagtartó + téligumi garnitúra (új), fed.
computer. Családi okok miatt sürgősen eladó! Piaci ára
alatt! Érd.: 06-20-374-8906.

* Eladó egy üzemképes, 1986-os Honda Civic 1.5 lejárt
forgalmival. Jó állapotú katalizátoros motor, szervokor-
mány, napfénytető, könnyűfém felni. A karosszéria kor-
rodált. Akár 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. Tel.: 30/9823-160,
20/827-3702.

* 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.

* 1994-es SKODA Favorit combi eladó. Vizsga 2007-ig.
Iá.: 240 ezer Ft. Tel.: 20/991-0524.

* Citroen Saxo 1.1 (8 éves) megkímélt állapotban, friss
műszakival (dupla légzsák, kódos immobiliser, 4 db
téligumi, új előlapos rádió) eladó. I.ár: 970.000 Ft. Tel.:
30/460-5343, 8-20 óráig.

* Polski Fiat 125-ös, 2007-ig műszakival eladó. Tel.:
418-264, 70/264-4792.

* Eladó 1991. novemberi, 5 sebességes, 5 ajtós, 1,5-ös
bordó Lada Samara tart. alkatrészekkel, műszaki 2005.
nov. végéig. Érd.: 414-104, 70/515-5485.

ADÁS~VÉTEL
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 eter Ft), kvarclám-
pa (4 ezer Ft), Sigma típusú asztali elektromos szá-
mológép (5 ezer Ft), fehér, kerámia kézmosókagyló (1 ezer
Ft), 750 kW-os porszívómotor (1 ezer Ft), 160 db 350 x
30 x 22 mm-es tölgy parkettalap (1500 Ft), kétgurnis, 2,4
m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft), 13 db 90 x 7 x 2 cm-
es akác kerítés díszléc (4 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309

* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is
érdekel. Tel.: (30) 292-3580

* Eladók: 5 db 8 x 9,5 cm-es Elzett zár (1500 Ft) és 1
db 7 x 16 cm-es (500 Ft), asztali foci (2 ezer Ft),
betegeknek új járókeret (5 ezer Ft), 39-es cipős görko-
rcsolya (4 ezer Ft), Ladához új gyújtótrafó (2 ezer Ft),
fényképnagyítógép (5 ezer Ft), zajvédő fülre (1 ezer Ft),
3/4-es 38-as méretű barna női bőrkabát (15 ezer Ft),
fafűrész (500 Ft), asztali lámpák (500-1 ezer Ft/db),
fűnyíróadapterhez való új kés (1 ezer Ft), ásó nyéllel (1
ezer Ft), gépkocsi kézipumpa (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-
5309

* Nyomógombos vezetékes telefon hozzávaló
hívásazonosítóval eladó. Tel.: 30/288-5026.

* 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.

* Ülőgarnitúra eladó, 3+2+1, szövet anyag, terakotta
szín. Jutányos áron. Tel.: 30/3822-498.

* Franciaágy eladó! 170x200-as, jó állapotban lévő 2 db
éjjeliszekrénnyel. Ára: 60 ezer Ft. Tel.: 70/3828-422.

* Eladó 2 db fémhajlított új fotel, 2 db fakarfájú
fotel, 1 db fenyő konyhaasztal, 1 db fenyő
dohányzóasztal, 1 db 400-as HILTI szögbelövő, 1 db
köszörű, 1 db csősatu csővágóval, apró
szerzsámok: fűrészek, bádogos ollók, szorítók,
fogók, menetmetszők, stb. Tel.: 30/4266-170,
30/306-3301.

* Hatalmas páfrány és luca eladók. Érd.: 430-028.

* Ker ti tavak nagy választékban! Kiegészítők:
díszkövek, szegélykövek, algaölő, növénytar tó
kosarak, műanyag tavi díszek: kacsák, virágok.
Haltápok! Elektromos fűgyűjtős fűnyírók akciós
áron, amelyeknek garanciális szervíze üzletünkben
működik: 1600W-os 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!

