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Lokálpatrióta hetilap

A 15. Magyar Szabadság Napját ünnepeltük

A televízióban is élõben közvetített mûsort dr.
Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ köszöntõ szavai vezették be, majd József
Attila Thomas Mannhoz írt versét szavalta el. A
zenés prózai mû kicsit formabontónak bizonyult,
mármint az elmúlt években megszokottakhoz képest. Idén – nem véletlenül – a versek domináltak, amelyeket népszerû színészek adtak elõ: Détár Enikõ, Forgács Péter, Götz Anna, Jordán Tamás, Kalapács József, Koncz Gábor, Rékasi Károly, Ruttkay Laura, Selmeczi Roland, Sipos Imre, Varga Klári, Varga Miklós. A zenérõl Baksa
Sós János, Koltay Gergely, Mr. Basary, Sebõ Ferenc, Szûts István, valamint a Kormorán együttes
gondoskodott.
Sokan részt vettek a Magyar Szabadság Napja programján azok közül a zarándokok közül
is, akik a máriabesnyõi kegytemplom által szervezett Mária országába Máriával Jézushoz elnevezésû zarándoklatra érkeztek.

Kedves Olvasóink!
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk

Fotó: Tatár Attila

József Attila emlékére
Ebben az esztendőben 15. alkalommal
rendezték meg a gödöllői Alsóparkban a
Magyar Szabadság Napja ünnepségét. A
2000 óta törvénybe is iktatott ünnep
minden évben sok ezres tömeget vonz
városunk szívébe. József Attila idén lenne 100 éves, ezért a Koltay Gábor által
színpadra állított zenés játék a „Magyarnak számkivetve“ címet viselte, amely a
költőóriásnak állított emléket.

Alapítva 1992

2005. június 30.
és
augusztus 11. között
2 hetente jelenik meg.
A megjelenési idõpontok: július 14., július
28. és augusztus 11. Utána ismét a régi rend
szerint, azaz hetente jelenik meg
a Gödöllõi Szolgálat.
Kellemes nyaralást kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
A szerkesztőség

A műsorban fellépett színészek és művészek együtt énekeltek a Kormorán együttessel

– Kárpátaljáról, Felvidékrõl, Erdélybõl, és
természetesen itthonról, az ország minden részébõl érkeztek a hívek – mondta lapunkat Gáspár István atya. – Ahhoz képest, hogy az elsõ alkalommal rendeztük meg ezt az egyébként hagyományteremtõ szándékkal életre hívott za-

rándoklatot, nagyon szép eredménynek tartjuk,
hogy közel ötezer hívõt láthattunk vendégül.
Öröm számunkra, hogy ilyen sokan fontosnak
tartják magyarságukat és kereszténységüket.
(folytatás a 3. oldalon)

2 Gödöllői Szolgálat
Képviselő-testületi ülés

Felmérés
Az elmúlt héten csütörtöktön tartotta
a nyári szünet előtti utolsó ülését Gödöllő város képviselő-testülete.

Merre, hogyan fejlődjön a város? –
Megkérdezik a gödöllőieket
Elkezdõdött májusban Gödöllõ hosszú távú
városfejlesztési koncepciójának készítése. A
munkát a TeTT Stúdió és az ÉrtékTérkép Kft.
végzi. A munka kb. másfél évig tart, melyet
fõleg az elsõ idõszakban fórumok, telefonos
kérdezések, személyes interjúk sorozata kísér.
A településfejlesztési koncepció célja a
még kihasználatlan adottságok, képességek,
lehetõségek és fejlesztési források feltárása. A
fejlesztési program a településszerkezeti, az
építészeti, a környezeti és kulturális értékek
megõrzésére épül. A fõ törekvés Gödöllõ szerves és minõségi fejlõdésének, a polgárok és a
gazdasági szervezetek jövedelem és vagyonteremtõ-képességének hosszú távú fenntartása.
A következõ idõszakban kérdezõbiztosok
készítenek interjúkat helyi vállalkozókkal, értelmiségiekkel, önkormányzati vezetõkkel,
általában Gödöllõ lakosaival a település kisebb-nagyobb gondjairól. Megkeresik a térség településeinek önkormányzatait is, hogy
az együttmûködés lehetõségeirõl beszéljenek.
Az interjúsorozat megvilágítja majd, milyennek is látják városukat és szûkebb környezetüket a gödöllõiek. A második szakaszban telefonos kérdõíves felmérést készítenek,
melynek keretében néhány fontosabb, eldöntendõ kérdésrõl kérik ki a lakosság véleményét. Az adatgyûjtést ingatlanpiaci felmérés,
statisztikai adatelemzés egészíti ki. A koncepciót megalapozó társadalomtudományos tanulmány elsõ változata õsszel készül el.

Építési engedély a bővítéshez
Megkapta az építési engedélyt a VÜSZI
Kht. az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó bõvítéséhez, ismertette a jó hírt Bokor Árpád ügyvezetõ igazgató a képviselõ-testülettel. Ez azt
jelenti, hogy a telepen egy 40-43 ezer köbméter települési hulladék elhelyezésére megfelelõ nagyságú szigetelt medence alakítható ki.
A bõvítés (a zöldhulladékot újrahasznosító
komposztálótelep segítségével is) elegendõ
lehet arra az idõre, amíg a lerakótelepen – immár regionális együttmûködésben, európai
uniós támogatással – jelentõsebb befogadóképességû medence épül.
A mostani bõvítés több mint 81 millió forintba kerül. Ennek egy részét (23 millió forintot) a VÜSZI Kht. tavalyi nyeresége képezi. A többire beruházási hitelt vesz fel a társaság. A feladat nagyobb hányadát a VÜSZI
Kht. végzi el, mintegy 34 millió forint értékû
munkálatokra azonban – pl. a fóliaszigetelés
kialakítására – közbeszerzési eljárással választják ki a kivitelezõt.

Kijelölték a hulladékudvar helyét
A Kõrösi Csoma Sándor utca végén, a vásártér melletti önkormányzati területen jelölte
ki a képviselõ-testület a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása során megvalósítandó hulladékudvar helyét.
Mint ismeretes, városunk felvételt nyert az
Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásba. A társulás európai uniós
támogatással építheti ki hulladékgazdálkodási
rendszerét. Gödöllõ ennek keretében számos
elõnyben részesül, sõt egy hulladékudvarral is
gyarapodik. A szakemberek által javasolt
helyszín a Kõrösi Csoma Sándor utca végén, a
vásártér melletti 0123/3 helyrajzi számú, 1,6
hektáros önkormányzati ingatlan. Ez a földterület szilárd burkolatú úton megközelíthetõ.
Északról a tangazdaság egykori telephelyébõl
kialakított ipari hasznosítású telkek határolják, délrõl és nyugatról véderdõ, amely a hamarosan megvalósuló elkerülõ útig terjed.
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Dél-keletre találhatók a volt Szilas majori
ipari-gazdasági területek ingatlanai.

Csömör helyett bizakodás
A csömöri hulladéklerakó telep május 28-án kigyulladt és több napig tartott tûzének az eloltása.
A környékbeli települések Gödöllõhöz is fordultak segítségért, az ott keletkezett hulladékok lerakásának lehetõségéért, de a város most nem tud
segíteni rajtuk, közölte Gémesi György polgármester, amikor a képviselõ-testület a gödöllõi
hulladéklerakó bõvítését tárgyalta.
Már többször megírtuk az elmúlt két évben,
hogy elõbb magunkon kell segítenünk. Városunk
ökörtelek-völgyi lerakótelepének elsõ szigetelt
medencéje ugyanis megtelt. Beszámoltunk róla,
hogy hosszabb ideje elkezdõdött a bõvítés tervezése, a munkálatokhoz szükséges pénz elõteremtése. Szerencsére nem kell az egész beruházásra
hitelt felvenni, mert a telepet üzemeltetõ VÜSZI
Kht. a nyereségébõl is áldozhat az építkezésre.
A csömöri események is mutatják, helyesen
döntött a képviselõ-testület, amikor elhatározta,
nem akarja, hogy a város máshová szállítsa települési szilárd hulladékát. Azért sem, mert van
elég terület a lerakás bõvítésére, és azért sem,
mert Gödöllõ így nem válik kiszolgáltatottá más
szolgáltatóknak.
Elsõsorban nem is a csömöri lerakótelepen
keletkezett sajnálatos tûz igazolja a nem kis fejtöréssel meghozott gödöllõi döntés helyességét,
hanem inkább az, hogy immár építési engedély is
mutatja: járható út az ökörtelek-völgyi üzem bõvítése. Ráadásul a száz településre kiterjedõ térségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása is zöld jelzést kapott a költségek közel felét
álló Európai Uniótól. E regionális vállalkozás
egyik bázisa pedig éppen a gödöllõi önkormányzat tulajdonában lévõ lerakó.

Új és megújított vezetők
Egy-egy személy – valamennyien hölgyek
– pályáztak hat önkormányzati intézmény vezetõi álláshelyére. A pályázatokat elbíráló bizottság mindnyájukat támogatta, s a képviselõ-testület a kinevezésükrõl is döntött.
Új vezetõje lesz a Logopédiai Intézetnek és
Általános Iskolának; a nyugdíjba vonuló Mészáros Györgyné helyébe Erõssné Brunner
Katalin lép. Az Egyetem téri Óvoda vezetõi
álláshelyét Fodor Csilla, az óvoda jelenlegi
vezetõhelyettese nyerte el. A Kazinczy körúti
Óvoda vezetõi álláshelyét Szerdi Ildikó, a
Martinovics utcai Óvodáét Gambárné Szántai
Ildikó, a Palotakerti Óvodáét Pásztor Ferencné, a Szt. János utcai Óvodáét Gombosné Suba Julianna jelenlegi vezetõk tölthetik be a
jövõben is. Kinevezésük öt évre, augusztus 1jétõl 2010. július 31-ig szól.

Sírhelyek helyi védettsége:
eseti bizottság alakult
Sírhelyek helyi védetté nyilvánításával foglalkozó eseti bizottságot állított fel a képviselõ-testület június 23-án. A bizottság elnöke dr.
Krassay László képviselõ, tagjai Körösfõi
László képviselõ, Varga Árpád képviselõ,
Gaálné dr. Merva Mária, dr. Fülöp István,
Máthé Attila és dr. Horváth László.
*
A képviselõ-testület április 21-i ülésén módosította az épített értékek helyi védelmérõl
szóló 31/2003. (XII. 15.) sz. önkormányzati
rendeletét. A testület felkérte a polgármesteri
hivatal fõépítészi irodájának munkatársait,
hogy dolgozzák ki a rendelet módosítását,
mely lehetõvé teszi a síremlékek védetté nyilvánításával kapcsolatos speciális szabályok
megfogalmazását, különös tekintettel:
- a védelem alá helyezés feltételrendszerére;
- a fenntartásért felelõs meghatározására;
- a fenntartás költségviselõjének kijelölésére;
- a nyilvántartás és nyilvánossághozatal
módjára vonatkozó feladatok ellátására és formájának meghatározására.

Perre megy az önkormányzat: vitatott visszafizetés
Az Állami Számvevõszék az állami támogatások igénylésérõl és elszámolásáról folytatott ellenõrzést az önkormányzatnál. A vizsgált 30 esetbõl 28-ban mindent rendben talált.
A számvevõ úgy ítélte meg, hogy a lakossági
közmûfejlesztési hozzájárulás 15 %-os állami
támogatását idõ elõtt igényelte meg és fizette
ki a lakosságnak az önkormányzat. A képviselõ-testület jogi véleménye ettõl eltér, ezért
egyhangúlag úgy döntött, felkéri a polgármestert, kezdeményezzen peres eljárást az állammal szemben.
A számvevõ szerint az önkormányzat a lakás-takarékpénztári elõtakarékossági szerzõdés lejártát követõen lesz jogosult a támogatási hányad visszaigénylésére. Mivel ez még
nem történt meg, a 15%-os támogatást, 13
millió forintot, vissza kell fizetnie. Igaz, ezt a
pénzt rövid idõn belül újra megkapja az önkormányzat, hiszen lejárnak a szerzõdések.
Akkor viszont már nála marad az összeg, hiszen a lakosságot kifizette. A per „igazi“ tárgya ezért az elõírt 5,7 millió forintos kamat. A
tét azonban ennél is több, mivel a problémával több önkormányzatnak is szembe kell néznie, mondta el Gémesi György polgármester.
A peres eljárás eredménye számukra is mintaértékû lehet.
A másik esetben az ÁSZ megállapította,
hogy egy idõskorúak járadékát igénylõ személy havi átlagjövedelme meghaladta az
igényjogosultsági határt, ezért a hét hónap
alatt összesen kifizetett 25 ezer forint járadékból 23 ezer forintot és 3 ezer forint kamatot
vissza kell fizetni az államnak.

Felújítások
Általános tartalékkeretébõl 12 millió forintért teljesen felújítja a Testvérvárosok útja 2.
szám alatti, helyi védettséget élvezõ épületet
az önkormányzat. A 90 négyzetméter alapterületû házban jelenleg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt használ ingyenesen egy-egy helyiségcsoportot. A Kossuth
Lajos utca 42. szám alatti, 45 négyzetméter
alapterületû, valamint a Palotakert 16. szám
alatti 38 négyzetméteres nem lakás céljára
szolgáló helyiségek takarítási, festési és javítási munkái elvégzésére összesen 3 millió forintot fordít a város. A Kossuth Lajos utcai helyiségcsoport – a volt méteráru kereskedés –
megüresedett, a palotakertibõl várhatóan októberben költöznek ki.

Sikertörténet
Ismert képlet: a többség mondja az igeneket, az
ellenzék a nemeket. Gödöllõi sajátosság, hogy a
nemek általában tartózkodásban öltenek testet,
majd a döntés után kis idõvel, esetleg már a következõ ülésen elhangzik az ellenzék igenje is.
Akár más témához kapcsolódóan is… Mi másnak vehetõ, hogy Körösfõi László, aki májusban,
az ellenzék által kért név szerinti szavazáson tartózkodott a volt községháza szállodává történõ
felújításával kapcsolatban, júniusban, a közmûvelõdési koncepció tárgyalásakor már azt mondta, ha lesz szállodája Gödöllõnek, több lesz a turista. Sõt, arról is szólt, hogy majd a gödöllõi
mûvésztelep alkotásait is ki lehetne állítani a felújított épületben.
Kész sikertörténet! De elõbb valóban, ténylegesen, mi több: tégláról téglára fel kell újítani a
volt községházát, létrehozni benne a szállodát, a
vendéglátó és kereskedelmi üzleteket, a mélygarázst, a sétálóutcát. Az elsõ lépést pedig nem a 8
tartózkodó és a javaslatot elvetõ 3 ellenzéki képviselõ tette meg, hanem azok a képviselõk, a Gödöllõi Lokálpatrióta Klub, a Fidesz és a MIÉP
színeiben megválasztottak, akik akkor is igent
mondtak, amikor errõl dönteni kellett…

Repülőtér: szabályzat és pályázat
Szabályzatot fogadott el a város tulajdonába került gödöllõi repülõtér használatáról a
képviselõ-testület. A repülõtér elsõdlegesen
sportolás céljára használható, ezen belül fõleg
motoros repülés, ejtõernyõzés, siklóernyõzés
és a légisportok iskolarendszerben történõ oktatására.
Az önkormányzat pályázatot ír ki az összesen 134,5 hektáron elterülõ repülõtér üzemeltetésére. A városnak jelenleg az a célja, hogy
légikikötõje önfenntartó módon, önkormányzati támogatás nélkül mûködjön úgy, mint a
szabadidõs-sportcélú tevékenységek egyik
helyi központja.

