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Senki nem maradt segítség nélkül

Kedves Olvasóink!
Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk

Fotó: Tatár Attila

Felhőszakadás Gödöllőn
Hétfő reggel villámcsapások közepette hatalmas eső zúdult Gödöllőre,
alig több mint két óra alatt házakat,
pincéket, kerteket öntött el a víz, s
tett utakat járhatatlanná. A gyors felismerésnek köszönhetően a felhőszakadás kezdete után háromnegyed
órával összeült a válságstáb az önkormányzatnál, majd újabb fél órával később megkezdődött a kárelhárítás és
-felmérés, ami azóta is folyamatosan
tart. Jó hír, hogy senki nem maradt
segítség nélkül, és senkit nem kellett
kiköltöztetni, pedig még hétfő éjszaka és kedden délelőtt is folytatódott
az eső.
A vasárnap érkezett front miatt országos esõzés alakult ki, ami környékünkön elõször
Csömört öntötte el, nagy károkat okozva.
Nem egészen egy nappal késõbb Gödöllõ is
átélte ugyanazt. Hétfõn a kora reggeli órákban
óriási felhõszakadás volt városunkban, ami
semmit nem kímélt. A szakértõk szerint Magyarországon legalább 15 éve nem esett ennyi
esõ egyszerre, mint hétfõn: alig 2 óra leforgása alatt 80 mm csapadék zúdult Gödöllõre. Az
elmúlt napok csapadékos idõjárása az egyik
legkomolyabb bajt nálunk okozta.
Az önkormányzathoz az elsõ segélykérõ hívások fél nyolc körül futottak be: kiöntött a

Alapítva 1992

2005. június 30.
és
augusztus 11. között
2 hetente jelenik meg.
A megjelenési idõpontok
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

Nagyon sok otthont tett tönkre
a hirtelen jött vízözön

Rákos- és a Besnyõ-patak; az utakat alámosta
a víz, autók estek bele; a hordalék gátakat
emelt, a közlekedés helyenként megbénult; a
víz házakat, kerteket, garázsokat és pincéket
öntött el; az átereszek eltömõdtek; az aluljárót

elöntötte a víz; a vécéken keresztül a szennyvíz visszafolyt az épületekbe; kiömlöttek az
emésztõgödrök; villanyoszlopok és kerítések
dõltek ki; stb.
(folytatás a 2. oldalon)
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Bármilyen, az esõzésekkel kapcsolatos problémával Gödöllõ város önkormányzatához (28/
529-100 vagy 28/529-195), a VÜSZI Kht-hoz
(28/410-988) vagy a tûzoltósághoz (28/420-011
vagy 105) lehet fordulni. Ha valakinek szivattyúzásra van szüksége, akkor a tûzoltóságot kell
hívni. Az ingyenes klórmeszet az önkormányzatnál (Szabadság tér 7.) lehet beszerezni.

(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Gémesi György polgármester azonnal válságstábot hívott össze, reggel nyolckor, délben, este hatkor és még a folyamatos éjszakai
esõzés miatt éjfélkor is a tûzoltóság, a polgári
védelem, a polgárõrség, az ÁNTSZ, a
VÜSZI, és az önkormányzat illetékes irodáinak képviselõivel értékelték a helyzetet és
határoztak a további teendõkrõl. A köztes
idõben a károkat szenvedett területeket látogatták meg, hol mekkora és milyen kár esett,
illetve milyen azonnali segítségre van szükség. Szerencsére sehol nem kellett a lakókat
kiköltöztetni, az esõzés csillapodása után
összefogással mindenütt hozzá lehetett látni a
károk elhárításához. A legsúlyosabb helyzet
Máriabesnyõn alakult ki, ahol még a hétfõ
délutáni órákig is víz borította a kerteket. Sajnos a hirtelen lezúduló vízmennyiség miatt
sokhelyütt beomlottak az árok- és támfalak,
eltömõdtek az átereszek és a víz kilépett
medrébõl. Volt, ahol nem az utca felõl, hanem
a kertek alatt érkezett az ár.

Elöntött kert (II.)

Mint megtudtuk, a legfontosabb az elöntött
épületrészek kiszivattyúzása és az utak használhatóvá tétele, az alámosások megszüntetése és a hordalékok eltüntetése volt. A tûzoltóA gödöllõi tûzoltóság Budapestrõl, Hatvanból,
Hevesrõl és Üllõrõl is kapott segítséget. Szükség
volt rá, mert mialatt Gödöllõn a vízzel hadakoztak, Kerepesen és Zsófialigeten villámcsapás miatti tûzhöz riasztották tûzoltóinkat. Késõbb aztán
Gödöllõn, a Batthyányi utcában is villámcsapás
miatt gyulladt ki egy ház tetõtere.

Az alsóparki leomlott árokfal

Elsüllyedt autók

ság, a polgári védelem és az önkormányzat
szivattyúi folyamatosan dolgoztak, még éjszaka is, és ennek köszönhetõen hajnalra
mindenhonnan kiszivattyúzták a vizet. Csak a
tûzoltóság hétfõ estig 6000 köbméter vizet
szivattyúzott ki. A Városi Tûzoltósághoz keddig (lapzártánkig) több száz bejelentés érkezett, de a VÜSZI-t és az önkormányzatot is
legalább ugyanannyien hívták. A VÜSZI folyamatosan dolgozik, egyelõre a mûszaki
mentés, a közterületek rendbetétele folyik. A
végleges megoldásokra a jó idõ érkezte után
lehet visszatérni.
Már hétfõ délben intézkedtek 300 kg klórmész beszerzésérõl, amelyet a fertõtlenítéshez lehet felhasználni, az ÁNTSZ és a polgári
védelem gumikesztyûket és légzésvédelmi
maszkokat is ad mindenkinek.
A polgármester kezdeményezte a biztosító
társaságok vezetõivel való egyeztetést is,
hogy minden helyszínre még hétfõn, de legésõbb keddig menjenek ki a kárfelmérõk.

A Klapka utca felé...

Elöntött kert (III.)
Az árokfal elsorodt
betonelemei torlaszolták el az árkot

Tatár Attila
Fotók: a szerző

Nagyon sok helyen komoly gondot okozott,
hogy az árkok és átereszek nem voltak képesek
elvezetni a hirtelen érkezett nagy víztömeget.
Fontos hangsúlyozni, hogy az árkok és átereszek
tisztántartása nem önkormányzati feladat, egy
rendelet szabályozza, hogy az ott lakók kötelesek azokat karban tartani. Ahogyan telente az ingatlanuk elõtti részen az ott lakóknak kell eltakarítani a havat…
„Vízesés“

Testületi ülés
Telt házas a Hajós iskola
A városközponthoz közeli, mégis kertvárosi
környezetben elhelyezkedõ Hajós Alfréd Általános Iskola pedagógiai munkájának középpontjában kezdettõl fogva a tanulók képességeinek és
személyiségének fejlesztése, a testi és lelki nevelés
harmóniájának megteremtése áll, tartalmazta
Zmák Júlia igazgató beszámolója, amit Gödöllõ
város képviselõ-testület egyhangúlag elfogadott
június 23-ai ülésén.
Az iskola tanulói létszáma 590 és 600 között
mozog. Csökkenés nem várható, de ennél többen
nem is férnek el. A körzetben lakó családok gyermekeit mind fel tudják venni. Minden évfolyamon
3 osztály van és az elsõ évfolyamon mûködtetik a
város kis létszámú osztályát. (Ide azok kerülnek,
akiknek a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
alapján egy lassúbb tempójú tanulási módszerre
van szükségük. Ez évente 9-13 kisdiákot érint.)
A Hajósban összesen 25 osztályban tanulnak a
gyerekek; ezekbõl 12 osztályban van emeltszintû
testnevelés, ahová képesség- és orvosi vizsgálat
alapján lehet bejutni. Négy éve döntötték el, hogy
évfolyamonként 2 helyett 1 tagozatos osztályt indítanak. Így tudják az igényeket is figyelembe véve a felszabadult óraszámokat egyes tantárgyak
(angol nyelv, számítástechnika, matematika) csoportbontására, óraszámának emelésére fordítani.
Bár a továbbtanulás szülõk felelõsségére épül, a
Hajós iskola már 7. évfolyamon pályaválasztási
tréninget szervez a Szent István Egyetem megfelelõ ismeretekkel rendelkezõ hallgatóinak bevonásával. A Szülõk Akadémiájának õszi elõadásán
Hogyan válasszunk iskolát? címmel külsõs szakemberek szolgálnak gyakorlati tanácsokat. A diá-

Gödöllői Szolgálat

kok részt vesznek a munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási kiállításon, és a számba vehetõ középiskolák nyílt napjain.
Az igazgatói beszámoló kitér az iskola fejlesztési céljaira is. Megemlíti, hogy 2003-ban a képviselõ-testület a javítgatások helyett új iskola felépítése mellett döntött. Ez nagyon idõszerû, hiszen a
két helyszínen történõ tanítás legnagyobb problémáját az okozza, hogy egyik helyen sem adottak
hiánytalanul az oktatás feltételei. Az egyiken hiányzik a tornaterem, a tanári szoba, a technikai
dolgozók öltözõje, a másikon az orvosi szoba.
Ugyanakkor két melegítõkonyha, ebédlõ, könyvtár mûködik. Ilyen körülmények között egyre nehezebb eleget tenni az iskola iránti szülõi, fenntartói és törvényi elvárásoknak. Ezért várják az új iskolaépület felépítését olyan nagy örömmel.

Tevékeny közalapítványok
Az önkormányzat négy közalapítványa is beszámolt munkájáról a testület június 23-ai ülésén.
AGödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány kiállításai, mûhelynapjai, mûvészeti tanfolyamai (gobelinszövõ, kerámia és rajzmûhely) a város határain is túl népszerûsítik a 100 éves mûvésztelep
örökségét és a mai Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely alkotómunkáját. Az önkormányzat közel tízmillió forintos támogatásából felújították, korszerûsítették a Körösfõi utcai alkotóházukat. A város
további 4 millió forintot adott mûködési költségekre. A közalapítvány 5,2 millió forintot nyert pályázatokon, 1,6 millió forint bevételre tett szert tanfolyamokból, összegzett Katona Szabó Erzsébet, a
kuratórium elnöke.
A Segítség Közalapítványtól tavaly hat krízishelyzetben lévõ család kapott összesen 135 ezer
forint egyszeri támogatást. Pályázaton elnyert támogatással 74 család rendezhette közmûdíj-hátralékát. A kuratórium által megítélt összesen 1,1 mil-

lió forintot közvetlenül a közmûszolgáltatóhoz
utalták, tudtuk meg Bárdy Péter, a közalapítvány
elnöke és Six Edit, a közalapítvány titkára beszámolójából. Érdekesség, hogy közmûdíj-hátralék
támogatásra egy család csak kétévente pályázhat.
A visszatérõ igénylõk aránya a két év letelte után
20-30 %. Az önkormányzat 1,5 millió forinttal támogatta a közalapítványt.
A Gödöllõi Sport Közalapítvány is másfél millió forintot kapott a várostól. Mint arról Benkõ Ákos
kuratóriumi elnök és Köles László, a felügyelõ bizottság elnöke beszámolt, a sportbálon átadott
sportkitüntetésekre 410 ezer, a Premontrei Gimnázium sportcsapatának máltai szereplésének támogatására 75 ezer forintot fordított az alapítvány.
A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány
tavaly 7,3 millió forint bevételre tett szert, amibõl 5
millió az önkormányzat hozzájárulása. A közalapítvány 2,1 millió forintot adott át a Tormay Károly Egészségügyi Központnak, tudtuk meg dr.
Szabadfalvi András kuratóriumi elnök elõterjesztésébõl. Ebbõl orvosi széket vásároltak a gyerekfogászatra, proctológiai vizsgáló készletet a sebészetre, számítógépet, nyomtatót, írógépasztalt és számítógépasztalt a reumatológiára. A közalapítvány
múlt évi zárókészlete 10,1 millió forint volt.
A Gödöllõ és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány tavaly is hozzájárult a Gödöllõi Rendõrkapitányság fejlesztéséhez. Gallyas Attila kuratóriumi elnök beszámolójából kiderült, hogy új személygépkocsit, lopott autót felismerõ készüléket,
fénymásolót és két nyomtatót vásároltak a rendõrségnek.
A közalapítvány fedezi a korábban általa vásárolt és a rendõrségnek átadott eszközök felújításának költségeit. A múlt évben 900 ezer forint
nyert a közalapítvány az Allianz Hungária Biztosító Rt-tõl.

Távfűtés a föld mélyéből
Az önkormányzat 30 millió forint támogatást
nyert a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatán arra,
hogy elkészítse az Alsóparkban feltárt hévíz részben távfûtés céljára történõ hasznosításának európai uniós pályázatát. Az 550 millió forintos beruházás 5-6 év alatt megtérülne.

Megújuló energiaforrások
Gödöllõ a múlt év õszén csatlakozott öt európai
uniós ország megújuló energiaforrások hasznosításának modellezésére vállalkozó, Interreg IIICEast Recora elnevezésû programjához. Az Európai
Regionális Fejlesztési Alap 850 ezer euróval támogatja a projektet, amibõl Gödöllõ 156 ezer euróval
részesedik. A testület felhatalmazta Papp Zoltán
képviselõt, a pénzügyi bizottság elnökét a támogatási szerzõdés aláírására, és az önkormányzat érdekeinek képviseletére a 2007. decemberéig tartó
nemzetközi együttmûködésben.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
városunk díszpolgára

WINKLER NÁNDOR
énektanár, karnagy
2005. július 10-én, életének 87. évében elhunyt. Gödöllõ városának önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Temetése július 22-én, pénteken 15 órakor
lesz a gödöllõi temetõben.
Gyászmiséjét július 28-án, csütörtökön
19 órakor a Kastélykápolnában tartjuk.
A gyászoló család, Gödöllő Város Önkormányzata
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Gödöllői Szolgálat
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Beszélgetés Vizy Miklóssal

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a gödöllői repülőtér
üzemeltetésére.

