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A két héttel ezelőtt lezúduló eső ha-
talmas károkat okozott városszerte.
Bár a VÜSZI Kht. azonnal megkezdte
a helyreállítását, az özönvízszerű eső
a mai napig is munkát ad a szakem-
bereknek. Az elmúlt két hét során 67
utcában több mint 3700 munka-
órát fordítottak az eső okozta károk
kijavítására, s az eddigi költségek
meghaladják a 22 millió forintot. A
VÜSZI szakemberei úgy vélik, hogy a
végső összeg elérheti az 50 millió fo-
rintot is. Az önkormányzat a kormány
vis major-alapjához fordul segítsé-
gért.

A felhõszakadást követõen csaknem 400 beje-
lentés érkezett a VÜSZI-hez, amelynek
munkatársai nyolc brigádban kezdték meg a
károk helyreállítását. Mint azt Jenei László-
tól, a VÜSZI mûszaki igazgatóhelyettesétõl
megtudtuk, a legtöbb problémát a vízelvezetõ
árkok nem megfelelõ karbantartása, eseten-
ként betakarása, valamint az átereszek eltö-
mõdése, okozta. A jelentõsebb hibák elhárí-
tása már megtörtént, azonban több, hosszabb
feltárást igénylõ munka még hátra van. Több
olyan útbeszakadás is történt, amely felszín
alatti üregrendszereket, régen feltöltött és el-
feledett kutakat, pincéket nyitott meg. Ezeket
is fel kell deríteni, az esetleges késõbbi bale-

setek megelõzéseként. Sikerült azonban meg-
oldaniuk az érintett utcák vízelvezetését, és a
PEMÁK is folyamatosan végzi a vízelvezetõ
árok kiásását a Szabadság úton. Ahhoz hogy a
késõbbiekben csökkenjen a két héttel ezelõtti-

hez hasonló katasztrófa kialakulása, elsõsor-
ban az átereszek szintbe helyezésére, illetve
több helyen cseréjére van szükség. Ezek kö-
zül egy is többmilliós költséggel jár.

(folytatás a 2. oldalon)

Az 50 millió forintos összeget is elérheti a kár

Folyamatos a helyreállítás
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...ilyen lett a Sió utca

Kedves Olvasóink!

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk

2005. június 30.
és

augusztus 11. között

2 hetente jelenik meg.

A következõ megjelenés:
augusztus 11.

Ezt követõen ismét a régi rend szerint,
azaz hetente jelenik meg

a Gödöllõi Szolgálat.

Kellemes nyaralást kívánunk minden
kedves Olvasónknak!

A szerkesztőség
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Bár a terveknek megfelelően ebben az
évben is számos utca kap aszfaltborí-
tást, de a július 11-ei súlyos esőzés mi-
att még jobban felgyorsulnak a mun-
kák, hogy mihamarabb helyre lehes-
sen állítani a tönkrement, megrongáló-
dott vagy elhasználódott utakat, de az
újonnan leaszfaltozandó utcákban is
felgyorsulnak az események.

Dr. Gémesi György polgármester éppen emiatt
hívta össze július 28-ára a rendkívüli képviselõ-
testületi ülést. Arról kell dönteni a képviselõk-
nek, pontosan hogyan is használják fel azt az 1

milliárd forintos – közutak építésére, javítására,
felújítására, valamint önkormányzati létesítmé-
nyek felújítására, infrastrukturális ellátottságá-
nak növelésére fordítható – hitelt, amelynek
felvételérõl idén februárban döntött a testület.

Az önkormányzatnak az 1 milliárd forint már
rendelkezésére áll. Az útépítés és -felúíjtás
amúgy is tervbe volt véve erre az esztendõre
(mint ahogyan minden évben), de a komoly
esõ- és belvízkárok miatt ez a program elõtérbe
került, felgyorsult. Rövidesen több tucat utcá-
ban megkezdik az aszfaltozást, a teljes körû út-
építést, vagy az emeltszintû útfelújítást.