Információs Forrás
A jövõben szociális információs szolgáltatást is nyújt a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. Kiadványt jelentet meg a
helyben elérhetõ szociális és egészségügyi ellátásokról, ezekrõl rendszeres tájékoztatást ad
a helyi médiákban. A szolgálat információs
pultot is kialakít az Szabadság u. 25. szám
alatti épületében.
Összeállította: lt

Közművelődés:
vágyak és valóság
Elsõ olvasatban tárgyalta az új közmûvelõdési
koncepció tervezetét a képviselõ-testület és kedvezõ véleményt alkotott róla. A jelenleg érvényes állásfoglalás 1999-ben született meg. Az azóta eltelt
idõ, a mûvelõdési központ átalakítása, az új
könyvtár átadása, az Európai Unióba történt belépésünk, a közmûvelõdési tevékenységet folytató
civil szervezetek, mûvészeti egyesületek számának növekedése, mûvészeti életük kiteljesedése, a
szélesedõ nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok
mind azt kívánják, hogy ezt a hat évvel ezelõtt
megalkotott elgondolást felülvizsgálják, és újat készítsenek.
Az önkormányzat elsõként a közösségi, kulturális és közmûvelõdési élet meghatározó, véleményformáló és köztiszteletben álló szaktekintélyeit kérte fel a koncepcióhoz szükséges információk, elképzelések, ötletek adásához. Az írásban
megkapott anyagok kiegészültek azokkal a véleményekkel, amelyek a város honlapján (www.
godollo.hu) valamint a helyi sajtóban közzétett felhívásra érkeztek.
Június 23-án a kulturális intézmények és
szervezetek, a mûvészeti élet és a kultúra helyi
képviselõi által megvitatott anyag került a képviselõ-testület elé áttekintésre és véleményezésre.
Érdekes módon, a leírtak tárgyalásakor senki
sem kifogásolta a közmûvelõdés gödöllõi lehetõségeinek gazdag tárházát, sõt inkább a további bõvítését javasolták. Körösfõi László szerint például

már kinõtte a város a megnagyobbított zeneiskolát
is, azt pedig igazságtalannak tartotta, hogy a mozgáskorlátozottak nem tekinthetik meg a múzeum
emeleti kiállításait. (Idetartozóan érdemes és szükséges megemlíteni, hogy a gödöllõi önkormányzat
nem áll rosszul az akadálymentesítéssel. A könyvtár és a mûvelõdési központ után tavaly a polgármesteri hivatal is lifttel gazdagodott. Igaz, tetemes
áron, állami támogatásra hiába pályázva.)
A közmûvelõdési – általában a városfejlesztési
– igények és lehetõségek súlyos ellentmondásaira,
gondjaira éppen Gémesi György polgármester hívta fel a figyelmet, aki pedig gyakran hangsúlyozza
az oktatás és a kultúra elsõbbségét más területekkel szemben a felnövekvõ korosztályok tudástõkéjének gyarapítása érdekében. Mert hogy felelõsen számba kell venni a közmûvelõdés jövõjét tervezve is, hogy mit tud vállalni az egyes területek
mûködtetésébõl az önkormányzat! Nincs olyan
testületi ülés, amelyen ne esne szó az utak nagy részének rossz állapotáról. Mások jobban támogatnák a sportot, s kevésbé a kultúrát. Figyelembe kell
venni a közízlés változását is. Pláne azt, hogy
mennyi pénze marad az önkormányzatnak, ha
még a saját bevételébõl is elvesz az állam.
A mostani évekre nem a forrásbõvülés a jellemzõ. Gödöllõ bevételei között alapvetõ jelentõségû a közel 1,8 milliárd forintos iparûzési adóbevétel. Ebbõl lehet fizetni a település nem kötelezõ,
hanem önként vállalt – és a lakosság által már
megszokott, igényelt és elvárt – feladatait. A hírek
most arról szólnak, hogy ezt az adófajtát egyszerûen megszünteti a kormány. Mi lesz helyette? Nem
tudja senki.
K.S.

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos
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vezetõ: Matolcsy Miklós vezérigazgató. Internet: www.szikralapnyomda.hu. E-mail: info@szikralapnyomda.hu. Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/420-899.
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Gödöllői Szolgálat
Jordán Tamás

(folytatás az 1. oldalról)

Hagyományosan a Magyar Szabadság Napját
megelõzõen adták át a Gödöllõi Királyi Kastélyban a Magyar Szabadságért Díjat. A Velekei József
Lajos által készített „Angyal“ címû alkotást az
idén Duray Miklósnak ítélte oda a Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma. A 2000-ben
alapított elismerésben az elmúlt esztendõkben Nemeskürty István, Csoóri Sándor, Makovecz Imre,
özv. Antall Józsefné, a Kormorán együttes és Csedõ Csaba, a székelyföldi Csíkszereda volt polgármestere részesült.
Duray Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció
Pártja ügyvezetõ alelnöke geológus, író, politikus.
A nyolcvanas években az akkori csehszlovák hatóságok többször letartóztatták, és ítélet nélkül tartották fogva több mint egy esztendeig. Legújabb, az
ünnepi könyvhétre megjelent könyvének címe
bibliai idézet: Ne félj, csak higgy. Duray Miklós,
aki a jövõ hónapban lesz 60 esztendõs, a díj átvételekor szabadságunkról alkotott véleményét úgy
fogalmazta meg: „Csak akkor leszünk teljesen szabadok, ha 85 évvel ezelõtt szétdarabolt nemzetünk
részei úgy találnak egymásra, hogy együtt szervezhessük jövõnket.“
Az ünnepséget követõen – beszédének tükrében – az anyaországi és az elszakított területeken
élõ magyarok összefogásáról beszélgettünk Duray
Miklóssal.
– Nem csupán arról van szó – mondotta a politikus –, hogy vannak a nemzeten belüli ellenségeskedések, vagy ellentétek, itt tulajdonképpen a magyar nemzet szabadságát túlkorlátozó rendszerek
vannak, s így a két szomszéd nép szabadsága köl-
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Götz Anna
Duray Miklós
Selmeczi Roland

csönösen korlátozza egymást. Itt nem a szlovák
vagy a román nép szabadsága korlátozza a magyar szabadságot, hanem egy ránk erõszakolt
nemzetközi érdek.
Az európai uniós tagság bizonyos felszabadító
folyamatot indított el. Fõleg akkor, hogy ha vámhatárok megszûnésével eltûnik majd az országhatárok elválasztó jellege. De ezzel élni kell tudni.
J.A.
Fotók: Tatár Attila

Varga Klári

Détár Enikő

Varga Miklós

Koncz Gábor

Kalapács József

Ruttkay Laura és
Rékasi Károly

Sebő Ferenc

Dr. Gémesi György ünnepi beszéde:
„Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat! Köszönöm, hogy eljöttek, és köszöntöm a
televízió nézõit is, akik velünk lesznek ma este.
Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem estünk díszvendégét, dr. Antall Józsefnét.
Itt, ezen a helyen, 1991. június 30. óta ünnepeljük azt, hogy nincsenek Magyarország területén idegen, megszálló csapatok, hiszen abban az esztendõben június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona
Magyarország területét. Azóta ünnepeljük minden esztendõben, június utolsó hétvégéjén, a magyar kultúra értékeinek bemutatásával, hogy Magyarország szabad és független állam. Nem transzparensekkel,
nem jelszavakkal és nem propagandabeszédekkel, hanem a nagyon értékes és nagyon szép, színes magyar kultúra értékeinek bemutatásával.
Felmerül a kérdés, hogy 1991 óta sikerült-e minden esztendõben megfogalmazni a magyar szabadság, a Magyar Szabadság Napja aktuális üzeneteit. Felmerül a kérdés, hogy megvalósultak-e szándékaink? Tudják-e az emberek azt, hogy 2000-ben törvényt alkotott az Országgyûlés, miszerint június utolsó hétvégéjének szombatja a Magyar Szabadság Napja. Pontosan én sem tudom a választ, viszont azt tudom, hogy minden esztendõben több ezren zarándokolnak ide ezen a napon. Emelkedetten ünneplünk
azon a helyen, amit joggal nevezhetünk ezekben az órákban a béke és a szabadság szigetének.
Tudom azt is, hogy minden esztendõben központi üzenet az aktuális üzenetek között a döntés szabadsága. Annak a döntésnek a szabadsága, amivel tavaly december 5-én eldöntöttük – részt vettünk, illetve
nem vettünk részt annak eldöntésében –, hogy újraegyesítjük-e lélekben a nemzetet. Annak a döntésnek a
szabadsága, amivel eldöntöttük azt, hogy részt veszünk egy iraki háborúban, megszálló csapatok mentén, elfelejtve azt a több évtizedes megszállást, ami bennünket ért. Távol áll tõlem, hogy az ünnep fényét,
emelkedettségét és méltóságát hasonló példákkal esetleg szürkébbé tegyem. Pont ellenkezõleg. A Magyar Szabadság Napja adja meg a lehetõséget újra és újra az építkezésre! A Magyar Szabadság Napja
adjon lehetõséget számunkra az árkok fölött hidak építésére! Adja meg a Magyar Szabadság Napja,
hogy építkezzünk újra, hogy átgondoljuk nemzeti sorskérdéseinket és próbáljunk megállapodni azokban! Csak így lehetünk méltók a több mint ezeréves magyar történelem szabadságharcosai emlékéhez,
akik életüket, egzisztenciájukat, családjukat és mindenüket adták oda abban a hitben, hogy egyszer szabadság lesz országukban.
Ebben az esztendõben József Attila áll az ünnep középpontjában, aki most lenne 100 esztendõs. József
Attila, az érzõ ember. Az érzõ ember a maga kínlódásával, küszködésével, nyomorával, szenvedésével,
szerelmeivel, szeretetével és szeretetéhségével. Olyan világban élünk, ahol ellentétes hatásokat láthatunk. Értékek és érzelmek felett lépünk át hanyag eleganciával. Ennek a társadalomnak üzen József Attila költeményein, csodálatos érzésein keresztül, amit kiváló mûvészek tolmácsolásában hallhatnak.
Engedjék meg, hogy gondolataim végén József Attila Thomas Mannhoz írt versét mondjam el
Önöknek, ami nagyon aktuális ma is, és ami talán érzelmileg és lelkileg is felkészít bennünket az elkövetkezõ percekre.“

4 Gödöllői Szolgálat

2005. június 30.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Apszolút
Ez, az „apszolút“ egy kislánynak, Lisbetnek a szavajárása Astrid Lindgren
Pirosházi történetek című, 9-12 éves
gyerekeknek ajánlott könyvében.
Lisbet a fõhõsnõnek, Madikónak, hivatalos nevén Margarétának a kishúga. Benne van – „apszolút" – minden játékban, minden csínytevésben, amit a nénje kitalál. Néha tiltakozik csak,
például mikor arról van szó, hogy bocsánatot
kérjen valamiért. „Azt apszolút nem fogok“,
jelenti ki.
Pirosháza, ahol a gyerekek laknak, amellett,
hogy valóságos, igazi mesebeli hely is. Mindenfélét el lehet játszani, mindenfélét el lehet
képzelni ott. Tulajdonképpen minden – vagy
majdnem minden – történet a könyvben egy
fantáziadús játék leírása. A kislányok különbözõ, nem ritkán bibliai szereplõk bõrébe bújnak.
Eljátsszák Mózes vagy József életének egyegy mozzanatát. Hegytetõnek nevezik ki a fészertetõt, ejtõernyõnek apa esernyõjét.
Már kisgyerekként is némi fogalmat alkothatnak arról, hogy nem mindenki olyan szerencsés, mint õk ketten. Nem minden gyereknek vannak olyan szeretõ, és aránylag jómódú

szülei, mint nekik.
Noha meséket olvasunk, aranyos
beszámolókat
a
gyerekkor tündértájairól, megjelenik a háttérben a svéd valóság
is, mely azért érdekes, mert annyira eltérõ a
miénktõl. Ritkábban lakott a vidék, s egészen
más az idõjárás, mást hoz a nyár, mást hoz a tél
e vidék lakóinak, mint hoz a mi számunkra.
Belépünk Madikó és Lisbet után egy-egy házba, s felfedezzük, hogy milyen egy svédországi
otthonnak a berendezése, milyen ételek kerülnek arrafelé az asztalokra.
Az írónõ, Astrid Lindgren – már ez is olyan
mesés – majdnem száz évet élt. 1907-tõl 2002ig. Közel negyven könyve jelent meg, és kitüntették a gyermekirodalom Nobel díjának tartott
Andersen díjjal.
Ennek a könyvének talán legnagyobb erénye, hogy bemutatja: csodák bárhol megeshetnek. Nem kell hozzájuk az, hogy „hipp-hopp,
ott legyek, ahol akarok“, elég hozzá szülõhelyünk kertje, háza, folyója, erdõje. Emlékszem,
annak idején mi is történeteket játszottunk el.
Például a vasúti raktárházakhoz vezetõ lépcsõket kineveztük várnak. Csatákat vívtunk értük… A mai gyerekek találnak még ki olyan
történeteket, melyek megeshetnek mindennapjaik színhelyein?
(Astrid Lindgren: Pirosházi történetek)
-nád-

Kedvezmény a jó tanulóknak

VII. Kamarazenei Fesztivál
a Gödöllői Királyi Kastélyban
Beethoven és a romantikus triók
július 1., péntek: Zenei szellemjárás
Szabadi Vilmos–hegedű, Gustav Rivinius–gordonka, Varga Gábor–klarinét, Andrew Wilde zongora
hangversenye
július 2., szombat: Elégikus ábrándok
Közreműködik: Scholz Melinda–fuvola, Szabadi Vilmos–hegedű, Gustav
Rivinius–gordonka, Andrew Wilde és
Gulyás Márta zongora koncertje
július 5., kedd: Nyáresti scherzo
Scholz Melinda fuvolán, Somodari
Péter gordonkán, Varga Gábor klarinéton, Jávorkai Sándor hegedűn, Gulyás
Márta zongorán játszik.

A koncertek 19 órakor kezdõdnek a
díszteremben és a díszudvaron
(rossz idõ esetén a lovardában.

www.kiralyikastely.hu
Jegyek válthatók a kastély pénztárában
keddtõl-vasárnapig, 10 és 17 óra között.

Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu

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

SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep
(1901-1920) eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfõi-Kriesch Aladár háza
A szövõiskola épülete
Remsey Jenõ háza
A kortárs gödöllõi iparmûvészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fõ esetén, elõzetes
bejelentkezés alapján
Ára : 600 Ft/fő
Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 5. Tel: 28/421-997
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

SŰRGŐSEN eladó Gödöllőn, a központhoz és az Erzsébet parkhoz közel, egy 55 nm-es, felújított, azonnal
költözhető délnyugati fekvésű, külön
víz-órás, redőnyös lakás, hitel-ügyintézéssel. Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Nappali tábor Máriabesnyőn! Ismerd meg ahol élsz!
Helye: Máriabesnyõ, Kegytemplom hátsó, zárt udvara. Idõpont: 2005. július 4 - augusztus 13ig, 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.

Kedves
Olvasóink!

Gödöllői Művésztelep újabb külföldi szereplése

Táj, ember, ház
Németországban Az európai művésztelepek vendégségben Dachauban című, 2005. június 19-től szeptember 16ig tartó kiállításon vesz részt a gödöllői
művésztelep.
A nemzetközi tárlatot a fennállásának 1200. évfordulóját ünneplõ Dachau város és az európai
mûvésztelepeket egyesítõ nemzetközi szervezet, az EuroArt közösen rendezi. Három témában egy-egy olajfestményt kértek a rendezõk: táj,
ember, ház. Az olajfestményt, mint festészeti
technikát azért szabták feltételül, mert egységes
képet akartak adni a kiállításnak, másrészt a kiállítóterem – s errõl mint a gödöllõi mûtárgyak
kísérõje, kurírja személyesen is meggyõzõdhettem – csak fénytûrõ mûalkotások bemutatására
alkalmas, a sok ablak, a természetes fény nem
teszi lehetõvé grafikák vagy textilek bemutatását.
A megadott három témában a gödöllõi mûvésztelepet Körösfõi-Kriesch Aladár Gödöllõi
kertrészlet, Remsey Jenõ Sisakos önarckép és
Juhász Árpád Búbos kemence címû alkotása
képviseli. Kilenc országból harminc mûvésztelep mutatkozik be ezen a nagyszabású nemzetközi tárlaton. Magyarországot Gödöllõ és
Szentendre képviseli. Megtisztelõ együtt szerepelni a francia Barbizon, a svéd Arvika vagy a
svájci Ascona mûvésztelepével. Ugyanakkor
természetes, hogy a gödöllõi mûvészek ebben a
társaságban szerepelnek, hiszen európai színvonalon dolgoztak és külföldi társaikhoz hasonlóan kivonulásukkal, a központoktól távol,
egy új életmód megteremtésével új alternatívát
adtak a társadalom számára.

A Münchentõl 16 kilométerre lévõ Dachau
neve sajnos összefonódott a koncentrációs táborral, amelyet a második világháború alatt létesítettek a városban. Ha kiejtjük Dachau nevét,
csak ez a negatív ismeret jut róla eszünkbe. Negyvenezer lakosú kisváros, és sok rokon vonást mutat Gödöllõvel. Két fõ nevezetessége van, ami
nemzetközi érdeklõdésre is számot tart: a bajor
hercegi család, a Wittelsbachok (Erzsébet királyné is ebbõl a családból származott) nyári rezidenciájául szolgáló kastély és a 19. és 20. században mûködõ mûvésztelep. S micsoda véletlenek! Remsey Jenõ, akinek Sisakos önarcképe
most ott szerepel a Gemaldegalerie Dachau kiállításán, 1912-ben, amikor feleségül vette Frey
Vilmát, Dachauba ment nászútra, hagyatékában
van olyan grafika, amit a városról készített. (Az
információt Remsey Andrásnak köszönöm.)
A Gödöllõi Városi Múzeum 2004-ben lett
tagja az EuroArtnak. Ez a nonprofit szervezet
1993-ban alakult abból a célból, hogy közös
képviseletet biztosítson a történeti és kortárs
mûvésztelepeknek. A szervezet egyik tagja látta
a Gödöllõi Városi Múzeum 2001-es centenáriumi kiállítását, megismerte a mûvésztelepet ismertetõ háromnyelvû kiadványt, a kétnyelvû
nagy katalógust, és felkérte az intézményt arra,
hogy lépjen be az EuroArtba. A múzeum fontosnak tartja, hogy részt vegyen ennek a nemzetközi szervezetnek a munkájában, hiszen ez
is egy olyan fórum, ahol népszerûsítheti a város
egyik legjelentõsebb kulturális hagyományát, a
mûvésztelepet. Ennek a kapcsolatnak köszönhetõ a dachaui meghívás.
G. Merva Mária

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
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Beszélgetés Vidák Adolffal

Összefogással a drog ellen
A kábítószerek használata egyidős az
emberiség kultúrtörténetével. Az emberek mindig is keresték azt a lehetőséget, hogy a földi lét realitásain túli világból élményeket szerezzenek maguknak. Földrészenként és koronként
más-más anyaggal és módszerrel törekedtek, és törekszenek ma is ennek a
hatásnak az elérésére. Mostanra a
probléma annyira súlyossá vált, hogy
már a legifjabb korosztály sincs biztonságban. Sokan, sokféleképpen próbálnak segíteni a bajba jutottakon, illetve
a drogmegelőzési tevékenység révén
megakadályozni a helyzet további elmérgesedését. A drogprevenciós tevékenységről a gödöllői Drogellenes Kulturális és Sportfesztivál életrehívójával, Vidák Adolffal beszélgettünk.
Vidák Adolf

– A hétvégén, az Alsóparkban megrendezésre
kerülõ drogellenes fesztivál immár harmadik
évébe lép. Hogyan jut eszébe egy Taekwondót
oktató sportembernek, hogy ilyen módon vegye
fel a küzdelmet a kábítószer térhódítása ellen?
– A sport, az edzõtermi légkör adta meg annak idején a kezdõ lökést. Tanítványaim az
egyik foglalkozás végén éppen különbözõ
drogfajtákat emlegettek, ezekrõl beszélgettek,
mint kívülállók. A kislányom – aki szintén
taekwondózik – akkor így szólt: „Apu, csinálj
valamit!“. Én pedig, mivel felelõsséget érzek
mind a saját gyermekeim, mind a tanítványaim
felé, úgy döntöttem, hogy a magam szerény
módján megpróbálok valamit tenni. Így született meg a drogellenes kulturális és sportfesztivál ötlete.
– Egy mondtra maradva a sportnál: a tanítványait mennyire érinti a drogprobléma?
– Nyugodtan kijelenthetem, hogy semeny-

nyire. Próbálom a gyerekeket „nevelni“, rávezetni, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Úgy
tartom, hogy az a fiatal, aki aktívan sportol, kevésbé fog a hallucinogén anyagok irányába elmozdulni, mint az a társa, aki a szabadidejét
nem hasznos elfoglaltsággal tölti. Ráadásul azt
is tapasztaltam, hogy a sportban jól teljesítõ
gyermekek tanulmányai eredménye is erõteljesen javult. Ez így persze mind nagyon szép, nagyon jó, de sajnos egyre kevesebb a kitartó gyerek.
– Így már nem is meglepõ, hogy a programok nagy többsége a fiatal korosztályt célozza
meg…
– Igen, ez teljes mértékben így van. Számomra mindennél fontosabb, hogy a felnövekvõ generáció minél egészséges életmódot
folytasson, minél kevesebb gyerek kerüljön a
züllés, az alkohol, a kábítószer, a bûnözés útjá-

ra. Talán ez a fesztivál is hozzájárul ahhoz egy
kicsit, hogy a szélmalomharc ne tûnjön annyira feleslegesnek.
– Egyedül feltehetõleg lehetetlen egy ilyen
nagyságrendû programot létrehozni. Feltételezhetõen akadt segítsége…
– Természetesen egymagam nehezen boldogultam volna, bár így sem volt könnyû. Sokat
köszönhetek Gödöllõ város vezetõségének és
a Gödöllõi Kábítószer Egyeztetõ Fórum
(KEF) munkatársainak, melynek munkájában
egyébként én is tevékenyen részt veszek.
Ezenkívül számtalan cég és vállalkozás biztosít számunkra anyagi támogatást, külön köszönet Kottán Attilának. Visszatérve a KEF tevékenységére: számtalan esetben keresnek meg
drogmegelõzési tanácsokkal kapcsolatban.
Ilyenkor mindig elmondom, hogy én nem vagyok szakember, így nem is adhatok megfelelõ szakmai tanácsot, ezért javaslom mindenkinek, aki hasonló problémával találja magát
szembe, hogy keresse fel a Kábítószer Egyeztetõ Fórum valamely munkatársát, aki készséggel fog segíteni mindenben.
– A három nap alatt rengeteg együttes, zenekar lép fel, illetve számos más program is várja majd az érdeklõdõket. Mire számíthat az,
aki kilátogat az Alsóparkba?
– Összefoglalva annyit mondhatok, hogy
nagyon szerteágazó lesz a repertoár. Elsõként
a sportprogramokat emelném ki. Péntek reggel
10 órakor kezdünk a városi futással, ahol a
részvétel, a mozgás szeretete lesz a lényeg,
nem pedig a teljesítmény. Számtalan küzdõsport-bemutató is színesíti majd a palettát,
mely sportágakkal kapcsolatban nem árt mindig elmondani: nem azért léteznek, hogy az
agressziót, a brutalitást felszínre hozzák az
emberben; épp ellenkezõleg: a belsõ béke, a
kiegyensúlyozott életmód elérésére és fenntartására törekednek. Remélhetõleg a sportrendezvényeink sok fiatalt ösztönöznek majd arra, hogy mozgásszegény életmódjukat lecseréljék egy egészségesebbre. A zenei felhozatalban is megtalálhatja majd mindenki a neki

tetszõt, legyen szó alternatív, rock, latin, balkáni, cigány, blues, ír vagy mai modern zenérõl. Mindegyik képviselteti magát. A fellépõkkel kapcsolatban csak egy kikötésem volt,
mégpedig az, hogy playback nincs. Aki zenél,
az élõben tegye azt. A zenén és sporton kívül
lesz bábszínház, táncbemutató, kvízjáték, lovas íjász bemutató, közös rajzolás, kézmûves
bemutató– természetesen mind a gyerekeknek.
Ezen kívül még számtalan meglepetés is gazdagítja majd a három napot, amirõl most nem
beszélnék. A teljes program egyébként megtalálható szórólapokon és plakáton szerte a városban, illetve a Gödöllõi Szolgálatban. További érdekesség, hogy a korábbi alsóparki
rendezvényektõl eltérõen, mi az ott található
kõszínpadot használjuk majd, ami az utóbbi
idõben mintha feledésbe merült volna.
– Kábítószerrel kapcsolatos tanácsadást
kaphat-e a helyszínen az érdeklõdõ?
– Természetes kaphat. Lesz egészségügyi
sátor, illetve a Frontvonal Alapítvány is képviselteti magát. Róluk azt kell tudni, hogy
minden nagyobb magyarországi fesztiválon
(VOLT, EFOTT, Sziget, stb.) jelen vannak,
melyeken a „Meghallgatlak Sátor“-t csinálják.
– Egy ilyen megmozdulás mennyire hívhatja
fel a figyelmet a drogok veszélyességére, illetve a megelõzésre?
– Nagyon bízom abban, hogy évrõl-évre
többen tudunk tenni a drogprevenciós munka
fontosabbá tétele érdekében. Ha ebben a három napban fel tudjuk hívni az emberek figyelmét a kábítószer veszélyeire és elgondolkodtatjuk õket egy picit, akkor már megérte a
fáradozás. Sajnos ma divat a drog, vagányságból is kipróbálják a fiatalok a tiltott szereket.
Széleskörû összefogásra van szükség, mert
minden évben csak rosszabb lesz a helyzet. A
drogprobléma mindannyiunk ügye. Nem kerülhetjük ki, nem mehetünk el mellette, mert
egy idõ múlva nem lesz hely hova kitérni
elõle.
R.K.
Fotó: xtro

Rendőrségi hírek

Új rendőrkapitány Gödöllőn
Az Országos Rendőrfőkapitány július 1jei hatállyal új rendőrkapitányt, dr. Juhász István r. alezredest nevezte ki a Gödöllői Rendőrkapitányság élére, és viszszavonta Tóth Csaba, korábbi kapitányságvezető megbízását.
Dr. Juhász István megbízott kapitányságvezetõ
1967-ben született. 1986-ban került a BRFK állományába, 1996-tól az ORFK Nemzetközi
Egyezmények Irodáját vezette, majd 1997-tõl az
ORFK Ellenõrzési Fõosztályára került. 2001ben diplomázott a Pécsi Állami és Jogtudományi
Egyetem Jogi karán. Dolgozott az ORFK Ellen-

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy június 28-tól július 28-ig
kifüggesztésre kerül a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján
a Gödöllő Szabályozási Tervének
Hajós Alfréd Ált. Iskola és környéke
területére vonatkozó módosítás.
A kifüggesztés ideje alatt a tervvel
kapcsolatos észrevételeiket
a helyszínen megtehetik.

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy június 27-tól július 27-ig
kifüggesztésre kerül a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján
a Gödöllő Város Szabályozási Tervének, Városközpont, Kampis tér és
környéke területére vonatkozó
részleges módosítás.
A kifüggesztés ideje alatt a tervvel
kapcsolatos észrevételeiket a
helyszínen megtehetik.

õrzési Fõosztály fõosztályvezetõ helyetteseként, a Rendõri–Szakmai Ellenõrzési Osztály
vezetõjeként is.
2004. március 16tól a Dunakeszi
Rendõrkapitányság
vezetõjeként dolgozott.
2005. július 1-jétõl
megbízott kapitányság vezetõként a Gödöllõi
KZ
Rendõrkapitányságon teljesít szolgálatot.

2005. június 30.

Gödöllői Szolgálat

Közel egymillió forint a mentesítésre

– Melyek a leginkább
fertõzött területek?
– Az eddigi tapasztalatok szerint a Csanak, a
Fenyves és a Röges. De
az elmúlt évben például a Deák téren volt egy
nagyobb parlagfûvel fertõzött terület.
– Mennyibe kerül mindez?
– Közel egymillió forintra rúgnak a költségek az elõzetes számítások szerint.