Igényes zene mindenkinek
Három generáció, kétfajta zenei stílus,
egy CD. Röviden így lehetne jellemezni
a gödöllői IRMA zenekart, amely a hagyományos ír népzenét és a 70-es évekbeli rockmuzsikát űzi. Főleg a maguk
szórakoztatására. Meg persze azok
örömére, akik meghallgatják őket.
Mert tényleg érdemes meghallgatni,
amit ez a hét zenefanatikus ember művel. A zenekar múltjáról, jelenéről, jövőjéről beszélgettünk Vizy Miklós baszszusgitárossal.
– Mikor alakult az együttes és mit jelent maga a
név, mert feltehetõleg nem azt, amire mindenki
elsõre hallásra gondol...
– Öt évvel ezelõttre tehetõ a csapat születése,
amikor a Waldorf iskola néhány pedagógusa a
zene szeretete révén úgy döntött, hogy együttest alapít. Néhány tagcsere után alakult ki a
mai felállás, ami már tényleg háromgenerációsnak tekinthetõ. Jelenleg Szabó Réka (fuvola,
hegedû), Kürti Katinka (fuvola), Szabó Illés
(gitár), Szalai Imre (ének), Szabó Leti (gitár,
ének, szájharmónika), Õry Péter (dob) és jómagam alkotjuk az IRMA zenekart. A név pedig
egy szójáték, az ír és a magyar népzene bizonyos fokú rokonságára utal.
– A zenéjükben kétféle stílus – az ír és a rock
– alkot szervez elegyet egymással. Ez az irányvonal tudatos lépésnek tekinthetõ?
– Egyáltalán nem. Mivel nagyon szeretjük az
olyan zenekarokat, mint például a The Dubliners vagy a The Pogues, adott volt az ír vonal.
De ugyanígy rajongunk a 70-es évekbeli rockzenéért, akár magyar, akár külföldi. Tovább színesíti a repertoárunkat, hogy egyes tagjaink
klasszikus zenei végzettséggel is rendelkeznek,
amit szintén beépítünk, belegyúrunk a zenénkbe.
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– Az együttes inkább csak a környéken ismert, távolabb nem sokan hallottak róla. Alapvetõ céljuknak tartják-e, hogy szélesebb körben
is megismertessék az emberekkel az IRMA zenéjét?
– Ez nem célunk. Nem törekszünk hatalmas
népszerûségre, megmaradunk underground szinten, ha lehet. Amit mûvelünk, az rétegzene. Aki
vevõ rá, az úgyis ránk talál. Nem tömegesen eladható árut gyártunk, hanem igényes zenét, igényes szövegekkel megtámogatva.
– Ha jól tudom, akkor csak egy saját számuk
van, a többi feldolgozás. Feltehetõleg ez nem
kreativitás hiánya miatt van így…
– Igen, ez így van. Nem is szándékozunk
egyelõre saját szerzeményekkel próbálkozni,
hiszen annyi remek és elfeledett magyar, illetve
külföldi szám van, amit a saját szánk íze szerint
dolgozhatunk fel. Soknak még mi magunk sem
tudjuk sem az elõadóját, sem a címét. Viszont
ha igényes, és nekünk tetszik, akkor az IRMA
képére formáljuk.
– Koncertek tekintetében hogyan áll a zenekar?
– Számtalan koncertünk volt már, a legkülönbözõbb helyeken. Persze most nem kell hihetetlenül nagy csarnokokra gondolni. Általában különbözõ bluesfesztiválokon, utcabálokon, borfesztiválokon (például Tokaj), kerti
partikon, szalagavatókon és hasonló helyeken
lépünk fel, de bemutatkoztunk már a Sziget
Fesztiválon is. A kedvenc helyünk viszont az
erdõkertesi rockkocsma, ami a térség egyetlen
igazi underground fészke; a zene mellett amatõr
színjátszó csoportoknak, költõknek, kiállításoknak is helyt ad.
– Furcsa, de a zenekar stílusától elütõ helyeken is játszottak már…
– Mi is meglepõdtünk, amikor felkértek min-

A repülőtér adatai:
Gödöllõ külterületén fekszik, a 0112/1, a
0112/3, a 0113 és a 0114 hrsz.-ú ingatlanokon,
területe 134 ha 5315 m2. Minõsítése: nem nyilvános. Elsõdlegesen sportolás céljait szolgálja.

ket, hogy esküvõkön muzsikáljunk. Ez Magyarországon tényleg nem annyira megszokott. Ennek ellenére sikerünk volt. De ugyanígy learattuk a babérokat a budapesti Geronimo motoros
klubban is, ahol a kemény, olajos fémzenéhez
szokott közönség rendkívül jól vette a klasszikus zenei betétekkel megtámogatott ír és rockmuzsikát. Annyira jól, hogy augusztus 20-ára
újra meghívtak minket.
– Gödöllõn nem szándékoznak többször fellépni?
– De igen, szeretnénk. Erre alkalmas helyszín lenne például a Trafo Club, ahol rendszeresen találkozhatnánk a közönséggel. De egyébként bárhová hívnak minket, mi örömmel megyünk.
– Egy CD-jük is megjelent, errõl mit lehet
tudni?
– Ez tulajdonképpen egy demo, amit pár nap
alatt rögzítettünk és 14 szám van rajta. Kereskedelmi forgalomba viszont nem szánjuk. Persze, amerre járunk, osztogatjuk. Akit érdekel,
annak szívesen a rendelkezésére bocsátjuk.
– Mik a tervek a jövõre nézve?
– Zenélni a zene öröméért. Fellépni olyan helyeken, ahová még nem sikerült eljutnunk, de
nagyon szeretnénk, illetve megtalálni a saját kis
helyünk a világ zenei palettáján.
internet: www.algernon.hu/irma
-rk-

A pályázatok beadásának
határideje és helye:
2005. szeptember 15., 11 óra, a Polgármesteri
Hivatal (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.) II.
emeleti 227. sz. helyisége.
Az érdeklõdõk részére térítésmentesen biztosítunk részletes pályázati kiírást.
A repülõtér megtekintésére, illetve konzultációra a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájával egyeztethetõ idõpont.
Telefon: 28/529-153, fax: 28/529-251

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

Vígopera õsbemutató a gödöllõi kastélyban
AZ ÚRHATNÁM SZOLGÁLÓ ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK
A népszerû PERGOLESI operában a bájos szolgálólány fondorlatosan veteti el magát zsémbes gazdájával.
Az úrhatnám szolgáló ikertársa, a Livietta és Tracollo, a zenés darabban a nõi ruhába bújt
rabló végsõ elkeseredésében szerelmével üldözi korábbi áldozatát.
Ez utóbbi vígopera magyarországi õsbemutatóját, az Opera Ritornata társulatának elõadásában láthatja
a közönség a Gödöllõi Királyi Kastély díszudvarán: július 29-én, pénteken, 19.30-tól.

A hölgyek szerepében:

Az urak szerepében:

Fodor Beatrix - szoprán
Váradi Zita - szoprán
Bárány Péter - kontratenor

Hábetler András - basszus
Szvétek László - basszus
Rezsnyák Róbert - bariton
Mester Viktória - alt

Az Ensemble Philippe Kamarazenekart
Rácz Márton vezényli
Jelmeztervezõ: Kulcsár Viktória
Díszlettervezõ: Sápi Hedvig
Rendezõ: Paróczay Balázs

Jegyek 2000 Ft-os áron Gödöllõn a kastélyban és a Petõfi Mûvelõdési Központban válthatók. internetes jegyvásárlás: www. kiralyikastely.hu, tel.: 06/28-410-124. informacio@kiralyikastely.hu
A rendezvény főtámogatója a város önkormányzata. A fiatalokból álló új társulat előadásával a zenekedvelő gödöllőieknek szeretne örömet és egyben igényes, felhőtlen szórakozást szerezni Gödöllő Város Önkormányzata. Egyben remélik, hogy az Európában is ritkaságnak számító barokk
színházban több ehhez hasonló zenei csemegét mutatnak majd be. A nagy érdeklődés miatt az ősbemutatót a kastély díszudvarán rendezik meg.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Éjszakák a találkahelyen
A Száz év magánnyal beköszöntött a
világsiker az 1967-ben, a regény első
megjelenésekor harminckilenc éves
kolumbiai íróhoz, Gabriel García Márquezhez. Négy évvel később, 1971ben látott napvilágot a mű magyar fordítása. Márquez megkezdte nálunk is
diadalútját, ezután jelentek meg korábbi regényei is magyarul, így a Söpredék, Az ezredes úrnak nincs, aki írjon, a Baljós óra.
Aztán már nem volt megállás. A késõbb született alkotások mind sorra máris a magyar fordítók kezébe kerültek. Most itt a legújabb,
amely a Bánatos kurváim emlékezete címet viseli. Az írótól sose volt idegen, hogy különös
címeket válasszon különös történetei számára.
A legújabb történet hõse, egyben elbeszélõje
is egy mondhatni kifogástalan úr, egy kilencvenéves öregember. Hosszú életét egyedül élte
le. Mint bevallja, közelebbi együttléteit mindig
csak a szerelem hivatásos papnõivel bonyolította – bár beszámol egy menyasszonyról is, no
meg a házvezetõnõjével folytatott, szokványosnak nem tekinthetõ viszonyáról.
Mindenesetre köztiszteletnek örvend. Újságíró. Még ebben az igen idõs korban, kilencvenévesen is dolgozik, vasárnapi tárcákat ír a Béke
Hírlapba. Megbecsült tagja a Béke Hírlap szerkesztõségének. A születésnapját is rendesen
megünneplik a kollégái.

De õ még más ünneplést is szán magának. Egy
szenvedélyes éjszakát kíván eltölteni egy szûz
kamaszlánnyal. Régi ismerõse, egy találkahely
tulajdonosnõje be is szerzi a megfelelõ idõre a
megfelelõ személyt. Akit azonban mindig,
ahányszor csak belép hozzá a találkahely kicsiny, számukra kijelölt szobájába, mély álomba zuhantan talál. Kimerült a kislány, magyarázza a kerítõnõ. Egy gombfelvarró üzemben
dolgozik. A gombfelvarrás hihetetlenül fárasztó
munka. Õ be is adott ezért szegénykének némi
valeriánával kevert brómot. Hadd pihenje ki
magát.
A látogatások a találkahelyen újra és újra ismétlõdnek. És újra és újra ugyanúgy zajlanak
le. A kislány mélyen alszik. Az öregúr nézi, és
hosszú életében elõször szerelmes lesz. De
olyan igazán, fiatalosan szerelmes. A vasárnapi
tárcáit ezúttal a lányhoz, a szerelméhez írja.
Olyan sikereket ér el velük, mint még soha
egyetlen cikkével, cikksorozatával sem. Az emberek felismerik, bámulják, „maga írja azokat a
szerelmes leveleket?“ – kérdik. Boldog lehet:
végre találkozott a valóságos élettel, a szíve
megmenekült…
Mennyi az álom, mennyi a mágia a realistán,
amolyan „komolyan vehetitek minden szavam“
módon megfogalmazott történetben. Ezt a
„Márquez-szakértõk“ sem tudnák megmondani. Ez titok. Az író sikerének titka.
(Gabriel García Márquez: Bánatos kurváim emlékezete)
-nád-

BAROKK KASTÉLYNAPOK
2005. AUGUSZTUS 5-7-IG
Magyarország leglátogatottabb kastélyában, a gödöllőiben ismét megszervezik az egyik legnépszerűbb rendezvénysorozatot,
a Barokk Kastélynapokat.
MINDEN NAPKÖZBEN TARTOTT SZABADTÉRI
PROGRAMON INGYENESEN A RÉSZVÉTEL.
Az állandó kiállításokat, a barokk színházat, a királydombi pavilont, a virágházban
rendezett, a XX. század kastélybeli történéseit bemutató idõszaki bemutatót, illetve a
barokk színházban tartandó esti elõadásokat csak érvényes belépõjeggyel lehet
megtekinteni.
A LOVARDÁBAN A MAGYAR KERÁMIAMŰVÉSZETI ALKOTÓTELEPEK KIÁLLÍTÁSA

Gyurkovics Tibor Gödöllőn

Atlantisz emléke
Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas író nyitotta
meg az Atlantiszt kertje címmel nyílt kiállítást
július 2-án a Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány és a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely Körösfõi-Kriesch Aladár utcai alkotóházában, majd
jelmezes kerti mulatság vette kezdetét a tûzoltózenekar muzsikájára. A tárlat szeptember 25ig tekinthetõ meg, szombaton és vasárnap 1418 óráig, elõzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
A kiállítóteremben és a kertben bemutatott
kompozíciók láttán Gyurkovics Tibor az édenkert

varázslatáról, a szabadság illúziójáról,
a férfiakat körülvevõ nõi világról
mesélt és persze a
nõ(k)rõl,
akik
anyagban és formában is úgy tudják megjeleníteni
álmainkat és a valóságot – „áttört“,
„csipke állapotában“, ahogyan arra a férfiak nem
képesek. A magunkban rejtegetett kertrõl pedig
elmondta, hogy az mindenek elõtt a gyermekkorunk, mindenek fölött pedig az emberiség gyersf
mekkorának az emléke.

INGYENESEN LÁTOGATHATÓ.

Bővebb információ, a plakátokon,
szórólapokon és a kastély honnapján továbbá a
Gödöllői Szolgálatban megjelent hirdetésen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
www.kiralyikastely.hu
TEL.: 410-124

Óriási sikerrel ment a Kérők
Pécsi Ildikó kiváló és érdemes művész
rendezésében mutatták be Kisfaludy:
Kérők című darabját a kastély udvarán.
A Gödöllői Nyári Színház keretében bemutatásra került előadást négy egymást követő napon rendezték (volna)
meg. Ugyanis az utolsó nap az esőzés
miatt elmaradt, persze esőnap lévén
pótolva lesz. Az előadást nagy érdeklődés előzte meg, s nem is csalódhatott

Kedves
Olvasóink!

a hálás közönség. Elismerésre méltó,
hogy a több esztendeje életre keltett
Gödöllői Nyári Színház sorozat Németh Kristóf producerkedése mellett
minden évben kedves darabokkal örvendezteti meg a lakosságot.
Ennek folytatásaként legközelebb augusztus 11-én és 12-én lesz látható
Wassermann-Leight: La Manche lovagja című darabja.

Kastély taggyűlés

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Bakonyi Gézáné Schubert Éva, a NKÖM jelöltje nem
került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói
tisztségére.

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése, egyhangúlag hozzájárul: a Kht. részérõl jelenleg cégképviseletre jogosult személyek által beterjesztett
és a 23/2005 (06.03.), 24/2005 (06.03.) sz. határozata alapján szükségessé vált, tulajdonosi döntést
igénylõ, a napi mûködésen túli alább felsorolt feladatok végrehajtásához:
– az autóbusz parkoló építésének balesetvédelmi szempontok alapján megnövekedett, költségének finanszírozása,
– diákmunka keretében maximum 5 fõ felvétele, határozott idõre,
– 1 fõ takarítói státusz betöltése, határozott idõre

27/2005 (06.22.) sz. határozat

29/2005 (06.22.) sz. határozat

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Szegedi György, a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése egyhangúlag úgy döntött, a következõ taggyûlését
2005. július 19-én kedden reggel 8 órakor tartja. A
gyûlés elõre meghatározott napirendje, az ügyvezetõ választás és egyebek napirendi pont.

határozatok
25/2005 (06.022.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Gergely Zsolt, a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.

