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Barokk Kastélynapok Gödöllőn

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Színes programkavalkád

Újabb 400 millió forintot költ az úthálózat
feljesztésére Gödöllõ város önkormányzata.
Többek között errõl is határozott július 28-ai
és augusztus 4-ei rendkívüli ülésén a
képviselõ-testület
(2. oldal)

A Gödöllői Királyi Kastély, a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány szervezésében augusztus 5-én délután a Grassalkovichkastély lovardájában kiállítás nyílott
Kerámiaművészeti alkotótelepek Magyarországon címmel. A kiállítás ünnepélyes megnyitása egyben a hétvégi Barokk Kastélynapok nyitó programja volt.
A Laczkó Ibolya mûvészettörténész által rendezett és szeptember 10-éig megtekinthetõ kiállítást dr. Lovag Zsuzsa régész, mûvészettörténész nyitotta meg. A Barokk Napok hangulatához híven a megnyitó ünnepségen fellépett Csavlek Etelka (ének), Geiger György
(trombita) és Herencsár Viktória (cimbalom).
Az immáron negyedik alkalommal megrendezett Barokk Kastélynapokra közel tízezren
voltak kívácsiak. Nem csak a kastélyparkban
helyet kapott számtalan ingyenes kulturális
program és kirakodóvásár vonzotta az érdeklõdõket, a hét végén az állandó és az idõszaki
kiállítást is mintegy négyezren tekintették
meg.
Az idõjárás is kegyes volt a szervezõkhöz.
Bár vasárnap borongósra fordult, a szombati
napon kitûnõ idõben gyönyörködhettek a látogatók a bábjátékosok és a huszárok produkci-

Alapítva 1992

A vis major alaphoz fordul segítségért az
önkormányzat, mivel a július 11-ei felhõszakadás okozta károk összege elérheti az 50
millió forintot
(2. oldal)
Július 1-jei hatállyal Juhász István alezredes
irányítja a Gödöllõi Rendõrkapitányságot.
Terveirõl, elképzeléseirõl kérdeztük
(3. oldal)

óiban. Nagy sikert aratott a Varázsfuvola
együttes díszudvaron megtartott hangversenye és óriási érdeklõdés kísérte a gyermekprogramokat is. A rendezvény azonban a sz-

ervezõk számára is tartogatott meglepetést,
bár a Királyi Kastélyban nem szokatlan, hogy
világsztár látogatót köszönthetnek.
(folytatás a 4. oldalon)
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Képviselő-testületi döntések

Újabb esőzés városunkban

Újabb 400 millió az utakra

Vízrendezés

A tavalyi félmilliárd után újabb négyszázmillió forintot költ útépítésre és
felújításra Gödöllő városának önkormányzata. Többek között erről is
döntött a képviselő-testület a július
28-án, és augusztus 4-én megtartott
rendkívüli ülésen. Bár a képviselők a
nyári szünetre készültek, a rendkívüli
időjárási körülmények okozta károk
szükségessé tették, hogy a képviselő-testület sürgősséggel hozzon döntést több, városunk úthálózatát érintő kérdésben. A fejlesztések egy része még az idén, más része a tervek
szerint jövőre valósulhat meg.

Nem úgy, mint július 11-én, a múlt héten Gödöllő szerencsésen megúszta a
váratlan kitartó esőzést. Az volt a szerencse, hogy a csapadék időarányosan
eloszlott. Bár a károk helyreállítását
lassan egy hónapja folyamatosan végzi
a VÜSZI Kht., a múlt héten mégis akadt
újabb tennivalója. Belegondolni is
rossz, mi lett volna, ha az elmúlt hetekben nem minden erőt a vízkárok rendezésére és megelőzésére fordítanak…

Még az idén, november 20-ai határidõvel elvégzik az emeltszintû útjavítási munkákat
azokban az utcákban, amelyekben már megoldott a csapadékvíz elvezetése, vagy csak
részben kell a meglévõ vízelvezetésen javítani. Így az Akácfa utcában (a Diófa utcától a
Tölgyfa utcáig), a Csokonai, a Dembinszky, a
Dessewffy utcában, az Erdész közben, az
Észak, az Esze Tamás, a Fiume, a Forint, a
Gébics és a Hajnóczy utcában az Ady Endre
sétány szervizútjával együtt, a Szív utcában
az Arany János utca és a Csanak utca között,
a Magtár közben, a Mohács, a Rigó, a Sas és
a Telep utcában, valamint a Toldi Miklós utca
Dózsa György út és Kandó Kálmán utca közötti és a Zombor utca Tompa Mihály és
Munkácsy Mihály utca közötti szakaszán. A
munkálatok 220 769 000 forintba kerülnek.
55 725 000 forintot fordít az önkormányzat
az idei esztendõben a rendkívül rossz állapotú, kátyúzással már nem javítható utak aszfaltszõnyegezésére. Ebbõl a pénzbõl az idén
három utca, a Kazinczy körút, a Honvéd utca,
valamint a Batthyány utcának a Damjanich
iskola és a 3.számú fõút közötti szakaszának
felújítása valósítható meg. A kivitelezéssel
október 15-ig kell elkészülni.
Több mint 25 millió forintba kerülnek
azok a csapadékvíz-elvezetési munkák, amelyeknek sürgõs elvégzésére, a július 11-i felhõszakadás hívta fel a figyelmet. Az esetleges késõbbi hasonló helyzet megelõzése érdekében bõvítik az átereszt a Dárda utca és a
Szabadság úti csomópontban, a Balaton utca
és a Sió utca torkolatában és a Gébics utca
végén.
A rendkívül súlyos károkat szenvedett Lázár Vilmos utcában támfal-lépcsõ kiépítésére
kerül sor, úgy, hogy annak vízelvezetése is
biztosított lesz. Ezeket a munkákat a VÜSZI

Nincs jobb megoldás
Gödöllõ városa még az elmúlt években is
azon kevesek közé tartozott, ahol saját
pénzbõl, lakossági hozzájárulás nélkül
épültek az utak. Mára azonban ez a helyzet
megváltozott. Az idei fejlesztésekre a testület még februárban 1 milliárd forintos hitel felvételét hagyta jóvá. Ennek egy részét
fordítják az utak építésére, javítására, ez
azonban szükségessé teszi a lakossági források bevonását is.
Ezért is került a testület elé az a javaslat,
amely a korábbi gyakorlattal ellentétben lakossági forrásokat is bevonna a közút és
közmûlétesítésekbe. A javaslat szerint, az
ingatlantulajdonosoknak a beruházás 10
százaléka, de legalább 30 ezer, és maximum 60 ezer forint erejéig kellene részt
vállalniuk a beruházásokból. Bár ez az öszszeg messze alatta marad a más településeken megszabott hozzájárulásnak, a rendeletalkotók, hogy ne okozzon megterhelést az érintett ingatlan tulajdonosoknak, a
rászorulók részére kamatmentes részletfi-
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Kht. végzi, el, mint alaptevékenységet.
A képviselõ testület döntése értelmében
megkezdõdhet a Sõtér Károly utca és a Tél
utca térsége vízelvezetési terveinek elkészítése, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca - Dózsa György út - Petõfi tér útkorszerûsítési, valamint a Kossuth Lajos utca - Dózsa
György út csatlakozásánál létesítendõ körforgalmú csomópont terveinek elkészítése, és a
közbeszerzési eljárások elõkészítése.
Még az idén megkezdik az útépítési tervek
elkészítését és engedélyeztetését, a Podmaniczky utca a 3. számú úttal párhuzamos, a
Besnyõ utca és Harmat utca közötti útszakasza és a Németh László utca esetében. Valamint elkészülhet a csapadékvíz-elevezetés
tervezése és engedélyeztetése a Grassalkovich utcában.
A tervek és az engedélyek már megvannak,
már csak a közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, hogy megkezdõdhessenek a Móricz Zsigmond, a Kandó Kálmán és a Király
utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkái is. Az elõzetes becslések szerint 132 millió forintba kerülõ beruházás kivitelezése tavasszal megkezdõdhez.

Bokor Árpád, a VÜSZI ügyvezetõ
igazgatója érdeklõdésünkre elmondta,
hogy az elmúlt héten a legnagyobb
gond a Lázár Vilmos utcában adódott,
ahol ismét le kellett zárni az utcát a
forgalom elõl, hiszen két helyen is megcsúszott
az úttest. Mint már arról beszámoltunk, városunkban ez az egyetlen utca, ahol nincs se csatorna, se vízelvezetõárok, se aszfaltút… Az esõ
kezdetével a VÜSZI még éjszaka is dolgozott
azon, hogy helyreállítsák az utat. Nos ez sikerült. Sõt, néhány ott lakó már lemondott az utcafronti telekrészérõl, hogy Gödöllõ városa
építési engedélyt kaphasson az utca teljes körû
rendezésére. Ehhez azonban még jó páran hasonló döntést kell hozzanak.
Miként a július 11-ei esõzés után, így a múlt heti után
is több ingatlant elöntött a víz.
A VÜSZI-nél megtudtuk,
hogy a leginkább veszélyeztetett területeken õszre elkészülnek a vízrendezési munkálatok. Így a Dárda és a Gébics utca környékén lakók hamarosan fellélegezhetnek, az
elõkészítési munkálatok már
javában zajlanak, s õszre kicserélik nagyobbakra az átereszeket.
(t.a.)
Fotók: Brindzik Judit

Lázár Vilmos utca

2006-os elképzelések
Negyvennyolc olyan utcát jelöltek meg a
szakemberek, amelyek 2006-ban alkalmasak
lehetnek emeltszintû felújításra. Ezekben
már megoldott a csapadékvíz elvezetés, és a
közmû gerincvezetékek is a helyükre kerültek. Hogy végül mely utcák felújítására kerül
sor, arról majd a képviselõ-testület dönt, s
függ attól is, mennyi pénz áll majd rendelkezésre. A javaslat szerint az Alkotmány, a
Báthori István, a Berente István, a Bessenyei
György, a Bihari János, A Bocskai István, a
Búzavirág, a Buzogány, a Dobó Katica, a
Havas, a Hegedûs Gyula, a Hétház, a Holló, a
Kikerics, a Kiss Ernõ, a Knézich Károly, a
Kotlán Sándor, a Kölcsey Ferenc, a Ligeti
Juliska, a Liszt Ferenc, a Lovas, a Mandula, a
Mikszáth Kálmán, a Mókus, az Orday János,
a Peres, a Puskás Tivadar, a Ripka Ferenc, a
Rómer Flóris, a Szabó Pál, a Sõtér Kálmán, a
Szív, a Szivárvány, az Úrréti, a Vadász, a Vak
Bottyán, a Vasvári Pál, a Zengõ, a Napsugár,
a Katona József, a Kinizsi Pál, a Nefelejcs, a
Sztelek Dénes, a Tompa Mihály, a József Attila, az Erkel Ferenc, a Virág és a Balassi
Bálint utca közül kerülnek majd ki a felújítandó utak.

A vis major
alaphoz pályázik
az önkormányzat
Még a júliusi testületi ülésen tájékoztatta a képviselõket dr. Gémesi György
polgármester a július 11-ei
felhõszakadás következBatthyányi utca
ményeirõl. A testület az
egy héttel késõbbi ülésén
ennek alapján egyhangúlag fogadta el azt a javaslatot, hogy a közel ötvenmilliós károk helyreállítására a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács vis major alapjához nyújtsanak be pályázatot.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a július 11-ei felhõszakadás közel 50 milliós kárt
okozott városszerte. Az önkormányzatnak nem csak a közterületeken kialakult problémákat
kellett megoldani, hiszen több család ingatlanában és ingóságaiban keletkeztek súlyos károk.
Huszonkét család igényelt rendkívüli támogatást, összesen 660 ezer forintot (családonként
harmincezer) biztosított számukra az önkormányzat az átmeneti szociális segélykeret terhére.
Egy család háza lakhatatlanná vált, az õ elhelyezésükrõl az önkormányzat gondoskodott.

Családok búcsúja Máriabesnyőn

Áldás a legkisebbeknek

(K.J.)

zetésre is lehetõséget biztosítanának. Ennek fejében viszont a jövõben a felújítások
során nem csak a szilárd útburkolat készülne el egy-egy beruházás során, hanem a
vízelvezetõ rendszer és a gépkocsi-behajtó
is. (A hozzájárulás összege egyébként kb.
annyi, mint amennyibe a gépkocsi-behajtó
kerül.) Ez a konstrukció egyben megoldást
jelenthet a jövõben arra a problémára is,
amelyre a júliusi felhõszakadás hívta fel a
figyelmet. A kivitelezõ ugyanis kizárólag a
szakemberek által jóváhagyott, megfelelõ
átereszekkel ellátott gépkocsi-behajtókat és
vízelvezetõ rendszereket épít. Így kiküszöbölhetõ hogy egy-egy nagyobb esõzésnél a
nem megfelelõen méretezett átereszek eltömõdjenek.
Meglepõ volt, hogy a szavazás során a
határozat nem kapta meg a szükséges támogatást, mivel már korábban is érkeztek
olyan jelzések, hogy a lakosság szívesen
vállalná át az útépítések anyagi költségeinek egy részét. Ráadásul azt a határozatot
nem támogatók közül Kovács Barnabás
(MSZP-SZDSZ-GCF) elismerte, hogy nem
tudnak jobb megoldást javasolni.