* Eladó Whirlpool mosógép, Thomson 70 cm-es tv,
mikro, Karancs gáztűzhely, 2 db porszívó, 3,20-as
Németh tölgy szekrénysor, 3,60-as Németh tölgy
szekrénysor. Érd.: 28/418-757.

* Fiúgyermeknek való - 6-14 évesig - alig használt
ruhák, cipők kedvező áron eladó! Tel.: 420-305.

* Töltőföld eladó, szinte ingyen. Gödöllőn. Bontásból
eladó ajtók, ablakok, kisméretű tégla, szép cserépkály-
ha. Tel.: 20/9316-087.

EGYÉB
* Tenerifére (Kanári- szigetek) szóló, 100 ezer forint
értékű szállásutalvány kedvező áron eladó. Tel::
70/315-9182.

* Üdülés Balatonföldváron! Kényelmes pihenést nyújtó,
jól felszerelt ház - nagy teraszokkal - kiadó. Parkosított
kert, sok fával, cserjével, virággal, autóbeállóval és
tűzrakóhellyel. Tel.: 06-84-341-243.

* Fejőstehén eladó (2db). Tel.: 28/462-411, 20/9805-
765.
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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!

Június 13-14-én rendezték Budapesten
a IV. korcsoportos országos diákolim-
pia döntőt atlétikában. Ezen a verse-
nyen remek eredményeket értek el vá-
rosunk sportolói. 

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 4x1000 mé-
teres váltója 7 másodperccel megjavította az
eddigi országos csúcsot, s a tavaszi mezeifutó
országos bajnoki cím mellé begyûjtöttek egy
újabb aranyérmet. A váltó tagjai: Kovács Gá-
bor, Dékány Jenõ, Horváth Bálint, Czindrity At-
tila, edzõ: Gadanecz György

Második helyen végzett az ötpróbában a Ha-
jós Alfréd Általános Iskola csapata: Szádvári
Krisztina, Barján Bianka, Hucskó Diána, Sza-

bó Viktória, Bajnóczi Viktória, Sallai
Daniella, Csomai Renáta. Szádvári
Krisztina ötpróba egyéniben ezüstér-
mes, és kislabdahajításban ötödik he-

lyezést szerzett.A Török Ignác Gimnázium ta-
nulói közül Szekeres Tamás súlylökésben a ne-
gyedik helyen, Csikós Gergõ 100 méteres sík-
futásban a hatodik helyen végzett.

Országos csúcs és bajnoki cím

Diákolimpia
Június 15-18. között rendezte meg a
kispályás bizottság Balatonlellén a ha-
gyományos Balaton kupa kispályás lab-
darúgó tornát. A tornára nyolc csapat
nevezett be, akik két négyes csoport-
ban, körmérkőzéses formában döntöt-
ték el a továbbjutást. 

A négyes döntõbe a Móres I., a Móres II., a Ka-
lória és a címvédõ Unitype-Ziccer csapata ju-
tott. Eredmények: Móres I.–Kalória: 4-1; Mó-
res II–Unitype: (hétméteresekkel) 5-4. A III.
helyért: Unitype–Kalória: 4-1. Az I. helyért:
Móres I.–Móres II.: 2-0
A torna végeredménye: 1. Móres I., 2. Móres
II., 3. Unitype-Ziccer, 4. Kalória, 5. Papp Mû-

vek, 6. Polgármesteri Hivatal, 7. Mûszertechni-
ka, 8. VITECH.

A torna legjobb kapusa címet Körömi Tamás
(Móres II.) nyerte el. A legtöbb gólt Parragi
Péter (Mûszertechnika) lõtte, 10 találattal lett
gólkirály, míg a legjobb mezõnyjátékos címet
Bartalis Zsolt (Móres I.) érdemelte ki.

Kispályás labdarúgás

Balaton-kupa

A múlt hétvégén rendezték meg a
Nemzeti Sportcsarnokban a vívó fel-
nőtt magyar bajnokságot, melyen ví-
vóink ismét sikeresen helytálltak. Külö-
nösen azért értékesek az elért eredmé-
nyek, mivel a gödöllői színeket számos
újonc, serdülő és kadet korú vívó kép-
viselte.