26/2005 (06.22.) sz. határozat

28/2005 (06.22.) sz. határozat

2005. július 14.
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Urnafalas kerítés készül a Dózsa György úton

Megújul a központi temető
Az elmúlt héten városunk vezetői az
egyházak és a vállalkozók képviselőivel együtt a helyszínen tájékozódtak a
Dózsa György úti temető helyzetéről,
milyen felújításokra van még szükség.
A tavaly március óta a VÜSZI Kht. kezelésében lévő temetőben a tervek
szerint a ravatalozó épületében felújítják a hűtőházat és a boncolótermet, a
gáz bevezetésével megoldják a fűtést,
valamint elkészítik a főút és a Toldi utca felőli rész téglakerítését. A cél egy
még évtizedekig használható, kulturált
temető kialakítása, amelyben biztosított a kellő intimitás és nyugalom.
A római katolikus és a református egyház tulajdonában lévõ temetõ az önkormányzat támogatásával és a VÜSZI Kht. által biztosított forrásokból az elmúlt alig több mint egy esztendõ
alatt rendezetté vált: évente legalább háromszor
kaszálnak – szükség esetén többször is –, a szemetet rendszeresen elhordják, a közlekedõutakat felújították, a temetõben pedig 8 órás munkarendben egy gondnokot és két közmunkást
foglalkoztatnak. Mára a felújított és mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá tett
nyilvános vécét rákötötték a csatornahálózatra,

Más, mint eddig

A felújított épület

s rendbetették a papi öltözõt és a gondnoki
irodát.
Múlt hét kedden dr. Gémesi György polgármester, dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõ, dr.
Fábián Zsolt alpolgármester, Jánossyné Berencz Ibolya fõépítész, Tengelits István, a Városüzemeltetési Iroda vezetõje, valamint Bokor
Árpád, a VÜSZI Kht. ügyvezetõ igazgatója a
tulajdonosok képviselõjével együtt tekintette

részpontból álló értékelés elsõ pillanatra objektívebbnek tûnik, mégis többet mondott a hagyományos 2-es, 3-as, 4-es stb, mint egy
követhetetlen pontfelsorolás, aminek a végén majd a számítógép kiszámítja a végsõ
érdemjegyet. És itt érünk el a tartalmi változások
legkritikusabb pontjához: az érettségi személytelenebbé és bizalmatlanabbá válik. Középszinten a tanulók kódszámokká degradálása teljesen felesleges, haszna nincs, csak adminisztratív nehézséget
okoz. A tanár többévi tanítás után úgyis ismeri a tanuló írását, vagy a diákok kérdezik meg néhány
nap múlva: Tanár úr/tanárnõ hogy sikerült a dolgozatom? Én voltam a 4/12-es. Ez a rendszer eleve
feltételezi a bizalmatlanság légkörét.
A formai változások közül a legjelentõsebb az
adminisztrációban megnyilvánuló változás, és az
egész érettségi informatikai háttere. Az elõbbi,
több száz oldal, sokszor felesleges papírpocsékolást, és a jegyzõi munkaórák számának megsokszorozódását jelentette. Az utóbbi – az érettségi informatikai hátterének megszervezése – nyugodtan
mondhatjuk botrányos volt. Az adatok bevitelének
lassúsága, a program hibái, a központi szerver leál-

Érettségi a strandon
Mielõtt a címben szereplõ, elsõ hallásra kissé bizarrnak tûnõ eseményrõl beszámolnék, néhány
gondolat engedtessék meg az új érettségi rendszerrõl. Az érettségi vizsga idén tartalmi és formai
szempontból is megújult. A tartalmi megújulás a
feladatsorok jellegében mutatkozott meg. Minden
tantárgyból volt szövegértési feladat, és általában a
feladatlapok sok, illetve sokféle típusú példát, feladatot tartalmaztak. Így lefedték a szinte teljes tantervi anyagot, de minden témakörbõl csak a legalapvetõbb készségeket, képességeket és tantárgyi
tudást kérték számon. Az 1-1 pontra lebontott részletes javítási útmutatók országosan is egységessé
tették az írásbeli vizsgák értékelését. Sok tárgynál
a szóbeli témakörei is jelentõsen megváltoztak. Ez
talán a legtöbb tárgynál helyeselhetõ is, de a tantervek és tankönyvek tartalma, valamint az érettségi
szóbeli követelményrendszere között esetenként
jelentõs az eltérés.
A szóbeli vizsgán a feleletekre adott, sokszor 6-8

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 …“
Többen is tollat ragadtak az elmúlt hetekben
az Alsóparkban elhelyezett padok rongálása
kapcsán is. „…Egyszerûen nem tudom megérteni, miért jó valakinek, hogy kidöntse az
asztalt, a padokat. Sokat járok vonattal, és
mivel már nem vagyok fiatal, mindig jóval
korábban elindulok, hogy biztosan és kényelmesen kiérjek. Az utóbbi idõben nem az állomáson vártam a vonatot, hanem a padoknál a
parkban. Sokkal jobb itt üldögélni. Megdöbbentem, amikor ma reggel arra mentem ki,
hogy az egyik asztalt kifordították a földbõl. …“
B. Béláné nyugdíjas
Kedves Olvasónk!
Számunkra is érthetetlen, mi késztet embereket arra, hogy ne építsenek, hanem lerombolják azt, amibe mások nem kis energiát és
pénzt fektettek. A padokat a Lokálpatrióta

Klub adományokból állította fel, és nagyon
sokan veszik igénybe õket. A parkban járva
munkatársaink is sokszor látják, sokan pihennek mellettük, voltak diákok, akik kijártak tanulni, és bizony sokan inkább itt a kellemes
zöldben várakoznak a vonatra, mint az állomáson. Köszönetünket kell azonban kifejeznünk azoknak, akik a sorozatos rongálások
ellenére visszateszik helyükre a padokat, és
sokszor meg is javítják. Többek között köszönet a VÜSZI munkatársainak, akik szintén már nem egyszer hozták helyre a mások
által okozott károkat.
Több levél érkezett szerkesztõségünkbe,
amelyben arról panaszkodnak a Thököly utca
lakói, hogy még mindig nem készült el a hiányzó járdaszakasz. „… még az elmúlt évben
ígéretet kaptunk, hogy a maradék járda is elkészül, de bár már nyár közepe van, még mindig nem lehet rendesen közlekedni az utcában, ami nem csak az idõseknek, hanem a kisgyerekeseknek, a babakocsival közlekedõknek is probléma, fõleg esõs idõben. …“ N. M.
Megkérdeztük a VÜSZI Kht. illetékesét,
mikor számíthatnak változásra a Thököly utca lakói. Zdenkó Pál úgy tájékoztatta munkatársunkat, hogy az ígért szakasz várhatóan
augusztus elsõ felében elkészül. Mint elmondta, a kemény telet követõen a kátyúzás a
vártnál több munkát adott a VÜSZI-nek,
ezért kerül sor a tervezettnél késõbb az ígért
járdaépítésre.

meg a jelenlegi állapotot. Elhangzott: a felújítás
II. ütemében a hûtõház 30 éves rendszerét és a
hozzá kapcsolódó boncolótermet modernizálják, a Virág utca felõl pedig bevezetik a gázt,
hogy a ravatalozó épülete fûthetõ legyen, s ha marad rá keret, akkor még ebben az évben
– ha nem, akkor jövõre – egy
elõtetõt is építenek. Ez utóbbinak már készen van a terve.
Fontos változás lesz még a kerítés felújítása is, ami a temetõ
zárttá tétele szempontjából elengedhetetlen. A Dózsa Gy. út
és a Toldi utca felõli szakaszon téglakerítést építenek,
amelynek egy részében belül
urnákat lehet majd elhelyezni.
A kerítésen belül, az érintett szakaszon egy sétányt alakítanak
majd ki. A rendezés után a Virág
utca felõl két személybejárat
lesz, a fõút felõl pedig két gyalogos és három autóbejárat lesz.
A jelenlévõk egyetértettek azzal, hogy a 60
éve nem használt református temetõrész egy
alapos kutatómunkát igénylõ feltárást követõen
rendbetehetõ és újra megnyitható. Ezáltal, az
egyházak és az önkormányzat együttmûködésével évtizedekre kiterjedõen lesz elegendõ temetési hely a Dózsa György úton.
Tatár Attila
Fotó: a szerző

lásai, az utolsó utáni pillanatokban érkezõ utasítások és információk csak nehezítették a lebonyolítást. A jövõben mindenképpen szükséges az érettségi rendszer jó tartalmi változtatásainak megtartása mellett, a koncepció néhány elemének újragondolása, valamint az adminisztrációs rendszer megváltoztatása.
Visszatérve a címhez, az érettségi egyik újdonsága a testnevelés érettségije volt. Itt nagyon összetett, sok sportágból álló gyakorlati vizsgát kellett
teljesítenie a jelentkezõnek, az elméleti szóbeli tétel kifejtése mellett. Nálunk, a Premontrei Gimnáziumban is volt érettségizõ testnevelésbõl – Gémesi Csanád –, akinek gimnasztikai, talaj és gyûrû
gyakorlatot kellett bemutatnia, majd következett a
kézilabda, utána az atlétika 3 különbözõ versenyszáma, és végül az úszás a városi strand területén.
Azt hiszem, még soha nem volt annyi öltönyös
ember a strandon, mint abban a félórában. Az
egész érettségi vizsgabizottság, a szülõk és az osztálytársak mind egy emberként szurkoltak Csanádnak. Köszönet illeti a strand vezetõségét, hogy
ilyen készségesen segítettek az érettségi lebonyolításában. Remélem, mi is inkább kellemes perceket, mintsem bosszúságot okoztunk ezzel a
strandolóknak.
Az érettségi vizsgákat nagy várakozás elõzte
meg országszerte, és most nagy örömmel könyvelhettük el, hogy a Premontrei Gimnáziumban a
végeredmény – 61 érettségizõbõl 33 kitûnõ és 11
jeles – igen kiváló volt. A jó eredményekre azért

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy június 28-tól július 28-ig kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján a Gödöllõ Szabályozási Tervének
Hajós Alfréd Ált. Iskola és környéke területére vonatkozó módosítás. A kifüggesztés
ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen megtehetik.
Ehhez kapcsolódó
LAKOSSÁGI FÓRUM
2005. július 21-én, 17 órakor a
Városháza földszinti nagyterme

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy június 27-tól július 27-ig kifüggesztésre kerül a
Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján a Gödöllõ Város Szabályozási Tervének, Városközpont, Kampis tér és környéke területére vonatkozó részleges módosítás.
A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos észrevételeiket a helyszínen megtehetik.
Ehhez kapcsolódó
LAKOSSÁGI FÓRUM
2005. július 19-én, 17 órakor a
Városháza földszinti nagyterme

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A Gödöllői Piac Kft (Gödöllõ, Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a városi piac
csarnok épületének emeletén lévõ üzlet
bérleti jogának megszerzésére, 2005. augusztus 1-jétõl.
A pályázaton a városi piac (296 hrsz.) csarnoképület galériáján lévõ 214. sz. 4,08 m2
alapterületû üzlet (butik) 2005. december
31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg, mely
évente meghosszabbítható. Az üzletben iparcikk, textil, üvegáru, lábbeli, bõrdíszmû,
ajándék, papír-írószer, kozmetika-illatszer,
elektronikai cikkek, sportáru, sporthorgászati, kempingcikkek, kiskereskedelmi, ingatlanközvetítési és egyéb.
Bérleti díj: 23 704 Ft + áfa/hó/üzlet. Kaució: 2 havi bérletidíj / üzlet. A bérlemények
megtekinthetõk a piac nyitvatartási ideje
alatt (6-18-ig, szombaton 6-13-ig) Gödöllõ
Szabadság út 3. sz. alatt. Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve a 06/30-5030777-es vagy a 06-28/422-019-es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. július 28. (csütörtök), 10 óráig.
Eredményhirdetés, szerzõdéskötés: 2005.
július 29. (péntek), 9 órakor.
Gödöllő Piac Kft.

némileg számítottunk, hiszen a tanév során sok kitûnõ versenyeredményt értek el az iskola tanulói,
és nemcsak a végzõs évfolyamon. De a XII.-esek
nevéhez 4 Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny döntõs helyezése fûzõdik. Mûvészettörténetbõl, franciából, németbõl és földrajzból érték
el a diákok a 4-14. hely valamelyikét.
Az idei tanévben ünnepeltük iskolánk megalapításának 80. évfordulóját. Ebben a 80 évben persze a 44 év „kényszerpihenõ“ is benne van. Így az
1992-ben újraindult gimnázium a két világháború
közt országszerte elismertséget szerzett elõdök
munkáját, hagyományait igyekezett folytatni. Régen nem készítettek a középiskolák oktatási eredményességét bemutató statisztikákat – így „csak“
az öregdiákok élete és szellemi teljesítménye alapján mondhatjuk az elõbbi véleményt. Manapság
azonban sok ilyen készül, amelyek közül a szakemberek véleménye szerint az a legobjektívebb,
amelyik az utóbbi évek központi felvételi írásbeli
vizsgáin a tanulók által elért átlagpontszám alapján
rangsorolja az oktatási intézményeket. Ebben iskolánk az ország 774 középiskolája között az elõkelõ 49. helyet foglalja el. Pest megyében pedig a
2. helyet vívta ki magának – csak a szentendrei Ferences Gimnázium végzett néhány hellyel elõttünk. Sok minden változott az eltelt 80 év alatt, de
az a erkölcsi alap, amire a régi és az új gimnázium
építkezik változatlan: virtute vinces – erénnyel
gyõzni fogsz.
Bárdy Péter igazgató

2005. július 14.

Gödöllői Szolgálat

Méltó helyre kerültek az elismerések

Gödöllő Egészségügyéért Díj
Július 1-jén adták át a városi egészségügy területén kiemelkedő munkát végzőknek a Gödöllő Egészségügyéért Díjakat. Ebben az esztendőben dr. Szabadfalvi András, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgató főorvosa, dr.
Farkas Éva, a gödöllői Tüdőgondozó Intézet vezető főorvosa, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ Pszichiátriai
Gondozó Intézetének szakmai közössége, valamint Juhász János nyugalmazott mentő-szakápoló vehette át az okleveleket a Városháza földszinti dísztermében rendezett ünnepségen.
Minden évben, 1998 óta, Gödöllõ város képviselõ-testülete dönt arról, hogy kik kapják meg a
Semmelweis-napon a Gödöllõ Egészségügyéért
Díjakat, azaz kik tettek sokat a város egészségügyéért. Idén is minden kétséget kizáróan méltó
helyre kerültek az oklevelek! A rendezvényt dr.
Bükkfalvy Beatrix képviselõasszony, az egészségügyi bizottság elnöke nyitotta meg.
A díjazottak közül elsõként dr. Szabadfalvi András vehette át kitüntetését. A Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgató-fõorvosa 1999
áprilisa óta tölti be tisztségét. Azt mondta, pályafutásának csúcsát jelenti gödöllõi munkássága,
holott korábban már a ceglédi városi kórház igazgató-fõorvosa és a kerepestarcsai (ma kistarcsai)
kórház fõigazgatója is volt. Az egészségügyi központ irányítása alatt folyamatos fejlõdést mutat.

Kutatómunkája eredményeként – javaslatára – az
egészségügyi intézményt Tormay Károlyról nevezték el. Több szakrendelést indított el, mint pl.
gyermekpszichiátria, -pulmonológia, -allergológia, -neurológia, -sebészet, diabetológia, foglalkozás-egészségügy, kardiológiai ultrahang. Irányítása alatt az intézmény gazdaságilag stabilizálódott, melynek eredményeképpen több szakmai
gépet, berendezést tudtak vásárolni. Fõigazgatói
tevékenysége során kidolgozta Gödöllõ Egészségügyi Koncepcióját, valamint 2004-ben Gödöllõ Egészségügyi Középtávú Fejlesztési Tervét, amellyel hozzájárult egészségügyi ellátó rendszerünk jövõbeni fejlõdési irányvonalának meghatározásához.
Dr. Farkas Éva 1990. december 1-jén került a
gödöllõi Tüdõgondozó Intézetbe, mint segédor-

Célba ért a kerékpáros adománygyűjtő

Koncert a kórházban
A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában ért véget
szombaton a holland Albert Royaards
több mint száz napig tartó adománygyűjtő körútja. A jogász-közgazdász, aki 1996ban döntötte el, hogy idejének jelentős részét hazánkban tölti, 6033 kilométer kerékpározott annak érdekében, hogy népszerűsítse a Mosolygó Kórház Alapítvány
tevékenységét, amelynek középpontjában a magyarországi gyermekkórházakban és gyermekosztályokon ápolt beteg
gyermekek megsegítése áll.
Albert Royaards Rétságtól Simonytornyáig naponta átlagosan 70-90 kilométert pedálozott, majd
a fõvárosi kerületeket járta és eközben – a helyi
médiumok segítségével is – csaknem 10 millió forintot gyûjtött. Errõl is beszámolt, miután Gémesi
Györggyel együtt kerekezve megérkeztek a kórház
Ilka utcai épületéhez. A kórházban tartott sajtótájékoztatón az alapító Csáky Bornemisza Éva grófnõ lapunk kérdésére elmondta, hogy az alapítvány
két célt követ. Zenei programokkal segíti elõ a kórházi kezelésben részesülõ gyermekek gyógyulását
és orvosi mûszerek, felszerelések beszerzésével támogatja a gyermekkórházak mûködését. Az alapítvány 11 tagú kuratóriuma a kilenc kiemelt magyarországi gyermekgyógyászati intézmény vezetõjébõl és két jogászból áll. A kuratórium elnöke, Albert Royaards elmondta, hogy bár az idõjárás nem volt kegyes hozzá és tiszteletlen jármûvezetõk, ugatós kutyák is nehezítették a dolgát, segí-

vos, majd szakvizsgáinak letétele után 1993. május 1-je óta az intézet vezetõ fõorvosa. Munkáját
magas szakmai színvonalon látja el, annak ellenére, hogy folyamatosan orvoshiánnyal küszködik a Tüdõgondozó Intézet – gyógyító,
gondozó szakorvosként rendszeresen
túlmunkát vállal. Az intézet kollektíváját kiválóan szervezi és vezeti. Fáradhatatlan, sok munkát magára vállaló, betegcentrikus tevékenysége alapján a gödöllõi betegellátás biztos pillérének minõsül. Tevékenysége példaértékû az egészségügyi szakterületen dolgozó kollégák számára.
ATormay Károly Pszichiátriai Gondozó
Intézet szakmai közösségének részérõl
dr. Kostyál Anna fõorvos vette át az oklevelet. A dolgozók közül négyen már
20 éve dolgoznak együtt, egy helyen. A
kollektíva minden tagja kiválóan képzett. A gondozottak komplex ellátását szolgáltatják, a szakrendelések is kiválóan illeszkednek az
intézetünk ellátó rendszerébe. Az intézet havonta
közel 1300 beteget lát el, emiatt a napi betegforgalom 50-70 fõt tesz ki. Szoros a kapcsolatuk a háziorvos kollégákkal, szakorvos kollégákkal és a szociális hálózat területén dolgozó szakemberekkel,
valamint a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházzal.
A kitüntetéseket követõen a polgármester által
adományozott elismerõ oklevelet adtak át Juhász
János nyugalmazott mentõ-szakápolónak. Dr.
Bükkfalvy Beatrix méltatásában elmondta, hogy
Juhász János Gödöllõn született, a Premontrei
Gimnáziumban érettségizett. A szakérettségit Budapesten, az általános ápolói asszisztensi képzettséget Cegléden, majd a mentõ szakápolói végzett(tatár)
séget Budapesten szerezte meg.