Parlagfű kommandó
Környezetvédelmi mérnökökből álló
csapat járja a várost június 30-át követően, hogy segítse a parlagfűmentesítést és az általános gyomtalanítást. A
szakemberekből álló csoport tagjai felmérik a fertőzött területeket, szóban
és szórólapon tájékoztatják a teendőkről a tulajdonosokat. A cél, hogy az
érintett területekről eltűnjön a parlagfű
és az egyéb gaz, és ne az önkormányzatnak kelljen bírságolással, kényszerkaszálással megoldani a problémát.
Kevesen tudják, hogy a nemrégiben megváltozott jogszabályok lehetõvé teszik, hogy ahol a
tulajdonosok nem tesznek eleget kötelezettségüknek, és nem gondoskodnak területük rendbentartásáról, ott a jegyzõ felszólítás nélkül is
elrendelheti a kényszerkaszálást, amelynek
költségei a tulajdonost terhelik.
Mint azt Tengelits Istvántól, a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Irodájának vezetõjétõl megtudtuk, nem büntetni szeretnének.
– Eddig a parlagfûmentesítést bejelentés
alapján végeztük. Most nem a bejelentésekre
fogunk várni, hanem egy huszonhárom egyetemistából álló csapat – akik nagyrészt végzett
környezetvédelmi mérnökök – járja majd a várost, s az õ feladatuk a fertõzött területek felmérése, és a lakosság tájékoztatása. Õk június 30tól végzik munkájukat. Eddig az idõpontig kell
gondoskodni minden tulajdonosnak saját területe rendbetételérõl. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a csapat tagjai figyelmeztetik, és
amennyiben igényli tanácsot is adnak a munka
elvégzéséhez. Természetesen a hivatalt is tájékoztatják, s mi minden érintettet felszólítunk a
gyommentesítésre. Lényegében a régi felszólítási rendet követjük, mert az eddigi tapasztalataink szerint az esetek több mint kilencven százalékában ez eredményes volt. Nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem az, hogy eltûnjön a város területérõl a parlagfû, és megszûnjenek a gazos, gondozatlan területek. A csapat
tagjai ellenõrizni fogják a végrehajtást, és ahol
azt tapasztalják, hogy nem végezték el a munkát, ott kényszerkaszálást kell elrendelni, amelynek költsége a tulajdonost terheli.

Felhívás gyommentesítésre
A növényvédelmerõl szóló 2000.évi XXXV.
törvény értelmében a földhasználók és termelõk kötelesek minden károsító ellen védekezni, ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelõk növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi
egészséget bármilyen módon veszélyeztetik.
A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.
A települési önkormányzat jegyzõje – belterületen – a károsítók elleni védekezésre határozattal kötelezi az érintett földhasználót,
termelõt. Amennyiben a kötelezett határidõre a károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, ellene növényvédelmi
bírságot kell kiszabni, melynek összege
húszezertõl kétmillió forintig terjedhet. Ha a
földhasználó a védekezésre kötelezõ határozat ellenére sem tesz határidõre eleget, a települési önkormányzat jegyzõje közérdekû
védekezést rendel el az adott ingatlanon. A
közérdekû védekezés valamennyi költsége a
kötelezettet terheli. Aköltségek meg nem térülése esetén azok adó módjára kerülnek behajtásra.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
városunk eredményesebb gyommentesítése
érdekében egyetemista fiatalok bevonásával
felmérjük a belterületi gyomos ingatlanokat,
s intézkedünk a jogszabálynak megfelelõen.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos, használó, bérlõ figyelmét, hogy mindannyiunk
érdekében folyamatosan gondoskodjanak
kötelezettségük teljesítésérõl.
Városüzemeltetési Iroda

Közlemény
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2005. július 1-jén (pénteken)

Gödöllői Városi Polgármesteri
Hivatal zárva lesz, a
Lakosságszolgálati Irodán
(Okmányirodán) nem lesz
ügyfélfogadás.
A köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény
értelmében július 1.
munkaszüneti nap.
Megértésüket kérem!
Gödöllõ, 2005. június 23.
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Az „Életet az éveknek“ Nyugdíjas
Klub 2005. július 13-án hajókirándulást szervez Esztergomba, a bazilika, a püspöki kincstár és a vár megtekintésére.

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

AZ ÁR VERÉSEK IDEJE:

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

KIKIÁLTÁSI ÁR: BRUTTÓ 2.000 FT/M2.

A hajó 8 órakor indul a Batthyány téri hajóállomásról, beszállás elõtte fél órával. A hajón 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 Palotakerti trafikban. Ugyanitt jelentkezni lehet a július 20-ra szervezett komáromi
autóbuszkirándulásra: monostori erõd megtekintére (500.- Ft.), utána fürdés.
Az utazás ára 1400.- Ft.

Jelentkezni lehet 2005. július 4-én 16 óráig a Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 227. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529253, telefax: 28/529-251), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást ad,
illetve a telkek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 27-júl. 3-ig: Egyetemi, Egyetem tér
1. Tel.: 420-243.
Július 4-10-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 432-126.
Július 10-17-ig: Márisbesnyõ, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
TEMETKEZÉSI ÜGYELET
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Július 2-3.: Dr. Kurucz Marianna, Erdõkertes, Csillag u. 5/a. tel.: 20/341-66-55.
Július 9-10.: Dr. Sebesztha László, Veresegyház Vásárhelyi u. 8. Tel.: 30/974-8301.

Recept

Hozzávalók: 2 db csirkemell, 30 dkg cseresznye,
1 dl sherry, 4 dkg vaj, 2 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál mustár, 1 csokor petrezselyemzöld, késhegynyi õrölt gyömbér, 1 mokkáskanál curry
Elkészítés: A csirkemelleket megtisztítjuk, filézzük, majd sózzuk be. Melegítsük meg a vajat egy serpenyõben. Pirítsuk meg a szétzúzott
fokhagymát, majd a húsokat tegyük rá, és minden oldalukat süssük aranybarnára. Tegyük a
húst tûzálló tálba. A kimagozott cseresznyét
rakjuk a hús köré. Szórjuk meg a fûszerekkel,
majd locsoljuk meg a mustárral elkevert sherryvel. Fedjük le a tálat szorosan, és forró sütõben 40 percig süssük. Szerecsendióval ízesített
burgonyapürével tálaljuk.

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

ítélkezési (törvénykezési)
szünetet tartanak.
A FENTI IDÕ ALATT
TÁRGYALÁSOKAT NEM TARTANAK.
A polgári és büntetõ irodákban ügyeletet
tartanak, mely a hét minden napján a 9 órától 11 óráig tartó félfogadást, valamint a panasznapot nem érinti.

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

Bőrelváltozások ingyenes
onkológiai szűrése
dr. Kovács Márta betegei
számára

AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt lakótelek kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg
befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.

Ügyeletek

CSERESZNYÉS CSIRKE

2005. július 18-tól augusztus 19-ig

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

7

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.

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

MAGYAR SZABADSAG NAPJA

ELBÚCSÚZOTT A KASTÉLY KHT VOLT IGAZGATÓJA

– A PEST MEGYEI IPARKAMARA FILMJE

BÚTORLAP-SZABÁSZAT
AKCIÓ CSAK JÚNIUS HÓNAPBAN
275x207
18mm SM fehér 6400.-/tábla
16mm SM fehér 6400.-/tábla
275x207
18mm 381 bükk 7950.-/tábla
18mm 344 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

8 Gödöllői Szolgálat

2005. június 30.
3 hónapos keverékek

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

1-1 db konténer kihelyezése

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

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
JÚLIUS 4., HÉTFÕ
Szilágyi E. u. harmadik negyede
Szilágyi E. u. vége
Knézits u. - Öreghegyi u. sarok
Blaháné u. 30. sz. elé
Blaháné u. 90. sz. elé
Blaháné u. ABC közelébe
Rét u. 8. sz. elé
Rét u. 20. sz. elé
Rét u. 35. sz. elé

3 éves tacskó keverék
kan
2 éves
keverék
kan

Állati dolgok

A kuvasz
A kuvasz eredetét ma már szinte lehetetlen nyomon követni. Feltehetõen a nomád életmódot
folytató honfoglaló magyarokkal érkezett hazánk területére. Pásztorkodó õseink a jószág
együtt tartására kis- és
középtermetû terelõ
ebet (puli), védelmükre nagy testû kutyákat
(kuvasz, komondor)
használtak. A két nagy
testû, fehér õrzõ-védõ
pásztorkutya a ragadozók és rablók elõl védte a nyájat, kondát, hiszen e feladat ellátására a pásztor nem volt
elég éber, sem elég
erõs. Mátyás király
idejében alkalmazták a
kuvaszt már vadászatokon is, fõleg farkas
ellen, hiszen a nyájõrzésbõl eredõen, s mozgékonyságának, acélos
izomzatának köszönhetõen erre kiválóan
alkalmas volt. A fajta rendszeres, tervszerû tenyésztése 1905-ben kezdõdött. A kuvaszt 1924ben törzskönyvezték elõször.
A kuvasz nagy testû pásztor eb. Testtájai
arányosak, nem megnyúltak, de nem is zömökek. Csontozata erõs. Háta középhosszú, ágyéka rövid, feszes. Fara enyhén csapott és jól izmolt. Mellkasa mély, enyhén dongás, hosszú. A

JÚLIUS 6., SZERDA
Blaháné útra a Hársfa u. és Võfély u. közé
Nyárfa u. 9. sz. elé
Blaháné u. 20. sz. elé
Fûzfa u. - Hársfa u. sarok
Akácfa u. közepe
Hegy utcai buszforduló
Blaháné útra a Hársfa u. után
Blaháné u. vége
Lázár V. u. elsõ negyede

Ingyen kiscicák:
70/212-1815

has hátul felhúzott. Szõrzete erõs, hullámos.
Színe fehér, az elefántcsont színû árnyalat még
megengedhetõ. Jó szimatú. A kuvasz fáradtságot nem ismer, akár 25-30 km-t is képes egyenletesen megtenni. Magas, általában 70 centimétert elérõ méretû, a kanok 71- 75 centiméteresek a szukák 66- 70 centisek. A kanok súlya 4052 kg, a szukáké 30-42 kg.
Sokan a kuvaszt kiszámíthatatlan, agresszív
kutyának tartják, holott
ennél a fajtánál is csak
rossz, tartásmód rontja
el, ezt az amúgy normális, kezelhetõ, gyerekszeretõ ebet. Közepesen
ugatós, minden kis zavaró zajra azonnal reagál. Korábban a kuvasz
házõrzõ munkáját úgy
akarták segíteni, hogy
nappal egy-két méteres
láncra kötötték. Mivel a
kutya tehetetlen volt,
ezzel siettették elvadulását. Múltja miatt – gulyával együtt vándorlás,
nagy mozgástér – a láncon való fogva tartást
fokozottan rosszul viseli
és kihozza az állatból
azt a vadságot, ami miatt sokan tartanak tõle. Mint minden fajtának, a
kuvasznak is szabad mozgásra és tágas kennelre van szüksége. A kuvasz már a habitusából
adódóan egygazdás kutya. Tartása könnyû,
mert igénytelen, sõt a betegségekkel szemben is
hihetetlenül ellenálló.

JÚLIUS 8., PÉNTEK
Lázár V. u. utolsó negyede
Ady E. sétány 10. sz. elé
Ady E. sétány 24. sz. elé
Ady E. sétány 56. sz. elé
Martinovics u. 3. sz. elé
Martinovics u. 19. sz. elé
Martinovics u. 25. sz. elé
Méhész-köz - Lovas u. sarok

JÚLIUS 11., HÉTFÕ
Repülõtéri u. 4. sz. elé
Repülõtéri u. 20. sz. elé
Dessewffy u. - Magtár köz sarok
Dessewffy u. - Török I. u. sarok
Dessewffy u. - Telep u. sarok
Hajnóczy u. - Batsányi u. sarok
Lovarda u. - Hajnóczy u. sarok
Honvéd u. - Tavaszmezõ u. sarok
Kétház u. - Török I. u. sarok
JÚLIUS 13., SZERDA
Honvéd u. - Pacsirta u. sarok
Dessewffy u. 21. sz. elé
Pacsirta u. - Török I. u. sarok
Török I. u. - Tavaszmezõ u. sarok
Tavaszmezõ u. 19. sz. elé
Tavaszmezõ u. - Telep u. - Kõrösi Cs. u.
találkozása
Pacsirta u. 10. sz. elé
Pacsirta u. 18. sz. elé
Gébics utcai játszótér
JÚLIUS 15., PÉNTEK
Faiskola u. 3. sz. elé
Faiskola tér 12. sz. elé
Fürdõ u. - Kõrösi Cs. u. sarok
Villanytelep u. 7. sz. elé
Déryné u. 7. sz. elé
Hajnal u. 4. sz. elé
Kõrösi Cs. u. 7. sz. elé
Kõrösi Cs. u. 26. sz. elé
Liszt F. u. 5. sz. elé

Garázsbérlés
Tájékozatjuk az éredeklõdõket, hogy korlátozott számban parkolóhely bérelhetõ a piaci
mélygarázsban. Elõnyei: biztonsági személyzettel õrzött, 24 órás hozzáférhetõség, tiszta,
kulturált környezet, éves idõtartamon belüli
választható lekötöttség, kedvezõ bérelti díj.
Érdeklõdni: a 28/422-019-es, vagy a 30/5030777-es telefonszámon.

Jár om a v ár os t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Brindzik Judit

Fél éves agár
keverék

Lomtalanítás

Major u. - Lovas u. sarok

Jártunkban-keltünkben örömmel tapasztaltuk, hogy megszépül a Gödöllői Rendőrkapitányság épületének közvetlen környéke. Az eddig rendkívül elhanyagolt
területen kivágták a bokrokat, elhordták a szemetet. Az már csak ráadás, hogy az
épület ablakait borító rácsok is új színt kapnak.