Első ízben rendezték meg a Családok
búcsúját július 31-én, vasárnap a máriabesnyői kegyhelyen. Mint Gáspár
István atya, a kegyhely plébánosa
meg is osztotta az esemény során a
megjelentekkel: teljes bizonytalanságban voltak afelől, jönnek-e majd a
meghirdetett alkalomra, s ha igen,
kik jönnek?
Azt hiszem, minden várakozást felülmúlt az
eredmény. Aki a kegytemplomban és a környékén szétnézett, annak számára úgy tûnhetett, hogy a magyar nép, a híradásokkal ellentétben, elöl jár a gyermekvállalalásban, mintaszerûen neveli az utódokat, szeretetteljes
családi életet él.
Most nyilván senkit sem zavart a szentmise idején, hogy a zsúfolásig megtelt templomban mindvégig „kórus“ szólt a hívek körébõl: az apróságok gügyögése, boldog sikongatása vagy éppen pityergése hallatszott.
A délben kezdõdõ szentmisét megelõzõn
az udvaron Levente Péter vonta játékba a
gyerekeket, szerepeket osztva számukra, elsõsorban azok szerepét, akikkel legszorosabb
a kapcsolatuk: apáét, anyáét. Közben bent a
templomban Bíró László püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Kar családreferense osz-

totta meg szülõkkel gondolatait, aggodalmait.
A szentmise celebránsa is Bíró László volt.
Szentbeszédében megemlékezett Szent Annáról és Szent Joakimról mint Jézus nagyszüleirõl, mint általában a nagyszülõket jelképezõ szentekrõl július 26-án volt ünnepük alkalmából. Majd négy fogalom köré csoportosította mondanivalóját: élet, család, nemzet, hit; különösen felhívva rá a figyelmet,
hogy az életet nem szemlélhetjük önzõ módon, nem tekinthetjük úgy, hogy az csak
egyedül a miénk.Az életet kaptuk valakiktõl,
nemzedékek egymásra következésének az
eredménye, hogy vagyunk, s mint ahogy kaptuk, amennyiben tehetjük, tovább is kell adnunk a létezés lehetõségét.
A szentély elé sorakoztak megáldásra a babakocsik, apák és anyák karonülõ, vagy már
a maga lábán járó, csak éppen õrzõn érintett
gyermekükkel. Magasztos pillanatokat köszönhettünk csak annak is, hogy szemlélhettük ezt.
Délután a nap könnyedebb részére, így
ügyességi versenyekre, szamaragolásra, focira és más játékokra, gyermekeket vonzó tevékenységekre került sor. Mária köszöntõ és áldás után, magukkal víve ezeket, távoztak végül e szép nap résztvevõi.
N. A.
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Felhívás

Beszélgetés dr. Juhász István megbízott rendőrkapitánnyal

Gödöllőnek nyugalomra van szüksége
2005 július 1-jétől dr. Juhász István r.
alezredes látja el a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait. A megbízott vezetővel eddigi
életpályájáról, tapasztalatairól és
gödöllői terveiről beszélgettünk.
– Hogyan és mikor indult a rendõri pályafutása?
– 1967-ben születtem, majd 1986-ban kerültem a Budapesti Rendõr-fõkapitányság állományába, ahol elõször mint járõr, majd késõbb mint baleseti helyszínelõ dolgoztam.
Jelentkezésem idején bevallom nagy vonzerõt jelentett, hogy a rendõrség a munka mellett tanulási lehetõséget is biztosított.
– Ha jól tudom, egyetemi tanulmányait
nem is Magyarországon kezdte meg...
– Négy évvel késõbb, 1990-ben állami
ösztöndíjat nyertem Berlinbe, a Humboldt
Egyetemre, ahol okleveles kriminalista végzettséget szereztem. Ezt követõen Budapesten, az V. kerületben bûnügyi vizsgálóként
dolgoztam, majd 1996-tól az ORFK Nemzetközi Egyezmények Irodájának vezetésével
bíztak meg, egy évvel késõbb pedig az
ORFK Ellenõrzési Fõosztályára kerültem.
– Ekkor döntött úgy, hogy nem ártana még
egy kicsit tanulni?
– Igen, ezért 1998-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Pécsi Állami és Jogtudományi
Egyetem Jogi Karán, ahol 2001-ben diplomáztam. Ezt követõen az Országos Rendõrfõkapitányság Ellenõrzési Fõosztály fõosztályvezetõ helyetteseként, a Rendõri-Szakmai Ellenõrzési Osztály vezetõjeként dolgoztam 2004. március 16-ig, amikor a Dunakeszi
Rendõrkapitányság élére kerültem. Élveztem
és szerettem azt a munkát, hiszen merõben
más feladatok elé állított, mint korábban.
– Feltehetõleg a felettesei is meg lehettek
elégedve Önnel, hiszen alig több, mint egy
évvel késõbb máris megbízták a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetésével. Meglepte a
dolog?
– Igen, nagyon meglepett, de nagyon örültem is a felkérésnek. Szeretem a kihívásokat,
az új helyzeteket és maximális tudásommal
szeretném itt is ellátni a feladatomat.
– Ha azt vesszük alapul, hogy Dunakeszin
mint vezetõ, nem töltött el hosszú idõt, akkor

óhatatlanul felmerül az emberben a kérdés:
Gödöllõt is csak ugródeszkának szánja?
– Ez meg sem fordult és fordul a fejemben.
Hosszú távra tervezek Gödöllõn. Feladat van
bõven, hiszen 27 település tartozik hozzánk
közvetlenül, ami nem elhanyagolható tényezõ az eredményes munkavégzés szempontjából.
– Mennyire sikerült ilyen rövid idõ alatt
kitapasztalnia, megismernie a helyi viszonyokat?
– Ez az egy hónap, amióta itt vagyok, természetesen nem elegendõ arra, hogy az ember alaposan megismerje és átlássa Gödöllõ
és vonzáskörzete helyzetét. Mint az elõbb is
említettem, több mint két tucat településrõl
van szó. Megtisztelõ dolog számomra, hogy
ekkora terület irányítását bízták rám. Bíznak
bennem, így mindent meg fogok tenni azért,
hogy ez a bizalom a jövõben is megmaradjon. Úgy érzem, a munkatársaimmal is sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Mindenben a
segítségemre vannak a gyorsabb beilleszkedés érdekében.
– Így elsõ „ránézésre“ mi az, amin feltétlenül változtatni szeretne?
– Ha az emberi oldalára gondol, akkor kijelenthetem, hogy személyi változásokat
nem tervezek. A jelenlegi állománnyal sze-
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retnék együtt dolgozni. Ha a kérdés
nem erre irányult,
akkor elsõ helyen a
közlekedés problematikáját kell említenem. Ezen mindenképpen változtatni
szeretnék,
mert azt mindenki
tudja, hogy akadnak
itt gondok. Ezen
kívül a hatékonyabb, eredményesebb, fegyelmezettebb munkavégzés
kialakítása is céljaim között szerepel,
amihez elengedhetetlen a technikai
Dr. Juhász István
eszközök és felszerelések fejlesztése
is. Ezt rendkívül fontosnak tartom.
– A gödöllõi lakossággal milyen kapcsolattartást tervez kialakítani a jövõben?
– Mindenképpen szorosat, szorosabbat,
mint eddig, hiszen végül is értük vagyunk,
az õ biztonságukért dolgozunk. A Gödöllõi
Rendõrkapitányság állampolgár közelibb
megjelenése, és a látható, illetve reagáló és
segítõ rendõrségi kép kialakulásának erõsítése a cél. Elsõ körben létrehoztunk egy
elektronikus postafiókot, a kapitanyvalasz@citromail.hu e-mail címet, melyre várom az állampolgári bejelentéseket, észrevételeket, javaslatokat, ötleteket stb. Minden
beérkezett levélre válaszolunk, senki sem
marad adósunk, ha lehet ilyet mondani.
– A város vezetõivel már találkozott,
egyeztették álláspontjukat?
– Igen, már erre is sor került. Igyekszem
az összes település polgármesterével állandó, jó kapcsolatot kialakítani. Az önkormányzatokkal való harmonikus, szorosabb
együttmûködés is elengedhetetlen a hatékonyabb és eredményesebb bûnmegelõzési
munkához. Mert az embereknek és a városnak nyugalomra és biztonságra van szüksége.
Kép és szöveg: -rk-

Nemsokára elkészül egy gödöllõi
kiadvány, amelyhez a szerkesztõknek
szükségük lenne minél nagyobb
képanyag bemutatására.
Kérjük ezért, a régi (bármilyen korból
származó) Gödöllõrõl fotókkal
rendelkezõket, hogy lehetõség szerint
azokat – archiválás céljából – juttassák el
az alábbi postacímre:
Gödöllõ Városáért Alapítvány - 2101
Gödöllõ, Pf. 115., vagy személyesen
leadhatják a Gödöllõi Szolgálat
szerkesztõségében (Kossuth L. u. 1.).
A fotókat feldolgozás után természetesen
visszajuttatjuk a tulajdonosának, s a
kiadványban nevét, mint forrás feltüntetjük. Segítségüket előre is köszönjük!

Arany Virágcserép

Gödöllőé a fődíj
Gyöngyökkel és csecsebecsékkel általában a nők foglalkoznak szívesebben, de
az kevés lett volna Simányi Katának, hogy
vállalkozását is kizárólag a csillogásra
építse. A frissen diplomázott lány, aki korábban különféle szakképesítéseket
nyújtó felsőfokú okleveleket is szerzett, a
kézműves alapanyagokat és termékeket
árusító üzlet
hátterét is biztos kézzel igazgatja.
Ezt mi sem bizonyítja
jobban,
mint hogy vállalkozása elnyerte
az Életpálya Alapítvány által létrehozott „Az Év Fiatal Vállalkozója“ címet, és a vele járó félmillió forintot.
Simányi Kata tavaly októberben látta elérkezettnek az idõt, hogy a belföldi utazásszervezésben
szerzett tapasztalatait, valamint közgazdasági tanulmányait egyaránt saját javára fordítsa. Egy elõzetes piacfelmérés után Gödöllõt választotta helyszínül leendõ üzlete számára, ahol az egyetem és
Budapest közelsége miatt sok a fiatal, továbbá
speciális magánóvodák és iskolák mûködnek a városban, amelyek folyamatosan tartanak kézmûves
táborokat, nem is beszélve a régóta mûködõ mûvészteleprõl, na és persze a kastélyról, amely
egyre több – fõleg német – turistát vonz.
A város szerencsére nyitott volt a fiatal vállalkozó ötletére, így Arany Virágcserép néven megnyithatta saját boltját, melynek kezdeményezéseit
Gödöllõ azóta is támogatja. Kata büszke arra,
hogy a helyi vállalkozók, valamint a Gödöllõi Királyi Kastély Kht. és a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület között aktív a kapcsolat, segítik egymást. A vállalkozásbarát helyszín mellé tehát már csak egy jól meghatározott
irányvonalat kellett adni a boltnak. „Aki bemegy
egy kézmûves boltba, annak plusz igénye van a
százforintos mûanyag játékokhoz képest, ezért fõleg az értelmiségi réteget és az õ gyerekeiket céloztam meg. Nagyon fontosnak tartom a hagyományokat örzõ termékeket, amelyeket ez a réteg
eddig csak megfizethetetlen áron találhatott meg.
Én kis árréssel, minél több terméket szeretnék eljuttatni a vásárlókhoz.“ – mondta a díjazott.
Az elsõ félév deficites volt, mostanáig nullszaldós, és hamarosan eljön az idõ, hogy az Arany Virágcserép már profitot is termel. A cégvezetõ becslése szerint két-három év alatt juthat el arra a szintre, amikor már stabilan megtermel annyi nyereséget, hogy esetleg nagyobb beruházást is megvalósíthasson.
A boltvezetõ nagyon fontosnak tartja a pályázati lehetõségek kihasználását. Ezért jelentkezett az
Életpálya Alapítvány felhívására is, mivel úgy
érezte, ha mást nem, ismertséget biztosan nyer
vele. Ennél azonban sokkal többet sikerült elérni:
az „Év Legígéretesebb Fiatal Vállalkozója“ cím
mellé járó félmillió forintot, rengeteg szponzori
felajánlást, valamint új üzleti kapcsolatokat.
(x)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Jó szerencsét!
Ha jól emlékszem, a fenti mondat volt a
szénbányászok köszöntése. A szénbányák bejárata fölé is kiírták. Eléggé elhomályosult bennem már az egész, mégpedig annak köszönhetően, hogy nincsenek
vagy alig vannak már szénbányáink.
Úgy látszik, a szénbányászokat, a szénbányászatot mindennek ellenére elhagyta a szerencse.
„A szerencse vak“. Már abban is szerencsések vagy szerencsétlenek lehetünk, hogy jó
vagy rossz helyre születünk-e. Persze, egy szerencsés ember is lehet boldogtalan, és fordítva,
olyan is boldog, akit messze elkerül a szerencse. Jó, nincs valami fényes helyzetben, de milyen szép kék az ég fölötte, gondolja, és máris
felderül a lelke. („Szerencsés természete van.“)
A jó szerencse áradása címet, Útmutató a sikeres élethez alcímet viselõ könyvecskében egy
példázatot olvashatunk. Afféle tanmesét arról,
hogy a szerencsét elõ is idézhetjük. („Mindenki

(folytatás az 1. oldalról)

Steven Spielberg Gödöllőn
Steven Spielberg világhírû filmrendezõ magánemberként, különösebb kíséret nélkül, családja
társaságában kereste fel vasárnap a Gödöllõi
Királyi Kastélyt.
Az Oscar-díjas filmrendezõ megtekintette az
állandó kiállításokat, majd a parkban bekapcsolódott a barokk kastélynapok vásári forgatagába. Többen nem akartak hinni a szemüknek,

a maga szerencséjének kovácsa.“) A mesét nem
mesélem el, de azt azért elárulom, hogy szerepel benne négylevelû lóhere, Merlin, a varázsló, lovagok és az Elvarázsolt Erdõ. Meg még
sok minden.
A fõ történet kerettörténetbe foglaltatik: két
már nem fiatal ember, két hajdani iskolatárs,
Max és Jim váratlanul találkozik. Elbeszélik
egymásnak a sorsukat: az egyik gazdag volt és
szegény lett, a másik pont fordítva. Most ide kívánkozik az, hogy „a szerencse forgandó“, de
kiderül, nem errõl van szó, hanem hogy az
egyik ügyes volt, a másik ügyefogyott.
Az ügyes elmondja a példázatot arról, hogy a
szerencse feltételeit meg kell teremteni. Ezt
számos híres embertõl idézett mondás is alátámasztja a kötet végén. Akik készséggel hisznek
nekik, nyilván haszonnak forgathatják a kis kötetet.
(Álex Rovira és Fernando Trías de Bes: A jó
szerencse áradása)
-nád-

amikor Steven Spielberg kürtöskalácsot vásárolt és azt jóízûen el is fogyasztatta.
Mint kiderült az E.T., a földönkívüli és más
filmek világhírû rendezõje legújabb munkája, a
Vengeance (Bosszú) egyes jeleneteit forgatja
Budapesten. Magyarországra Máltáról érkezett
a stáb. A szigetországban megjelent híradások
szerint Steven Spielberg új filmje arról szól,
miként kutatta fel az izraeli titkosszolgálat azokat, akik 1972-ben, a müncheni olimpián vérfürdõt rendeztek.

A kiállítás

Ingyenes koncert
lesz
Síppal...

augusztus 14-én, 11 órakor
a gödöllõi királyi kastély
díszudvarán.
Az Olaszországból,
Spezzano Silából érkezõ

„R. Rizzo“ Fúvószenekar

Örökzöld dallamok

Szeretettel vár minden érdeklõdõt!
Nyárbúcsúztató koncert
a kastély díszudvarán

augusztus 28-án, vasárnap 19 órától
tartja hagyományos
nyárbúcsúztató koncertjét a
Gödöllõi Városi Fúvószenekar.
Vezényel: Ella Attila
Az évek óta rendkívül népszerû
és egyben nagysikerû programra
minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
...dobbal

Jegyek válthatók 1200,
nyugdíjasoknak és diákoknak 800 Ft-ért,
a kastély pénztárában,
hétfõ kivételével 10-18 óra között.
www.kiralyikastely.hu
T: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu

Rossz idõ esetén a koncertet
augusztus 29-én tartjuk meg.

Kedves
Olvasóink!