A gödöllői Védőnői Szolgálat munkatársai sok szeretettel meghívják Önt az
ANYATEJ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
ÜNNEPSÉGRE.

Időpont:
2005. július 15., 10 óra
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal díszterme

KENGURU GOLD
MÁRKABOLT
tõi is voltak. Minden megyében támaszkodhatott
önkéntesre. A megyekoordinátorok mellett mintegy hatvan sofõrre számíthatott, a vendéglátást református és katolikus lelkipásztorok vállalták.
Több mint 700 települési vezetõvel találkozott és
sok-sok gyermekkel. Mint arról lapunkban beszámoltunk, Gödöllõre a „Tour of Hungary“ 90. napján érkezett. Városunkban a Damjanich iskola diákjai köszöntötték egy kis mûsorral. Gémesi
György, a MÖSZ elnökeként a kezdetektõl fogva
pártfogolja a kezdeményezést. Érdeklõdésünkre
elmondta, az alapítvány hasonló módon segíti a
kórházakat, mint a gödöllõi iskolákat a saját alapítványaik. A kórházak és az iskolák költségvetésének döntõ részét ugyan a fenntartók állják, a civil
– lakossági, szülõi, közösségi – kezdeményezések
viszont olyan szükségletekre tudnak forrást teremteni az alapítványok révén, amilyenekre a nagy kalapból nem jut pénz. A Bethesda Kórházban ápolt
gyermekeknek Csonka Gábor hegedûmûvész és
Hargitai Géza fagottmûvész muzsikált, amint az
várható volt, nagy tetszést aratva.
tk

NYÍLT
a Family Divatáru bolt helyén (az áruházzal szemben, a Szabadság tér 9. sz. alatt)

Kenguru törzsvásárlói
igazolványok érvényesek,
beválthatók!

Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 10-17-ig: Márisbesnyõ, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Július 17-24-ig:Ezüstkehely, Petõfi Sándor
út 1. Tel.: 416-551.
Július 24-júl. 30-ig:Kígyó, Gábor Á. u. 3.
Tel.: 430-069.
TEMETKEZÉSI ÜGYELET
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Július 16-17.: Dr. Mohai Imre, Veresegyház,
Bánóczi u. 2. Tel.: 30/9531-242
Július 23-24.: Dr. Michalik László, Tel.:
20/981-3100.

Recept
KEDVENC SALÁTA
Hozzávalók: 1 db paradicsom, 1 db TV paprika,
1 db uborka, 1 kis fej lilahagyma, 1 fej saláta (lehetõleg a közepe), 2 gerezd fokhagyma, csipet fehérbos
Elkészítés: A salátaleveleket apróra tépkedjük, a lilahagymát apróra vágjuk, a paradicsomot és a paprikát felkockázzuk. Valamennyi összetevõt összekeverjük és tálalás
elõtt a következõ öntettel meglocsoljuk. A
fokhagymát apróra vágjuk és a csipet borssal
a tejfölbe keverjük. (A diétázók joghurttal
helyettesíthetik a tejfölt.) Tálalásig hûtõben
érleljük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
HÍRADÓ
BENNE: HELYZETJELENTÉS A GÖDÖLLÕT SÚJTOTT ESÕZÉSEKRÕL

– A PEST

MEGYEI IPARKAMARA BEMU-

TATKOZÓ FILMJE

Kismamaruházattal bõvült árukészletünk!

BÚTORLAP-SZABÁSZAT

Ületünkben megtalálható:

AKCIÓ CSAK JÚLIUS HÓNAPBAN

– az újszülöttkortól 10 éves korig megtalálható, ami a babának és a gyermekeknek kell.
– 10 évestõl 14 éves korig maradt a vásárlóink által ismert gyermekruházat is.
Szeretettel várunk minden régi és
új vásárlónkat!

Tel.: 06-20/561-5315

Natúr farost (2,75x2,14)
2450.-Ft/tábla
16mm Natúr pozdorja (2,75x2,07)
4850.-Ft/tábla
19 mm Natúr pozdorja (2,65x2,15)
5150-Ft/tábla

AUTÓKLÍMA
Töltés–Teljes körû javítás, szerelés
(kompresszorok, alucsövek)

A Pest Megyei Bíróságon, valamint minden helyi bíróságon, így a GÖDÖLLÕI VÁROSI
BÍRÓSÁGON IS 2005. július 18-tól augusztus 19-ig 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 órá-tól 11 óráig tartó
félfogadást, valamint a panasznapot nem érinti.
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idõ alatt is az irodákban, illetõleg a
bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.

7

SZABÁS 100.-/FM

Tel.: 06-20-9566-527.

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik KOCSÁRDI KÁROLY nyugalmazott
erdész temetésén megjelentek, gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család

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

SUZUKI–HONDA klíma eladó Gödöllõn
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6 hónapos kuvasz szuka

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

1-1 db konténer kihelyezése

Érd.: Pintér
Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.

JÚLIUS 18., HÉTFÕ
Liszt F. u. 22. sz. elé
Dalmady u. 5. sz. elé
Dalmady u. 17. sz. elé
Csipke u. 7. sz. elé
Légszesz u. 9. sz. elé
Fürdõ u. - Légszesz u. sarok
Sík S. u. 6. sz. elé
Sík S. u. 18. sz. elé
Isaszegi u. - Alvég u. sarok

Kismacskák! Tel.: 20/
438-0623; 20/569-4319;
20/523-1126; 20/5574640; 20/ 390-3716

Fél éves agár
keverék

Lomtalanítás

JÚLIUS 20., SZERDA
Premontrei u. 6. sz. elé
Baromfitelep
Méhészet
Isaszegi u. 7. sz. elé
Isaszegi u. 30. sz. elé
Isaszegi u. 57. sz. elé
Isaszegi u. 80. sz. elé
Isaszegi u. 112. sz. elé
Podmaniczky u. 4. sz. elé

3 éves tacskó keverék
kan
Fél abesszín
kiscicák. Tel.:
70/538-3131

JÚLIUS 22., PÉNTEK
Podmaniczky u. 30. sz. elé
Podmaniczky u. 52. sz. elé
Fácánsor - Erdész-köz sarok
Fácánsor 23-26. sz. közé
Fácánsor 24-40. sz. közé
Köztársaság u. - Erdész-köz sarok
Köztársaság u. - Thököly u. sarok

Köztársaság u. - Szabó P. u. sarok
Köztársaság u. - Veres P. u. sarok
JÚLIUS 25., HÉTFÕ
Köztársaság u. - Béri B. Á. u. sarok
Köztársaság u. - Õz u. sarok
Thököly u. 20. sz. elé
Thököly u. 40. sz. elé
Kiss E. u. 10. sz. elé
Nagy L. u. 5. sz. elé
Thököly u. - Kiss E. u. sarok
Esze T. u. 7. sz. elé
Esze T. u. 30. sz. elé
JÚLIUS 27., SZERDA
Szántó Kovács J. köz
Köztársaság u. - Alkony u. sarok
Köztársaság u. - Levendula u. sarok
Köztársaság u. - Rómer F. u. sarok
Király u. - Vadász u. sarok
Köztársaság u. - Bessenyei u. sarok
Simon I. u. 6. sz. elé
Simon I. u. 48. elé
Béri Balog Á. - Levendula sarok
JÚLIUS 29., PÉNTEK
Úrréti u. közepe
Akácfa u. közepe
Diófa u. - Galagonya u. sarok
Tölgyfa u. közepe
Bástya - Agyagos sarok
Vasvári P. u. eleje
Vasvári P. u. közepe
Vasvári Pál u. vége
Radnóti u. közepe

GARÁZSBÉRLETI LEHETŐSÉG
A PIACI MÉLYGARÁZSBAN
Cavalier King CHarles spánielek
Tel.: 20/2600-371

Állati dolgok

tõsen kemény tapintású kell,
hogy legyen. A labradornak puha vízzáró aljszõrzete van, ami
tökéletes víz- és hõszigetelést
ad. A háton enyhe hullámosság
megengedett. Szõrzete fekete, sárga vagy csokoládé színû. Bármilyen más szín, vagy színek
kombinációja kizáró ok. Színe: általában fekete
vagy sárga, illetve annak különbözõ árnyalatai, a
lényeg az, hogy teljesen
egyszínû legyen. Marmagasság kanoknál: 5557 cm, szukáknál: 54-56
cm. Testsúlya: 27-32 kg.
Bátor, de békés természetû. Rendkívül jól
úszik.
Vadelhozáskor
lendülete és irama olyan,
mint a kopóé. A labrador
a vadat elhozó kutyák
királya, kitûnõ vadászkutya. Varázsának legfõbb titka persze abban
rejlik, hogy hobbiállatként is ragyogóan bevált.
Nagyon intelligens, türelmes, a gyerekeket
rendkívül szereti, gazdájához híven ragaszkodik. Igen csendes fajta, ugatásainak száma éves szinten 20 alatt (!) van. Kitartó, fizikailag igen ellenálló fajta, az idõjárás viszontagságait jól tûri. Elsõrangú vakvezetõ.
Szeretetreméltó személyisége miatt a családban
is tökéletes, a gyerekek bizalmasa, békésen tûri,
ha durvábban nyúlnak hozzá. Szereti, ha vízzel
fröcskölik, hancúrozik a kicsikkel. Sokkal jobban
érzi magát vidéki környezetben, mint városi lakásban, de tartása ott sem problémás.

Labrador retriever
A labrador nem tartozik a régi fajták közé. l822ben hallottak róla elõször, amikor Új-Fundlandban dolgozott halászok mellett. Mivel a vad és
szeszélyes partokon a halászbárkákkal veszélyes
vállalkozás lett volna a
kikötés, a kutya dolga
volt, hogy vízbe ugorván a háló vonókötelét
a partra vigye a parton
álló többi halásznak,
akik azután bevonták a
hallal telt hálót. S míg a
partiak a gazdag zsákmánnyal foglalkoztak,
a kutya visszaúszott a
következõ vontatókötélért. Õ õrizte a hajót,
amikor a legénység és a
kapitány nem tartózkodott ott. További kötelessége volt, hogy ha
halász gazdája bármit a
vízbe ejtett, azt „kihalássza“, visszahozza. Nem sokkal késõbb a labrador eltûnt szülõföldjérõl. Részben a súlyos helyi adók következményeként, amit kevés halász
volt hajlandó megfizetni, másrészt, megszülettek
az angol karantén törvények, s véget vetvén az
importnak, véget vetettek a kutyatartó- és exportáló halászok jó mellékkeresetének is. Szerencsére ekkor már a fajta gyökeret vert Nagy-Britanniában. Erõs felépítésû, közepes méretû, viszonylag rövid testû kutya. Az állkapcsok erõteljesek.
Az orr széles, orrlyukai jól fejlettek. Szõre rövid,
egyenes és nagyon sûrû, a kéz számára meglehe-

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy most korlátozott számban parkolóhely
bérelhető a pici mélygarázsban. Előnyei: biztonsági személyzettel őrzött, 24
órás hozzáférhetőség, tiszta, kulturált környezet, éves időtartamon
belüli választható lekötöttség, kedvező bérleti díj.
Érdeklődni: a 28/422-019, vagy a 30/503-0777 számon.

Egyetemi Strand: jól kezdődött a szezon

Várják a fürdőzőket
Jól kezdte az idényt az egyetemi strand. Bara László, a fürdõt üzemeltetõ VÜSZI Kht. részlegvezetõje arról tájékoztatta lapunkat, hogy a medencét
ellátó csõvezetéken keletkezett mûszaki problémát
idõben sikerült elhárítani és a május 28-ai nyitást a
jó idõ is segítette. Az iskolai szünet kezdetekor
ugyancsak kedvezõ idõjárás köszöntött be, így a
tavalyi év azonos idõszakával összevetve az idén
jobb a strand látogatottsága.
Bara László elmondta, hogy az elõzõ éveknek
megfelelõen a medencék vizét kedvezõtlen idõjárás estén az idén is egyenletes, kellemes hõmérsékleten tartja a napelemes fûtõrendszer. A jegyárak sem emelkedtek az elõzõ évihez képest, az
egyetemi strand nyújtotta kikapcsolódási lehetõ-

ség azonban még mindig nincs eléggé benne
a köztudatban. Az

egyetemi strand szép környezetben, a korábban
felújított úszó- és gyermekmedencével várja a családokat, a fürdõzni, úszni vágyókat.
D. M.

Jár om a v ár os t...

Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Jártunkban-keltünkben örömmel tapasztaltuk, hogy milyen nagy keletje van az Őz
utcai telkeknek, szinte az egész terület be van már építve. Mindenki jól emlékszik
rá: nem is olyan régen, amikor a városi képviselő-testület döntött a területen lévő
telkek értékesítéséről, a testület MSZP-SZDSZ összefogása mennyire ellenezte a
szerinte magas árakat, mondván, hogy senki nem fogja megvenni az összközműves telkeket. Nos, íme...