2005. június 30.
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Hat év munkáját köszönte meg a polgármester

Elköszöntek a volt igazgatótól
A csütörtöki testületi ülést követõen a Városházán köszönt el a Gödöllõ városának vezetése, valamint több munkatársa prof. dr.
Körösvölgyi Lászlótól, a Kastély Kht. egykori igazgatójától.
A volt direktor hat esztendeig vezette a
kastélyt. Ebben az iõdõszakban az intézmény nemzetközi hírû kulturális központtá
nõtte ki magát, és több jelentõs beruházás
valósult meg. Ezek közül a leginkább kiemelkedõ a barokk színház és a királydombi
pavilon rekonstrukciója.
nyf

Pécsi Ildikó ismét balesetet szenvedett

Fellépés után bokaficam
Nem sokkal azután, hogy verssel és
prózával köszöntötte a városunkban
megrendezett szociális konferencia
résztvevőit, ismét balesetet szenvedett
Pécsi Ildikó.
– A konferenciáról érkeztem haza, amikor kiszálltam az autómból és kifordult a bokám. Talán mondhatom, hogy szerencsére nem tört el,
de ez a szalaghúzódás rettenetesen fájdalmas.
Szerencsére már nincs duplájára dagadva. Sajnos, a lábam az elõzõ baleset óta még mindig
nem a régi, úgy hogy ez most nem hiányzott.
– Befolyásolja ez a baleset a jövõ heti bemutatót?
– Nem, bár folyamatosan próbálunk, most
éppen itthon nálunk a kertben, megspékeljük a
próbákat egy kis fagylalttal, üdítõvel. Most szerencse, hogy „csak rendezem“ a darabot…
– Nem vágyik fel, a színpadra?
– Igen is, meg nem is. Mióta rendezek, job-

ban megértem, hogy a rendezõk miért nem
imádják mindig a színészeiket. A rendezõ kitalálja a darabot, összeszedi hozzá a színészeket,
átgyúrja olyanná az elõadást, amilyennek elképzelte stb., a színészek meg learatják a sikereket! S közben a rendezõ egyre magányosabbá
válik. Persze neki is megvan a kárpótlás! Õ végigélheti a kulisszák mögött az összes szerepet,
a színésznek meg csak az az egy van, amit játszik. De félre a tréfával, borzasztó boldog vagyok, ha a színészeimnek sikere van. Remélem,
hogy ebben az elõadásban is lesz, hiszen igazán
különleges elõadás várható. A díszletet maga a
kastély és annak belsõ udvara adja, úgy alakítjuk ki a színpadot, hogy másra nincs is szükség.
– Reméljük, az elõadásra már rendbe jön!
– Szerencsém van, hogy itt lakom Gödöllõn,
ez a hely, és a kertem, hogy kiülök és nézem a
fákat, a virágokat, elmondhatatlanul sokat segít
abban, hogy elviseljem a fájdalmakat, és hogy
mielõbb meggyógyuljak.
kj

Fórum

Az elmúlt hetekben több levelet is
kaptunk, melyben
olvasóink örömüknek adnak hangot, hogy rövidesen megszépül az egykori Községháza épülete. Mészáros Györgyné levelében az épület egy
korábbi felújítására emlékszik vissza, s családjának tragédiáját eleveníti fel.
„… A közel száz éves Tanácsháza – elõtte
Községháza – elsõ tatarozása 1948-ban volt.
Nekem azért nevezetes a dátum, mert édessapám
Ghidy Jenõ kõmûvesmester és vállalkozó 52
éves korában ott lelte halálát. Az erkélyrõl esett
le a malteros vödörrel …“
A rendezetlen, elhanyagolt környezet ellen tiltakozva ragadott tollatt egyik kedves olvasónk:
„...Úgy látszik, a környezetvédõk nem ismerik
Gödöllõt, vagy nem akarják tudomásul venni,
hogy nem csak a polgármesteri hivatal elõtti
rész tartozik Gödöllõhöz. Így javaslom, hogy ül-
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jenek kocsiba, és menjenek ki az Irtványba, és
meglátják, hogy az út mentén vállig érõ gaz van,
minden fajta megtalálható a parlagfûtõl a vadkenderig. Nem tudom, kinek a kötelessége levágni a gaztelepeket, a közterületeken túl a telektulajdonosok sem törik magukat, hogy legalább lekaszáltassák a gazt. Az én telkem közelében is
van olyan telek, ahol három éve nem volt mûvelve, de még levágva sem a gaz. ...“ (levél a
szerkesztõségben)
Kedves olvasónk levelével felkerestük a Városüzemeltetési Iroda vezetõjét, Tengelits Istvánt.
Mint azt a 7. oldalon közölt cikkünkben is olvashatja, a fenti problémára megoldást jelenthet a
jövõ héttõl induló gyommentesítési akció. Azonban – mint azt az irodavezetõtõl megtudtuk – ez
nem vonatkozik az olvasónk említette területre,
mivel az Irtványos nem belterület. A külterületeken jelentkezõ problémák kapcsán a jelenlegi szabályozás értelmében a Földhivatal jogosult eljárni, ezért levélírónknak ott kell megtennie panaszát.

Sajtótájékoztatót tartott a MIÉP

Gyarmatosítás és korrupció
Az Európai Unióból való kilépés elõkészítésére, valamint a multinacionális cégek kitelepítésére szólítja fel a kormányt a Magyar Igazság és
Élet Pártja – tájékoztatta az újságírókat csütörtökön dr. Bükkfalvy Beatrix. A párt gödöllõi
szervezetének elnöke úgy fogalmazott, meg kell
akadályozni Magyarország további gyarmatosítását és a hazai termelõk és cégek ellehetetleníté-

sét. Beszámolt arról is, hogy a MIÉP az Alkotmánybírósághoz fordul a köztársasági elnök választás körülményei miatt, mivel véleményük
szerint nem csak a választás tisztaságát, hanem az
Alkotmányt is sértette, hogy a képviselõk a nyilvánosságra hozták szavazataikat. A választás lebonyolódásának tükrében a MIÉP korrupciógyanúsnak tartja a végeredményt.

Felfüggesztették a refomátus lelkészt
Azonnali hatállyal, hatvan napra felfüggesztette hivatalából Nagy Károly gödöllõi református lelkészt az egyházmegye elnöksége. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a lelkész
egyik sajtónyilatkozatában megfogalmazottak-

kal a református egyháznak rossz hírét keltette.
A felfüggesztés a múlt héten pénteken lépett
hatályba, s az elnökség döntésének függvényében, amennyiben ezt indokoltnak tartják, még
hatvan nappal meghosszabbítható.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig
K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal
szakács jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* INGATLANBANK új építésű lakások projekt irodájában
keres KOORDINÁTORT, INGATLANREFERENST, lehet
pályakezdő, képesítés nem szükséges, műszaki-adminisztrátori tapasztalat előny. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal,
csak írásban. 2100 Gödöllő Dózsa Gy. u. 33.
zoltan.major@ingatlanbank.hu
* Takarítónőt keresünk Harasztba, családi házba, heti 1
alkalomra. Tel.: 30/253-64 69.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal és angol nyelvtudással rendelkező titkárnő jelentkezését várjuk. Tel.:
30/9509-396.
* Fiatal kezdő kozmetikust keresünk 6 órás állásba. Tel.:
70/944-9917.
* 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).
* Agilis, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező nyugdíjast
keresünk hétvégi munkára, gödöllői divatáru üzletünkbe.
Tel.: 20/361-4840.
* 52 éves érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinformálható 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 munkalehetőséget 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 jövedelemadóból 30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap
alatt 100-130 eFt/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok.
Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114.
Kulcsár Imre biztonságszervező. Akkreditációs szám: 010059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* 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.
* Vagyonőröket keresünk gödöllői munkahelyre 24/28-as
beosztásba. Bérezés nettó 350 Ft/óra, bejelentve! Tel.:
70/2234-490.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
* Megbízható személy takarítást vállal. Érdeklődni délutáni
órákban a 70/255-9467-es telefonszámon lehet.
* Könyvelőiroda munkatársat keres. Szakmai tapasztalat és
tudás szükséges. Tel.: 20/9520-909.
* Ikerkisbabák mellé nemdohányzó nagymamát keresünk.
Jogosítvány, saját autó előnyt jelent. Tel.: 20/922-0229.
* Keddi és szerdai napokon takarítást vállalok. Tel.: 20/399-8131.
* Gyakorlattal rendelkező friss nyugdíjas gyermekfelügyeletet
vállal ( 2 gyermek sem gond). Továbbá vállal vasalást és
takarítást. Érd.: 20/364-0056.
* Kozmetikai cég keres nagy tapasztalattal rendelkező raktárvezetőt (német nyelvtudás szükséges), raktárost és számlázásban, fuvarszervezésben jártas asszisztenst német nyelvtudással. Pályázatokat a Parsa Kft. 2100 Gödöllő, Tessedik S.
út 4. "C" ép. 2/204. címen várjuk.
* Szabász munkatársat vagy szabászműhelyet keresek teljes
munkaidőre. Tel.: 20/9316-087.
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti
lehetőséggel munkatársat keres. Friss diplomások jelentkezését várjuk. Tel.: 20/4666-504.
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.
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi
ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali,
duplakomforttal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó.
Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* 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 Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás
építési telken lebontásra szoruló nyaraló eladó. Irányár: 15,5
mFt. 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

-Szõlõ u-ban 59 m2-es, 2 szobás, konvektoros,
erkélyes lakás 13 MFt.
-Kertvárosban kétgenerációs (nappali + 4 szobás,
és nappali + 1 szobás) igényes családi ház 32 MFt.
-Új építésû (bruttó) 65 m2-es, nappali + 2 szobás,
tégla, cirkós lakás, kulcsrakészen, beépített konyhabútorral 15,9 MFt.
-Központban 27 m2-es, földszinti, igényes iroda 8,8 MFt.
-Mogyoródon 294 nöl belterületi, építési telek (víz,
villany a telken) 11 MFt.
-Szadán 1087 m2 telken 84 m2-es, nappali + 2
szobás családi ház, teljes szuterénnel, beépíthetõ
tetõtérrel, garázzsal 24,5 MFt.
-Tóalmáson 332 m2 telken, 90-ben épült 110 m2-es,
3 szoba + étkezõs családi ház, garázzsal 12,5 MFt.
-Szilasligeten 708 m2 telken 1+2 fél szobás családi
ház, garázzsal 13,9 MFt.
-Zsámbokon 798 m2 belterületi, építési telek 3,5 MFt.
-Zsámbokon 1100 m2 telken 76 m2-es, 2 szobás
családi ház 6,9 MFt.
-kiadó házrész: 50 m2-es, másfél szobás, 155 nöl
telekkel 55 eFt/hó + rezsi.
-Galgahévízen 2000 m2-es telken 140 m2-es, 3
szobás, hangulatos, masszív családi ház 20,5 MFt.

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

* 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 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
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt kétlakásos
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
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN erdei környezetben, új
építésű, 173 nm-es lakás (2 szint, padlástér, 2 férőhelyes
garázs, tároló) eladó. Irányár:27,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 42 nm-es másfél szobás,
egyedi fűtéses, első emeleti, jó állapotú lakás eladó. Irányár:
10,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közeli, téglaépítésű társasház első
emeletén, kétszobás, igényesen felújított, gázkonvektoros
lakás eladó. Irányár: 13 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél szobás
extra minőségű, felújított, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár:
12,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
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* GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában 720 nm-es bekerített,
közművesített, foghíjtelek, eladó. Irányár: 14,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központhoz közel, izlésesen felújított, 70 nmes, 3 szobás, hangulatos családi ház garázzsal , közművesített,
360 nm-es telken eladó.
Irányár:23 mFt Magyartölgy
Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 49 nm-es másfél szobás,
egyedi fűtéses, második emeleti, részben felújított lakás eladó.
Irányár: 11,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 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! FeMaKoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *Szt.ISTVÁN TÉREN* IV. emeleti 58 nm-es, nagy konyhás,
teraszos, jó állapotú öröklakás tárolóval, leválasztott fűtéssel
11,5 MFt-ért SÜRGŐSEN ELADÓ -készpénzes vevőnek! 06 (28)
410-324; 06 (30) 619-9043
* *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)
619-9043
* *Öröklakásokat 10-11 MFt-ig, házakat 22 MFt-ig keresünk*
ügyfeleinknek központhoz közel, akár közvetítői díj nélkül,
hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* Gödöllőn, a múlt század elején épült többszintes, kúria jellegű
családi ház 1920 nm ingatlanon, ősfákkal eladó. Tel.: 20/4971700.
* Eladó Szent János utcában a 3. emeleten felújított, átalakított lakás. I.ár: 11,8 mFt. Tel.: 20/3289-666.
* Irodának is alkalmas ÜZLETHELYISÉG eladó, Kistarcsán. Tel.:
30/3715-215.
* Eladó Gödöllőn 3 szobás sarki telken álló családi ház. Nagy
telek, ipari áram, garázs, kiskonyha, pince. Családi okok miatt
sürgős. Érd.: 30/608-4054 vagy 20/468-2493.
* Turán (Bp-től 45 km-re) összközműves telken, főútvonalon
lévő 120 nm-es, dupla garázsos, tetőteres, galériás (nappali +
3 hálószoba + 2 fürdőszoba), egyedi megjelenésű és építésű
családi ház igényeseknek eladó. I.ár: 15,9 mFt. Tel.: 20/4948033, 18 óra után 28/466-783.
* Gödöllőn 36 nm-es téliesített, berendezett, felújított faház
berendezéssel vagy anélkül eladó. Cirkó gázfűtés, berendezett
konyha, fürdőszoba, 2 hálószoba, nagy előtér, terasz. Irányár
berendezéssel: 450.000 Ft, berendezés nélkül 300.000 Ft.
Tel.: 20/494-8033, 18 óra után 28/466-783.
* 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.
* 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.: 20/9392570.
* 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.
* Családi ház eladó Kartalon, új építésű, 1,5 szobás, 850 nmes telekkel. Iá.: 15,5 mFt. Tel.: 70/3828-422.
* 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.
* Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, 9. emeleti erkélyes, jó
állapotú lakás külön tárolóhelyiséggel eladó. I.ár: 10,9 mFt. Tel.:
28/417-537, 30/9504-901.
* Eladó Gödöllőtől 20 km-re Galgamácsán 62 nm alapterületű
társasházi öröklakás, egyedi fűtésű, parkosított területtel,
saját gk. parkolórésszel. Igényesen és teljesen felújított (új
lindab tető, új thermo ablakok, műa. ajtó, új vezetékek, radiátorok, járólapok, új fűrdőszoba stb.)
Ár megegyezés szerint. Telefon: 06-20-5694299
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Iá.: 13 M Ft. Tel.:
20/468-1423.
* 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.: 30/9225121.
* A Kazinczy lakótelepen 60 nm-es, erkélyes lakás frissen
felújítva, egyedileg, igényesen kialakítva, extra felszereltséggel
eladó. Érd.: 30/343-3107, 16 és 18 óra között.
* Gödöllőn 120 nm-es családi ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, garázs, melléképületek, ásott kút, ipari áram, 990 nm
telekkel 23,5 mFt irányáron. Tel.: 20/224-9660.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5
mFt. Tel.: 70/531-3166.
* Eladó Kossuth - Remsey sarok társasházban 63 nm-es 1.
emeleti, erkélyes, 1 + 2 félszobás, étkezős, vízórás, igényesen
felújított lakás. Ugyanitt mélygarázsban beállóparkoló. Tel.:
20/999-5104.
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* Gödöllő Kertváros, Rózsa utcában összkomfortos, 3 szobás
földszintes családi ház vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel,
737 nm telken 180 nm beépítettséggel eladó. Érd.: 20/9993028.
* 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 központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal
eladó. Érd.: 20/559-2936.
* 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.
* Gödöllőn sürgősen eladó 50 nm-es, egyszoba + 2 félszobás
parkettás, gázfűtéses, védőrácsos, redőnyös, 1. emeleti,
tehermentes öröklakás. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/2598529, 418-525.
* Eladó ház Gödöllő kertvárosában! Vállalkozásra is alkalmas!
(Különálló iroda, rendelo, szervíz… stb. 50 nm, furdo, kis konyha) Plusz kétgenerációs családi ház,külön bejárattal. 2 konyha
(beépített), 2 nappali, 2 fürdoszoba, 8 szoba, szauna! Dupla
garázs, külön vill.óra! 2 éve felújított, részben lambériázott!
Fedett medence kialakítható! 06-20-34-64-718
* 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
* 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.
* GARÁZS eladó a Patak téri garázssoron. Tégla építésű, 18
nm, i.ár: 0,9 mFt. Tel.: 20/385-4268.
* Gödöllőn a központhoz 2 percre, csendes helyen 1 + félszobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Egyedi fűtéssel és
vízórával, redőnnyel, saját tárolóval. Tel.: 20/511-3259.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház
540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs +
szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.:
20/473-9388.
* Kazinczy krt-on 60 nm-es, 1. emeleti felújított, gázkonvektoros lakás garázzsal eladó. Az ingatlan por és tehermentes. Ár:
13,8 mFt. Érd.: 30/371-8279, 20/827-3702.
* Gödöllő Kossuth L. utcai, magasföldszinti, csendes panellakás
felújított állapotban, beépített tükörajtós szekrénnyel, hidromasszázs káddal, beépített konyhával eladó. Időseknek, kisgyermekes családoknak ideális. Ár: 12.750.000 Ft. Tel.: 30/3776364.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 37 nm, 1 szobás, nagy erkélyes,
teljesen felújított lakás eladó. Ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/9352-138.
* Újépítésű 47m2-es 2 szobás tégla öröklakások lekötetők
10.500.000: Ft-ért. Minden lakáshoz tároló és erkély tartozik.
Szoc. Pol, kedvezményes hitel felvehető. 06-20-560-38-15
http://kerepes.uw.hu, www.citycartel.hu