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

2005. augusztus 11.
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Táborok és egyéb foglalkozások

Gyermekek nyara Gödöllőn
Önkormányzati támogatással
A gyermekek mindennél jobban várják, a szülõknek kész rémálom a nyári szünet. Szerencsés helyzetben vannak azok, akiknél a nagymamák besegítenek a gyermekek nyári õrzésébe, de akiknél hiányzik ez a lehetõség, azok
számára sokszor óriási tehertétel, hogy lehetõség szerint tartalmas programmal töltsék meg a
gyermek számára a nyári szünetet. A gödöllõi
szülõk az idén nyáron is számtalan lehetõség
közül válogathattak.
Az óvodák bezárásával sem szûnt meg a
gyermekfelügyeleti lehetõség a rászorulók ré-

szére, hiszen július közepéig a Palotakerti óvoda, majd a Szent János utcai óvoda befogadó
óvodaként tart ügyeletet. Mint azt megtudtuk,
folyamatosan szükség is van a munkájukra, általában 6-8 gyermek tölti itt a napjait. Változó a
blahai tábor kihasználtsága. Júniusban és Júliusban általában 20-30 gyermek fordult meg naponta a táborban, augusztusban általában 8-10
tölti itt a napjait, rájuk az Erkel iskola pedagógusai vigyáznak. A gyerekek egy része már öszszeszokott csapat, nem elõször töltik itt a nyár
nagy részét. Az ittlét a szülõk számára sem je-

lent anyagi megterhelést, mivel a tábor mûködtetését az önkormányzat finanszírozza. Ide invitálta az angolul tanulni szándékozókat egy tizenöt fõs brit és magyar önkéntesekbõl álló lelkes csapat is július 25-tõl. Õk a Gödöllõi Baptista
Gyülekezet szervezésében angol
nyelvû bibliai gyermekprogramot tartottak, melynek célja az volt, hogy a
fõbb bibliai történetek segítségével,
játsszva és könnyedén tanulhassák
meg a gyerekek az angolt, anyanyelvûektõl.
Aki nem minden napra keres elfoglaltságot, annak a Forrás nyújthat
segítséget. Itt ingyenes program, kézmûves foglalkozás várja a gyerekeket
minden héten csütörtökön. A méltán népszerû
rendezvényeken általában 15-20 gyermek vesz
részt.

Dorka, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból pedig Tóth Viktória, Tóth Nikolett és
Petneházy Réka segít az egész napos teendõkben. Az elsõ tapasztalatok alapján nem csak a
szülõknek és az itt táborozó mintegy 15 gyermeknek tetszik a kezdeményezés, hanem a szociális otthon lakóinak is, akik örömmel figyelik

a játszadozó gyermekeket, sõt néha még egyegy rövid játék erejéig csatlakoznak is hozzájuk.

Mindenkinek tetszik az ötlet

Kedvező feltételekkel

Újszerû kezdeményezésre vállalkozott az
idén nyáron Ipacs Piroska, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõje. Az intézmény mûködésében minden nyáron problémát jelentett,
hogy a gyermekes anyukák hosszabb idõre kimaradtak a munkából, ha kellett, fizetés nélküli
szabadságra mentek, mivel nem tudták kire bízni a gyermeket. Most alapítványi finanszírozással tábort szerveztek az intézmény kertjében,
ahol csupán az étkezési költségek befizetésével
egy héten keresztül minden nap rendszeres foglalkozások várják az itt dolgozók gyermekeit.
Játékos versenyek, múzeumlátogatás, lovaglás,
kézmûves foglakozások szerepelnek a programban. A táboroztatásban az igazgatónõnek
önkéntes segítõi vannak. A Török Ignác Gimnázium diákjai közül Dalman Ádám és Palotay

A nyári lehetõségek között változatlanul népszerû a balatonlellei önkormányzati üdülõben
történõ táboroztatás. Az idén is közel háromszáz gödöllõi iskolás nyaralt itt.
Akik nem jutottak el a Balatonra, itthon is
felfrissülhetnek. Az egyetem területén lévõ
gyermek- és úszómedencés strand telt házzal
üzemel a meleg napokon. Mint az Bara Lászlótól, a VÜSZI illetékesétõl megtudtuk, elsõsorban a kisgyermekesek és a tizenévesek körében népszerû az egykori egyetemi, ma a VÜSZI
kezelésében lévõ strand, amelynek belépõdíjai
mintegy negyven százalékkal alacsonyabbak,
mint a fõvárosi fürdõhelyeké, ráadásul itt nincs
idõkorlátozás, aki megváltja a jegyet, az akár
egész nap úszhat, pihenhet.
-bj-

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
A „Parlagfûmentes Magyarországért“ nevû programban a körzeti földhivatalok is részt vesznek, az
Országgyûlés által módosított növényvédelemrõl
szóló 2000. évi XXXV. törvény alapján, melynek
értelmében 2005-tõl kezdve jelentõsen szigorodik
a parlagfûvel szennyezett területek felderítése és a
közérdekû védekezések kivitelezése. A parlagfû
pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertõzöttségének erdményes
visszafordítása törvényileg elõírt feladat. A föld
használója illetve tulajdonosa köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását megakadályozni, és azt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani. A parlagfûvel fertõzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni ellenõrzést a földhivatalok mezõgazdasági – légi és ûrfelvételek, valamint az elõzõ
évi eljárások adataira támaszkodva – határszemlék
során június 30. után végzik együttmûködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok

jegyzõjével, a civil szervezetekkel és a lakosággal.
A helyszíni ellenõrzés, valamint az ennek alapján a
Növény és Talajvédelmi Szolgálat által határozatilag elrendelt védekezés elvégzése során a hatóság,
valamint a parlagfû-mentesítést végzõ vállalkozó
az érintett területre beléphet és ott a szükséges intézkedéseket elvégezheti. Az erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni .A fenti tevékenységeket a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személyek akarata ellenére is elvégezheti. A földhivatal a fertõzött területet, illetve a helyszíni ellenõrzés során észlelt egyéb allergén növények helyének, valamint az ingatlan tulajdonosának (illetve a bejelentett használójának) adatait további intézkedés céljából megküldi a közérdekû védekezés elrendelésére jogosult Növény és Talajvédelmi
Szolgálatnak. A hatósági védekezést elrendelõ határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal
végrehajtható. A határozatok közzététele oly módon történik, hogy helyi önkormányzatok hirdetõtábláján kerül kifüggesztésre (közszemlére tétel útján). A hatósági védekezés eljárásának teljes költ-

Rövidesen a kórházakhoz kerül a pénz

Helyben döntik el mire költik
Rövidesen eldől, mire is fordítódik az a
több mint 10 millió forint, amelyet dr.
Albert Royaards gyűjtött össze a Mosolygó Kórház Alpítvány számára országos kerékpáros körútja során. A kuratórium tagjai konzultálnak a gyermekkórházak vezetőivel, mivel fontosnak tartják, hogy a helyi intézmények
döntsenek a pénz felhasználásáról. A
gyógyászati eszközök mellett játékokra is jut majd, és az alapítvány eredeti
szándékának megfelelően, 2006-ban a
befolyt összeg egy részét a gyermekek
közérzetének javítását szolgáló zenés
programok megtartására fordítja majd
– tájékoztatta lapunkat dr. Albert Royaards.
-jb-

ségét, a fertõzött terület tuljdonosa, vagy használója köteles 15 napon belül megtéríteni, valamint az
ezen felül húszezer és kétmillió forint közötti öszszegben kiszabásra kerülõ növényvédelmi bírságot, mely meg nem fizetésük esetén adók módjára
behajthatóak. A költségek megfizetéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. Amenynyiben a parlagfû elleni közérdekû védekezést a
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, akkor a védekezést abban az esetben lehet
elrendelni, ha az adott területen a kultúrnövény tõszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tõszám 50 százalékát és a parlagfûvel való felületi
borítottság meghaladja a 30 százalékot. A védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a
földhasználó nem tarthat igényt kártalanításra.
Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot a szükséges technikai (elsõsorban kaszálás) és vegyszeres
gyommentesítés végrehajtására, mivel a mûvelési
cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész vegetációs idõszakban csírázóképes parlagfû szaporodását.

Gödöllői Királyi Kastély Kht.
A július19-i zártkörű
taggyűlés határozatai
30/2005 (07.19.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Bocsák László, a NKÖM jelöltje nem került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.
31/2005 (07.19.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlésén Selmeczi László, a NKÖM jelöltje nem
került megválasztásra a kht. ügyvezetõ igazgatói tisztségére.
32/2005 (07.19.) sz. határozat
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése
egyhangúlag úgy döntött a következõ taggyûlését az egyeztetõ tárgyalások elõrehaladásának függvényében augusztus 4-én vagy
augusztus16-án reggel 8 órakor tartja.
A gyûlés elõre meghatározott napirendje:
1.ügyvezetõ választás
2.társasági szerzõdés egyes pontjainak módosításában történõ megállapodás
3. egyebek

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG ZSÓRIBAN
Mezõkövesd mellett, Zsóriban a VÜSZI
Kht. által üzemeltetett üdülõben augusztus
közepétõl szeptember 11-ig üdülési
lehetõség (faházban) leköthetõ. Részletes
felvilágosítás: Bara László; 20-319-1677.

ISASZEGEN, erdõ mellett, csendes környezetben 606 nm-es, összközmûves telken, 94 nm-es, 2 és fél szoba+étkezõs családi ház, külön garázs+pincével eladó. Tetõtér beépíthetõ.
IRÁNYÁR: 15,5 MILLIÓ FT.
ÉRD.:06-20/4248-177-ES MOBILON.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a gödöllői repülőtér
üzemeltetésére.

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.

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

FELHÍVÁS

ELVESZETT

Helyi lisztérzékeny csoport létrehozásához érdeklődők jelentkezését
várjuk. A Gödöllőn létrehozásra kerülő csoport a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete keretében a Gödöllői Kistérség helyi csoportjaként működne.

Július elején a Királyteleprõl elveszett az
1 éves rozsda (vörös-cirmos) színû „Cicu“
névre hallgató, nõstény macskánk! Kérjük, hogy aki megtalálta vagy látta, értesítsen minket, mert nagy kedvenc volt és
nagyon hiányzik! Tel.: 06-20-569-4319.
Köszönjük!

Kérjük, hogy aki érintett és szeretne tagja
lenni a csoportnak, mihamarabb jelentkezzen az alábbi elérhetõségeken.
Akinek a rokonságában, illetve az ismeretségi körében lisztérzékeny él, kérjük, értesítse
és juttassa el hozzá ezt a szórólapot.
Szívesen várunk minden Gödöllõn és
Gödöllõ környékén élõ érdeklõdõt,
akinek a gödöllõi csoport elérhetõ.

Albert Royaards Gödöllőre érkezésekor

Információ: Nagyné Marianna
Tel.: 20/4645-083
e-mail: nvarbaim@yahoo.com

Gödöllőn, a Kossuth Lajos
utcában ikergarázs egyik fele
hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/458-2002.
RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

Régiségek vétele és eladása!
Nyitva: H-P.: 10-17 óráig, Sz.: 10-12 óráig

Tel.: 06/30-5099-170
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Anyakönyvi hírek (II.)
Elhunytak
Gáspár János
Deres Istvánné Forintos Ágnes
Besztercei Istvánné Csorba Erzsébet
Berki Tiborné Lakatos Borbála
Pergel Lajos
Soltész Ferncné Kovács Klára Éva
Tóth János Lázár
Miklósi Gyula
Majorits Gyuláné Balázs Margit
Bogács Tibor
Krieger László
Markovics Imre
Csaba Károly
Som László Géza
Horváth Zoltánné Csáder Ibolyka
Juliánna
Kovács Jánosné HorváthTeréz
Verebi Károly

Berki Tibor
Faddi Béláné Klinkó Mária Magdolna
Fõdi Lajos
Tímár Zsolt Béla
Drucker Ferencné Schober Ágnes
Vig Mihály
Oláh József Sándor
Benkó János
Szita Mihályné Tóth Mária
Csabai József
Dögei lajosné Sánta Erzsébet
Halhai Istvánné
Horváth Tivadarné Diera Anna
Brezsák Istvánné Faragó Erzsébet
Suhánszki József
Vidák Ignác
Nyerlucz János
Berki Zoltán
Kelemen Mihályné Szalontai Margit

Civil sarok

Vállalkozni szándékozó nők
A Magyar Internetező Nők Egyesülete
és a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság képzési és szaktanácsadási
programot indít működő, illetve induló
női vállalkozások megerősítése személyre szabott támogató szolgáltatásokkal, átfogó kommunikációs tevékenységgel mintegy 110 érdeklődő bevonásával.
A program célja a vállalkozó nõk megerõsítése
szakmailag vállalkozásaik önértékelésével, vállalkozási ismeretbõvítéssel, illetve mentális
megerõsítésük vállalkozási önismereti és személyiségfejlesztéssel, stílustanácsadással, valamint egymással együttmûködõ nõi vállalkozói
körök létrehozásának segítése helyi, regionális
és országos szinten, üzleti célú együttmûködések, partnerségek kialakításának ösztönzése, a
közösségi vállalkozások, azok munkahelyteremtõ képességeinek megismertetése, feltárása.
A képzés témái között szerepel szakmai önismeret, vállalkozási és EU-s ismeretek, pályázatírás, üzleti terv készítése, valamint 15-25 óra
számítógép – és/vagy internethasználat – elsõ-

Tisztelt Érző Embertársaink!
Török István vagyok, Török Péter édesapja.
Gyermekemnél 2003 márciusában diagnosztizálták a neuroblastoma (azaz rákos daganat)
betegséget. Mûtét, majd kemoterápiás kezelést
követõen a MIBG és CT-vizsgálat eredményei
2003 októberében negatív eredményt mutattak.
2004 májusában a tumor kiújult, ekkor már
nemcsak hasi, hanem mellkasi daganatot is találtak. Újból kemoterápiás kezelés kezdõdött,
majd 2004 november 22-én õssejt transzplantációt végeztek a Szt. László Kórházban. 2005.
febr. 11-tõl márc. 1-ig az Országos Onkológiai
Intézetben a teljes tüdõre foton besugárzást kapott. Március 9-én történt MIBG vizsgálat
eredményei mindezek után is pozitív eredményt
mutattak. Ennek kivizsgálására került sor Bécsben a Szt. Anna Klinikán májusban. Mivel Magyarországon gyermekeknek nincs lehetõség
MIBG kezelést elvégezni, ezért a további kezelést Bécsben kellett folytatnunk bízva abban,

sorban kezdõknek. A képzés végén a résztvevõk tanúsítványt kapnak. Ennek feltétele, hogy
elkészítsék üzleti tervüket várhatóan 2006. júniusának közepéig. A képzés ideje alatt egyéni
tanácsadást lehet igénybe venni a képzési témákhoz kapcsolódóan, havonta 1-1 alkalommal. A képzések és a tanácsadások az országban
4 helyszínen zajlanak: Jászfényszaru (Gödöllõtõl kb. 40 km), Hódmezõvásárhely és/vagy Szeged, Mezõkövesd és Székesfehérvár.