Nõi kardban a válogatott Kerecsényi F. Geor-
gina remek vívással kûzdötte be magát a leg-
jobb nyolc közé, ahol a négybe jutásért nagyon
szoros asszóban (15-14) maradt alul a BSE-s
Gergácz Veronikával szemben, a késõbbi har-
madiktól. Georgina így a 7. helyet szerezte
meg. Lányaink a 4-be jutásért magabiztosan
verték Szigetszentmiklós csapatát (45-30). A
döntõbe jutáshoz, azt az UTE-t kellett volna le-
gyõzni, ahol az egyéni bajnok Nagy Orsolya is
szerepelt. Ez még túl erõs volt lányainknak, hi-
szen csapatunkban serdülõ és kadet korúak is
vívtak.

Végül a harmadik helyért az igen erõs BSE-
vel kerültek szembe, és nagyon változatos és
szoros csatában (45-40) maradtak alul és sze-
rezték meg a 4. helyet. A csapat tagjai: Kerecsé-
nyi F. Georgina, Benkó Réka és Nagy Petra, ed-
zõik: Kurucz Balázs, Subert László.

Férfi kardozóink a négy közé a Kárpáti SE-

vel találkoztak és magabiztosan  (45-16) gyõz-
tek. A 2-be jutásért szoros csatában maradtak
(45-38 ) alul a BSE-vel szemben. A harmadik
helyért az olimpiai ezüstérmest is soraiban bíró
Vasassal küzdöttek fiaink. Az ellenfél még erõs
volt csapatunknak, így a negyedik helyen vé-
geztek férfi kardozóink. A csapat tagjai: Navar-
rete József, Csongrádi László, Bokor Gergely,
Csjernyik Balázs és Gémesi Csanád, edzõ: Su-
bert László.

Férfi tõrözõink ismét kellemes meglepetést
szereztek, hiszen a most junior korba kerülõ
Benke Balázs a nagyszerû 8. helyet szerezte
meg. Elõbb a felnõtt magyar ranglista 2. helye-
zettjét, Berjozkin Antont verte 15-13-ra, a nyol-
cas döntõbe jutásért a Vasas vívóját, Bodnárt
gyõzte le 15-11-re. A négybe jutásért 15-14-re
maradt alul a felnõtt válogatott Huszka Zsom-
bor ellen. Férfi csapatunk korát meghazudto-
lóan – hiszen a csapatban  Benke Balázs mellett
két még újonc korú vívó is szerepelt – bátran
vívott. A legnépesebb mezõnyben (12 csapat)
elõször a Veszprém csapatát verték, majd a négy-
be jutásért a késõbbi bajnok MTK ellen marad-
tak alul. Az ötödik helyért a korábbi magyar vá-
logatott, Vízler Ádámmal felálló Zalaegerszeget
verték 45-34-ra, így a legjobb vidéki együttes-
ként zártak. A csapat tagjai: Fekete Gábor, Ben-
ke Balázs, Steiner Dániel és Kovács Márk, ed-
zõik: Fekete Gábor és Kurucz Balázs.

Az versenyszezon nagyon hosszúra nyúlt, ví-
vóink megérdemlik a nyári pihenést. Reméljük,
hogy a következõ idényben is hasonlóan szép
vívóeredményekrõl számolhatunk be.          -S.R.-

Felnőtt magyar bajnokság

Sikeres vívók
A polgármesteri Ezüstlánc-díjak áta-
dása előtti napon a hagyományoknak
megfelelően a Szent István Egyetem
pályáján idén is megrendezték a pol-
gármesterek, a parlament és a média
labdarúgó-válogatottjának körmérkő-
zéses tornáját.

A végsõ gyõzelmet a média szereplõi érdemel-
ték ki, mivel az elsõ meccsen 2-0-ra legyõzték a
polgármestereket, majd szintén ugyanilyen
arányban a parlament együttesét. A polgármes-
terek 1-0-ra verték az országháziakat. A végsõ

sorrend: 1. média-válogatott, 2. polgármesteri
válogatott, 3. parlamenti válogatott.                 (a.)

A Budapest felnőtt bajnoksággal befeje-
ződött a válogatás a nemenként és ver-
senyszámonként 1 fős Európa-kupán
részt vevő magyar csapatba. 