* Gödöllőtől 15 percre 33 lakásos lakóparkban sorházi 107m2es ÚJÉPÍTÉSŰ ingatlan kerttel, garázzsal eladó . Szoc. Pol. +
HITEL felvehető 06-30484-97-53 Ár: 18.000.000. www.citycartel.hu, http://akcioshaz.uw.hu
* Gödöllőn Palotakerti lakás eladó! Parkranéző, 2 szobás, magasföldszinti, redőnyös, vízórás, járólapos, tárolórésszel. Tel.:
20/340-7851.
* Gödöllőn a városközponthoz közel, forgalmas helyen, 21 nmes üzlethelyiség eladó. Iá: 6 mFt. Érdeklődni: 0620-919-4870
* 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.
* 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.
* 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 családi
ház. Ára csak most: 15,5 mFt. Érd.: 70/220-4291.
* 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, tulajdonostól eladó.
Tel.: 20/946-4365.
* Gödöllőn eladó 56 nm-es, 2 szobás felújított, zöldövezeti
lakás. Áron alul, csak kp. 10,8 mFt. Tel.: 20/532-7275.
* 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.
* Eladó a Szent István téren egy 2 szobás, igényesen felújított
lakás (műanyag nyílászárók, beépített konyha, előszoba). Ár
megegyezés szerint. Tel.: 28/410-228, 20/214-0713.
* Eladó Szadán, Gödöllő közigazgatási határa mellett 1578 nmes (31x50) belterületi lakóövezeti telek. Két lakásos ház építhető rá. Víz, gáz, szennyvíz, közművel ellátva és villany,
közvilágítás. Engedélyes kiviteli tervvel rendelkezik. I.ár: 6000
Ft/nm. Tel.: 20/592-1799.
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* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel,
i.ár: 16,9 mFt. 2 szoba összkomfortos, új lucfenyőház 680 nm
telekkel, i.ár: 18,5 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel, i.ár: 29,8
mFt. 2,5 szobás 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba +
nappali 700 nm telekkel, i.ár: 34 mFt. Most épülő 3 szoba +
nappali, 516 nm telekkel, i.ár: 30,5 mFt. TELKEK: kétlakásos
ház építésére alkalmas 833 nm telek, i.ár: 13,7 mFt. 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 nmes lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig
érdekel. Tel.: 20/9341-425, 414-145.
* Gödöllőn, Szőlő utcában egy 37 nm-es egyszobás, egy 69 nmes 1+2 félszobás lakás eladó. Tel.: 420-305.
* Gödöllőn a Harasztban, a városközpont közelében 128 nm
hasznos lakóterű, 4 szobás, 2 fürdőszobás kétszintes családi
ház, különálló garázzsal, bevezetett ipari árammal, 483 nm-es
rendezett saroktelekkel. Iá: 27 mFt. Tel: 20/91-94-870
* 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 összkomfortos, egyedi fűtésű lakás vállalkozásra is alkalmas! Eladó! Érd.:
420-285, 20/939-0841.
* Szadán hegytetőn, gyönyörű panorámás 200 nöl, új építésű
300 nm ingatlan befejezés előtt eladó. Felső szintre belső külső feljárat, így kétgenerációnak is megfelel. I.ár: 25,5 mFt.
Tel.: 70/512-5730.
* Szadán hegytetőn, gyönyörű panorámás 200 nöl, új építésű,
egyszintes, 200 nm szuper igényes, 6 szobás, kétgenerációnak
is megfelelő ingatlan eladó vagy budapesti ingatlanokra cserélhető. I.ár: 47 mFt. Tel.: 70/512-5730.
* Eladó a Kossuth L. utcában 62 nm-es 2. emeleti, frissen
felújított lakás. Tel.: 20/556-6638.
* Elcserélnék váci belvárosi, udvari, 1,5 szobás, cirkofűtéses
önkormányzati lakásomat (pince + padlás) gödöllői vagy
környéki hasonlóra. Tel.: 30/219-7374.
* János utca elején 54 nm-es, 2 szobás, konvektoros (cserépkályha is van), parkettás, erkélyes, 1. emeleti lakás 9 nm
pincével eladó. Ár: 12,8 mFt. Érd.: 30/627-6140, 30/6276129.
* Veresegyházon összközműves, új parcellázású építési telkek
aszfaltozott út mellett, csendes helyen, mégis kitűnő közlekedéssel eladók, bruttó 8875 Ft/nm-től. Tel.: 20/9449-524.
* Szadán 1400 nm-es panorámás, belterületen, építési telek
eladó. Víz, villany bevezetve. Érd.: 30/261-1569.
* Sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában a
park mellett 4. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes, műanyag
nyílászárós, redőnyös, kábeltévés, külön vízórás, klímás, felújított lakás új villamoshálózattal. I.ár: 11.990.000 Ft. Tel.:
20/343-1041.
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* Kerepesen eladó 4,6 ha erdőterület a 3. sz. főút mellett, tulajdonostól. I.ár: 3,8 mFt. Tel.: 20/9666-921.
* Gödöllőn újszerű 3 szoba + nappalis családi ház nagy telekkel
legjobb ajánlattévőnek eladó. Érd.: 70/246-0520.
* INGATLANRA CSERÉLEM 1998-as évjáratú, 626-os MAZDA
automataváltós és más egyéb extrákkal is felszerelt, garázsban tartott, rendszeresen karbantartott és szervízkönyvvel
rendelkező, zöld színű autómat. Beszámítási ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/332-6181.
* 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
* Eladó egy 1,5 szobás vidám, világos kis lakás a János
utcában, a csendes oldalon, tégla építésű házban, gázfűtéssel.
10,2 mFt. Tel.: 30/403-4780 vagy 20/9388-424.
* Gödöllő belvárosi részén, földszintes kertes társasházban
44 nm-es, kétszintes garzonlakás 15 nm terasszal eladó.
Teljes komfortfokozattal, központi fűtéssel, kábeltévé, telefon, ADSL. Augusztusi költözéssel. I.ár: 10 mFt. Tel.:
20/411-6326.
* Eladó Kistarcsán, az Auchan mellett 2 db összközműves, belterületi 721 nm telek. I.ár: 10,5 mFt. Tel.: 30/9074-621.
* Gödöllőn a Szőlő utcában, 2001-ben épült társasházban 90
nm-es lakás kertkapcsolatos terasszal és 2 db garázzsal eladó.
Két szoba és amerikai konyhás nappali, beépített bútorokkal.
I.ár: 27,5 mFt. Tel.: 20/9434-052.
* Valkón Gödöllőtől 12 km-re 1090 nm-es telken, központi
fűtéses, 4 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, nappali, két
bejárattal, melléképülettel eladó. Iá: 13,5 mFt. Tel: (30) 4957697.
* Kazinczy körúton erkélyes, 60 nm-es, 2004-ben felújított,
igényesen kialakított extra felszereltségű lakás eladó. Ár: 14,5
mFt. Tel.: 30/742-9485, 70/547-5932.
* Szent István téren 2. emeleti, parkra néző 57 nm-es, jó
állapotban lévő lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 20/9323-575.
* Gödöllőn az Antalhegyi dombon 231 nöl-es üdülő övezeti
örökzöldekkel beültetett, panorámás telek, rajta egy 32 nm-es,
1és fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs) lakható faházzal.
Iá: 9,5 mFt. Tel: 0620/9194-870
* GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali + 1
szobás lakás, előkerttel, 28 nm-es terasszal, dryvit szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás lakást beszámítok. Iá.: 19,5 mFt.
Tel.: 70/592-7601.
* Akciós ár alatti családi ház, 1 éves, 3 szobás + nappalis és
egy külön bejáratú 35 nm-es helyiséggel eladó, ami üzlet és
lakás céljára is megfelel. Ár: 24 mFt. Tel.: 30/280-8830.
* Antalhegyi út 100. alatt 829 nm zárt kert eladó. Tel.:
20/476-0848.
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld
övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi
öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Érdeklődni: 20/919-4870
* Azonnal beköltözhető a Gödöllő kertváros központjában eladó
4 szoba összkomfortos, emeletes családi ház 200 nöl telken,
alkalmas kétgenerációnak, összeköltözőknek, vegyeskereskedésnek, kitűnő parkolással, szomszédokkal. Tel.:
30/360-3935.
* Legalább 3 szobás, kertes, jó állapotú házat keresek Gödöllő
központjához közel, elsősorban az Alvégen, 20 mFt alatt. Tel.:
20/383-6825.
* Gödöllőn, a Dobogó úton 889 nm telken 30 nm-es, szintes
ingatlan eladó. I.ár: 7 mFt. Érd.: 30/649-2008.
* Erdőkürtön (Gödöllőtől 36 km-re) tetőtér beépítéses családi
ház eladó 729 nm-es telekkel. I.ár: 11 mFt.
* Gödöllőn 1 szobás, 1. emeleti, felújított, konvektoros, kis
rezsijű lakás eladó. I.ár: 8,5 mFt. Tel.: 20/4433-551.
* Gödöllőn, Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, 2
szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. Ár:
11,5 mFt. Tel.: 30/578-9410, 20/225-4404.
* Bp. II. ker.-ben Törökvész úti ltp-en 64 nm-es, 2 + félszobás
összkomfortos öröklakás eladó vagy kiadó. I.ár: 23 mFt. Érd.:
436-370, 20/367-8793.
* Rendkívüli ajánlat! 12 mFt-ért eladó Gödöllőn, Kossuth
utcában 65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás,
lam. padlós, csendes, újszerű állapotú lakás. Tel.: 30/5526257.
* Központban, 73-ban épült, 3 szobás, felújítandó családi ház
600 nm-es telekkel, melléképületekkel sürgősen eladó vagy
értékegyeztetéssel gödöllői, földszinti, 2 szobás lakásra cserélhető. Ár: 25,5 mFt. Érd.: 70/333-4671.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal,
kertvárosban, központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.:
30/9495-449.
* Nógrád megyében, Litkén 3 szobás, nagy családi ház közös
udvarban, bútorozottan, sürgősen eladó. Víz, villany, telefon
van. Az ingatlan hétvégi háznak, nagy családoknak és vállakozásra is alkalmas. Ár: 1,3 mFt. Tel.: 28/413-497.
* Eladó Budapesten az Oktogonhoz közel 74 nm-es, 2. emeleti
2 szobás ("alkovval"), galériázható lakás. Kisebb lakást esetleg
beszámítunk. I.ár: 17,5 mFt. Tel.: 30/6062-821.
* Gödöllő Palotakerti lakótelepen eladó 57 nm 2 szobás,
távfűtéses, erkélyes, vízórás, kábeltévés lakás. Azonnal
költözhető. Érd.: 421-753, 20/254-0018.

* 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 Kazinczy krt-on 60 nm-es, 2 szobás, részben
felújított, jó állapotú, egyedi fűtéses, erkélyes lakás. Iá:
12,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves
építési telek, 60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjához közeli, most épülő 10 lakásos társasházban 30-65 nm közötti lakások augusztusi
beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* 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 új építésű, 170 nm lakóterű, igényes külső és
belső kialakítású, nappali + 2 és fél szobás, 3 fürdőszobás családi ház, beépített gépesített konyhabútorral,
95 nm-es beépített szuterénnel, garázzsal, 620 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 35 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
* 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, 2002ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó.
Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó
részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es
családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó
fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 23MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti,
69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* 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
családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2
terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár:
60MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új
építésű, 42m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2es, 2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező
hitellehetőséggel leköthetők, augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi
ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs, 936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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* 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
* 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
* 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, 70m2-es felújítandó házzal
eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gáz fűtés, terasz, garázs, műhely,
ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Kazinczy körúton jó állapotú, 58nm-es, III.
emeleti, 2 szobás, parkettás lakás. Egyedi gáz fűtés, terasz,
tároló, új konyhabútor. Ár: 12MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2005-ben felújított, 90nm-es családi ház. 1nappali+2szoba, étkező, terasz, tároló, konvektoros
fűtés, 587nm telek. Ár: 23,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* 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,
1nappali+5szobás családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás
terasz, tároló, 32nm-es padlófűtéses garázs, 730nm-es
panorámás telek. Ár: 35MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* POLGÁRI HÁZ ELADÓ 1900-as években épített, nagyon jó
állapotú, rezidenciának alkalmas ház eladó a Kiss József
utcában. Nagyon jó beosztású, 4 szoba, konyha, fürdőszoba,
veranda-színes üvegekkel, muzeális értékű cserépkályhával,
nagy terasszal, garázzsal. Ár: 38MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Családi ház kerttel hosszú távra kiadó Gödöllőn, az Isaszegi
tavaknál. Érd.: 30/213-4882.
* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben új építésű ikerház egyik fele, 3
szoba, 2 fürdőszoba, amerikai konyhás nagy nappali, pincével,
garázzsal. Érd.: 20/392-6192.
* Albérlet kiadó 2 és félszoba + étkező, Plussz mellett, Remsey
körúti. 62 eFt+rezsi. Tel.: 30/397-4656 (a telefonszám javítva!).
* Városközpontban albérlet hosszú távra kiadó. Érd.: 70/3198361.
* 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 bérlőtársat keresek, július 1-től. Érd.: 30/515-1143.
* Gödöllőn, az Ambrus közben 64 nm-es, 2 és fél szobás lakás
augusztus 1-jétől hosszú távra kiadó. Tel.: 20/359-4201; 418033.
* 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 összkomfortos házrész kocsibeállóval, 2-3 fős családnak 33.000 Ft +
rezsiért kiadó július 1-től. Csak hosszú távra! Tel.: 20/4300348, 28/441-038.
* Albérlet kiadó augusztus 1-től! Másfél szobás, Szent János
utcai, 2. emeleti lakás. Érd.: 20/352-5005.
* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű,
bútorozott lakás aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.
* Kiadó Fácán sori lakóparkban 130 nm-es, 2 szintes sorház
garázzsal. (Nappali + 3,5 szoba + 2 fürdőszoba.) Érd.: 30/2138860, 30/274-9941.