Szhalák Istvánné Horváth Jolán
Madaras Ádám.
Oroszi Istvánné Toma Mária
Gurin Lászlóné Gábor Julianna
Horváth Józsefné Mátyási Mária
Kenesei Mihályné Bertalanffy Anna
Gyõrfi Tamásné Mányi Lídia
Hurta Istvánné Mazsár Erzsébet
Szolárd Ferdinánd
Kiss Istvánné Nauvelt Erzsébet
Venczel Konrádné Mayer Éva
Pecsenyiczki Jánosné Fodor Erzsébet
dr. Boda Mihályné Sápi Anna
Hajdu Jánosné Pribeli Rozália
György Mihály
Zahorec Pálné Csongrádi Róza
Pozsár Istvánné Megyeri Anna
Illyés Bálintné Balázsy Erzsébet
Ilona
Nándori Albert
Kovács Károlyné Kovács Irma
Zólyomi Sándorné Kazi Erzsébet
és Civil Központban (Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Gödöllõ). A jelentkezés benyújtásának határideje: 2005. augusztus 19.
További információ: www.minok.hu, Kovács
Béláné Petõ Magdolna (Bedekovich Lõrinc
Népfõiskolai
Társaság),
bkovacs@pr.hu,
30/223-5524.
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ e-mail címre
várunk: civilinfo@reginanet.hu

Török István

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.

Ügyeletek
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 6-13-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 432-126.
Augusztus 13-20-ig: Márisbesnyõ, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
TEMETKEZÉSI ÜGYELET
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Augusztus 13-14.: Dr. Pénzes János, Szada,
Mátyás K. u. 5/a. Tel.: 06/30-9531-241.

Recept
KAKUKKFÜVES CUKKINI
Hozzávalók:
4 személyre: 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd
fokhagyma, 2 ek. olivaolaj, 50 dkg cukkini, 1
teáskanál száritott kakukkfû, 10 dkg füstölt
sovány Óvári sajt, só, bors izlés szerint
Elkészítés:
A cukkinit héjastól vékony szeletekre gyaluljuk. A felkockázott vöröshagymát az olajon megdinszteljük, majd a zúzott fokhagymát is hozzáadva aranysárgára pirítjuk. Bele
keverjük a cukkinit és a kakukkfüvet, együtt
pár percig sûrûn kevergetve sütjük. Ezután
fedõvel letakarjuk és kb. 10 percig fõzzük.
Reszelt sajttal megszórva tálaljuk.

A 2005 szeptemberétõl 2006. május közepéig tartó képzésre pályázhatnak jelenleg már
vállalkozó, továbbá vállalkozni szándékozó
nõk (kismamák, 45 felettiek, fogyatékkal élõk,
munkanélküliek stb.). A résztvevõk számára a
képzés tandíjmentes, a tanácsadás és a kiegészítõ szolgáltatások (gyermekfelügyelet, idõsgondozás) ingyenesek. A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg.
A pályázat beadásához szükséges jelentkezési lap letölthetõ a Magyar Internetezõ Nõk
Egyesülete honlapjáról (www.minok.hu) vagy
személyesen igényelhetõ a REGINA Önkéntes
hogy fiúnk meggyógyul. A felvétel a Szt. Anna
Kórházban június 29-én megtörtént, a kezelések elkezdõdtek. Jelenleg is kint tartózkodik az
édesanyjával és egy tolmáccsal. Nem lehet elõre tudni, hogy meddig kell kint maradni, és utána visszajárni kontrollra. Sajnos, anyagi lehetõségeink nem teszik lehetõvé, hogy a kinti költségeket fedezni tudjuk. Szükségünk van a tolmácsra, aki elkísér minket és segít a kinttartózkodás ideje alatt a fordításban. A családban négyen élünk két gyermekünkkel együtt. A fiúnk
15 éves, a lányunk 20 éves fõiskolai hallgató.
Gyermekünk betegsége az elmúlt 2 év alatt a
családot nagyon megviselte lelkileg és anyagilag egyaránt. Ezért kérjük, akinek van lehetõsége a fiúnk gyógyulása érdekében segíteni az a
következõ számlaszámra, teheti, meg amit köszönettel és hálával fogadunk el: Erste Bank
11600006-00000000-15181518. Ha bármilyen
információra lenne szüksége elérhetõségünk:
06-20-3147-045.
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A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

KENGURU GOLD
MÁRKABOLT

EMLÉKEZÉS SINKOVITS IMRÉRE

NYÍLT

(II. RÉSZ)

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

Kenguru törzsvásárlói
igazolványok érvényesek,
beválthatók!
Kismamaruházattal bõvült árukészletünk!

Üzletünkben megtalálható:
– 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

AUTÓKLÍMA
Töltés–Teljes körû javítás, szerelés
(kompresszorok, alucsövek)
SUZUKI–HONDA klíma eladó Gödöllõn

Tel.: 06-20-9566-527.

BÚTORLAP-SZABÁSZAT
AKCIÓ AUGUSZTUS HÓNAPBAN

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
SZABÁS 100.-/FM
Az árak egész tábla vásárlása esetén
értendõk!
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

FLASH-BACK 2000 Kft
2143 KISTARCSA,
SZABADSÁG U. 8.
Tel.: 28/552-145
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6 hetes kiscicák.
Tel.: 30/290-8534.

HEROSZ, VÜSZI

ható gáz hasznosításával is.
A munkában
a VÜSZI mellett dr. Hajdú
József tudományos fõigazgató helyettes irányításával részt vesz az FVM Mûszaki Intézete, ami a
kutatás hazai központja a biomassza innovációs
kérdéseit illetõen. Így a gödöllõi projekt fõ koordinátora az intézetben dolgozó dr. Tátrai György; az
önkormányzat részérõl pedig Papp Zoltán felelõs,
aki július 11-én írta alá a megállapodást. A VÜSZI
részérõl Oláh Béla gazdasági igazgató a pénzügyi,
Bernáth Lóránt és Köles Krisztián a szakmai, Bokor Árpád ügyvezetõ igazgató pedig a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat látja el.
A terv megvalósításának nemzetközi összehangolását az ausztriai Tulln mezõgazdasági szakközépiskolája végzi, ahol már speciális kazánokat is
kifejlesztettek és tapasztalataikat átadják a résztvevõknek. Az együttmûködõ intézmények évenként beszámolnak a végzett munkáról; a harmadik
év végére kidolgozzák javaslataikat, amelyek
alapján az Európai Unió egész területén hasznosulhatnak az eredmények.
Az Európai Unió területén 2010-re az üzemanyag-felhasználásban az úgynevezett biodízel
arányának a tíz százalékot kell közelítenie. A Gödöllõn végzett munka döntõen hozzájárulhat ahhoz, hogy hazánk is jelentõsen elõbbre juthasson
D. M.
ezen a területen.

Üzemanyag, másképpen

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

Városunk önkormányzata jelentõs összeget nyert
azon az európai uniós pályázaton, ami a megújuló
energiaforrások kutatását és a témával kapcsolatos
fejlesztéseket ösztönzi. Önkormányzatunk a
VÜSZI Kht-t jelölte ki gesztorcégnek; a részletekrõl Bokor Árpád ügyvezetõ igazgató tájékoztatta lapunkat.
Mint megtudtuk, az Interreg 3 C nevû, országok
közötti együttmûködést szolgáló pályázaton sikerült eredményt elérni. A megújuló energiaforrások
kutatásában és a kapcsolódó fejlesztésekben öt ország – Ausztria, Németország, Magyarország,
Csehország és Görögország – nyolc intézménye
vesz részt; hazánkból Gödöllõ mellett a Zala Megyei Fejlesztési Kht., aminek Nagypáli községben
van a székhelye.
Az öt országot átfogó, három év alatt elvégzendõ munka teljes költsége 1,3 millió euró, aminek
30 százaléka az önrész, hetven százalékot pedig az
Európai Unió központi forrásaiból biztosítanak.
Gödöllõn így mintegy 200 ezer euró a felhasználható összeg.
A nemzetközi együttmûködésben megvalósítandó kutatás és fejlesztés tárgya a megújuló energiaforrások közül elsõdlegesen az úgynevezett
zöldenergia, vagyis a bányászott energiahordozók
kiváltása növényekbõl elõállított fûtõ- és üzemanyagokkal. E tárgyban világszerte sokirányú kísérletezés folyik, így magas szénhidrát-tartalmú növényekbõl állítanak elõ üzemanyagként hasznosítható alkoholt, de üzemanyaggá alakítják a növényi olajokat is és kutatásokat végeznek gyorsan
növõ fafajokkal és más növényekkel. Hazánkban
egyelõre Mátészalkán mûködik egy kísérleti
üzem, ami a környék napraforgó- és repcetermésére alapozva gyárt üzemanyagot.
A munka során feltérképezik, hogy városunk
környezetében hol lehetnek energia-ültetvények
létesítésére alkalmas területek. Elsõdlegesen mûvelésbõl kivont területek és olyan rétek jöhetnek
szóba, amelyeket nem hasznosítanak és így az ottani kaszálék is energiává alakítható. A tervhez
kapcsolódóan foglalkoznak a komposztálás során
keletkezõ hõ és a kommunális hulladékból elõállít-

Ajándék kiscicák!
Tel.:
20/223-9302;
20/330-7510; 28/404032; 20/534-4863.

Talált kutya!
3 év körüli
keverék
szuka

Talált kutya!
2 év körüli
drótszőrű
magyar vizsla keverék
kan

2 hónapos labrador keverékek

2 hónapos keverékek

Állati dolgok

A lajka

Zöldhulladék: csütörtök reggel
A VÜSZI csütörtökönként szállítja el a zsákokban kitett zöldhulladékot a kertvárosi övezetekbõl. A komposztálható hulladékot reggel 7 óráig
kell kihelyezni – azonban elõfordulhat, hogy egy
napon belül nem gyõzik a szállítást. Ilyen esetben pénteken viszik el a visszamaradt mennyiséget. A zöldhulladék feldolgozása folyamatos;
márciustól május végéig 350 tonnát kezeltek a
városi hulladéklerakó melletti komposztáló telepen, ami 2000 köbméternyi anyagot jelent. A
megfelelõ laboratóriumi vizsgálatokat követõ
engedélyeztetés után az elkészült komposzt a talajszerkezet javítójaként és tápanyagként hasznosul a zöldterületeken.

Jár om a v ár os t...

A lajka szó az orosz „lajaty“ igébõl származik, jelentése ugatni, ugatós. A lajkák vadászkutyák, amelyek némán rohannak a csapáson, és
hangos ugatással hívják oda a gazdájukat, ha
fölverték, vagy állítják a vadat. E miatt a vadászmód miatt nevezik õket riasztó ebnek. A
lajka hangját különben nagyon ritkán hallani ok
nélkül. Vadásznak velük kis prémestõl a nagyvadig. Önállóan dolgoznak és akár 20-30 kilométert is eltávolodnak a gazdától. Munkájuk
során a legnehezebb terepviszonyokat is leküzdik. Nagyon mozgékony, gyors, kitartó, fordulékony, jó a helyzetfelismerõ- és tájékozódó képessége. Idegenekkel szemben tartózkodó.
Mozgásigényük nagy, amit futással, kerékpározással, kirándulással lehet a legjobban levezetni. Képzésük önfejûségük miatt nem egyszerû, sok türelem és határozottság kell hozzá.
Következik: a leonbergi
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Fotó: Tatár Attila

A lajka neve 1957-ben került be a történelembe, amikor az oroszok fellõtték az elsõ mesterséges mûholdat, a Szputnyikot. Ennek egyetlen
utasa egy Lajka névre hallgató szuka kutya
volt. A lajka név a nagy esemény miatt hirtelen
közismert lett, de nem sokan tudták, hogy ez
tulajdonképpen fajtanév, amely Oroszország
spicc típusú vadászkutyáit foglalja magába.
Használták õket még a hadseregnél, mint aknakeresõ és mentõkutya, a Tátrában a lavinasebesültek mentésénél, és õrkutyaként is. A lajkák kimondott tenyésztése kb. 1920-1950 között kezdõdött, jelenleg is fõleg tenyésztõ állomásokon tenyésztik õket. Fõ szempont a használhatóság és a teljesítõképesség. Az egykori
Szovjetunió területén és Nyugat-Európában a
lajkák közül a nyugat-szibériai lajka a legelterjedtebb fajta.
Felépítésüket a használatuk alakította ki. Középmagas termetûek: a kanok 54-60 cm, szukák
52-58 cm marmagassággal bírnak. Fejük elhegyesedõ, ék alakú. Fülük háromszögletû felálló, farkuk hátukra vagy oldalukra kunkorodik,
ami könnyen felismerhetõvé teszi õket. Törzsük rövid, hasuk enyhén felhúzott. Szõrük alul
puha aljszõrzet, felül kemény, közepes hosszúságú fedõszõr, amely öntisztuló. Bundája az évszakok változásához alkalmazkodik, de mindenképpen a szibériai szélsõséges klíma elleni
védelem a fõ követelménye. Nyáron az aljszõrzet sokat veszít gazdagságából, és ezáltal a kutya a nagy meleggel szemben is ellenállóvá válik. Színük fehértõl a vörösig, bármilyen lehet,
tarka és foltos is. Mozgásuk könnyû.

Megújuló energiaforrások – Gödöllőről

Tűzre-vízre vigyázzatok! – szól a figyelmeztetés. A víz pusztító erejével az elmúlt hetekben többször is találkozott városunk. A tűz erejét is könnyen megtapasztalhatja,
ha az ilyen és hasonló tűzrakásokra nem ügyel senki. A kertek tulajdonosai sokszor
megfeledkeznek a tűzgyújtás szabályairól úgy, mint ahogyan tették ezt a Lázár Vilmos
utcában, ahol a kánikula idején őrizetlenül találtuk az egyik kert végében ezt a tüzet...

2005. augusztus 11.

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.

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező pizzás, szakács,
konyhaikisegítő jelentkezését várjuk. Érdeklődni hétfőtől péntekig a
30/9138-769 számon.
* Keressen pénzt Oriflame kozmetikumok forgalmazásával. Akár 1600Ft-os órabér! Tel.: 70/36-96-778, 20/4453500.