2005. július 14.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

Gödöllői Szolgálat
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe 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.
* A Pannon GSM viszonteladói hálózatába értékesítőket keresünk. Kötetlen
munkaidő, teljesítmény arányos kereseti lehetőség, folyamatos továbbképzések. Feltételek: középfokú iskolai végzettség, saját gépjármű előny.
Érdeklődni: +36 20 359 7530
* Fiatal kezdő kozmetikust keresünk 6 órás állásba. Tel.: 70/944-9917.
* Dániában egyedül élő nyugdíjas magyar tanár keres háztartási segítséget
néhány hónapra, esetleg tovább. Tel.: 420-276.
* Üdítőital üzemünkbe KARBANTARTÓ-GÉPSZERELŐT és
TARGONCÁST felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk: 2112
Veresegyház, Pf. 61.
*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).
*zemély- 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: 01-0059-98. OKÉV ny.
sz.: 01-0735-98.
* Gödöllői fodrászüzletbe maniküröst - pediküröst, kozmetikust keresek. Tel.:
20/9810-696.
* Megbízható személy takarítást vállal. Érdeklődni délutáni órákban a 70/2559467-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.
* Szabász munkatársat vagy szabászműhelyet keresek teljes munkaidőre. Tel.:
20/9316-087.
* Vasipari végzettségű munkatársat keresünk C kategóriás jogosítvánnyal,
önéletrajzzal. Tel.: 20/9391-702.
* Szadai melegkonyhás étterem gyakorlott szakács és kézilány jelentkezését
várja. Tel.: 28/404-692.
* Kézi autómosóba megbízható szerelőt keresek 40 éves korig. Tel.: 30/9915554.
* Szabász műhellyel rendelkező szabászt keresek Gödöllőn és környékén. Tel.:
20/232-5358.
* Masszőrhölgy állást keres. Tel.: 20/332-8190.
*Karosszéria lakatost felveszek Isaszegen lévő műhelybe. Érd.: 20/9355-032.
* Cukrászdában jártas alkalmazottakat keresünk. Gödöllő, Köztársaság u. 3.
Tel.: 30/545-8609, 30/951-3243.
* Lapátos sörözőbe pultos lányt keresünk. Tel.: 20/2288-260.
* Szobafestő-mázolót hosszú távra felvennék. Tel.: 30/9250-246.
* Gyakorlattal rendelkező házvezetőnőt keresek, aki gyerekekre is vigyázna a
délutáni órákban, napi 3-4 órában. Rendszeres és hosszú távú megbízás! Érd.:
30/255-6566-os telefonszámon.
* Agilis nő könyvelői, kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal állást keres.
Tel.: 30/418-6602.
* Szociális asszisztens idős emberek gondozását vállalja. Házhoz megyek. Tel.:
28/410-613.
* Építész, vagy gépész felsőfokú végzettségű fiatal (lehet pályakezdő is)
Autocad és/vagy Archicad számítógépes ismeretekkel rendelkező munkatársat
keresünk gödöllői munkahelyre, alumínium és műanyag nyílászárók gyártás
előkészítő munkáira. Tel.: 28/430-962.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat keres. Tel.: hétfő d.e.-től:
20/466-6504.
* Szakképzett gyakorlattal rendelkező ruházati eladót felveszek gödöllői boltba. Tel.: 20/9386-337.
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájába. Minimum
érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma előnyt jelent.) Tel.:
20/472-7919.
* Gödöllői irodába talpraesett, tárgyalóképes fiatalembert keresünk építőipari
szolgáltatás értékesítésére. Alapfizetés + jutalék. Tel.: 28-422-918, 30-5291132.
INGATLAN
* Gödöllőn, az Erzsébet királyné körúton 2 szobás felújított lakás eladó. I.ár:
12,9 mFt, Tel.: 20/3468-050.
* 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 eladó vagy ugyanitt kisebb házra cserélném királytelepi, 4 szoba
összkomfortos, kétszintes (garázs+pince), 97 nm-es házamat 760 nm-es
telekkel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV,
telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385
* Eladó tulajdonostól 1 és fél szobás tégla építésű, gázfűtéses, 2. emeleti társasházi lakás garázzsal, szép, csendes környezetben. Ár: 11,5MFt. Tel.:
30/241-1501.
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-70 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
* 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
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 42 nm-es másfél szobás, egyedi fűtéses,
első emeleti, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 10,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél szobás extra minőségű,
felújított, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 12,9 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* 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
* GÖDÖLLŐN, a Domboldal utcában 980 nm-es, két utcára nyíló parkosított
üdülő telken 36 nm-es téliesített nyaraló eladó. Irányár: 13 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* Galgamácsán 62 nm-es második emeleti teljesen felújított, egyedi fűtéses,
panorámás lakás csendes környezetben eladó vagy gödöllői lakásra cserélhető.
Irányár: 13,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421002, 20/531-4333
* Árpádföldön a HÉV- hez közel 710 nm-es telken 74 nm-es családi ház (műhely, boros pince, fúrt kút) eladó. Irányár: 34 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* Balatonakalin 3840 nm szőlő panorámás déli lejtőn, 60nm-es boros pincével ,
teljes borászati felszereléssel (a Balatontól 2 km-re) eladó. Irányár: 10,8 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szent István téren 56 nm-es két szobás, harmadik emeleti,
felújított lakás eladó. Irányár:13 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* Gödöllőn a Batthyány utcában 972 nm-es parkosított telken 120 nm-es 2003
-ban épült 120 nm-es igényes lakóház eladó. Irányár: 26,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON, a Margaréta utcában újonnan épűlt zöld övezeti
sorházban 120 nm-es padlófűtéses lakás (azonnal beköltözhető) eladó. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 25 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96 m2es igényesen felújított lakás,(benne 30nm külünbejáratú kis lakrésszel)
beépített bútorokkal eladó. Irányár: 22,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

-Hunyadi u környékén sátortetõs jó állapotú 2 szobás
családi ház 450 m2 telekkel konvektor és cserépkályha fûtéssel 13,9 MFt.
-Csanaki részen 125 m2-es nappali + 3 szobás, új
építésû, garázsos családi ház, 501 m2 telekkel, burkolatok nélkül 23,6 MFt.
-Fenyvesben sátortetõs, 2 szobás családi ház 4512 m2
telekkel 14,9 MFt.
-Új építésû lakás, (bruttó) 65 m2-es, nappali + 2
szobás, tégla, cirkós kulcsrakészen, beépített konyhabútorral, költözhetõ 15,9 MFt.
-Dózsa Gy. úton 27 m2-es, földszinti, igényes iroda
vagy üzlethelyiség 8,8 MFt.
-Antalhegyi részen szép régi stílusú, 123 m2-es
lakóház 440 nöl õsparkos telekkel 35 MFt.
-Szadán 1087 m2 telken 84 m2-es, nappali + 2 szobás
családi ház, teljes szuterénnel, beépíthetõ tetõtérrel,
garázzsal 24,5 MFt.
-Erdõkertesen 1069 m2 telken, 165 m2-es, 2004-ben
épült családi ház 25,9 MFt.
-Vácszentlászlón 252 nöl telken 1+3 fél szobás,
amerikai konyhás családi ház garázzsal 8,5 MFt.
-Domonyvölgyben 223 nöl belterületi, építési telek 2,5 MFt.
-Szilhát u-ban 30 m2, 58 m2 vagy 85 m2-es új üzlethelyiségek eladók, klíma és riasztó kialakítással, egyedi
cirkófûtéssel.

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

* Az ŐRSÉGBEN, Rábagyarmaton, a Rába partján, fenyves erdő szélén (asztma, allergia gyógyulását segítő kristálytiszta levegő) 1200 nm-es telken kétszobás, téglaépítésű, összkomfortos parasztház, teljes berendezésével eladó.
Irányár: 5,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* 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
* *SZT.ISTVÁN TÉREN* 58 nm-es, 2 SZOBÁS, ERKÉLYES öröklakás saját
tárolóval, IV. emeleten ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ 11,5 MFt-ért ! 06 (20)
263-4383
* *ERZSÉBET KÖRÚTON* 1+2 FÉLSZOBÁS, III. emeleti gardróbos, 62 nm-es,
ERKÉLYES öröklakás 11,8 Mft-ért ELADÓ! 06 (20) 513-5191
* **KAZINCZI KÖRÚTON** IV. emeleti 2 szobás, *parkettás*, 52 nm-es
*azonnal költözhető *lakás saját pincetárolóval *ELADÓ* 9,8 MFt-ért! 06(30)
619-9043
* *ESZE TAMÁS utcában* 825 nm-es telken 70 nm-es, 2 szobás (NAGY
TERASZOS) felújítandó ház melléképülettel, GARÁZZSAL 15,4 MFtért ELADÓ !
06 (30) 635-0342
* ÉPÍTÉSI TELEK! Újépítésű területen, beépülő utcában Családi ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2, víz, gáz, villany, csatornabekötéssel,
13.500.000 Ft-ért eladó! HÍVJON: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi
Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201436
* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Rozsnyó utcában, Családi ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2, víz, gáz, villany, csatornabekötéssel,
13.900.000 Ft-ért eladó! HÍVJON: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700
Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
5201659
* TELEK BLAHÁN BEFEKTETŐKNEK! Rét utcában, a Napsugár mellett 1890
m2-es telek 20.500.000 Ft-ért eladó bombasztikus társasházi lehetőségekkel!
HÍVJON: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201372

10 Gödöllői Szolgálat
* ÉPÍTÉSI TELEK! BLAHÁN SAROKTELEK: 20 x 70 méteres, 1400 m2 önálló
családi ház, kétlakásos-, vagy ikerháznak is alkalmas, utcában víz, gáz, villany,
csatorna. Irányár: 11.500.000 Ft HÍVJON: 0630-445-8740, vagy 0630-3370700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201148
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! 22 méter széles bejárattal, bővíthető
70 m2-es, 2 szobás, 1000 nm-es telken, buszhoz, iskolához közel, csatornázott
utcában eladó! Irányár: 16.500.000 Ft, HÍVJON: 0630-445-8740, vagy 0630337-0700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201104
* GÖDÖLLŐ BLAHÁN JÓ VÉTEL! Családi ház aszfaltutas Hegy utcában 150
m2-es újszerű ház 800 m2-es telken, elvehetetlen panorámával, luxusvillák
környezetében, 200 méterre a busztól, 31.000.000 Ft-os irányáron eladó!
HÍVJ: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483
* GÖDÖLLŐ NAGYFENYVES, CSALÁDI HÁZ! Kiss Ernő utcában 64 m2-es, de
195m2-ig bővíthető, jelenleg 2 szobás statikailag erős téglaház, felújított tetővel, 650m2-es telken melléképülettel eladó. 18.000.000 Ft. HÍVJ! 0630-4458740, vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201666
* GÖDÖLLŐ, FÁCÁNOS, CSALÁDI HÁZ! Új épülő környezetben 80 m2-es, 2
szobás, most épülő téglaház 24.500.000 Ft-ért eladó. Igény esetén plusz 3
szobával (plusz 60 m2) beépített tetőtérrel plusz 4.500.000 Ft-ból kibővíthető!
Telefonáljon: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5200891
* GÖDÖLLŐ, KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Régi, de lakható, erős 100m2-es
téglaház melléképülettel, műhellyel, terasszal, duplagarázzsal, 220 nöl telekkel,
Irányár: 25.000.000 FT HÍVJON: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi
Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN!
5201619
*GÖDÖLLŐ, KERTVÁROS, TÉGLALAKÁS! 116 m2-es, 2 + félszobás, duplakomfortos, alápintézett, földszint-tetőteres ikerházfél saját 480 m2 lekerített kerttel, külön bejárattal eladó! Irányár: 17.900.000 FT! Most hívj: 0630-445-8740,
vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201425
* GÖDÖLLŐ, BLAHA, TELEK LEGJOBB TELEKAJÁNLAT: 23 méter széles,
panorámás, lapos gyönyörű telek MINDÖSSZE 8.000.000 Ft-ért eladó! 180
m2-es ház építető, akár kétlakásos is! Villany a telken, víz,gáz, csatorna
utcában! NE VÁRJ, HÍVJ: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201349
* GÖDÖLLŐ, KERTVÁROS, 1975-ben épült, kifejezetten jó állapotú 100m2-es,
2 plusz 2 félszobás családi ház, pincével, garázzsal, 980 m2-es parkosított,
fákkal körbevett kerttel, gyönyörű nyugodt utcában! 24.000.000 Ft alku
nélkül! HÍVJ MOST: 0630-445-8740, vagy 0630-337-0700 Sápi Tamás
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201522
* GÖDÖLLŐ, KERTVÁROS, ÚJÉPÍTÉSŰ, 3 + 2 félszobás, duplakomfortos,
120m-es téglaház, 780m2-es telken első osztályú helyen, duplaállásos garázzsal, 32.500.000 Ft-os irányáron eladó! HÍVJ: 0630-445-8740, vagy 0630337-0700 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL
SZEMBEN! 5201423
* Dunakeszi Tőzegtó területén közvetlen vízparti, komfortos faház saját
stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-3714.
* Gödöllő Erzsébet királyné krt-on 1. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás, déli fekvésű,
azonnal beköltözhető öröklakás sürgősen eladó. Érd.: 20/311-3714.
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* Gödöllőn, a múlt század elején épült többszintes, kúria jellegű családi ház
1920 nm ingatlanon, ősfákkal eladó. Tel.: 20/497-1700.
* 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.: 20/494-8033, 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.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Iá.: 13 M Ft. Tel.: 20/468-1423.
* Gödöllő legjobb közlekedésű, kertvárosi részén, 220 nm-es, nappali+4 szoba,
2 különbejáratúként is használható lakásos ház+garázs, gondozott kerttel 36
mFt-ért eladó. Tel.: 20/939-2570.
* Gödöllő központjában, 56 nm-es, I. emeleti, egyedi fűtésű, parkettás lakás
eladó. Iá.: 11,5 mFt. Tel.: 20/347-5788.
*Gödöllő fenyvesi részén 90 nm alapterületű beépített padlásterű 4 szobás 2
fürdőszobás családi ház 275 nöl gondozott kerttel eladó. 1,5-2 szobás
téglaépítésű lakótelepi lakást beszámítok. Iár.: 24,5 mFt irányáron. Tel.:
20/224-9660.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház garázzsal, 22,5 m
Ft-os irányáron eladó a Rákóczi F. utcában. Tel.: 70/593-0427, 70/580-9308.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült 2x106
nm hasznos alapterületű, 60%-os készültségi fokú iker családi ház garázzsal
eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény,
illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Tel.: 30/9455-509.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 mFt. Tel.:
70/531-3166.
* Gödöllőn sürgősen, áron alul eladó a Kossuth utcában 65 nm-es, 4. emeleti,
2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás, lam. padlós, újszerű állapotú lakás,
tárolóval. I.ár: 12,9 mFt. Tel.: 30/552-6257.
* Eladó Kossuth - Remsey sarok társasházban 63 nm-es 1. emeleti, erkélyes,
1 + 2 félszobás, étkezős, vízórás, igényesen felújított lakás. Ugyanitt mélygarázsban beállóparkoló. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában háromszintes, pincés, összkomfortos
családi ház garázzsal, melléképülettel 200 nöl-es telken eladó. Érd.: 20/9993028.
* ELADÓ Gödöllőn, a Panoráma úton, a belterület határán 2 telek. Bővebb
felvilágosítás a 420-263-as telefonon.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal eladó. Érd.:
20/559-2936.
* Gödöllőn sürgősen eladó 50 nm-es, egyszoba + 2 félszobás parkettás,
gázfűtéses, védőrácsos, redőnyös, 1. emeleti, tehermentes öröklakás. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/2598-529, 418-525.