Gödöllői Szolgálat
* Frissen felújított 2 szobás lakás az Erzsébet királyné krt-on
július 1-től, hosszú távra kiadó. 55 eFt + rezsi, 2 hó kaució. Tel.:
30/2100-125, 70/454-5987, 70/219-3838.
* Gödöllő Szent János utcában lakás kiadó. 2 szobás, erkélyes,
felújított, bútorozva vagy anélkül. Tel.: 30/448-4538.
* Gödöllőn, a János utcában 56 nm-es, frissen felújított lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 20/459-8265.
* Gödöllőn a Nagyboldogasszony téren új lakás igényesnek
kiadó. Érd.: este 30/7435-265 vagy 28/414-083.
* Lakás kiadó! Gödöllőn városközpontban, szent István tér 4.
sz. alatt 1. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás, összkomfortos, erkélyes, központi fűtéses és távmelegvíz ellátású, bútorozatlan,
telefonos, kábeltévés lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 70/3181383.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét
szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is
alkalmas - családi ház garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.:
30/9489-426.
* Gödöllőn a Testvérvárosok útján jó állapotú, másfél szobás
összkomfortos, bútorozatlan családi ház kiadó. Tel.: 30/3214567.
* Eladó Gödöllőn a János utcában 59 nm-es, 4. emeleti lakás
jó állapotban. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/639-5774.
* Gödöllő belvárosában, Erzsébet körúton 2,5 szobás lakás
kiadó. Tel.: 20/5162-962.
* Kiadó a Szabadság úton 1 szobás, 1. emeleti konvektoros
lakás július 1-től havi 45 ezer Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel.:
30/273-0108.
* Kiadó! Külön vagy egyben egy db egyszobás és egy 3 szobás,
amerikai konyhás lakrész Gödöllő-Öreghegyen, helyi
buszjárathoz közel. Tel.: 30/6062-821.
KIADÓ
* KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRE ALKALMAS INGATLAN
BÉRELHETŐ: 1, Veresegyház, Állomás út 19. sz. épület
emeletén; 2, Nagytarcsa, Petőfi u.-i KULTÚRHÁZBAN; 3,
Gödöllő (Szabadság tér 4.) az ÁRUHÁZ emeletén üzlethelyiség
bérelhető. Érdeklődni lehet a Gödöllő COOP Rt.
FŐKÖNYVELŐJÉNÉL. 2100 Gödöllő, Körösfői út 34. Tel.:
28/410-130.
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Semmelweis utcában, teljesen felújított,
120nm-es, 3szobás családi ház, 931nm-es panorámás, rendezett telken igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, garázzsal igényesnek kiadó. 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
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/9420-455.
* 60 nm-es családi ház a Penny Markettel szemben augusztustól hosszú távra kiadó. Elsősorban irodának, vállalkozásoknak. Tel.: 30/9591-604, 30/525-9645.
* 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.: 413550.
* Patak téren téglaépítésű GARÁZS KIADÓ. Tel.: 30/743-5310.
* Antalhegyi söröző kiadó. Cím: Gödöllő, Antalhegyi út 48. Tel.:
20/9390-824.
* Kiadó Gödöllőn, a Kossuth L. utcai üzletsoron (a Plusszal
szemben) 100 nm földszinti + 50 nm tetőtéri üzlethelyiség,
hosszú távra. Üzletnek, irodának, rendelőknek. Tel.: 30/9617621.
* Kiadó Gödöllőn Kézi-Autó-Mosó + egy 120 nm-es tetőtéri
lakás egyben, vagy külön. Tel.: 30/9915-554.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 30/20-20050.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség jó parkolási
lehetőséggel kiadó! Tel.: 30/971-7337.
SZOLGÁLTATÁS
* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/2804149.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés.
Tóth László. Tel.: 30/9229-553.
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* Kisvállalkozások és vállalkozók könyvelését vállalom. Tel.:
30/3715-215.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta
készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét
is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542,
mobil: (20) 3685-888.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók
komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/450-6198, 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere,
wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK:
lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági
rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.:
452-542, 20/997-4004.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277963 vagy 20/9947-715.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként
is. Tel.: 30/20-200-45, 30/528-7777.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok.
Érd.: 06-70-944-2377.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* 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, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Bojlertisztítást, javítást, kisebb-nagyobb villany-, illetve
vízszerelési munkákat vállalok. Tel.: 70/528-9720.
* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. Tel.: 30/340-7317.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Igény szerinti
lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.
* Villanyszerelés! Családi és vikendházak szerelése,
felújítása. Hibaelhárítás 0-24-ig. ELMÜ ügyintézéssel. Tel.:
20/9352-138.
* Gyógylábápolás, vastag gombás benőtt köröm,
bőrkeményedés, tyúkszem, szemölcs szakszerű kezelése,
ápolása. Pedikűr Szalonom, Gödöllő, Szabadság u. 13. sz.
alatt, a buszpályaudvarral szemben. 25 év szakmai háttér.
Nyitva: H-P: 9-17-ig. Tel.: 20/532-7275.
* 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.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése.
Tel.: 20/2038-718.
* Külső homlokzatszigetelő rendszer (dryvit) forgalmazása.
1690 Ft/nm áron. Teljes körű kivitelezés garanciával, referenciamunkákkal. Helyszíni felmérés. Érd.: 30/912-5070.
* Kőműves- és ácsmunka, festés, tapétázás, gipszkarton szerelés,
burkolás, homlokzatszigetelés, házak utólagos hőszigetelése, térburkolatok. Hívjon, velünk jól jár! Tel.: 20/375-5034.
* Alkalmi munkát, építkezésnél segédmunkát, ház körüli
munkát vállalunk! Érd.: 20/9377-428.
* Kőműves-burkoló-ács munkák vállalása. Családi házak
építése, felújítása. Tel.: 30/369-2381.
OKTATÁS
* Angol nyelvoktatás profi körülmények között. (20)
216-62-40.
* TOP-TAN Nyár: Felkészítés angol, német intenzív közép-, felsőfokú nyelvvizsgára (Origo, TELC, FCE, Pitman , közép-, emelt
szintű érettségire, pótvizsgára felkészítés. Korrepetálás
matematika, magyar, angol, német tantárgyakból. Intenzív
kezdő: angol, német, spanyol, francia Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-224-75-63
www.toptan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu
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* Némettanítást vállal friss diplomás. Állásajánlat is
érdekel. Tel.: 30/6068-302.
* Német 20 órás, interzív beszédkészség fejlesztő és írásbeli nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok (4 fő) július 3-tól
július 15-ig, 17-28-ig naponta 8-10 óráig, 10-től-12-ig, 1517-ig,17-19-ig alap és középfokon. Beiratkozás: június 30ig. Tel.: 418-537; 30/240-4057, Kollarics.
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és
fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/686-4107.
* Német tanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel.: 30/274-1797.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden 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
alapoktól. 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.
* Számviteli oktatást, pótvizsgára való felkészítést vállalok. Tel.: 30/990-4662.
* ANGOL TÁBOROK! Július 11-15: olvasótábor, chat-klub
tiniknek. Augusztus 22-26: sulira hangoló. 5x2 óra
megfelelő létszámnál 6000 Ft/fő/hét. Érd.: 20/247-9022.
* Francia nyelv tanítása, korrepetálása, nyelvvizsgára,
pótvizsgára felkészítés. Tel.: 20/5633-806.
* Angol, magyar vizsgára felkészítés, korrepetálás gyakorlott ELTE-s egyetemistától. Érd.: 20/823-1731.
* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést vállal a nyári
szünetben is. Tel.: 30/658-6284.
ÁLLAT
* Elveszett - keressük! Jún. 21-én a Kastély környékéről
Bendzsi névre hallgató fehér, vágott szőrű, 5 éves puli
kutya. Ismertető jele: a nyelve helyén vágott sebhely.
Aki tud róla, kérem hívja a 20/2452-551 vagy a
20/476-0848-as számot.
* Eladó egy nagyon szép WESTIE szuka kiskutya
törzskönyvvel, oltva, féregtelenítve. Tel.: 70/250-9060.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* SEAT IBIZA (1987-es) 60.000 Ft-ért bontásra eladó.
Műszaki: 2005. június közepéig. Érd.: 06-20-3135-816.
* 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.
* 1994-es SKODA Favorit combi eladó. Vizsga 2007-ig.
Iá.: 240 ezer Ft. Tel.: 20/991-0524.
* Eladó Mazda 323-as 1300-as, 94-es évjáratú, 2007-ig
műszaki. Extrák: központi zár, riasztó, autórádió, elektromos tetőablak, állítható kormánymagasság, ülésmagasság. Érd.: 20/460-3511.
* Eladó Suzuki Swift 1.0, 1993-as évjárat, fehér, 5
ajtós, műszaki 2007 febr-ig. I.ár: 550 eFt. Tel.: 20/5255228.
* Eladó nagyon jó állapotban lévő 4 személyes Bastel
lakókocsi. Tel.: 421-655, 20/339-8568.
* Új 35 AH Hoppecke német akkumulátor garanciával,
számlával, Suzukihoz, Nissan Mikrához, stb, 700 eFt-ért
eladó. Tel.: 417-632.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS
GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE.
Teherautók, személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és
túlméretes fékpofa szabályozás. Szerelés igény szerint.
GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415966, 20/3303-396.
ADÁS~VÉTEL
* Franciaágy eladó! 170x200-as, jó állapotban lévő 2 db
éjjeliszekrénnyel. Ára: 60 ezer Ft. Tel.: 70/3828-422.
* Ülőgarnitúra eladó, 3+2+1, szövet anyag, terakotta
szín. Jutányos áron. Tel.: 30/3822-498.
* 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.
* 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.
* Töltőföld eladó, szinte ingyen. Gödöllőn. Bontásból
eladó ajtók, ablakok, kisméretű tégla, szép cserépkály-

ha. Tel.: 20/9316-087. * Új fatüzeléses fürdőszobahenger és 2 db Skiff sátras utánfutó eladó. Érd.:
30/9835-497.
* Bontott építőanyag, cserép, szaniter, stb olcsón eladó.
Tel.: 20/9449-524.
* 160 x 180 cm-es plüss franciaágy 2 db plüss éjjeli
szekrénnyel, meegkímélt állapotban eladó. Tel.: 70/5209890.
* Eladó 700 db használt cserép 15 Ft/db (Csabai
mázas), 1 db bejárati ajtó 200 x 210 cm 10 eFt, 1 db
felvonulási építmény (vasváz, pozdorja borítás) 3 x 4 m
10 eFt. Érd.: 20/916-0801.
* Acéltorony, 7-8 m magas, kecses, festett, szétszerelhető, AM-MIKRO parabolával vagy anélkül eladó. Ár: 28
eFt. Tel.: 20/944-4358.
* Fémpolc, salgó, négy 1m x 1m felülettel eladó.
(Festést igényel.) Ár: 8 eFt. Tel.: 20/944-4358.
* Leander, gyönyörű, teltvirágú, 2 méteres fehér, sárga,
rózsaszín eladó. Alig használt 1,4 kw-os kompresszor,
fagyasztóhoz, nagy hűtőhöz eladó. Tel.: 30/5353-650.
* Jó állapotban lévő konyhabútor, franciaágy eladó. Tel.:
20/444-5790.
* Kerti fóliák nagy választékban méretre vágva, rövid
határidőre rendelhetők! (1-2 munkanap!) 0,5 mm vastag
4,6,8 m szélességben 600 Ft/nm áron, 0,8 mm vastag
4,6,8 m szélességben 1000 Ft/nm áron, 1 mm vastag
4,6,8,10,12 m szélességben 1266 Ft/nm áron. A geotextília a fizikai behatásoktól védi a fóliát: 220 Ft/nm.
Kerti tó és medenceápoló szerek (algaölő, stb.)
kaphatók. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő,
Szabadság út 28/b. Tel.: 419-051.
* Töltőföld elvihető Gödöllőről. Továbbá bontásból ajtók,
ablakok, téglák, szép cserépkályha eladó. Tel.: 20/9316-087.
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; 20/967-4009.
EGYÉB
* Siófok Aranyparton 3 km-re nyaralási lehetőség!
Csendes, nyugodt környezetben különálló házrész
kiadó, nagy kert, grill lehetőség. Tel.: 06/84-355-167.
* Tenerifére (Kanári - szigetek) szóló 100.000 Ft
értékű szállásutalvány kedvező áron eladó. Tel.:
70/315-9182.
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Egy bajnoki cím, egy harmadik hely

Pingpongozz, ne drogozz!

Eredményes öregfiúk

A szünidő kezdetével a nyári iskolai szünetben sem
szeretnénk, ha a pingpongozásról lemaradnátok.

Egyenletes, jó szerepléssel
az utolsó négy forduló előtt
már megnyerte a bajnokságot a Pelikán GLC öregfiúk
labdarúgó csapata. Külön
öröm, hogy a másik gödöllői egyesület, a GEAC öregfiúk csapata a harmadik helyen végzett.
Szombaton már a megyei döntõben játszottak a pelikános öregfiúk. A városunkban megrendezett körzeti bajnokok megyei döntõjében azonban már nem tudta az elõzõ formáját hozni a
csapat, amely nem a várakozásnak megfelelõen
szerepelt, s így csak a harmadik helyet szerezte
meg. A végsõ sorrend a megyei öregfiúk döntõn: 1. Tápiószentmárton, 2. Pilisszentiván, 3.
Pelikán Gödöllõ, 4. Göd Dunapart csapata.
A bajnokcsapat tagjai: Állók: Bankó György,

Minden szerdán, délután 16-tól 22-ig a palotakerti Trafo Club
fedett teraszán lehet pingpongozni.

Játék, nyári meglepetésekkel!

A „látható beszéd“ sikere
A bajnokcsapat

dr. Gémesi György, Kiss Csaba, Pataki József,
Szovonya Zoltán, Bartalis Zsolt, Imre Ferenc,
Kelemen Barna, Zagyva Lajos, Varga István.
Guggolók: Sági Attila, Vojna Gábor, Juhász József, Bánhegyi Béla, Sztriskó István, Gedei
Sándor, Rab Péter, Sas Béla, Botszki László.
Csapatvezetõk: Pintér Miklós, Bara László,
Malatinszki József. Képrõl hiányzik: Kovács
Béla, Dobes Attila, Parai István.