Gödöllői Szolgálat
* 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
* Gödöllői fodrászüzletbe maniküröst - pediküröst, kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.
* Üdítőital üzemünkbe KARBANTARTÓ-GÉPSZERELŐT és LÉKEVERŐT
felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk: 2112 Veresegyház, Pf. 61.
Tel.: 28/585-140.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Aszódon és Gödöllőn, szombaton és
vasárnap. Most még bekapcsolódhat. 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.
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájába.
Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk. (Diploma előnyt
jelent.) Tel.: 20/472-3919.
* 60-as becsületes asszonyt keresek járóbeteg mellé és ház körüli
munkára jogosítvánnyal, palatető javítására is. Tel.: 488-062.
* Gödöllői munkahelyre vagyonőrt keresünk. Tel.: 30/2742-802.
* Gödöllői szállodába angol nyelvismerettel rendelkező recepciós
munkatársnőt keresünk. Érd.: 420-602.
*52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, leinformálható, leinformálható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka, földmunka, kerítések készítése, javítása, festések. Tel.: 30/402-7276.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe gödöllői iroda 2
jó kommunikációs készséggel rendelkező munkatársakat keres. Tel.:
hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
* Veresegyházi irodába adminisztrációs munkára angolul jól beszélő,
fiatal munkaerőt keresünk. Érd.: 28/558-520, illetve a velek@rollingcars95.com e-mail címre várjuk az önéletrajzokat.
* Gödöllői munkahelyre keresünk C kategóriás jogosítvánnyal autószerelőt vagy mezőgazdasági gépszerelőt. Tel.: 70/221-3652, 20/2330174.
* Autószerelő szakmunkást gödöllői munkahelyre felveszek. Zöldkártya
vizsga előny. Tel.: 30/670-2670.
* Avon! Dinamikusan fejlődő kereskedelmi koordinátori csapatba várjuk
jogosítvánnyal rendelkező agilis hölgy munkatársak jelentkezését. A
munka fő- és mellékállásban is végezhető. Érd.: 20/970-9922 Szabó
Ági.
* Az Aegon-Magyarország képzéssel egybekötött munkalehetőséget
kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői, biztosítási szaktanácsadói
munkakörben. Jelentkezés: 20/919-4425.
* Autóvillamossági szerelőt felveszünk szakmai tapasztalattal. Érd.:
525-200.
* Takarítónőt keresünk 6 órában. 525-200.
* Bio-Fitt Center Gödöllő Állomás út 1-2/A (vasútállomással szemben)
felnőtt és gyerek sport- és szabadidős foglalkozások vezetéséhez szakemberek jelentkezését várja. Tel.: 20/9511-138.
* Bio-Fitt Center Gödöllő Állomás út 1-2/A (vasútállomással szemben)
fodrászt keres. Tel.: 20/9511-138.
INGATLAN
* Eladó tulajdonostól 1 és fél szobás tégla építésű, gázfűtéses, 2.
emeleti társasházi lakás garázzsal, szép, csendes környezetben. Ár:
11,5MFt. Tel.: 30/241-1501.
*Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm,
2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120
nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár:
26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-70 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
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti
96 m2-es igényesen felújított lakás,(benne 30nm külünbejáratú kis
lakrésszel) beépített bútorokkal eladó. Irányár: 22,0 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 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

9

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT 6.
Tel: 28-514-990
180-200 eFt/nm áron, csendes erdei környezetben szeptemberi
beköltözéssel eladó. 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
* 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 Domboldal utcában 980 nm-es, két utcára nyíló parkosított
építési 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. 28/421-002, 20/531-4333
* BALATONAKALIN 3840 nm szőlő panorámás déli lejtőn, 60 nm-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 Királytelepen 660 nm közművesített telken, 110 nm es két lakásos, garázsos családi ház eladó. Irányár: 22,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, 2002-ben épűlt társasházban, földszinti 73 nm-es lakás, beépített bútorokkal, tárolóval eladó. Irányár:
20,9 mFt . Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült társasházban 110 nm-es
elegáns lakás kertkapcsolattal, nagy terasszal, stilusos beépített
bútorokkal, garázzsal eladó. Irányár: 32 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON panorámás 890 nm-es telken nappali + 3 szobás
126 nm-es családi ház eladó. Irányár: 28,8 mFt Magyartölgy Mérnök
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű üdülő
telek, 20 nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Panoráma utcában 1050 nm-es, gondozott üdülő
telken 50 nm-es hétvégi ház teljes berendezéssel eladó. Irányár: 12 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002,
20/531-4333
* SZT. ISTVÁN TÉREN 58 nm-es, IV. emeleti 2 szobás, erkélyes öröklakás saját tárolóval ELADÓ 11,5 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06
(30) 619-9043
* ERZSÉBET KÖRÚTON 1+2 FÉLSZOBÁS, III. emeleti gardróbos, 62
nm-es, ERKÉLYES öröklakás 11,7 Mft FIX ÁRON ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (20) 513-5191
* KAZINCZY KÖRÚTI IV. emeleti 2 szobás, parkettás, 52 nm-es lakás
saját pincetárolóval ELADÓ 9,8 MFt FIX ÁRON! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06(30) 619-9043
* ESZE TAMÁS utcában 230 nöl telken 70-es években épült
téglaépítésű, betonfödémes, felújítandó 70 nm-es, 2 szobás családi ház
TELEKÁRON 12,8 MFtért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30)
635-0342; 06 (20) 263-4383
* JÁNOS utci (CSÍKOS ABC felé eső részen) 2 szobás, 59 nm-es
MAGASFÖLDSZINTI lakás 11,8 MFt irányáron ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043

-Fácán soron, igényes, 2000-ben épült, 136
m2-es, nappali + 4 szobás ház, szép kerttel,
pincével, kocsibeállóval 29,9 MFt.
-Remsey krt-on 74 m2-es, igényes társasházi
lakás garázzsal 23,9 MFt.
-Remsey krt-on 82 m2-es, 3 és fél szobás
lakás 19,8 MFt.
-Palotakerten 3. emeleti, 44 m2-es, 1 szobás
lakás 8,8 MFt.
-János u-ban 1. emeleti, 30 m2-es, 1 szobás
lakás 8,5 MFt.
-Gerle u-ban 1920 m2-es, 35 m széles, belterületi építési telek 15,9 MFt.
-Hunyadi u. környékén 90 m2-es, sátortetõs
tégla családi ház, 450 m2 telekkel 13,9 MFt.
-Alvégben 1292 m2 telken, 81 m2-es,
sátortetõs családi ház 20 MFt.
-Fenyvesben 1257 m2 telken 90 m2-es,
sátortetõs családi ház 14,9 MFt.
-Veresegyházán új építésû, nappali + 3
szobás családi ház, 863 m2-es panorámás
telken, kulcsrakészen 26,8 MFt.
-Galgagyörk központjában 1300 m2 telken, 60
m2-es, bõvíthetõ, jó állapotú parasztház 6,9 MFt.

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

* **KERESÜNK**- GÖDÖLLŐN öröklakásokat max. 10,-MFt-ig, családi
házakat max. 17,-MFt-ig ügyfeleinknek, akár közvetítői díj nélkül, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással ÜGYVÉDI háttérrel. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda: 06 (30) 635-0342; 06 (30) 619-9043
* 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.
* Befektetők figyelem! Jászberényben jól megközelíthető, nyugodt helyen
3 db össz. 5231 nm zártkerti ingatlan egyben eladó! Mindhárom telken víz,
villany, fúrt kút van, az egyik telken kis téglaházzal. A 3 telek ára egyben:
1.800.000 Ft (5231 nm). Érd.: 20/374-8906, 70/315-3577.
* 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.
* 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.
* Gödöllő fenyvesi részén 90 nm alapterületű beépített padlásterű 4
szobás 2 fürdőszobás családi ház 275 nöl gondozott kerttel eladó. 1,52 szobás téglaépítésű lakótelepi lakást beszámítok. Iár.: 24,5 mFt
irányáron. Tel.: 20/224-9660.
* 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.
* ELADÓ Gödöllőn, a Panoráma úton, a belterület határán 2 telek.
Bővebb felvilágosítás a 420-263-as telefonon.
* 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.
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* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 mFt. Tel.:
70/531-3166.
*Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nmes telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyhaétkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb
családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* 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.: 70/5784667, egész nap.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Iá.: 13 M Ft. Tel.: 20/4681423.
* Szadán hegytetőn, gyönyörű panorámás 200 nöl, új építésű 300
nm ingatlan befejezés előtt eladó. Felső szintre belső - külső
feljárat, így kétgenerációnak is megfelel. I.ár: 25,5 mFt. Tel.:
70/512-5730.
* Szadán hegytetőn, gyönyörű panorámás 200 nöl, új építésű, egyszintes, 200 nm szuper igényes, 6 szobás, kétgenerációnak is megfelelő
ingatlan eladó vagy budapesti ingatlanokra cserélhető. I.ár: 47 mFt. Tel.:
70/512-5730.
* Veresegyházon összközműves, új parcellázású építési telkek aszfaltozott út mellett, csendes helyen, mégis kitűnő közlekedéssel eladók, bruttó 8875 Ft/nm-től. Tel.: 20/9449-524.
* Gödöllő Palotakerti lakótelepen eladó 57 nm 2 szobás, távfűtéses,
erkélyes, vízórás, kábeltévés lakás. Azonnal költözhető. Érd.: 421-753,
20/254-0018.
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* 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.: 30/557-8120.
* Gödöllőn, a János utcában 54 nm-es, konvektoros, erkélyes lakás
tárolóval eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/343-6284.
* 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.
* Gödöllőn, János utcában téglaépítésű, 2. emeleti 65 nm-es, egyedi
gázfűtéses lakás beépített konyha-, előszobabútorral, pincerésszel
eladó. Tel.: 70/504-2681.
* Palotakerten 5. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, vízórás, redőnyös, jó
állapotú lakás eladó. I.ár: 9,6 mFt. Tel.: 30/2319-611.
* Palotakerten 2 szobás, 9. emeleti lakás - vízórás, tárolós, kábeltv-s,
költözhető állapotú - sürgősen eladó. I.ár: 10,6 mFt. Tel.: 30/9504-901,
417-537.
* Gödöllő, Mihály Dénes közben 3. emeleti, 2,5 szobás, 59 nm-es,
erkélyes lakás téglaházban 13,9 mFt-ért eladó. Tel.: 70/3814672. (Vízóra, alacsony közös ktg., zárt égésterű kazán, saját és
közös tároló. HÉV, Erzsébet park 150 m, központ, kastély 500 m.)
* 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.: 20/9641386.
* Gödöllőn, Kazinczy ltp-en 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó a 3.
emeleten. Ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/212-6390.
* 3 telek eladó. Nagyfenyvesben, Irtványosnál és a Dögkútnál. Érd.:
20/459-8334.
* 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 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, i.ár:
12,5 mFt. 4 szobás, családi ház 465 nm-es telekkel , i.ár: 21,9 mFt. Tel.:
30/224-1627.
* 780 nm-es ápítési telek Kistarcsán, összközművel, áron alul sürgősen
eladó. Magánszemélytől. Iá.: 9,5 MFt. Tel.: 30/256-0005.
* 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 hibátlanakok, belm. 2,85, födém (tető cserélhető: 3 mFt).
Négy oldalt egy-egy szomszéd, normálisak, intelligensek, egyik
felöl gépkocsi szélességű közös út. 6,75 mFt. Érd.: 06-1-3064129, 20/918-9994, szombat kivételével.
* 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 kertvárosában 555 nm telken 90 nm-es, összközműves, modernizált, hangulatos, szükség esetén bővíthető parasztház rendezett
kerttel eladó. 21 mFt. Tel.: 70/3119-472.
* Sürgősen eladó Gödöllőn Kossuth L. utcában 2 szobás, 56 nm-es
lakás. Tel.: 30/397-3602.
* Gödöllőn, a Béri Balogh Ádám utcában, kertes övezetben egy ötlakásos társasház tetőtéri kialakítású, 37 nm-es lakása eladó. I.ár: 7,8 mFt.
Tel.: 30/474-9098.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított egyedi fűtéses
lakás 1+2 félszoba 69 nm-es 16,9MFt-ért eladó. Tel.: 30/9-500-583
* Gödöllőn igen nagy telek (3100nm), patakkal határosan, ősfás illetve
nagyrészt művelten, kétszobás, komfortos, nagy pincés házzal (76nm)
eladó 28MFt-ért. Tel.: 30/949-9915.
* Szent István téren 2 szobás, téglaépítésű, erkélyes, kábeltv-s, telefonos, azonnal költözhető lakás eladó. Ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/3421-845.
* Gödöllőn, a Fácán soron földszinti, egyszoba összkomfortos lakás
eladó. Gyönyörű környezetben, az egyetemtől 5 percre. I.ár: 10,3 mFt.
Érd.: 30/543-7578.
* Gödöllő Királytelepen 2005-ben felújított, szigetelt, 90 nm-es családi
ház eladó. Érd.: 30/440-6738, 8-20 óráig.