* 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, 2 szobás, 1. emeleti felújított, gázkonvektoros,
erkélyes lakás garázzsal eladó. Az ingatlan per 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.: 30/377-6364.
* 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 107m2-es ÚJÉPÍTÉSŰ
ingatlan kerttel, garázzsal eladó . Szoc. Pol. + HITEL felvehető 06-30484-9753 Ár: 18.000.000. www.citycartel.hu, http://akcioshaz.uw.hu
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett 30 nm-es
faház, 18 nm-es terasszal (2 háló, nappali, főzőfülke, zuhany, wc). Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Érd.: 28/413-770, este 17 óra után.
* Gödöllőn a Kazinczy körúton 4. emeleti, 62 nm-es,2 szobás, konvektoros,
erkélyes, vízórás, redőnyös, D-Ny-i fekvésű öröklakás (i.ár: 13 mFt) eladó, ill.
földszinti vagy 1. emeleti lakásra cserélhető. Tel.: 419-512, este 19-21 óra
között.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás terasszal, beépített
bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* Galgamácsán 1995-ben épült 52 nm-es, 1 szobás, 1,5 szobássá alakítható
folyamatosan karbantartott, társasházi lakás eladó. Irányár: 7 M Ft Tel.: 0670-454-0353; 06-28-414-870
* Gödöllő János utcában kívül-belül frissen felújított, másfél szobás, 43 m-es,
konvektoros, II. emeleti, azonnal költözhető lakás eladó. Akciós ár: 10,2 M Ft
Tel.: 06-70-454-0351; 06-28-414-870
* Gödöllő Kazinczy körúton felújítandó, harmadik emeleti, 58 nm-es, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Akciós ár: 10 M Ft M Ft Tel.: 06-70-454-0351; 06-28414-870
* Gödöllő János utca csendes részén kétszobás, 49 m-es, konvektoros, II.
emeleti lakás lambériázott előtérrel eladó. Irányár: 10,8 M Ft Tel.: 06-70-4540351; 06-28-414-870
* Gödöllő Kazinczy körútján 52 nm-es, 2 szobás, konvektoros, felújítandó lakás
piaci ár alatt sürgősen eladó. Irányár: 9,5 M Ft Tel.: 06-70-454-0351; 06-28414-870
* Gödöllő Egyetem téren, igazi kuriózum 2 szobás, 59 nm-es, kedvező
térelosztású gázkonvektoros lakás sürgősen eladó. Akciós ár: 13,5 M Ft Tel:
06-70-454-0351; 06-28-414-870
* Gödöllő János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás, 2004-ben felújított, III. emeleti,
erkélyes lakás, 4 nm-es tárolóval eladó. Irányár: 10,9 M Ft Tel.: 06-70-4540351; 06-28-414-870

* Kartali 150 nm-es, 5 szobás, külön bejáratos két generációs családi ház
sürgősen eladó, vagy gödöllői társasházi lakásra cserélhető. Irányár: 16 M Ft
Tel.: 06-70-454-0351; 06-28-414-870
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás, loggiás, 2. emeleti lakás
téglaházban, tulajdonostól 13,1 mFt-ért eladó. Tel.: 20/599-9071, 06-1-3329042 (19 után).
* 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.: 28/410228, 20/214-0713.
* 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.
* Szadán hegytetőn, gyönyörű panorámás 200 nölön 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 nölön 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.
*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, 30/627-6129.
* 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.
* Gödöllőn 1. emeleti, erkélyes, 2 szoba összkomfortos lakás csendes
környezetben, központhoz közel, tulajdonostól eladó. Tel.: 20/946-4365.
* 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.
* Kerepesen eladó 4,6 ha erdőterület a 3. sz. főút mellett, tulajdonostól. I.ár:
3,8 mFt. Tel.: 20/9666-921.
* Gödöllőn zöldövezeti 3 szoba + nappalis családi ház déli fekvésű telken
lakáscserével, vagy anélkül eladó. Jó közlekedés. 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.
* 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.
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* 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.
* Eladó Gödöllőn a János utcában 59 nm-es, 4. emeleti lakás jó állapotban. I.ár:
12,5 mFt. Tel.: 30/639-5774.
* 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) 495-7697.
* 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 állapotbanlévő lakás
eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 20/9323-575.
* 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
* Antalhegyi út 100. alatt 829 nm zárt kert eladó. Tel.: 20/476-0848.
* A kertváros legszebb központi részén eladó jó parkolási lehetőséggel, forgalmas helyen, boltnak, nagycsaládnak, kétgenerációnak, összeköltözőknek 2x2
szoba összkomfortos családi ház 200 nöl telken, jó szomszédokkal. Tel.:
30/360-3935.
* Veresegyházán 700 nm-es panorámás telek eladó. Közművek az utcában.
I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 20/388-1043.
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld övezetben I.
emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt.
Érdeklődni: 20/919-4870
* Gödöllőn, 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.
* 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.: 30/552-6257.
* 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.
* Gödöllő Palotakerti lakótelepen eladó 57 nm 2 szobás, távfűtéses, erkélyes,
vízórás, kábeltévés lakás. Azonnal költözhető. Érd.: 421-753, 20/254-0018.
* Gödöllő Szent I. tér 7. sz. alatt 4. emeleti, 56 nm-es lakás eladó. 2 szobás,
erkélyes, beépített konyhabútorokkal. Ár: 11,5 mFt. Érd.: 30/677-0068.
* 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, a Hunyadi útról nyíló utcában régi típusú, 2 szoba összkomfortos,
konvektoros családi ház 200 nöl-es telekkel eladó. Csatorna az utcában. I.ár:
17 mFt. Érd.: 20/351-7648, 20/991-0046.
* Gödöllő Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nm-es, felújított, szép
lakás azonnal költözhetően, áron alul sürgősen eladó 12 mFt-ért. Tel.: 30/5578120.
* Palotakerten eladó 2,5 szobás, 62 nm-es, parkra néző lakás. Érd.: 70/5198479, 17 óra után.
* Gödöllőn, Királytelepen 130 nm-es régi polgári lakóház eladó, telekáron!
Belső felújítást, korszerűsítést igényel. Víz van, gáz utcán. Ár: 12 mFt. Tel.:
30/362-3204.
* Gödöllőn, a János utcában 54 nm-es, konvektoros, erkélyes lakás tárolóval
eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/343-6284.
* Gödöllőn, Boncsoki dülőben, a Hegyalja utca végében 1539 nm nagyságú
panorámás hobbi telek eladó. Ár: 2.200.000 Ft. Tel.: 70/544-8783.
* Gödöllőn, János utcában téglaépítésű, 2. emeleti 65 nm-es, egyedi gázfűtéses lakás beépített konyha-, előszobabútorral, pincerésszel eladó. Tel.: 70/5042681.
* Jászapátin a buszpályaudvar közelében eladó fürdőszobás, 2 szobás, felújított kis parasztház 2,6 mFt-ért. Nyaralónak is kiváló. Tel.: 20/414-2133.
* Weekend, hobbitelkek, zárt kert, szántók eladók Gödöllőn, tulajdonostól. Érd.:
20/3549-688.
* Családi okok miatt áron alul, sürgősen eladó Gödöllőn kétszobás, egyedi
fűtésű, azonnal beköltözhető lakás. Tel.: 30/426-6517.
* Érdligeti 90 nm-es, új építésű ház nagy teraszzal, garázzsal, gondozott kerttel eladó. Nagyon nyugalmas környék. Ár: 24 mFt. Tel.: 70/380-8601.
* Gödöllő belterületén gyönyörű környezetben 601 nm-es telek sürgősen eladó
14 nm-es faházzal. Víz, villany, gáz bevezetve. I.ár: 6,2 mFt. Tel.: 20/5565-912.
* Gödöllő központjában csendes helyen 1+2 félszobás, állapotú lakás nagy
erkéllyel, egyéni gázfűtéssel, vízórával, tárolóval tulajdonostól sürgősen eladó.
I.ár: 13,5 mFt. Érd.: 20/358-4621.
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* Kartal főútján 98 nm-es, 350 nöl-es összközműves családi ház 10,9 mFt-os
irányáron eladó. Tel.: 30/418-6602.
* Gödöllőn a városközponthoz közel, forgalmas helyen, 21 nm-es üzlethelyiség
eladó. Iá: 6 mFt. Érdeklődni: 0620-919-4870
* Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában 2. emeleti, 2 és félszobás, erkélyes lakás eladó vagy hosszú távra kiadó. Eladási irányár 10 mFt. Tel.: 430635.
* Gödöllőn, városközpontban bútorozott, felújított, 1. emeleti másfél szobás
lakás jó közlekedési lehetőséggel tehermentesen eladó. Iá.: 10,5 MFt. Tel.:
30/330-0735.
* Elcserélném - eladnám - Gödöllő palotakerti, földszinti 1 szoba összkomfortos, felújított lakásomat gödöllői másfél-két szobás összkomfortos, erkélyes
lakásra első emeletig értékegyeztetéssel. Tel.: 30/272-8158.
* Palotakerten 5. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, vízórás, redőnyös, jó állapotú
lakás eladó. I.ár: 9,6 mFt. Tel.: 30/2319-611.
* 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. Másfél
szobás, étkezős, 51 nm-es lakás. 4 szobás, családi ház 465 nm-es telekkel ,
i.ár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn 2 szobás, konvektoros lakás eladó. Tel.: 20/366-1808, 30/4434496.
* Féláron 10 mFt-ért eladó 2 szobás, költözhető lakás Gödöllőn. Tel.: 30/4807290.
* Palotakerten 2 szobás, 9. emeleti lakás - vízórás, tárolós, kábeltv-s,
költözhető állapotú - sürgősen eladó. I.ár: 10,6 mFt. Tel.: 30/9504-901, 417537.
* Gödöllő, Mihály Dénes közben 3. emeleti, 2,5 szobás, 59 nm-es, erkélyes
lakás téglaházban 13,9 mFt-ért eladó. Tel.: 70/381-4672. (Vízóra, alacsony
közös ktg., zárt égésterű kazán, saját és közös tároló. HÉV, Erzsébet park 150
m, központ, kastély 500 m.)
* Gödöllőn 1 éves családi ház a Batthyány L. utcában családi okok miatt
sürgősen, azonnal beköltözhetően, alku nélkül eladó 22 mFt-ért. Tel.: 30/2808830.
* Eladó! Vácszentlászlón, a Zsámboki úton 1487 nm-es építési telek. I.ár: 2,9
mFt. Érd.: 20/4525-791.
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve, eladó. Ár: 10 mFt. Tel.: 20/9641-386.
* 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.: 30/528-4862.
* Gödöllőn, Kazinczy ltp-en 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó a 3. emeleten. Ár:
12,5 mFt. Tel.: 30/212-6390.
* Gödöllőn, Szőlő utcában egy 37 nm-es egyszobás, egy 69 nm-es 1+2 félszobás lakás eladó. Tel.: 420-305.
* Gödöllőn, HÉV-től és vonattól 5 percre, zöld környezetben parasztház eladó.
Járműzaj még nincs, csend van. Villany bent, víz az udvarban, gáz a telken. 388
nm kert, 65 nm ház. Alap: beton, falak hibátlanak, belm. 2,85, födém j (tető
cserélhető: 3 mFt). Négy oldalt egy-egy szomszéd, normálisak, intelligensek.
egyik felöl gépkocsi szélességű közös út. 6,75 mFt. Érd.: 06-1-306-4129,
20/918-9994, szombat kivételével.
* Gödöllőn az Antalhegyi dombon 231 nöl-es üdülő övezeti örökzöldekkel beültetett, panorámás telek, rajta egy 32 nm-es, 1 és fél szobás, nagy teraszos
(alatta garázs) lakható faházzal. Iá: 9,5 mFt. Tel: 0620/9194-870
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* Gödöllői egyszobás, 34 nm-es, konvektoros, 1. emeleti, felújított lakás eladó.
Érd.: 20/4433-551.
* Budán, a MOM parknál 60 nm-es, felújított, egyszobás lakás liftes, szép
házban kiadó. Tel.: 20/482-9835.
* Építési telek Kistarcsán, összközművel, áron alul sürgősen eladó.
Magánszemélytől. Tel.: 30/256-0005.
* Gödöllő, a Bercsényi utcában összközműves, panorámás építési telek eladó
bontandó épülettel. Tel.: 20/482-9835.
* Gödöllői 1 szobás, 34 nm-es, 1. emeleti, felújított, konvektoros (tégla) lakás
eladó. I.ár: 8,5 mFt. Érd.: 20/4433-551.
* Bp. IV. kerületében Káposztásmegyer II-n 67 nm-es, 2,5 szobás, felújított
lakás eladó. I.ár: 12,9 mFt. Tel.: 20/373-3640 vagy 20/9438-704.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen eladó egy 64 nm-es, 2 szobás nagy teraszos
lakás. Akár azonnal költözhető. I.ár: 11,4 mFt. Továbbá eladó egy 44 nm-es, 1,5
szobás lakás. I.ár: 9,9 mFt. Tel.: 20/3961-150, 16 óra után.
* Gödöllő belvárosában, csendes, nyugodt környezetben, Kampis téren fsz. 80
nm-es, új építésű luxus lakás reális áron eladó vagy kiadó, jó parkolási
lehetőség. Tel.: 415-215.
* Eladó 1039 nm telek 60 nm-es téglaépülettel Gödöllőn, a Blahán. I.ár: 12,8
mFt. Tel.: 30/463-0617, 30/9330-212.
* Eladó a János utcában mindenhez közel egy 1,5 szobás lakás. I.ár: 10,8 mFt.
Csere is érdekel 1+2 félszobásra. Tel.: 30/400-9775.
* Gödöllőn eladó 56 nm-es felújított, mindenhez közeli lakás. Nagyon kedvező
áron. 10 mFt. Tel.: 20/532-7275.
* Gödöllőn a Harasztban 960 nm-es saroktelken, 100 nm alapterületű, 2 és fél
szobás családi ház, garázzsal, melléképülettel, fúrt kúttal. Iá: 25 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllőn a Blahai részen 95 nm alapterületű, nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház műhellyel, garázzsal, 300 nöl-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó állapotban lévő erkélyes
lakás. Iá. 11,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a 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 0620/9194870
* 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
* Szadán 1350 nm-es belterületi, összközműves építési telek, bevezetett ipari
árammal. Iá: 7,1 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. Irányár:
11,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2félszobás,
sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS 70% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2
közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított,
1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es
terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es 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 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, kedvező
hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők, augusztusi
átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs, 400m2es 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 ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12MFt
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 ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Erzsébet körúton, azonnal beköltözhető
állapotban, 2004-ben felújított, 63m2-es, 2szobás, teraszos lakás eladó, teljesen új konyhabútorral. 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 beköltözhető, 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 70/4562100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, új építésű, 110nm-es, 1nappali+2szobás családi
ház. 4 terasz, duplagarázs, beépíthető tetőtér, 612nm telek. Ár: 29MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* KÚRIA Grassalkovich kúria -Máriabesnyő. 123nm-es, 2nappali+4szoba,
gázfűtés, pince, tároló, 1.584nm-es, ősfás telek. Ár: 35MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es, 1nappali+ 2 félszobás,
2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm garázs, 360nm-es parkosított telek.
Ár: 24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Egyedülálló hölgy Gödöllő központjában (HÉV-hez közel) kiadja külön bejáratú
albérleti szobáját fiatal lány (esetleg egyetemista) részére. Tel.: (70) 571-7621
* Gödöllön 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel.: 20/9805-765.
* 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
* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben új építésű ikerház egyik fele, 3 szoba, 2 fürdőszoba, amerikai konyhás nagy nappali, pincével, garázzsal. Érd.: 20/392-6192.
* Gödöllőn az Ibolya utcában, társasházban földszinti lakás kiadó. Érd.:
28/414-899.
* 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 1jétől hosszú távra kiadó. Tel.: 20/359-4201; 418-033.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455-583.
* 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.: 20/430-0348, 28/441-038.
* Albérlet kiadó augusztus 1-től! Másfél szobás, Szent János utcai, 2. emeleti
lakás. Érd.: 20/352-5005.
* 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.
* Kiadó! Külön vagy egyben egy db egyszobás és egy 3 szobás, amerikai konyhás lakrész Gödöllő-Öreghegyen, helyi buszjárathoz közel. Tel.: 30/6062-821.
* Gödöllő központjában 45 nm-es, felújított lakás kiadó. Bérleti díj: 52 000 Ft
+ rezsi. 2 hónap kaució. Érd.: 512-255, 70/268-4448.
* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, egyedi vízórás, gázkonvektoros, erkélyes, III. emeleti lakás, bútorozva augusztus 1-jétől kiadó. Iá.: 60 ezer
Ft/hónap + 2 havi kaució. Tel.: 20/578-6848.
* Önálló garzonlakás kiadó a Grassalkovich utcában 1, esetleg 2 fő részére havi
35 eFt-ért, rezsivel együtt. Érd.: 70/277-7079.
* Kiadó a Remsey krt-on egy 64 nm-es, 2 szobás lakás kábeltévével,
kábelmodemes (korlátlan) internetkapcsolattal, egyedi vízórával, légkondival,
bútorozatlanul igényeseknek, hosszú távra. Ugyanitt szintén kiadó egy 18 nmes garázs a Remsey krt. mélygarázsában, szintén hosszabb időre. Érd.:
30/4095-926, 70/2717-214.
* Gödöllőn a Klapkán albérlet kiadó! Szoba + konyha + fürdőszoba, rezsivel
együtt 45.000 Ft. Érd.: 30/2735-206.
* Utcáról is külön bejáratú, berendezett 1 szoba összkomfortos kicsi lakás pici
rezsivel, minden fogyasztás külön mérve. Azonnal beköltözhető hosszú távra
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Az ár személyes megbeszélés alapján. Parkolás
zárt udvarban. Tel.: 20/488-0584.
* Lakás azonnal kiadó, Palotakert, bútorozatlan, 60 nm, 3. emeleti, 2 szoba.
Ár: 50 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 20/556-2501.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában két szintes, hét szobás, három
fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alkalmas - családi ház garázzsal
igényesnek BÉRBEADÓ. Tel.: 30/948-9426, 30/511-0483.
* Bérlőtársat (nőt) keresek Gödöllő központjában lévő 1,5 szobás, konvektoros
lakásba. Tel.: 70/2830-453.
* Budapesten új építésű 56 nm-es, másfél szobás lakás kiadó a Zöldváros lakóparkban. Tel.: 28/430-209.
* Gödöllő Palotakerten földszinti, egyszobás, vízórás, redőnyös, jó állapotú
lakás részben, bútorozatlanul kiadó. Tel.: 421-619.
* 69 nm-es, 1 szoba, 2 félszobás, konvektoros, magasföldszinti lakás augusztustól kiadó. Érd.: 20/544-2228.
* Gödöllő központjában 1,5 szobás, különálló családi ház, cirkófűtéses kocsibeállóval, ingyenes internet-használattal, irodának is hosszú távra kiadó. Tel.:
30/321-4567.
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* 30-as út mellett, Kerepesen 100 nm-es ház kiadó csendes üzleti vagy ipari
tevékenységre. Gyermektelen családoknak, fiataloknak lakás célra is. Tel.:
30/366-3512.
* Paál László közben 2 szobás, magasföldszinti lakás bútorozatlanul hosszú
távra kiadó. 52 eFt + 2 havi kaució, rezsije alacsony. Megtekinthető: 07. 19.,
20., 21-én. Tel.: 20/967-1508.
* Gödöllő, János utcában 54 nm-es lakás diákoknak kiadó. 70 eFt + rezsi. Tel.:
20/9694-017.
* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű, bútorozott lakás
aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.
KIADÓ
* Keresünk a KÖZPONTBAN, esetleg a János utcában UTCAI BEJÁRATÚ
ÜZLETET, melyből kb. 4-5 nm-nyi területet BÉRBE ADNA használt MOBIL
TELEFON ÁRUSÍTÁSRA. (20) 263-4383
* 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
* Antalhegyi söröző kiadó. Cím: Gödöllő, Antalhegyi út 48. Tel.: 20/9390-824.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 30/20-200-50.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség jó parkolási lehetőséggel kiadó!
Tel.: 30/971-7337.
* Remsey krt-i mélygarázsban 2 kocsibeállásra alkalmas zárt, duplagarázs
kiadó hosszú távra, külön-külön is. 15 ezer Ft/hó/garázs. Tel.: 70/219-3838,
30/2100-125, 28/420-972.
* Gödöllő központjában, a Dózsa György u. 18. első emeletén 30 nm-es irodahelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* Remsey krt. 21. sz. alatt 20 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 20/9556-576.
SZOLGÁLTATÁS