A 400-as Bobcsek Emese már eddigi eredmé-
nyével biztosította helyét, míg Pék Andrea az el-
múlt évek legjobb 400 gátas eredményével nyerte
a válogatót. A két napos versenyre Svédország-
ban kerül sor. Az eset érdekessége, hogy nemcsak
egy csoportban edzenek a GEAC-ban Benkõ
Ákos irányításával, hanem mindketten a Szent
István Egyetem Gazdaságtudományi Karának
hallgatói.

Helyt álltak az ifi válogatott viadalon a
gödöllőiek
Az elmúlt hétvégén Budapesten, a Puskás Ferenc
stadionban zajlott a magyar-szlovák-cseh ifjúsági
nemzetek közötti viadal. Három GEAC-os atléta

szerepelt a válogatottban. Közü-
lük Vágó Mónika szerepelt a leg-
jobban, egyéniben 100 m-en a 2.
helyet szerezte meg és 4x100-on a
gyõztes magyar váltó tagja volt.

Korányi Gergõ izgalmas és szoros versenyen
hozta magát, 4. lett, míg Székely Dóra rúdugrás-
ban 5. lett.

Vágó Mónika az EYOF csapatban
Az Európai Atlétikai Szövetség hozta létre ezt a
nagy nemzetközi versenyt Európai Ifjúsági Olim-
pia elnevezéssel. Acélja, hogy az ebbõl a körbõl a
késõbbiekben az olimpiára készülõk szerezzenek
tapasztalatot egy hasonló rendezésû és a korosz-
tálynak megfelelõ, magas színvonalú versenyen.
A programban az olimpiai sportágak szerepelnek
és mind a csapat, mind az egyéni sportágakban
igen „szûk“ a meghívottak köre.

A magyar atléta csapat 8 fõs és az, hogy ennek
tagja lett a GEAC fiatal sprintere, az elismerésre
méltó. 2002-ben ugyanezen típusú versenyen, a
spanyol Murciában, a szintén Benkõ-tanítvány
Durkó Eliána 100 m gáton 4. helyet szerzett.

M.G.

Bobcsek és Pék az EK-csapatban

Atlétika

A győztes Móres csapata

Önvédelmi oktatás
Önvédelmi tanfolyamok a nyári szünetben is!

Július-augusztus hónapban 4x3 órás tanfolyamok indulnak. A tanfolyam díja: 5000 Ft/fõ
Érdeklõdés és jelentkezés: Hohl Ferenc: 30/352-2014, Wing Tsun Kun-fu instruktor, sportok-

tató, 2. mesterfokozat. További Információ: www.godolloiwingtsun.fw.hu

Polgármesterek-parlament-média futballmeccsek

Győzött a média
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Weöres Sándor: Barangolók

Beküldési határidõ: 2005. június 30.

A 22. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A nyár betört már, kivirult a rét /A hála gyön-
gyét szórva szerteszét / A távolban ezer madár
dalol / Míg legbelül a szívünk zakatol“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-
lási utalványát nyerték: 

Baróti Miklós, Kazinczy krt. 21/a., Kelemen
Andrásné, Szilágyi Erzsébet u. 7.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Tóth Mihályné, Szilágyi Erzsébet u.
60., Tihanyi Bernadett, Szabadság tér 12-13.
A Városi Filmszínház kedvezményekre jo-
gosító klubkártyáját nyerte: Karuhal János-
né, Szent János u. 9., Beázsó Gabriella, Dó-
zsa György út 38.,

Ünnepélyes pillanatok helyszíne volt a Városháza első emeleti tanácsterme a múlt héten szerdán.
Öten tették le az állampolgári esküt dr. Fábián Zsolt alpolgármester előtt, aki elsőként gratulált
Steinbiller Sándornak és feleségének, Steinbiller Juliannának, Nagy Istvánnak, Burány Arnoldnak és
Bartalis Zsoltnak. Az ünnepélyes pillanatokra családtagok, kollégák, barátok kísérték el valamennyi-
üket, hogy osztozzanak örömükben, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai lettek. 
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