* Gödöllőn az Erzsébet parknál, a Semmelweis utcában 975 nm-es
telken 100 nm alapterületű, kétgenerációs, összkomfortos családi ház
melléképülettel eladó. Tel.: 411-279.
* Gödöllő kertvárosi részen kétgenerációs ház eladó. 5 szoba, 2 konyha,
2 fürdőszoba, pince, rendezett kert. Tel.: 527-305.
* Gödöllőn egyszobás lakást KERESÜNK: Erzsébet körút, Kossuth L. u.,
Kazinczy, Palotakerti lakótelepen beköltözhető (felújított) állapotút.
Gödöllői üdülőtelek eladó. Tel.: 20/476-8647.
* Gödöllő rózsadombján panorámás összközműves, 720 nm telek eladó
36 nm komfortos faházzal, beépítési lehetőség. I.ár: 11,4 mFt. Tel.:
70/3722-327.
* Eladó lakás! A Szent János utcában 60 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti
lakás, konvektoros, teljesen felújított, azonnali beköltözéssel. Érd.:
20/9179-703.
*40 nm-es üzlethelyiség a bagi üzletház emeletén eladó vagy kiadó. Tel.:
30/925-0246.
* Kazinczy körúton 57 m2-es déli fekvésű, erkélyes, konvektoros,
redőnyös, teljesen felújított (burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, vízés villanyvezetékek) ízléses, csendes, 4. emeleti lakás rendes lépcsőházban eladó. Tel.: 30/2858-938 I.ár: 11,9 M Ft.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült
2x106 nm hasznos alapterületű, 70%-os készültségi fokú iker családi
ház, külső nyílászárókkal, garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön.
Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Lakást beszámítok. Tel.: 30/9455-509.
* Áron alul eladó Gödöllőn 63 nm-es, 2 szobás, egyedi gázfűtésű, teljesen felújított téglalakás (11,7 mFt) a Rögesben 980 nm-es terület (1,9
mFt) és Parádon 9000 nm erdő 860 eFt irányáron. Tel.: 20/586-2840,
28/432-247.
* Családi ház eladó Domonyvölgyben, vagy csere is érdekel. Tel.: 488062.
* Eladó a Szabadság úton 1 szobás, 1. emeleti, erkélyes, konvektoros,
tégla építésű lakás. Ára: 8,8 mFt. Tel.: 30/270-7435.
* Pécelen 2 szobás, komfortos házrész 12,5 mFt - Vácszentlászlón
2350 nm-es építési telek 5,5 mFt-ért eladó. Tel.: 28/513-435, 20/4357387. Ház és Vár Bt.
* Szadán 2 x 500 nm tartalék belterületi telek családi okok miatt eladó.
I.ár: 1,5 mFt/db. Tel.: 20/9779-538.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on tégla épületben, 4. emeleti felújított, parkettás, konvektoros, légkondícionált, teraszos, egyedi bútorokkal berendezett, 2 szobás lakás eladó tulajdonostól. Érd.: 30/257-1877.
* Gödöllőn 1 éves családi ház a Batthyány L. utcában családi okok miatt
sürgősen, azonnal beköltözhetően, alku nélkül eladó 22 mFt-ért. Tel.:
30/280-8830.
* Gödöllőn Ambrus Z. közben 2,5 szobás átalakított, felújított, erkélyes
lakás eladó. Érd.: 30/686-4107, 410-215.
* Eladó Zugló Herminamezőn tehermentes, 31 nm-es, földszintes villa
öröklakás! Konvektorost 2. emeletig, 8 mFt-ért beszámítok. Tel.:
30/496-7444.
* Gödöllő, Boróka utcai családi ház eladó 26 mFt. Érd.: 20/987-8303.
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*Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nappali) 1.
emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal. Ár: 19,5 mFt.
Tel.: 70/521-0261, 70/946-2598.
* Gödöllőn a kertvárosban 575 nm építési telek összközművel, építési
engedéllyel eladó. Tel.: 20/9584-324.
* Eladó a János utcában 59 nm-es, 4. emeleti, konvektoros, alacsony
rezsijű lakás. I.ár: 12,5 mFt. Érd.: 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.
* Gödöllő belterületén 601 nm-es telek 14 nm-es faházzal - víz, villany,
gáz bevezetve, zártkertnek nyilvánítva, 15 % beépíthető, panorámás
kilátással - sürgősen eladó. I.ár: 6,1 mFt. Érd.: 20/5565-912.
* Szadán, belterületbe vonás előtt álló 8300 nm külterületi ingatlan
eladó. Későbbiekben megosztható. I.ár: 15 mFt. Érd.: 30/586-5229.
Gödöllői vagy környéki lakás, ill. családi ház csere is lehetséges.
* Gödöllőn 2 szobás 58 nm-es, 2. emeleti, konvektoros (tégla) lakás
eladó. Érd. (17 ó után): 30/209-1338
* Gödöllő Rózsadombján eladó 670 nm-es összközműves telken 160
nm-es családi ház. Bejárat 2 utcáról, 30 nm-es extra panorámás terasz,
ásott kút. I.ár: 37 mFt. Tel.: 20/480-5276.
* Eladó Gödöllő központjában egy nappali + 4 szobás, 1. emeleti, 101
nm-es, igényes lakás. I.ár: 27 mFt. Tel.: 70/272-3366.
* 1+2 félszobás lakást vennék azonnali beköltözéssel Gödöllőn 10MFtért! Tel.: 30/323-3307, 70/627-0199.
* Építési telket vagy telket felújításra, bontásra szoruló házzal keresek
megvételre, Kertváros, Csanak, Haraszt vagy Alvégi városrészben. Tel.:
70/283-1373.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett 30
nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali, főzőfülke, zuhany, wc.
Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Érd.: 28/413-770 17 ó után.
* Gödöllőn, Palotakerten 64 nm-es, erkélyes lakás eladó. Tel.: 70/6240875.
* Eladó Gödöllőn 56 nm-es tehermentes, gázfűtéses, 1. emeleti, alacsony
rezsijű, nagyerkélyes, összkomfortos öröklakás a városközpontban.
Napos, parkettás, azonnal költözhető. 10,5 mFt. Tel.: 20/347-5788.
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított, 1,5 szobás
lakás tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/2165-412.
* Gödöllő központjában magasföldszinti, 96 nm-es, igényesen felújított
lakás eladó. Tel.: 410-384, 20/559-2936.
* Az isaszegi tavak mellett 800 nm-es gyümölcsösön lévő téliesített
faház (+ pince, hideg-meleg víz, stb.) eladó. Gépek, minden marad. Ár: 4
mFt. Érd.: 46/379-850.
* Palotakerti 44,65 nm-es 1,5 szobás társasházi lakás (9. emelet) a
Match Áruház mellett eladó. HÉV megálló a ház mellett. I.ár: 9,8 mFt.
Érd.: 46/379-850.
* Gödöllőn a városközpontban, bútorozott, felújított 44 nm-es, 1.
emeleti, 1+félszobás lakás jó közlekedési lehetőségekkel, tehermentesen eladó. I.ár: 10,5 mFt. Érd.:30/330-0735.
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* Gödöllőn, Szent János utcában 61 nm-es 2 szobás, egyedi fűtéses,
magasföldszines lakás eladó. I.ár: 14 mFt. Tel.: 20/546-7922.
* Gödöllőn zöldövezeti 3 szoba + nappalis családi ház, déli fekvésű
telken lakáscserével vagy anélkül eladó. Jó közlekedés! Tel.: 70/2460520.
* Gödöllő belvárosi részén egy csendes kis utcában, földszintes kertes
társasházban, új 44 nm-es kétszintes garzonlakás + 15 nm terasszal
eladó. Teljes komforttal, központi fűtéssel, kábeltévé, telefon - ADSL.
Augusztusi költözéssel. I.ár: 9 mFt. Igény esetén 200 nm-es kerttel. Tel.:
20/411-6326.
*Péceli lakóparkban örökpanorámás, egylakásos vagy ikerházzal beépíthető, közművesített 802 nm-es építési telek 7 m Ft + áfa-ért eladó.
Érd.: 413-218.
* 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.
* Gödöllőn a, Hold utcában 719 nm-es rendezett telken 2,5 szobás
családi ház kitűnő állapotban, fedett terasszal, nagy garázzsal,
beköltözhetően eladó. I.ár: 27 mFt. Tel.: 30/9842-786.
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen (Százszorszép u.) 270 nöl telek 74
nm házzal, összközművel, 25 m utcafronttal. Ikerház építésére alkalmas. I.ár: 20,9 mFt. Tel.: 30/251-1326.
* 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.
* Gödöllő központjában, az Ambrus közben (zöld ház), világos, csendes,
1. emeleti, nagyerkélyes, 74 nm-es lakás eladó. I.ár: 14,5 mFt. Tel.:
70/375-7507.
* Aszódon központban, csendes utcában 56 nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros lakás négylakásos társasházban eladó. Tel.: 422-105.
* Gödöllő egyik legszebb helyén, a Veres Péter utcában 620 nm-es
panorámás, parkosított telken, 2 lakásos 220 nm-es családi ház sok
extrával eladó. I.ár: 47,5 mFt. Tel.: 20/9148-885.
* Kartalon családi ház eladó. 2 szoba összkomfortos, konyha, fürdőszoba, előszoba, cirkófűtés, 320 nöl telekkel, azonnal beköltözhetően eladó.
Kisebb panelt beszámítok. Tel.: 70/572-9947.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2001-ben épült társasházban 90 nm-es
lakás kertkapcsolatos terasszal és 2 db garázzsal eladó. 2 szoba,
amerikai konyhás nappali, beépített fabútorok, igényes, szépek. I.ár:
26,9 mFt. Tel.: 30/3839-175.
* Jászapátin centrumközelben felújított fürdőszobás kis parasztház 2,6
mFt-ért eladó. Nyaralónak is kiváló, a gyógyfürdő csak 10 perc. Tel.:
20/414-2133.
* Bagon családi ház sürgősen eladó. Tel.: 30/261-4920.
* Eladó Aszódon 18 méter utcai fronti panorámás építési telek. I.ár: 3,6
mFt. Tel.: 20/592-1799.
* TELEK - Gödöllőn, a Szabó Pál utcában építési telek eladó! Tel.:
30/363-2438.
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* Gödöllőn zöld övezetben eladó 56 nm-es felújított, azonnal
beköltözhető lakás áron alul, 10,8 mFt-ért. Tel.: 20/532-7275.
*Gödöllő kertváros szívében eladó azonnal beköltözhető összkomfortos,
kétszintes családi ház (alul üzletnek, felül lakásnak), kétgenerációnak,
összeköltözőknek, nagycsaládnak. 200 nöl telken, jó környezetben,
parkolási lehetőséggel. Tel.: 30/360-3935.
*Gödöllőn eladó központban, csendes helyen földszinti, jó állapotú, komfortos lakás, 43 nm (1 és félszobás). Külön vízórás, gázkonvektoros,
kábeltévés, parkettás, telefonos, tároló van. Tel.: 28/415-117.
* Gödöllő Szőlő utcai magasföldszinti, 37 nm-es, egyszobás, nagy konyhás, erkélyes, gázkonvektoros, vízórás, kábeltévés, felújított lakás eladó!
Tel.: 420-305.
* Eladó a János utcában egyszobás földszinti lakás, felújított. Tel.:
20/2288-460.
* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában, 15 lakásos társasházban 2
szobás, egyedi fűtésű, jó állapotban lévő, jó elosztású lakás. I.ár: 12,5
mFt. Tel.: 30/919-6394.
* Szada belterületén, zöldövezetben, az M3 autópályától 3 km-re 970
nm-es telken összközműves, igényesen berendezett, kétszintes +
tetőteres családi ház kétállásos garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 30 mFt.
Tel.: 30/271-1373, 30/324-7593.
* Gödöllő, a Kossuth L. utcában csendes helyen 2 szobás, magasföldszinti lakás felújított állapotban eladó. Ár: 12,7 mFt. Tel.: 30/377-6364
vagy 413-139.
* Eladó a városközpontban egy 74 nm-es, 2002-ben épült sorházi lakás
kis kerttel, garázzsal. I.ár: 24 mFt. Tel.: 30/9841-304, 20/381-9916 tulajdonostól.
* Gödöllőn központban másfél szoba + étkezős 51 nm-es konvektoros
lakás + garázs eladó. I.ár: 12,3 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, zöldövezeti 2 szoba összkomfortos új lucfenyőház 580 nm
telekkel reklámáron, 17,9 mFt-ért eladó. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti, új, földszintes 3 szoba + nappalis családi ház
516 nm telekkel eladó. Hitel + szoc.pol. igénybe vehető. Tel.: 30/2241627.
* Érden ötszobás, összkomfortos családi ház + műhely, garázs, 150
nöl telekkel eladó. I.ár: 24,9 mFt. Tel.: 30/212-3224, 30/224-1627.
* Gödöllőn az Alvégben 177 nm lakóterű, 2 generáció részére alkalmas, két külön bejáratú lakrésszel rendelkező családi ház pincével,
garázzsal, 500 nm-es rendezett telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

*Gödöllőn a Harasztban 960 nm-es ikerház építésére is alkalmas saroktelken, 100 nm alapterületű, 2 és fél szobás bővíthető családi ház,
garázzsal, melléképülettel, fúrt kúttal. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*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 Királytelepen 100 nm alapterületű nappali + 4 szobás, 3
fürdőszobás jó állapotban lévő, igényes kialakítású családi ház pincével,
kertkapcsolatos terasszal, 1100 nm-es parkosított, ősfás széles
telekkel. Iá: 32 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, teljesen felújított
erkélyes lakás, beépített gépesített konyhabútorral, új nyílászárókkal. Iá.
13,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves építési telek, 60
nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 3 éve épült, 3 külön lakrésszel rendelkező, 205 nm lakóterű,
3 szintes családi ház 320 nöl-es panorámás telekkel. Iá: 32 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
* Eladó Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld
övezetben I. emeleti 59 nm-es, 2 szobás jó állapotú társasházi öröklakás.Iá: 13,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5 szobás, 2
fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos garázzsal, 900 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 25,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai dombon 760 nm-es panorámás, ősfás telek, kis
borospincével eladó. Iá: 17,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

2005. augusztus 11.
* Eladó Budapest PESTSZENTLŐRINC új városközpontjában (XVIII.
kerület) egy 2002-ben épült, mediterrán stílusú lakóparkban 2. emeleti,
33 nm-es, amerikaikonyhás lakás. EXTRÁK: 24 órás portaszolgálat,
óriástükrös beépített gardróbszekrény, videó kaputelefon, lift, beépített
konyhabútor és kerámialapos tűzhely, egyedi (cirkó) fűtés, saját vízóra,
jó közlekedés. Iá.: 10,2 MFt. Tel.: 20/47-962-48.
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben, téglaépítésű,
III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia
erkélyes lakás + tároló. Irányár: 9,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS 70% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők,
kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-ben teljesen
felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2
telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 610m2-es
kert. Irányár: 23MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások,
10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű, 42m2es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők,
augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2
garázs, 400m2-es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban:
24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti,
61m2-es, 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: 28/411322 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

Gödöllői Szolgálat
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es, 1nappali+5szobás
családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás terasz, tároló, 32nm-es
padlófűtéses garázs, 730nm-es panorámás telek. Ár: 35MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* 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
* 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
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Kertváros, igényesen felújított, 170nm-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs, tároló, pince, kút, parkosított, 1.073nm telek. Ár: 55MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő-Blaha, igényesen megépített, 95nm-es,
1nappali+3szobás családi ház. 2 fürdőszoba, terasz, tároló, duplagarázs,
kút, parkosított, 760nm-es telek. Ár: 23,6MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes kialakítású, 115nm-es,
1nappali+3szoba +40nm-es padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló, 20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 30,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -központ, 2002-es építésű, igényes, 74nm-es,
1nappali+3szobás, amerikai konyhás sorházi lakás. Terasz, garázs, parkosított kertrész. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ- ÁRON ALUL ELADÓ Szada , Margitán 160 m2 , 2 szobás felújítandó ház, 1500 m2 gazdálkodásra is alkalmas telekkel. Ár: 11 MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-20-3981535 /06-28-411-322
*HÁZ- Gödöllő, Nagyfenyves , 122 m2-es családi ház, nappali + 3 szoba
, gázfűtés , 821 m2 telekkel eladó. Ár: 23 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-20-3981535 /28-411-322
* LAKÁS- Gödöllő, Királytelep, 37m2 felújítandó 1+1/2 szobás , konvektoros , rendezett kerttel, társasházi lakás eladó. Ár: 11,6 MFt..
NGATLANBANK Pintér Mariann 06-20-3981535 /28-411-322
*LAKÁS -ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllő, Központban V.em. 44
m2 1+1/2 szobás , főzőfülkés lakás. Ár: 10 MFt.. INGATLANBANK
Pintér Mariann 06-20-3981535 /06-28-411-322
ALBÉRLET
* Albérlőtársat keresünk tavaly végzett egyetemista lány mellé. Érdeklődni lehet: 70-5140556.
*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
* Gödöllőn a Szőlő utcában 4. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás felújított
lakás hosszú távra bérbe adó, 60.000 Ft + rezsi/hó. Érd.: 20/9115-992.
* 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.
* 69 nm-es, 1 szoba, 2 félszobás, konvektoros, magasföldszinti lakás
augusztustól kiadó. Érd.: 20/544-2228.
* Gödöllőn, az Erzsébet út 18-ban 2. emeleti, 2 és félszobás lakás önálló gázfűtéssel, tégla épületben kiadó. Tel.: 30/645-2558.
* Palotakerti 2 szobás lakás 09. 01-től kiadó! Érd.: 410-100, esténként.
* Lakótársat (nőneműt) keresek gödöllői, főbérlő nélküli albérletembe.
Egyetemhez közel, vasúthoz közeli helyen, külön bejáratú, zárható szoba
kiadó egyéb komforttartozékokkal. Tel.: 20/579-0659.
* Apa és 12 éves lánya lakhatásért segítőkész anyukát keres! Alacsony,
vékony, házias, nem dohányzó! Egy hasonló korú kislány nem akadály!
Tel.: 20/430-0348.
* Gödöllőn új lakás garázzsal olcsón kiadó. Tel.: este 30/7435-265 vagy
28/414-083.
* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben 3 szoba összkomfort hosszú távra, alacsony rezsivel, kocsibeállóval, udvarral + 2 havi kaució. Érd.: 30/2145031.
* Gödöllőn, központhoz közeli 3 szobás, 100 nm-es kertesház részben
bútorozottan vagy anélkül kiadó. Tel.: 421-619.
* Fiatal pár hosszú távra bérelne kisebb családi házat. Tel.: 20/9430060.
* János utcai kétszobás lakásba nemdohányzó hölgy bérlőtársat keresek, augusztus 1-től. Érd.: 30/515-1143.
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás lakás (1 + 2 egymásból nyíló félszoba) szept. 1-től kiadó. Érd.: 20/381-6226.
* Egyetemista lányok részére az egyetemtől 5 percre 3 szobás, felújított családi ház kiadó. Érd.: esti órákban: 20/3415-196, sz-cs.: 8.3015.30
* Albérlet kiadó! 2 szobás, 61 nm-es, Palotakerten, erkélyes, bútorozatlan. Ár: 49 eFt + rezsi. Tel.: 20/556-2501.
* Szent János utcában 2 szoba kiadó nemdohányzó diáklányoknak. Tel.:
30/342-1206.
* Egyszoba konyhás, külön bejáratú albérlet kiadó. 30 eFt/hó + rezsi.
Egy havi kaució szükséges. Tel.: 30/221-5188.
* 54 nm-es bútorozott kertes ház Gödöllőn, tisztességes embereknek
kiadó. Tel.: 70/226-1737, 20/3905-387.
* 3 főiskolás lány albérletet keres Gödöllő központjában, egyetemhez
közel. Tel.: 30/524-5381, 20/915-4847.
*Szent István téren 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 407-122, 30/402-0863.
*Paál L. közben kétszobás, földszinti lakás alacsony rezsivel, bútorozatlanul, hosszú távra kiadó. 52 eFt, 2 havi kaució szükséges. Tel.: 20/9671508.