Atlétika

Deák-Nagy és Gólya bajnok
Serdülő összetett Budapest és Pest
megyei bajnokság
Deák-Nagy Marcell és Gólya Balázs magabiztosan lettek a legjobbak a megyében. DeákNagy aranyjelvényes teljesítményével az abszolútban is az elsõ helyet szerezte meg.
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m: 1. Újvári Bella; 3. Székelyhidi Blanka, 800
m: 1. Újvári Bella; 2. Bozsik Dóra, kislabda: 2.
Újvári Bella; 3. Bozsik Dóra. 11 évesek: 60 m:
2. Rendik Zsófia; 4. Kovács Janka, 800 m: 1.
Szabó Luca; 2. Kovács Janka. Kislabda: 2. Szabó Luca; 3. Rendik Zsófia

gokban az euritmiának, mint tantárgynak, és mint mozgás-mûvészeti formának a jelene és a jövõje.
Magyarországon az euritmia ma
különleges helyzetben van. Egyrészrõl most építkezik, hisz 1989 óta van jelen az
oktatásban, másrészrõl viszont már 2006-tól hivatalosan elfogadott választható érettségi-tantárgy lesz. Ez egy óriási lehetõség a számunkra,
hiszen alkalmunk lesz ennek a mûvészeti ágnak
nagyobb nyilvánosságot adni. Azon 11. és 12.
osztályos diákok közül, akiknek most lehetõségük nyílott az idei nemzetközi euritmia-fesztiválon való részvételre, többen is vannak, akik
euritmiából szeretnének érettségi vizsgát tenni.
Õk olyan diákokkal találkozhattak, akik az euritmiát több évtizedes múltra visszatekintõ iskolákban tanulják.
A Fesztivál egész ideje alatt érzékelhetõ nyitott, közvetlen, jó hangulat, a közös munka öröme, a mûvészi atmoszféra mindenki számára
megújulást, ötleteket, s egyúttal kellemes kikapcsolódást is nyújtott. Új tervek, új barátságok szövõdtek, a szervezõk fáradhatatlan munkájának gyümölcse pedig több száz elégedett,
mosolygós arc, akik izgatottan készülnek a következõ találkozóra.
H. Gy.

Euritmia fesztivál
A Gödöllői Waldorf Gimnázium növendékei abban a kitüntetésben részesültek, hogy májusra meghívást kaptak
Németországba, Witten-Annenba, a
második Európai Ifjúsági Euritmia-Fesztiválra.
A 10 diák, a 11. ill. 12.-osztályból, óriási sikerrel képviselte hazánkat, ahol hét ország waldorf
iskolásainak, euritmia hallgatóinak és színpadi
mûvészeinek elõadásait csodálhatta az érdeklõdõ közönség (Euritmia: Látható beszéd: az emberi mozgás által láthatóvá vált beszéd.).
A gödöllõi csoport programjában, Horváth
Györgyi koreográfiájával és vezetésével J. S.
Bach, F. Kreisler mûvek, és Weöres Sándor illetve Torday Tamásnak, a gimnázium 11. osztályos
diákjának versei kerültek színpadi feldolgozásra. A délutáni és esti elõadásokat kirándulások
és workshopok (ún. szakmai mûhely-megbeszélések) egészítették ki. Közös beszélgetéseken ismerhettük meg, hogyan alakul más orszá-

Paulinyi emlékverseny
Vágó Mónika egyre jobb formában
A Paulinyi emlékversenyen 100m-en 12,13
mp-es remek idõeredménnyel szerzett második
helyet a GEAC ifi válogatott sprintere. Sajnos,
a 2,3-as hátszél miatt az eredmény nem tekinthetõ egyéni csúcsnak, 2 m-es hátszél a hivatalosan még megengedett határérték.

A kicsik egyre csak gyűjtik az érmeket
Bp. Honvéd versenyén: Lányok: 10 évesek: 10

Lányok: 10 évesek: távol: 1. Újvári Bella; 3.
Bozsik Dóra, 60 m: 1. Újvári Bella; 3. Székelyhidi Blanka, 800 m: 1. Újvári Bella; 2. Bozsik
Dóra; 3. Horváth Réka, kislabda: 1. Újvári Bella; 2. Bozsik Dóra, 11 évesek: 60 m: 3. Rendik
Zsófia. 800 m: 1. Zsiros Zsanett. 12 évesek: 60
m: 1. Csikós Mónika
Fiúk: 10 évesek: 60 m: 2. Kovács Huba. 800 m:
1. Pápai Márton; 3. Kovács Huba. Távol: 3.
Kriszt Botond.

Elismerés a legjobbaknak

Díjazták a teljesítményt (I.)
Az idei Jó tanuló és jó sportoló díjátadó
ünnepségen közel 250 diák kapott elismerést kiemelkedő tanulmányi munkájáért, a diákolimpia országos döntőjében elért kiváló eredményeiért, valamint a különböző zeneművek színvonalas, művészi előadásáért. A remek teljesítményt nyújtó gödöllői diákok a Petőfi
Sándor Művelődési Központ aulájában
vehették át jutalmukat. A színházteremben dr. Gémesi György polgármester
köszöntötte a díjazottakat, felkészítő
tanáraikat, edzőiket és a tanulók szüleit. Ezután az iskolák által kiválasztott,
legjobb eredményt elérő, kitűnő, vagy
jeles tanulóknak díszes serleget adott
át, amelyen a következő olvasható: Jó
tanuló, jó sportoló 2005.
A díjat kapta: Lochte Vanessa (Damjanich)
sportakrobatika, edzõje: Kõhler Ákos; Kovács
Gábor (Erkel) atléta, edzõje: Gadanecz György;
Szádvári Krisztina (Hajós) atléta és kézilabdázó, edzõje: Majoros Gusztáv; Varga Eszter (Madách) atléta, edzõje: Máté Alpár; Budai Henrik
(Montágh) asztalitenisz, edzõje: Orgoványi Imre; Kurucz Katalin (Petõfi) röplabdázó, edzõje:
Hollósy László; Gémesi Csanád (Premontrei)
vívó, edzõje: Schubert László; Burgyán Annamária (Református Líceum) atléta, edzõje Gerényi Péter; Bitter Annamária (Szent Imre) mûkorcsolyázó, edzõje: Tóth Zoltán; Kalló Imre (Török) kézilabdázó, edzõje: Gõz Tibor; Langer
Ágnes (Zeneiskola) hegedû, tanára Béres Ágota.
A tizenegy díjazottnak külön gratulálunk!
A díjazottak tiszteletére az ünnepség elsõ részében a 2004. évi Megasztár gyõztese, Tóth

Veronika énekelte legkedvesebb számait. A mûsor méltán aratott nagy sikert a zsúfolásig megtelt nézõtéren helyet foglaló közönség körében.

Diákolimpián elért eredmények:
Damjanich János Általános Iskola: sportakrobatika 3. Lochte Vanessza és Papp Karolina, 5.
Juhász Enikõ, Kovács Zsófia, Papp Karolina,
edzõ Kõhler Ákos, Kõhler Ákosné.
Erkel Ferenc Általános Iskola: mezeifutó csapat és 4x1000 m-es váltó 1. Ágoston Máté,
Czindrity Attila, Dékány Jenõ, Horváth Bálint,
Kovács Gábor; mezeifutó csapat 5. Duczon Eszter, Kalmár Tímea, Ofella Edit, Simon Lilla,
Ulakics Enikõ; 10x200 m-es váltó 5. Bartók
Alexandra, Kerekes Dalma, Kalmár, Markóczy
Diána, Rédei Noémi, Ágoston, Barkóczi Ádám,
Császi András, Dékány, Horváth; mezeifutás 9.
Czindrity; súlylökõ csapat 12. Barkóczi, Császi,
Kõrösi, Papp Gergely, Ribai Dénes, edzõ Gadanecz György, testnevelõ Molnár Márta. Ritmikus gimnasztika 11. Miranda Marcia, 12. Borbély Zita, edzõ Ladányi Beatrix.
Hajós Alfréd Általános Iskola: vívás csapat 1.
Béke Bence, Csjernyik János, Seregi András,
Szabó Ákos, csapat 2. De Luca Giulia, Puskás
Mária, Tamássy Réka, egyéni 5. De Luca Giulia,
8. Seregi András, edzõ Kurucz Balázs, Navarrete József, Schubert László; ritmikus gimnasztika
6. Csomai Renáta, edzõ Ladányi Beatrix; atlétika többpróba egyéni 2. Szádvári Krisztina, csapat 2. Bajnóczi Viktória, Barján Bianka, Csomai
Renáta, Hucskó Diána, Sallai Daniella, Szabó
Viktória, Szádvári; kislabdahajítás 5. Szádvári;
mezeifutó csapat 10. Bajnóczi, Csomai, Harangozó Éva, Hucskó; 4x100 m-es váltó 12. Barján,

Gödöllői fiú a ranglista élén

Szörényi Zoltán Eb-szintes!
A szlovéniai Velenjében megrendezett nemzetközi atlétikai versenyen Szörényi Zoltán
525 cm-rel nyerte meg a rúdugrást, amivel
teljesítette az Erfurtban megrendezésre kerülõ utánpótlás Európa-bajnokság nevezési
szintjét. Ezzel az eredménnyel õ vezeti a

2005. évi magyar ranglistát.
A hétvégén az utánpótlás bajnokságot is fölényesen nyerte meg 500 cm-rel. Pályafutása során ez volt a tizedik egyéni magyar
bajnoki címe a korosztályos bajnokságokon.
szk

Hucskó, Szabó, Szádvári; többpróba csapat 12.
Gombár Dávid, Gólya Balázs, Kolláth Renátó,
Mészáros Attila, Molnár Bertalan, Silye Máté,
edzõ Majoros Gusztáv, testnevelõ Koleszáné
Petrovszki Mariann. Kézilabda csapat 5. Barján,
Fogd Eszter, Hucskó, Kiss Barbara, Orosz Eszter, Sallai, Szabó, Szádvári, Székely Tímea, Tácej Tamara, edzõ Majoros Gusztáv.
Madách Imre Szakközépiskola: diszkoszvetés
2. Varga Eszter, edzõ Máté Alpár. Petõfi Sándor
Általános Iskola: vívás 1.Tóth Fruzsina, edzõ
Fekete Gábor; röplabda országos elõdöntõ 3.
Bergl Alexandra, Berze Zsófia, Érsek Szilvia,
Karlik Szandra, Kurucz Katalin, Nagy Beáta,
Polyák Patrícia, edzõ Hollósy László. Premontrei Szent Norbert Gimnázium: vívás 1. Bobok
Csilla, 1. Gémesi Csanád, 2. Gémesi Bence, csapat 1. Balogh Levente, Gémesi Bence, Gémesi
Csanád, 3. Annus Réka, Bobok Csilla, Gémesi
Boglárka, edzõ: Kurucz Balázs, Navarrete József, Schubert László; atlétika rúdugrás 2. magasugrás 5. Székely Nóra, rúdugrás 8. Szörényi
Tamás, edzõ Szörényi istván; tájfutás 3. Kinde
Mátyás; labdarúgás 5. Bajnóczi Johanna, Bajnóczi Teréz, Bobok Csilla, Dohány Rita, Kollár
Fanni, Herczeg Zsuzsanna, Tóth Viktória, edzõ
Sárdi Erzsébet, Szörényi István.
Református Líceum: mezeifutó csapat 6. Burgyán Annamária, Gyõri Blanka, Klincsek Krisztina, Mácsai Anna, Paulusz Bogáta, edzõ Gerényi Péter; vívás 6. Kelemen Csiki Melinda, lovastorna 7. Udvarhelyi Anna. Szent Imre Katolikus Általános iskola: vívás csapat 1. Balogh Attila, Rózsa László, Tolnai Gábor, edzõ Fekete
Gábor; sportakrobatika 1. Farkas Regina, Szamosi Anikó, edzõ Kõhler Ákos; mûkorcsolya 2.
Bitter Annamária, edzõ Tóth Zoltán, ritmikus
gimnasztika 6.Szekeres Eszter, edzõ Kõhler
Ákos.
Török Ignác Gimnázium: atlétika 100 m 2.
Vágó Mónika, 200 m 2. Bakk Ágnes, rúdugrás
3. Várszegi Tamás, súlylökés 4. Szekeres Ta-

más, 6. Somogyi Gergõ, diszkoszvetés 6. Somogyi Nándor, 100 m 6. Csikós Gergõ, edzõk Benkõ Ákos, Máté Alpár, Szörényi István; vívás 1.
Benkó Réka, csapat 1. Gáll Csaba, Papp János,
Vass Nándor, edzõ Schubert László; kézilabda
4. Both Eszter, Csíder Gyöngyvér, Fábián Lídia,
Horváth Ágnes, Kisgergely Viktória, Kozák
Emese, Kóti Dóra, Kurucz Anna, Máté Boróka,
Palotay Lilla, Radó Júlia, Sárdi Patrícia, Veres
Klára, edzõ Farkas Balázs, 6. Celler Miklós,
Gáll Péter Szabolcs, Gólya Balázs, Herczegh
Máté, Horváth Szilveszter, Jóljárt Ádám, Matos
Levente, Péli Máté, Richter Ádám, Saska
Ádám, Sándor István, Seregi Dávid, Simon
Bence, Szabó Gábor, Tóth Imre, Zakor Gergely,
edzõ Gõz Tibor; röplabda országos területi 2.
Almási Dorina, Cirkov Marija, Fibecz Alexandra, Kovács Ivett, Kufferstein Nelli, Papp Lilla,
Szabó Zsuzsanna, Tóth Zsuzsanna, Tusán Eszter, edzõ Magyar Gergely.
Az ünnepség végén dr. Gémesi György polgármester külön köszöntötte a Gödöllõi Góliát
DSE 1994-es korcsoportos labdarúgóit, akik a
németországi Marl-ban megrendezett nemzetközi tornáról elhozták az elsõ helyezettnek járó
hatalmas kupát. A rangos torna elõdöntõjében a
holland Feyenordot, a döntõben pedig a Dortmund csapatát gyõzték le.
A csapat tagjai: Dézsi Attila, Farkas Gábor, Fekete Gergely, Háló Bu-da, Kaiser László, Keszég Miklós, Lukács Attila, Milkó Dávid, Somogyi Levente, Tóth Barna, Tötös Tamás, Urbán
Martin, Wild Tamás, edzõ: Szuhai Attila, kapusedzõ: Tötös Tamás.
Azok a tanulók, akik az ünnepségre nem tudtak eljönni, a jutalmukat átvehetik a Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodán (222-es iroda).
(A tanulmányi eredményekért, a tanulmányi
versenyeken elért eredményeikért díjazottak
nevét következõ számunkban közöljük.)
-esztí-
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Kányádi S.: Somvirággal, kakukkfűvel
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Beküldési határidõ: 2005. július 14.
A 23. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Drága jó iskola / Iskola udvara, iskolapad /
Hurrá, ma sok gyerek öröme nagy / Kifelé rajzik
a siserehad“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

lási utalványát nyerték: Szél Ferencné, Fácán sor 23., Zsigri Zoltán, Köztársaság u. 62.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Moravecz Ágnes, Béri Balogh Á. u. 9.,
Sziklai Istvánné, Palotakert sétány 2.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Lakatos
Erzsébet, Kandó Kálmán krt. 45., Scheimann
Veronika, Fûzfa u. 28.

Máltai lovagok avatása

Fotó: Kovács Éva

NÉGYSZERES

Lovaggá avatási ceremónia helyszíne volt június 24-én, szombaton a Gödöllői Királyi Kastély díszterme. A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend autonóm perjelségeinek szövetsége
ütötte lovaggá a hazai közélet több jeles képviselőjét, köztük Oszter Sándor színművészt. Az eseményen tizenhárom országból érkezetek lovagok, köztük Dom Lorenzo régens, nagymester az egész
világot átfogó szervezet legmagasabb tisztségviselője.