* Szervezetében sok a méreganyag, nikotin, koleszterol, cukor, nehézfém?
Javítsa közérzetét egy kellemes lábfürdövel ami teljesen természetes anyagok
felhasználásával müködik. Bejelentkezés Gödöllön a 30/9485-684-es telefonszámon. Tájékoztató est Brandon Bays belső utazás módszeréről. Angliában
végzett akkreditált terapeuta terápiat vállal. Bejelentkezés a fenti számon.
* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* *MOBIL-TELEFON ADÁS-VÉTEL-CSERE !!!* 06 (30) 635-0342; 06 (30)
619-9043; (20) 263-4383
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés. Tóth László. Tel.:
30/9229-553.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását,
csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy 20/9947-715.
*Manikűr, pedikűr szakápolást vállalok, idősekhez hívásra házhoz megyek. Tel.:
20/316-8524.
* 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.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonszerelés,
festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendszerek), térburkolás,
lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt árakon. Tel.: 20/230-5240.
* Kisvállalkozások és vállalkozók könyvelését vállalom. Tel.: 30/3715-215.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök
motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix
és mozgatható szúnyoghálók készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem,
üzem: 2100 Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-6848,
28/414-230.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70-9442377.
*FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u. 32. I/1. R.: hétfőtől péntekig du. és szerda de. Bejelentkezés: 30-934-9255.
* BOZÓTIRTÁST, FAVÁGÁST, FŰVÁGÁST ÉS PARLAGFŰIRTÁST korrekt áron
rövid határidővel, számlaképesen vállalunk! Tel.: 20-9749-816.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz megyek!
Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939927.
* 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 024-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: HP: 9-17-ig. Tel.: 20/532-7275.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egyedi kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 28/486-029, 70/3848711.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok, zárak,
bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és
ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* Kőműves- és ácsmunka, festés, tapétázás, gipszkarton szerelés, burkolás,
homlokzatszigetelés, házak utólagos hőszigetelése, térburkolatok. Hívjon,
velünk jól jár! Tel.: 20/375-5034.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép munka!
Tel.: 70/505-1177.
*Kőműves-burkoló-ács munkák vállalása. Családi házak építése, felújítása. Tel.:
30/369-2381.
* Kertépítést (kerti burkolatok, járdák, kocsibeállók, teraszok) és kertgondozást vállalok. Érd.: 20/940-9622, 432-851.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását, felelős
műszaki vezetéssel. Tel.: 20/925-8912.
* Fülbelövés! Beauty kozmetika, Gödöllő, Szőlő u. 16. Tel.: 20/9865-884.

Gödöllői Szolgálat

* 52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, leinformálható férfi ház
körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka, földmunka, csatornabekötés,
kerítések, festések, javítások, stb. Tel.: 30/402-7276.
*Festés, mázolás, tapétázás, hideg-meleg burkolás, gipszkartonszerelés, külső
homlokzatfelújítás. Tel.: 30/9250-246.
* Külső homlokzatszigetelő rendszer (dryvit) 1690 Ft/nm áron. Forgalmazása,
teljes körű kivitelezése referenciával, garanciával. Helyszíni felmérés. Tel.:
30/912-5070.
* Kőműves munkák, festés, tapétázás, burkolás. Előtetők készítése jó
minőségben, gyorsan. Hívjon, velünk jól jár! Tel.: 30/499-4068.
* Hinták, gyermekjátékok készítése akácrönkből. Egyedi igény szerint! Reális
áron! Tel.: 30/535-4203 vagy 30/384-3921.
* Péntek délután vagy szombati napon vasalást, illetve takarítást vállalok. Tel.:
30/238-1164.
OKTATÁS
* Angol nyelvoktatás profi körülmények között. (20) 216-62-40.
* TOP-TAN Nyár: Angol: 2 hetes intenzív beszédkészség fejlesztő, Headway
Elementary és Pre-Intermediate szintemelő, német alapfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyamok. Pótvizsgára felkészítés, korrepetálás matematika,
magyar, történelem, angol, német tantárgyakból. 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
* Némettanítást vállal friss diplomás. Állásajánlat is érdekel. Tel.: 30/6068302.
* 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: 418537. Kollarics.
* Francia nyelv tanítása, korrepetálása, nyelvvizsgára, pótvizsgára felkészítés.
Tel.: 20/5633-806.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból pótvizsgára, főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire felkészítés formájában. Tel.: 30/380-2608.
* Felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diáklány diák áron diákoknak
(gyerekeknek), de profi háttérrel angol tanítást vállal minden szinten. Érd.:
20/940-9644, 20/940-9729.
* Angol szakos ötödéves egyetemista korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést
vállal. Ha gondjaid vannak az angollal, esetleg a nyelvtan tűnik zavarosnak, hívj!
Ha már régen foglalkoztál az angollal, az se gond. Beszédcentrikus órák, szókincsfejlesztés igény szerint. Ha szükséges, mobilis vagyok. Számom: 20/344-4357.
* Matematikából pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok. Tel.:
70/5387-387.
* 16 éves fiam mellé francia nyelvtanárt keresek azonnali kezdéssel. Érd.:
20/327-6924, 404-845.
* Alsótagozatos tanulóknak pótvizsgára felkészítést, részképesség zavarral
küzdőknek felzárkóztatást vállalok. Tel.: 70/3316-800.

ADÁS~VÉTEL
* *MOBIL-TELEFON ADÁS-VÉTEL-CSERE !!!* 06 (30) 635-0342; 06
(30) 619-9043; (20) 263-4383
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), fehér, kerámia kézmosókagyló (1 ezer Ft), 750 kW-os porszívómotor (1 ezer Ft), 160 db
350 x 30 x 22 mm-es tölgy parkettalap (1500 Ft), kétgurnis, 2,4 mes fém függönykarnis (1 ezer Ft), 13 db 90 x 7 x 2 cm-es akác kerítés
díszléc (4 ezer Ft), fűnyíróadapterhez való új kés (1 ezer Ft), 4 db salgólap - 1,5 x 450 x 790 mm-es és 2 db 450 x 500 mm-es (1 ezer Ft)
és fehér előszobai szekrényajtók - 2 db 43 x 145 cm-es és 2 db 43 x
75 cm-es (1500 Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladók: összerakható campingágy (1 ezer Ft), kagyló gyermekmedence
(2500 Ft), cipőmérethez állítható görkorik 15-20 cm-ig (800 Ft), 22-30 cmig (1500 Ft), új rokkantjáróka (4 ezer Ft), 39-es cipős görkorcsolya (4 ezer
Ft), gyermek, rugós asztali foci (2 ezer Ft), 5 db 8 x 9,5 cm-es Elzett zár
(1500 Ft) és 1 db 7 x 16 cm-es (500 Ft), fényképnagyítógép (5 ezer Ft),
kvarclámpa (4 ezer Ft), Sigma típusú asztali elektromos számológép (4 ezer
Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Használt lemezradiátor, 5 db, különböző méretű eladó. Érdeklődni
lehet: 20/377-4009.
* Új Wagon R+ -ra való üléshuzat olcsón eladó. Ugyanitt Sony Ericsson
z600-as mobiltelefon eladó. Tel.: 20/555-1829, 70/944-2802.
* Ülőgarnitúra eladó, 3+2+1, szövet anyag, terakotta szín. Jutányos
áron. Tel.: 30/3822-498.
* Hajdú mosogatógép és 1 db páraelszívó eladó. Tel.: (20) 9455-583.
* Új fatüzeléses fürdőszobahenger és 2 db Skiff sátras utánfutó eladó.
Érd.: 30/9835-497.
*Bontott építőanyag, cserép, szaniter, stb olcsón eladó. Tel.: 20/9449524.
* 160 x 180 cm-es plüss franciaágy 2 db plüss éjjeli szekrénnyel,
meegkímélt állapotban eladó. Tel.: 70/520-9890.
* 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.
* Új, 120x80 cm-es FA FOCIKAPUK hálóval eladók. Ár: 14 eFt/db. Tel.:
20/922-9650.
* Bontott cserép és konvektorok eladók. Érd.: 30/290-2411.
* BRAMAC hódfarkú cserép antracit meghiúsult építkezés miatt, gyári
ár alatt 33%-kal eladó. Tel.: 20/9354-687.
* Bontásból eladók: ablakszárnyak, 80 l-es villanybojler, wc kagyló,
mosdókagyló, fürdőkád, bejárati és beltéri ajtó, gáztűzhely. Érd.: 418335.
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* Eladó egy 20-as évekbeli nagy tálaló, egy ebédlőasztal és egy elektromos orgona. Tel.: 20/316-8524.
* Több mint 800 db Harlequin kiadvány (Romana, Júlia, Tiffany) egész
egyben eladó 10 eFt-ért. Érd.: 30/397-3695.
*Egy nagy leander fa - egészséges, és 10 éves termő gránátalmabokor
18 -18 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 430-028.
* Eladó egy kellemes hangú GYAKORLÓZONGORA (nem pianinó).
Fatőkés, bécsi mechanikás. Márkája: Schweighardt. I.ár: 25.000 Ft.
Érd.: Gerendai, Gödöllő, Pf. 251. címen lehet.
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.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es
Honda MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft),
Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi
(500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* SEAT IBIZA (1987-es) lejárt műszakival, bontásra eladó. Ár megegyezés szerint! Érd.: 20-3135-816.
* Eladó SKODA 120, 1989-es, augusztusig érvényes műszakival.
I.ár: 60 eFt. Tel.: 20/3466-004.
* 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.
* 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 nagyon jó állapotban lévő 4 személyes Bastel lakókocsi.
Tel.: 421-655, 20/339-8568.
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* 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.: 415-966,
20/3303-396.
* Eladó áron alul 2000-es VW Polo 1.4-es, PDTDI, gyönyörű
sötétkét metálfénnyel, klímával, elektromos ablakemelőkkel,
alufelnivel. Tel.: 30/535-3296.
* Eladó 2002-es Ford Fiesta 1.3-as, műszaki 2007 novemberig
érvényes. Azonnal elvihető családi okok miatt. Tel.: 30/535-3296.
* Skoda 120 L eladó! Érd.: 20/332-3290.
* Eladó! Daewoo Kalos 1.4 S 5 ajtó, ezüstmetál, évj.: 2002. 12.
Matiz beszámítás érdekel! Ár: 1.539.000 Ft. Tel.: 30/407-2504.
* 1996-os SUZUKI SWIFT Sedan 1.6 GLX eladó. Felszereltség:
centrálzár, riasztó, elektromos ablak (elöl, hátul), rádiós magnó,
nem dohányzó. Ár: 590 eFt. Tel.: 20/9229-650.
* 1985-ös Siera Ford bontásra eladó. Felújított motorral,
futóművel, jó karosszéria elemekkel. Tel.: 70/607-8576.
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.
* Engedje, hogy segítsek! Személyre szabott társközvetítés!
Bizalmas, diszkrét szolgáltatásommal várom minden korosztály
jelentkezését! Kérésére felkeresem! Tel.: 20/967-4009.
EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Tenerifére (Kanári - szigetek) szóló 100.000 Ft értékű szállásutalvány kedvező áron eladó. Tel.: 70/315-9182.
* Nyugdíjasok számára napidíjas Panzió nyílt a Mátrában! Célunk
segíteni azoknak a családoknak, akik szeretteiket szeretnék elhelyezni néhány napra (pl. nyaralás idején), azoknak az idős személyeknek, akik kikapcsolódni kívánnak, pihenni, de nem találnak

megfelelő szálláshelyet, ellátást és gondoskodást. Várjuk középkorú vagy idősebb, önellátásukban nem korlátozott vendégeinket.
Amit kínálunk: varázslatos környezet, hegyi levegő, két ágyas,
fürdőszobás, televízióval ellátott szobák, egészségügyi felügyelet,
orvosi ellenőrzés, reumatológiai szakvizsgálat. Igény szerint kulturális programok. Napi teljes ellátás: 7000 Ft. Érd.: 30/4823513, 30/578-3543.
* Iskolai büfé berendezéssel együtt átadó! Érd.: 20/595-6754.
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Országos serdülő atlétika országos bajnokság

Deák Nagy országos bajnok
A Puskás Ferenc Stadionban rendezték az országos serdülő összetett bajnokságot, ami már magában nagy élményt jelentett a fiatalok számára. A
GEAC serdülői az elmúlt év eredményeinek megismétlési szándékával álltak rajthoz. Szekeres Tamás bajnok
volt, míg a csapat a harmadik helyet szerezte meg. Az ismétlés kis híján sikerült.
Deák Nagy Marcell kiegyensúlyozott teljesítménnyel, különösen gáton és 300-on a mezõny
fölé emelkedve, biztosan nyerte meg a bajnok-

ságot, a csapat pedig negyedik lett (csak néhány
váratlan alulteljesítés hiúsította meg a dobogó
elérését, viszont Horváth Bálint egyéni 5. helye
dicséretet érdemel).