13

* Gödöllőn központi fekvésű, 76 nm-es 2,5 szobás összkomfortos lakás
hosszú távra kiadó. Ár: 65 eFt/hó + rezsi. Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllőn a kertvárosban, az egyetemtől 10 percre külön lakrész nemdohányzó egyetemista fiú részére 28 eFt-ért kiadó. Tel.: 20/414-2133.
* 4 szobában 2 szoba kiadó Gödöllőn családi házban, vagy eladó.
Albérlet esetén bérleti díj + kaució + rezsi. Tel.: 30/916-8593.
* Kiadó szobát, esetleg berendezett minigarzont keresek Gödöllőn. Tel.:
20/5263-425.
* Panorámás telken új építésű, télen is lakható faház kiadó. Fiatal, autóval rendelkező párnak ideális. Tel.: 30/21000-48.
* Gödöllőn, az Ambrus Z. közben 64 nm-es, 1. emeleti, erkélyes lakás
2005. okt. 1-től kiadó! Érdeklődni a 30/456-6663 telefonon.
KIADÓ
* 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
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában, 100nm-es
szuterén vállalkozás céljára kiadó. 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 központjában, a Dózsa György u. 18. első emeletén 30 nm-es
irodahelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* 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.
*Garázs kiadó Gödöllő, Kossuth L. utcában. Iár: 15eFt/hó. Tel.: 20/3527445 vagy 28/430-696.
* Üzlethelyiséget keresünk Gödöllő belvárosában (kb 40 nm-től). Tel.:
20/332-6181.
*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.
*Új üzlet kiadó a belvároshoz közel, berendezve, klímával, fodrászoknak,
kozmetikusoknak havi 25 eFt + rezsiért. Tel.: 70/280-2276.
* Üzlethelyiség bérbeadó Gödöllőn a Remsey körúton. Klimatizált, 57
nm-es, raktárral, mellékhelyiségekkel. Érd.: 30/9515-654.
* Gödöllő központjában, a temetővel szemben 10 nm-es üzlethelyiség
wc-vel, kézmosóval, azonnal beköltözhetően kiadó. Tel.: 413-550.
* Gödöllő központjában, a bírósággal szemben 45 nm-es földszinti helyiségcsoport iroda vagy üzlet céljára, azonnal beköltözhetően kiadó. Tel.:
413-550.
* Bio-Fitt Center Gödöllő Állomás út 1-2/A (vasútállomással szemben)
90 nm-es légkondícionált terem szabadidős programok (sport, egyéb
zártkörű rendezvények) alkalmi lebonyolításához kiadó. Tel.: 20/9511138.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* **MOBIL TELEFON*** ADÁS-VÉTEL-CSERE! 06 (30) 635-0342
* SZÖVEGSZERKESZTÉS - NÉVJEGYKÁRTYA - SZÓRÓLAP készítést
VÁLLALOK !! 06 (20) 513-5191; 06 (20) 263-4383
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés. Tóth László.
Tel.: 30/9229-553.
* 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.

Kirándulás!
A Nyugdíjasok Egyesülete
kirándulást szervez szept.
2–4 között Szekszárd és
környékére. Megbeszélés
és befizetés aug. 16-án, 16
órakor a Mûv. Központ 12es termében.
Szathmáry Béláné
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* Angol fordítást vállalok! 06-20-99-626-55, dinkabeni5@freemail.hu
* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal. Tel.:
30/658-6284.

* 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.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat, gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást. Tel.: 30/5299722.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Bojlertisztítást, javítást, kisebb-nagyobb villany-, illetve vízszerelési
munkákat vállalok. Tel.: 70/528-9720.
* Manikűr, pedikűr szakápolást vállalok, idősekhez hívásra házhoz
megyek. Tel.: 20/316-8524.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, átalakítását,
felelős műszaki vezetéssel. Tel.: 20/925-8912.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.:
28/486-029, 70/384-8711.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* 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.
* Külső homlokzatszigetelő rendszer (dryvit) 1690 Ft/nm áron.
Forgalmazása, teljes körű kivitelezése referenciával, garanciával.
Helyszíni felmérés. Tel.: 30/912-5070.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203,
vagy 30/924-3216.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás reális áron. Bútormozgatással,
fóliatakarással, tisztán. Cégeknek is. Tel.: 418-591, 20/5944-574.
* Megbízható hölgy irodák, lakások takarítását vállalja. Tel.: 20/5376883.
* Kiutat mutatunk a hiteldzsungelből! Testreszabott hitelek lakásra,
hitelkiváltásra, szabad felhasználásra. Tel.: 20/936-6336, 30/3384637.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040.
* 56 éves nemdohányzó, leinformálható hölgy ház körüli munkát vállal (kertbe is), vasalást, takarítást, gyermekfelügyeletet. Érd.:
30/392-2959.
* FRISSÍTŐ TESTMASSZÁS 1 óra kellemes kikapcsolódás. Gödöllő,
Alkony u. 2. Tel.: 20/363-7311.
* Kőműves, burkoló, homlokzatszigetelő, festő, tapétázó, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, ács-, állványozó-, tetőfedő
munkákat, valamint komplett lakásfelújítást vállalunk.
Munkamegrendelés és információ: 37/541-559 vagy 30/9285-957.
* Kőműves munkát, ácsmunkát, házak külső hőszigetelését,
szobafestést, tapétázást gyorsan és szakszerűen kivitelezve vállaljuk. Hívjon bizalommal! Tel.: 70/209-4207.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Svédmasszázs! Sok szeretettel várom a kedves vendégeket
relaxáló és frissítő masszázsra, aromaterápiás készítményekkel és
speciális gyógyhatású krémekkel Gödöllőn, a Patak téri női fodrászatban! Érd./bejelentkezés: 70/218-6486.
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű felújítása (kőműves
munkák, burkolás, festés-mázolás, homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás).
Kivitelezés anyagbeszerzéssel együtt is. Tel.: 20/230-5240.
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Korrekt áron, rövid
határidővel! Gyors, pontos munka. Tel.: 30/419-6132.
OKTATÁS
* TOP-TAN Augusztus: Angol: 2 és 3 hetes intenzív beszédkészség
fejlesztő tanfolyamok. Nyolcadikosoknak: 2 hetes iskola előkészítő:
angol, német, matematika, magyar. Angol, német tanfolyam 5-7
osztályosoknak. Pótvizsgára felkészítés, korrepetálás matematika,
magyar, történelem, angol, német tantárgyakból. Már jelentkezhet
szeptemberi tanfolyamainkra is. 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
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő), nyári
intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* 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.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel.: 30/274-1797.

ÁRSKERESÉS
* Nem kell, hogy társ nélkül éljen! Segítek az egymásra találásban. Legyen
önbizalma és hívjon bátran minden korosztály! Tel.: 70/546-2484.
* 42 éves 180 cm, 85 kg férfi korrekt, megbízható társat keres 38
éves korig. Csinos, ápolt legyél, gyerek nem akadály! Gödöllő és
környéke. Tel.: 30/409-1067.
* 188/88, 28 éves srác vidám, értelmes és csinos lányt keres
komoly kapcsolat céljából. Hobbim: zene, tánc, motorok, kultúra. Hív!
30/2288-757.
* Rokkant nyugdíjas 40-es fiatalember keres egy szerény, egyedülálló hölgyet szorgos, házias, nem koncsorgó hölgy személyében, lehet
áttelepült is, házasság vagy élettársi kapcsolat céljából. Bemutatkozó
levelét várom. 2101 Gödöllő, Pf. 536. Jelige: Várok rád.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.:
20/363-97-10.
* Eladó SKODA 120, 1989-es, augusztusig érvényes műszakival. I.ár:
30 eFt. Tel.: 20/3466-004.
* 2006-ig vizsgázott, garantáltan 96 ezer km-t futott RENAULT
TWINGO kitűnő állapotban + 4 téli gumival eladó. Tel.: 30/3492-000.
* SEAT IBIZA (1987-es) lejárt műszakival, bontásra eladó. Ár megegyezés szerint! Érd.: 20-3135-816.
* Rover 620 Di, 1997-es évj., 2000 köbcm, diesel, extrákkal, ajándék
téli gumi garnitúrával, szép esztétikai, hibátlan műszaki állapotban
tulajdonostól eladó. 1.590.000 Ft vagy 590.000 Ft + 42x24 eFt Casco mentes hitelátvállalás. Tel.: 30/9823-160, 20/827-3702.
* Eladó Volskwagen Polo 1.1 1983-as évjárat. Műszaki érv.: 2006.
aug-ig. I.ár: 180 eFt. Érd.: 70/272-9668.
* Használt tetőcsomagtartó (THULE, svéd) eladó Astra vagy Omega
Combira. Tel.: 30/401-5001.
* Opel Kadett 1.3 Sedan, 1986-os évjáratú, piros színú, téligumi
szettel eladó. Műszaki vizsga: 2005. nov. 29-ig. I.ár: 200 eFt. Érd.:
20/456-1430.
* Eladó Romet Poni. Tel.: 20/496-4695.
* MZ 250/1 LUX 9e km, új állapotú, új vizsgával, új forgalmival eladó.
Tel.: 421-604.
* Sürgősen eladó egy Citroen 2X típ. 1.4-es szgk. 95-ös évjárat,
garázsban tartott, megkímélt állapotban, kevés km-rel, extrákkal.
Tel.: 30/211-0487.
ADÁS-VÉTEL
* **MOBIL TELEFON*** ADÁS-VÉTEL-CSERE! 06 (30) 635-0342
* Bontott építőanyag, cserép, szaniter, stb olcsón eladó. Tel.:
20/9449-524.
* 160 x 180 cm-es plüss franciaágy 2 db plüss éjjeli szekrénnyel,
megkímélt állapotban eladó. Tel.: 70/520-9890.
* Eladó nagy teljesítményű terménydaráló, betonkeverő, szemenkénti vetőgép, mázsa 500 kg-ig, mázsa 200 kg-ig, 96 férőhelyes tojóketrec, 600-as szalagfűrész, új barna talpas mosdó, kéttengelyes
kiskocsi. Tel.: 485-563, 20/498-5181.
* Eladó folyton égő kályha, 4 részes, világos szekrénysor, 2 db ágyneműtartós heverő, 250 literes betonkeverő, 400 V-os építési
felvonó. Tel.: 20/4731-362.
* Termékváltás miatt üzletberendezés sürgősen eladó! Érd.: 20/9148501.
* Eladó 4 elemes szekrénysor áron alul! Tel.: 20/241-0774.
* Eladó egy jó állapotban lévő 1 személyes heverő. Tel.: 30/2415287.
* TULAJDONOSTÓL szinte FÉLÁRON! Eladó: MEXIKÓI EZÜST-,
OLASZ ARANYÉKSZER,, márkás napszemüvegek (GUCCI), REPLAY és
DIESEL ruhák, férfi bőrkabát. Tel. (10-20 óráig): 20/4633-641.
* Vibra Belt masszásgép 5 különböző övvel, 10 hónap garanciával
eladó. I.ár: 30 eFt. Tel.: 416-918.
* Eladó nagyon jó állapotban lévő FÉG gázkonvektorok, egy FÉG
átfolyós vízmelegítő, 4 db bontott 120x120 ablak, 4 db
90x120ablak. Érd.: 70/280-2276.
* Bontott tégla eladó, 6 Ft darabja. Tel.: 20/591-7561.
* Garázsajtó eladó. 2,60 m x 1,80 m-es, kétszárnyú, lambériázott,
vaskeretes. I.ár: 40 eFt. Érd.: 20/918-0766.
* Eladó 2 hónapja vásárolt modern szekrénysor, hossza 3 m, 2 db
fémhajlított új fotel, 1 db fenyő dohányzóasztal, 1 db fenyő konyhaasztal. Helyszűke miatt áron alul eladó, továbbá 1 db 400-as Hilti
szögbelövő, 1 db köszörű, fűrészek, bádogosollók, fúrók, fogók,
palózáshoz való szerszámok, 1 db csősatu, 1 felújítandó Camping
kerékpár, stb. Érd.: 30/426-6170, 30/306-3301.
* Válogatott bontott cserép eladó, kb 1200 db. Érd.: 413-949,
30/260-1256.
* Világos kék öntöttvas fürdőkád, talpas mosdó, polc olcsón elvihető.
Tel.: 410-272.
* Eladó jó állapotban lévő sötétbarna - fehér konyhaszekrény zöld
márványmintás munkalappal, rozsdamentes, 2-es mosogatótálcával.
Alul - felül 3 - 3 elem. Érd.: 404-567 este, 20/551-8976 és 20/5330739 nappal.
* Szobanövényt vásárolnék! 525-200.
* Használt, jó állapotú bútorok kedvező áron: 160 x 200 franciaágy,
5 elemes fehér szekrénysor, ággyá kinyitható sarokülő garnitúra
fotellal. Érd.: 20/395-6264.
* Egyrészes, kétrészes esőkabát, kerti papucs, kalucsni, pvc csizma
nagy választékban. Akciós áron 6 m hosszú nádszövet 1, 1,2 , 1,4 ,
1,6 , 1,8 , 2 m szélességben és telített ágyásszegély 2,5 m hosszú
20, 30, 40 cm magasságban. Nézzen be hozzánk! Kószó János
Mezőgazdasági Boltja Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 419-051.