(t.a.)
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(folytatás az 1. oldalról)

Egy esőzés tanulságai
Mint azt a VÜSZI munkatársaitól megtudtuk,

a jelentõs károk mellett mind a szakemberek,
mind a lakosság számára, számtalan tanulsága is
van a két héttel ezelõtti esõzésnek. Talán a leg-
fontosabb, hogy a jelenleginél sokkal szigorúb-
ban kell venni és ellenõrizni, a közterületek
egyéni igényekhez mért átalakítását. A legjobb
példa erre a Balaton utca, ahol az ottlakók kö-
zül volt aki maga is elismerte, hiba volt, hogy
nem csupán nem tartották karban a vízelvezetõ
árkokat, de õk maguk töltötték fel õket, meg-
szüntetve ezzel a csapadékvíz elvezetését. Arról
is sokan elfeledkeznek, hogy a vízelvezetõ ár-
kok karbantartása – ugynúgy, mint télen a hó el-
takarítása – annak a kötelessége, akinek az in-
gatlana elõtt az árok elhalad. Az árkokban rend-
szeresen kell gondoskodni a gyommentesítés-
rõl, valamint az átereszek tisztításáról. Ezeket
nagyon sok esetben eltömik, a gépkocsi beállók
kiépítésekor sokszor a szakemberek vélemé-
nyét nem kérik ki, és nem a megfelelõ átmérõjû
csõvel biztosítják az átfolyást. 

Bármennyire is meglepõ, katasztrófához ve-
zethet a szabálytalanul tárolt építõanyag is. Egy
a közterületen nem megfelelõen lera-
kott nagyobb mennyiségû sóder kupac
is eltrorlaszolhatja a víz útját, s okozhat
jelentõs károkat.

Sajátos helyzet a Lázár utcában
A rendszerváltozás éveiben a csator-

názottság tekintetében igen nagy elma-
radásban volt Gödöllõ. Kemény, meg-
feszített munka, és sok-sok áldozat árán
mára eljutottunk odáig, hogy városunk
teljes egészében csatornázott, aki akar,
rá is köthet. A csatornázás után követ-
kezhet a vízrendezés, az útépítés, asz-
faltozás.

Ez alól egy utca kivétel: a Lázár Vil-
mos utca – se csatorna, se vízelvezetõ
árok, se aszfalt… A felhõszakadás miatt
komoly károk keletkeztek a telkeken,
volt, ahol a domboldalt is elmosott az
esõ. Sok panasz érkezett,
hogy mi mindent elvitt a
lezúduló víz. Azt azon-
ban tudni kell, hogy ami-
kor a tanácsi idõkben ki-
adták az építési engedé-
lyeket, nem vették fi-
gyelembe, hogy olyan
kevés helyet hagynak
az útra, hogy ma az ön-
kormányzat a hatósá-
goktól nem kap enge-
délyt még csatorná-
zásra sem, nemhogy
teljes körû útépítésre.

Egyetlen megoldás van: az in-

gatlantulajdonosoknak meg kell egyezniük ab-
ban, hogy lemondanak telkük utca felé esõ 2-3
mé-teres szakaszáról, akkor válik lehetõvé min-
denféle rendezés. Ezt sokan vállalnák is, hiszen,
mint ahogy egy ott lakó hölgy fogalmazott: „Ha
így megy tovább, lassan csak helikopterrel lehet
bemenni az utcába.“ A fejlesztés, és a megol-
dás néhány ingatlan tulajdonosán múlik.

A mielõbbi rendezés érdekében az önkor-
mányzat a közeljövõben levélben fordul az itt
lakókhoz, s lehetõséget nyújt számukra, hogy a
városházán a szakemberekkel személyesen kon-
zultáljanak, s segítséget kapjanak a végleges
megoldás érdekében.

Vízivé lett lánglovagok
Két napon és két éjszakán át dolgoztak a tûz-

oltók, az elöntött pincék és közterületek víz-
mentesítésén. A Gödöllõi Városi Tûzoltóságot
ebben az idõszakban 177 esetben riasztották szi-
vattyúzáshoz. A feladatot megoldásában a Fõ-
városi Tûzoltóságtól, Vácról, Ceglédrõl, Mo-
norról, Hatvanból, Gyöngyösrõl és Üllõrõl kap-
tak segítséget. A beavatkozások során 7186 köb-
méter vizet távolítottak el.