Serdülő összetett ob
13 évesek:
Bajnok: Deák Nagy Marcell, edzõ: Benkõ Ákos
14 évesek:
5. hely: Horváth Bálint
Csapatban: 4. GEAC (Horváth Bálint – Gólya
Balázs – Papp Gergõ – Dékány Jenõ. Edzõ:
Gadanecz György, Benkõ Ákos.

Dezső Ákos és Szörényi Zoltán bizonyíthat

Két gödöllői fiatal az Eb-n
Dezső Ákos és Szörényi Zoltán képviseli hazánkat július 14-17. között, az Erfurtban megrendezésre kerülő utánpótlás Atlétikai Európa-bajnokságon.
Dezsõ Ákos 400 méteres gátfutásban érmes reményekkel indul, miután utánpótlás csúccsal
(49,67 mp) nyerte meg az utánpótlás bajnokságát, majd egy héttel késõbb, a felnõtt országos
bajnokságon is fölényesen gyõzött. Ezzel a ki-

váló idõvel bekerült az Universiádéra és a Helsinkiben megrendezésre kerülõ világbajnokságra utazó csapatba is.
Szörényi Zoltán számára a döntõbe kerülés a
cél, miután a felnõtt országos bajnokságon rúdugrásban 520 cm-es erdménnyel igazolta jó formáját. Említést érdemel, hogy mindketten a
Premontrei gimnáziumban végeztek, ahol testnevelõ tanáruk és nevelõedzõjük Szörényi
István volt.

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

Játék, nyári meglepetésekkel!

Elismerés a legjobbaknak

Díjazták a teljesítményt (II.)
Az idei Jó tanuló és jó sportoló díjátadó
ünnepségen közel 250 diák kapott elismerést kiemelkedő tanulmányi munkájáért. A remek teljesítményt nyújtó gödöllői diákok a Petőfi Sándor Művelődési Központ aulájában vehették át jutalmukat.

Tanulmányi eredmények
Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett és
finanszírozott országos versenyeken elért eredmények a következõk: Erkel Ferenc Általános Iskola: biológia 3. Csarnó Helga, 6. Szabó Hajnal,
tanáruk Szászné Lugosi Katalin; Hajós Alfréd
Általános Iskola: matematika 2. Pintér Richárd,
tanára Füle Tímea és Szentpéteryné Ribai Magdolna; matematika csapat 1. Kriszt Botond, Pintér Richárd, Vágó Vivien, tanáruk Fábián Katalin; angol nyelv 3. Sárdi Soma, 4. Puskás Mária,
tanáruk Molnár Mária; környezetismeret 3. Babity Máté és Péter Hella, tanáruk Szabó Györgyné és Füle Tímea; Madách Imre Szakközépiskola: megyei helyesírási verseny 1. Duka Beatrix,
tanára Fogarasi Verona, 2. Fitter Mariann, tanára
Hirsch Veronika; Petõfi Sándor Általános Iskola: angol nyelv 4. Kalló Eszter, tanára, Bereczki
Éva; magyar nyelvi kommunikáció megyei 4.
Ármós Dorottya, 5. Köteles István, tanáruk Illésné Deák Zsuzsanna és Benedekné Juhász Katalin; matematika megyei 1. Köteles István, 2.
Szabó Máté, 3. Kerényi Dániel, matematika csapat 6. Bodnár Balázs, Kerényi Dániel, Köteles
István, Molnár Máté, Szabó Máté, tanáruk dr.
Borsa Béláné.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium:
OKTV mûvészettörténelem 4. Szabó Emma
Zsófia, tanára dr. Lõrinczné Pálvölgyi Rita;
OKTV francia nyelv 11. Ocskai Tímea, tanára
Babicz Mária, OKTV német nyelv 14. Krajcs
Judit, tanára Krajcserikné Horváth Tímea;
OKTV földrajz 14. Terpák Mónika, tanára Lencsés Barna; angol nyelv 4. Puskás Ilona, tanára

Sántáné Farkas Judit; történelem 5. Gódor Dorottya, megyei 4. Gódor Erika, tanáruk Zsigmond Zsolt; 23. biológia Dudás János, megyei
3. Babarczy Balázs és Illés János, 4. Balogh Levente, 5. Csobán Zsombor, tanáruk Kerényi Zoltán; kémia 4. Terejánszky Péter, megyei 4. Babarczy Balázs, tanáruk Bárdy Péter, biológia
megyei 4. Déri Máté, tanára Kerényi Zoltán;
matematika megyei 2. Tóth Máté Ákos, tanára
dr. Seresné Á. Csilla, 6. Seres Ádám, tanára
Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet; nyelvész megyei 2. Pitlik László, 3. Varró Ilona, 6. Korosa
Petra, tanáruk Bíró Csilla; természetismeret 3.
Pintér Anna, tanára Kerényi Zoltán.
Református Líceum: OKTV biológia 2. forduló Kreskó Mariann, tanára Wittmayer Zsuzsanna, OKTV döntõ francia nyelv Kincses Eszter,
tanára Dudás Erzsébet, OSZTV informatika 2.
forduló Majoros Éva, tanára Kampfl Orsolya,
történelem megyei 2. Nagy Sándor, tanára Csobán Pál; matematika megyei 3. Bíró Mihály, tanára Pertis Szabolcs, 6. Erdélyi Levente, tanára
Barthos Zoltánné, matematika megyei 2. forduló Galambos Balázs, Kotán Péter, Kovács Dávid, Lénárd Ákos, Liszkai János, Mikolay Edward, Molnár Máté, tanáruk Balogh Károlyné,
Kampfl Orsolya, Pertis Szabolcs. Szent Imre
Katolikus Általános Iskola: matematika 2. Papp
Roland, 5. Hajdú Sándor, tanáruk Tüske Mónika, környezetismeret 6. Dzsacsovszki Helka, 8.
Dányi Leonetta, Kispál Emõke, Pitlik Mátyás,
Szûcs Boróka, tanáruk Holecska Andrásné és dr.
Herdovicsné Kohári Mária; matematika 2. Papp
Roland Korosa Gergely, Pápai Márton, tanáruk
Tüske Mónika, matematika 9. Hajdú Sándor,
10. Korosa Gergely.
Török Ignác Gimnázium: OKTV biológia 2.
forduló Kõhidi Tímea, Papp Vera, OKTV fizika
1. forduló Tóth Bence, matematika 1. Gyenes
Attila, 6. Rácz Zoltán, csapat 5. Kis Dániel,
Rácz Zoltán, Szabó Bence, matematika 2. Kasza
László, matematika nemzetközi 2. Kasza László, 6. Kohut Lilla, 10. Kiss Dániel, 14. Szabó

Bence, történelem 20. Kalló Imre, kémia megyei 5. Kalló Imre, történelem megyei 5. Török
Enikõ, 9. Somogyi Krisztina, 12. Orbán Csilla.
Waldorf Általános Iskola és Gimnázium: biológia 2. Dobos Balázs, Kiss Dorottya, Kovács Réka.

Zeneiskolai eredmények
A F. Chopin Zeneiskola a korábbi sikereket is
túlszárnyalva rendkívül eredményes évet zárt. A
legjobbak eredményei: Nemzetközi Chopin
Verseny 4. Szalai Gergõ, tanára Láng Gabriella;
Országos Kodály Zoltán Szolfézsverseny 1.
Langer Ágnes, 2. Langer Dóra, kiemelt tanári
díjat kapott Lázárné Nagy Andrea; Koncz János
Hegedûverseny 2. Langer Ágnes, tanára Béres
Ágota; Ferenczy György Zongoraverseny 2.
Gosler Judit, tanára Sári Erika; Országos Népzenei Verseny Juniki Anna, Juniki Mária Nívódíj, tanáruk Szikora Réka; Országos Továbbképzõ Verseny Szörényi Tamás Kiemelt Nívódíj, tanára Törpényi Sándor, Jámbor Anna, Langer Ágnes, Szabó Réka Nívódíj, tanáruk Béres
Ágota, Bali János; Országos Rajeczky Benjamin Ének és Népi Hangszeres Verseny Annus
Réka és Manninger Ágota duett kategória Kiemelt arany díj, tanáruk Szikora Réka; Hangszeres együttes kategória Szûcs Krisztina arany fokozat, Gitárverseny 2. Sándor Krisztina, 3. Kurucz Ádám, tanáruk Kósáné Szabó Beáta, Gábor
Erzsébet; Országos Zeneiskolai Zenekari Verseny 1. Gyermek Vonószenekar, 2. Ifjúsági Vonószenekar, tanári különdíj Lázárné Nagy Andrea; 3. Colla Parte Consort, tanáruk Zagyváné
Molnár Ildikó; Ifjúsági Fúvószenekar Különdíj,
tanáruk Ella Attila.

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

Ifi ob
Bajnok: rúd: Székely Nóra, edzõje: Szörényi
István. 2. 100 m: Vágó Mónika, 2. 2000 m
akadály: Korányi Gergõ, 3. 200 m: Vágó Mónika, 3. rúd: Várszegi Tamás, 3. magasugrás:
Székely Nóra, 4. 300 m: Korányi Gergõ, 7.
magasugrás: Bakk Ágnes, 7. súlylökés: Somogyi Gergõ. A három korosztályban és mindegyik szakágban volt kiemelkedõ képviselõje
a GEAC-nak. Spint-gátban Durkó Eliána és
Vágó Mónika, távfutásban Erdélyi Zsófia és
Korányi Gergõ, ugrószámban Szibilla László,
Székely Nóra és dobásban Varga Eszter.

Szikora László és Varga Eszter a
junior válogatottban
Hétközben kerül Csehországban megrendezésre a Cseh-Szlovén-Magyar 20 éven aluliak
válogatott viadala. Szikora László a bajnoki
címével lesz távolugrásban válogatott, míg
Varga Eszter 46 m feletti diszkoszvetéssel
kvalifikálta magát a csapatba. Az utánpótlás
bajnokságokon a GEAC megerõsítette helyét
az élvonalban. Bajnok 100 m gát: Durkó Eliána, edzõ: Benkõ Ákos, 2. 400 m gát: Durkó
Eliána, 2. Diszkosz: Varga Eszter, 3. rúd: Jager Ákos, 3. 4x400m váltó: SztarenszkiDurkó, Szeleczky Xénia-Németh A., 4. magas:
Szeleczky Xénia, 5. 4x400 m váltó: Sztarenszky-Durkó és Szeleczky-Németh.

Junior ob
Bajnok: távol: Szibilla László, edzõje: Benkõ
Ákos. Bajnok: 2000 m akadály: Erdélyi Zsófia, Gadanecz Gy-Csoma F, 2. 3000 m: Erdélyi Zsófia, 2. rúd: Dús Jetta, 4. Hármasugrás:
Szibilla László, 4. rúd: Szörényi Tamás, 5.
magasugrás: Szibilla László, 5. rúd: Gönczi
Krisztina, 5. gerely: Szibilla László.
A Hajós Alfréd Általános Iskolában
működő uszoda 2005. július 9-től
felújítási munkák miatt zárva tart.
Nyitás várható időpontja: 2005.
szeptember 1.
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A
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E
NEHÉZSÉGI
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NEWTON

NEVET
AD

1

SUGÁR

AMPER

2

3

4

KIS

FIZETÕ-

VÁGÁS

ESZKÖZ

ICH … (SZÁMO-

VARRÓ-

LOK NÉMETÜL)

ESZKÖZ

KUTYA
ÉGTÁJ

GERMÁNIUM

BECÉZETT
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„NÉMETÜL”
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NYUGAT

BP. MELLETTI

HELYRAG

FORDÍTOTT

KÖZSÉG

ÉRZÉKELT

TÉVÉ!

KÉSZ-

JELE

TONNA

NÉMETÜL

NÉVELÕ

MÚLT IDÕ

DEHOGY!

TOJÁS

PÉNZ
MUTATÓSZÓ

AZONOS

LUSTA

BETÛK

UGYAN!

CINK

NK. VALUTA-

TRÓJAI

ALAP

ÁLLAT!

ZÉRÓ
EME

FRANCIA
VÁROS

JÓD
EGY
NÉMETÜL
NÁTRIUM

PÉNZ-

ITTRIUM

INTÉZET
AM. „ HADNAGY”

ELÕTAG:

FONETIKUSAN

KETTÕS

PÁRATLAN

CSÚZLI-

OPEL!

ÁGAS!

SZÉN,

SPANYOL

KÁLIUM

AUTÓJEL

RADIUS
KÉN

EMEL!

Gödöllõ központjában (Postatömb) bevezetett
bútor-lakberendezési üzlet teljes berendezéssel,
árukészlettel, kiépített kapcsolatrendszerrrel,
szükség esetén gyakorlott személyzettel, folyamatos mûködés közben családi okok miatt sürgõsen átadó! Érd.: 70/273-1347

FOGGAL
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ANGOL
NEM

OLAJ

ROSSZ

ANGYAL-
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BEFEJEZÉS,

RANG
ÉS

NÉVELÕ

HÉTKÖZNAP

KÉRDÕSZÓ

ANGOLUL
ZÁRKÁM
ANGOL
ANNA
NAGY-BR.
AUTÓJELE

HOLLAND
AUTÓJEL

NITROGÉN

ROKON
NÉP

…
ALIGHIERI

ELÕDJE

CSÕBEN

RÓMAI 2

VAN!

ANTONOV

FÉLIG!

L

RÖV.

AZONOS

IZOMKÖTÕ

BETÛK
SZÁNTÓ-

RÓMAI 1

ESZKÖZ

AZONOS

MÉTER

HÉROSZI

S

RÓMAI
1000

MAGAMBAN

Beküldési határidõ: 2005. július 28.
A 24. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Gyöngy az idõ vándoroljunk / Nincs szekerünk
bandukoljunk / Lassú folyó ága mellett / Járjuk a
halk fûzfaberket“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

101 éves

FÉLNE!

BETÛK

lási utalványát nyerték: Sárvári Anna, Dózsa
Gy. út 39., Szentpétery Bori, Batthyányi u. 88.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Kamhal Jánosné, Szt. János u. 9., Sas
István, Nyárfa u. 3.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Bódai Brigitta, Kazinczy u. 12., Vitális Szabolcs, Köztársaság u. 13.

Fotó: Tatár Attila

OXIGÉN

Július 6-án ünnepelte 101. születésnapját Kovács Sándorné Boros Erzsébet, városunk legidősebb
lakosa. A Semmelweis utcában élő Erzsike nénit Gödöllő város önkormányzata képviseletében dr.
Gémesi György polgármester, dr. Tamás Márta, a Népjóléti Iroda vezetője és Six Edit önkormányzati
főtanácsadó köszöntötte.