* Akváriumba algaevő almacsiga eladó 70 Ft/db. Tel.: 20/4359650.
* Eladó Gödöllőn a Remsey körúton 1 db 1,6x2 m franciaágy, 2 db
éjjeli szekrény, 2 db 0,8x1,2 m és 2 db 1,2x1,7 m szőnyeg, 1 db
üveg dohányzóasztal, 3 db panoráma függöny 1,8 m-es karnisokkal, 1 db 1,4 m előszobafal. Ár megegyezés szerint. Tel.:
20/241-7329.
* Profilváltás miatt SZIKVÍZ ÉS PALACKOZÓ ÜZEM gépekkel,
üzletkörrel eladó. Tel.: 30/387-7854.
ÁLLAT
* Elveszett július 13-án Máriabesnyőről egy szép ÍR SZETTER
(vörös) kan kutya. A megtaláló jutalmat kap! Tel.: 421-494,
20/9455-583.
EGYÉB
* Üdüljön Sovátán! Barátságos házias családnál megfizethető
áron. Télen-nyáron Tel.: 0040/265577066, László János.
* Két hastáncosnő fellépést vállal. Rendezvények, születésnap,
házibuli is. Tel.: 20/582-4396, 20/340-5653.
* Karosszéria lakatosok: hidralikus karosszéria (2 t) egyengető,
Tajvan gyártmányú. Tel.: 421-604.
* Csápos autóemelő (ukrán) eladó, javításra szorul, bontva komplett. Tel.: 421-604.
* Mézakció! Export minőségű akácméz 799 Ft/kg, vegyes méz
669 Ft/kg áron. 7,5, 15, 20 kg-os kiszerelésben eladó. Tel.: 511736.

Értesítem a lakosságot, hogy a

TÁDÉ" Bizományi üzlet
július 1-vel bezárt!
A megmaradt áru átadásáról, illetve
átvételérõl az esti órákban lehet
érdeklõdni a következõ telefonon:

70/3840-363
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Ecce iuventus – íme az ifjúság!

Nyáron sem pihentek a gödöllői táncosok

Sikeres fesztiválok és versenyek Zombor, Zenta, Szabadka…
Keveset hallatott magáról az elmúlt hónapokban a Gödöllő Táncegyüttes. A
csend oka azonban nem az eseménytelenség, hanem a folyamatos munka
volt. Fesztiválsikerek, táncversenyek,
külföldi szereplés, valamint táborozás
kötötte le a táncosok idejét az elmúlt
időszakban.
– Hogyan ítéli meg az elmúlt félév munkáját,
eredményeit? – kérdeztük Iglói Évát, a táncegyüttes vezetõjét.
– Nagyon sokat dolgoztak a gyerekek is és a
felnõttek is az elmúlt idõszakban, s ennek
a munkának meg is lett az eredménye. A
Csepelen megrendezett, ma már országos
Sziget Fesztiválon mind a kiskamasz,
mind az utánpótlás csoportunk óriási sikert aratott. A nemrégiben lezajlott szarvasi szólótáncfesztivál is eredményes volt
minden versenyzõnk számára. Csaknem
hatszáz induló közül sikerült a döntõbe
küzdenie magát Papp Gergõnek, aki az
egyik rendkívül ígéretes tehetségünk, s aki
itt vett részt élete elsõ versenyén. Moussa
Ahmed, aki már harmadszor képviselt bennünket, ismét Kisbokrétás címet kapott,
Bangó Dalma pedig Pántlikás táncosként
jöhetett haza, s õk ketten még egy különdíjat is elhoztak. Díjazottként, azaz Bokrétás táncosként tért haza Csihar Krisztián is. Ez egy
óriási verseny volt. A zsûri tagjai úgy fogalmaztak, hogy „félelmetesen erõs mezõny“ volt.
– Ritka az olyan esztendõ, hogy a Gödöllõ
Táncegyüttes programjába ne szerepeljen külföldi fellépés.
– Nagy öröm volt a számunkra, hogy egy hetet tölthettünk el Görögországban. A Chalkidiki
félsziget csúcsán, Pefkohoriban jártunk, ahol
egyetlen magyar csoportként képviseltük hazánkat egy nemzetközi néptáncfesztiválon. Ide zenekarral együtt negyven fõ utazott el. Minden

nap felléptünk, de maradt idõ egy kis kikapcsolódásra is.
– Már hagyomány, hogy a nyáron kemény
munkát követelõ tábor várja a táncosaikat…
– Az idén Püspökhatvanban töltöttünk egy
hetet, ahol a Zagyva banda muzsikája mellett
hatvan fõ tanulta a különbözõ tánclépéseket. A
kicsik – akik közül a legkisebb hét esztendõs
volt – három napig dolgoztak Hajdu Zsuzsanna
vezetésével.. Mosóczi Lívia és Dudás Dániel, a
Jászság Együttes oktatói moldvai és keménytelki táncokat, Tóth Judit és Széphalmi Zoltán bukovinai székely és magyarbödi táncokat tanítot-

tak a nagyobbaknak.
– Mikor láthatja önöket legközelebb a közönség?
– Készülünk az OMÉK-ra. Az augusztus 27.
és szeptember 4. között megrendezett országos
mezõgazdasági szakkiállításra bennünket hívott meg a minisztérium. Itt minden nap fellépünk majd. A tanév elsõ napjaiban is zajló rendezvény fellépéseire délután kerül majd sor.
Azok, aki szeretnék figyelemmel kísérni a
munkánkat, minden információt megtalálnak
honlapunkon, a www.godollofolk.hu oldalon.
-jk-

Rockzenei tehetségek a Trafo Clubban

Győzött a Kötelező Közhelyek

Nyolc, fiatalokból álló rockzenekar mutatkozhatott be a közönségnek a Trafo Clubban. A zö-

mében gödöllõi, de budapesti és herédi fiatalokból is álló zenekarok
csaknem kétszáz fõs közönség elõtt
kaptak egyenként félórás bemutatkozási lehetõséget. A közönségszavazatok alapján a gödöllõi Kötelezõ
Közhelyek nevet viselõ együttes lett
az elsõ.
A második helyen a Tavaszi Led Nek
(képünkön), a harmadikon a Négyhengeres Túró Rudi végzett. Fellépett
még a Blág, a Buff, a Holtidõ, a Szemérmetlen Ajax és a Tirpunk is. A
gyõztes zenekar a Rock Hardens zenebolt ajándékaként egy 100 darabból álló CD-kiadást, valamint egy 25
ezer forintos váráslási utalványt nyert.

Nyáron az egyszeri egyetemista két
dolgot tehet, utazik, vagy pénzt gyűjt az
utazásra. Az Ecce iuventusban – szinte
már hagyományosan – a nyári úti élményeinkről írunk, mintegy képeslap hátuljára, üzenve az otthoniaknak: még
élünk és – jó esetben – virulunk.
A zentai Nyári Ifjúsági Játékok a délvidéki magyar fiatalok legfõbb és egyben egyetlen fesztiválja. Aki tizennégy és huszonhat év között van
és egy kicsit is ad magára, az legalább egy napra ellátogat a Tisza melletti táborba. Magyarországiak ugyan elég kis számban, de képviseltették magukat, jómagam Budapesten át Szegeden
keresztül jutottam el Zentára, némi vargabetûvel. Sejtenem kellett volna ugyanis, hogy kettõ
óra után Szegedrõl már nem megy busz. No sebaj, egy szál dinár nélkül átkeltem a határon, és
kis stoppolás és a helyi buszos erõk bevonásával sikerült a táborba érnem. Aki botorságnak
tartja azt, hogy egy magyarországi Szerbiában
stoppol, annak elárulom, hogy azokon a vidékeken színmagyar a lakosság és én személy szerint egy hét alatt két emberrel találkoztam, aki
nem tudott magyarul. A köznyelvben csak Zentai Napokként aposztrofált esemény programkínálata igen színes volt, bár a felvonuló zenekarok nagy része számomra ismeretlen volt, de
egy tábortársam megnyugtatott, ezzel az itt lévõk nagy része így volt. Ezt talán sejthettem is,
hiszen az 1300 forintos hetijegy már jelezhette,
hogy nem a Sziget fesztivál fiókszervérõl van
szó (ott most a napijegy 5000Ft). A fesztiválnak
egy jellegzetessége volt (azon kívül, hogy min-

den ezredik emberre jutott egy zuhanyrózsa),
ami megkülönbözteti a magyarokétól. Napközben ötvennél is több, nyolc-tíz fõs csapat versenyzik egymással, erejüket mûveltségben,
sportokban és kreativitásban is összemérik. Aki
mindegyik versenyszámon részt vesz, annak ingyenes a tábor. A lustábbak nap közben különbözõ elõadásokon, szabadegyetemen vehettek
részt.
Esténként egy-egy korsó sör mellett nagyon
könnyen találhat az ember olyan helyi erõt, akivel beszélgethet arról, milyen is itt, azon kívül
amit a médiából hallunk. A magyarverések kapcsán mindenki egyöntetûen azt mondja, eddig
is voltak, csak nem beszélt róla senki. A helyiek
fõleg a nemrég betelepült koszovói szerbekre
panaszkodtak.
Vajdaság egyébként igen gazdag az országos
átlaghoz képest, õk látják el egész Szerbiát élelemmel, a mezõgazdaság virágzóbb, mint Szeged környékén, az út szélén mindenhol gyümölcsösök és kukoricások váltják egymást. Ettõl függetlenül az árak nem sokkal alacsonyabbak, mint itthon. Egészen különleges a peronjegy intézménye, ami arról szól, hogy a buszjegyen felül még veszel egy másik jegyet, ami az
állomás „amortizációját“ fedezi. Az meg más
kérdés, hogy sehova sincs kiírva, hogy mikor,
honnan hová megy busz, úgyhogy kérdezzünk,
és ne elégedjünk meg egy forrással, legbiztosabb a buszsofõr, õ biztos hogy tudja, hova
megy. Akiben ezután kételyek merülnek föl,
hogy elmenjenek-e, biztosíthatom: mi jövõre is
ott leszünk.
Dzsolya&Divizs

„MARGITA 344,2“ TURISZTIKAI ÉS SPORT EGYESÜLET AUGUSZTUSI
PROGRAMAJÁNLÓJA
12.: ELÕNEVEZÉSI HATÁRIDÕ a Nyárvégi Éjszakai Futóversenyre (aug.12-én, 6 km)
14.: JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ az Alföldi kerékpáros kéktúrára
20- 27.: ALFÖLDI KERÉKPÁROS KÉKTÚRA. Indulás: 8 órakor Gödöllõ vasútállomásról vonattal Sátoraljaújhelyig. Útvonal: Sátoraljaújhelytõl az MTSZ által elõírt útvonalon a
kötelezõ ellenõrzõpontok érintésével Szekszárdig (880 km). Szállás: saját sátorban, étkezés:
önellátó. A sátrat és csomagokat mindenki saját maga szállítja!
27.: MÁLYVÁD 55 - 40 - 30 - 20 gyalogos teljesítménytúra
Nemzeti gyalogos és terepfutó bajnokság futama rajt: Gyula, Semmelweis Eü. Iskola 6-8
óráig 600 Ft.
28.: SÁRKÁNYI ÕRÜLET utcai futóverseny. Rajt: Bakonysárkány. Táv: 4 km és 23,1 km.
Inf.: 06-34-310-287
A rendezvényekrõl bõvebb információ:06-28/421-737, 06/30-2953-666.
palffytibor@invitel.hu, www.margita.fw.hu

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!

(t.)

Több elérhetőség

GKRTE
A régi mellett, új internetcímen is elérhetõ a
Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai
Egyesület a hónap közepe óta. A programok, és
az egyesület tevékenysége iránt érdeklõdõk a
www.gkrte.hu mellett a www.infogodollo.hu címen is ellátogathatnak a szervezet honlapjára.
Az egyesület augusztus 13-án tartja következõ ülését. A Zsámbokon megrendezendõ tanácskozás résztvevõi részt vesznek a „Lecsót a
kecelébõl“ elnevezésû hagyományõrzõ fesztiválon és kicserélik tapasztalataikat a biogazdálkodásnak a falusi turizmus számára nyújtott
lehetõségeirõl is.
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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Beküldési határidõ: 2005. augusztus 18.
A 26. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Nagyapám, bajszos õseim / Segítenek, mozdulnak bennem; / S estére nyolc parázsló csillag /
Gyullad föl sebzett tenyeremben“
A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft értékû vásárlási utalványát nyerte: Nagy Ottó, Körösfõi u.

BÓR

BELGA
AUTÓJEL

TARTÓ

24., Török Béláné, 2175 Kálló, Táncsics u. 7.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadására két fõ részére belépõt nyert: Záhonyi Andrásné, Szt. János u. 8/b., Berze Tiborné, Magyar K. köz 2., Szél Ferencné, Fácán sor 23.,
Rusznák Melinda, Akácfa u. 31., Szabó László,
Palotakert 2., Veres Tibor, Szt. János u. 9.
A Trafo Club belépõjét nyerte: Bakonyi
Zsuzsanna, Fácán sor 62., Méder Andrea,
Németh László u.13.

Wellness nap augusztus 14-én

Aquaréna
Várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat,
akik érdeklődnek az egészség, a wellness
titkai iránt!
– Fazekas Attila Wellness Akadémia Spinning
„kerékpáros“ és hip-hop dance bemutató és oktatás, Ananász (hip-hop világbajnok) vezetésével
– Olivia nõi fitness step aerobik bemutató
– Vital Wellness Dance Aerobik Szabó Péterrel
– Fazekas Attila Wellness Akadémia gyermek fitness bemutatója
– Salsa Diabolica táncbemutató és oktatás profi
táncosokkal
– Kangoo edzés Ádee-val
– Búvármerülés, szárazföldi aerobik, aquafitness
Az Egészségteraszon ingyenes szûrések és élet-

mód tanácsadás mûködik: Egészségügyi
mérések, Vacu Press Anti-Cellulite kozmetikai kezelés, Bioenergetikai állapotfelmérés,
candidaszûrés, Cardio Scan stressz szûrés,
Dietetikai és életmód tanácsadás, Fogyási és
Méregtelenítési tanácsadás, auradiagnosztika,
mágnes terápia.
A programok, mérések az IWC www.iwc.hu támogatásával valósulnak meg.

Kedvezményes együttműködés
Dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere és a
mogyoródi AQUAPARK együttmûködési megállapodást kötött, amelynek értelmében elõsegítik a gödöllõi lakosok mogyoródi Aquapark szolgáltatásainak olcsóbb igénybevételét. Az együttmûködés értelmében a gödöllõi lakosok 15 %
kedvezménnyel vehetik meg a jegyeket. Jegyvétel és információ: 20/350-8592.