K.J.-T.A.
Fotók: Tatár Attila

A múlt héten első olvasatban
Gödöllő Városfejlesztési, Föld-
művelésügyi és Környezetvé-
delmi Bizottságának tagjai
megtárgyalták az egykori Köz-
ségháza, közismertebb nevén
a volt Húszas épületének fel-
újítására és hasznosítására vo-
natkozó terveket. A legfonto-
sabb hír azonban mégis az volt,
hogy a szakemberek áldozatos
és megszállott munkájának kö-
szönhetően rábukkantak a sze-
cessziós épület eredeti és tel-
jes dokumentációjára.

A szakemberek már javában végzik a tervezési
munkálatokat, s eközben bukkantak rá a Pest
Megyei Levéltárban a volt Községháza teljes
dokumentációjára: tervrajzok, szerzõdések, en-
gedélyek, stb. Ezek szerint az épület terveit Já-
nosházi László készítette 1909-ben és 1910-
ben. Az akkori munkálatokat a Községi Építési
Bizottság felügyelte. A terület átadására 1911
áprilisában került sor, az épületet pedig fokoza-
tosan 1912-ben és 1913-ban adták át a haszná-
lóinak. Érdekesség, hogy a ház mai formájában
is számos helyen õrzi eredeti formáját, többek
között pl. a vetõkövek és a lábazat, valamint a

homlokzat is még a régi, bár igen idõszerû már
a felújítás… Mint kiderült, a dokumentumokat
a tanácsi idõkben, 1977-ben tévedésbõl helyez-
ték el a levéltárban, holott az ún. tervtárba kel-
lett volna továbbítani.

A képviselõ-testület május 26-ai döntése ér-
telmében a Phoenix Ingatlankezelõ és Vagyon-
kezelõ Kft. és az Öresund Holding Vagyonke-
zelõ Kft. által létrehozandó részvénytársaság-
nak a jogerõs építési és bontási engedélyek kéz-
hezvételétõl számított 20 hónapon belül kell el-
végeznie az épület átépítését, szállodává, kávé-
házzá átalakítását. (t.a.)

Megkerültek az elveszettnek hitt eredeti tervek

Folyik a tervezés
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A Mátyás király utcában

Felgyorsul az amúgy is betervezett útépítés

Aszfaltozás a városban

A napokban újabb útaszfaltozások készültek el városunkban. Korábban a Hársfa
utca felső szakaszára és az Akácfa utcára terítettek aszfaltszőnyeget, továbbá új
burkolat került a Blaháné útra a Rét utcától a Hegy utcai buszfordulóig. Az elmúlt
héten elkészült a Hős (képünkön), az Iskola, a Sió, a Turul, a Balaton, továbbá az
Ifjúság út aszfaltozása, a napokban pedig a padkákat és az árkokat alakítják ki a
megépült utak mentén a VÜSZI Kht. szakemberei. D. M.

Útépítések

Gödöllõ város önkormányzata határidõre elkészült
a játszótéri eszközök biztonságossági felülvizsgá-
latával, amely azt hivatott felmérni, hogy a játszó-
tereken elhelyezett játszószerek megfelelnek-e a
hatályos európai uniós szabványoknak. Az elsõ el-
lenõrzést 2005. június 30-ig kellett elvégeztetniük
az önkormányzatoknak.

A város a felmérés elvégzésével a TÜV Rhein-
land Intercert Kft-t bízta meg, amely az egyik-
legtöbb tapasztalattal rendelkezõ cég ezen a szak-
területen. Az ellenõrzés során a játszótéri eszközök
döntõ többsége nem felelt meg a biztonságossági
követelményeknek: az idõközben szigorúbbá vált
elõírások miatt nemcsak a régi acélszerkezetû já-
tékok, de a viszonylag újnak számító, öt-hat éve te-
lepített fa játszószerek is átalakításra, cserére szo-
rulnak. A még biztonságossá tehetõ eszközök áta-
lakítására a rendeletnek megfelelõen 2008. decem-
ber 31-ig van mód, a balesetveszélyesnek minõsí-
tett játszószereket azonban el kell bontani.

Mint azt J. Berencz Ibolya fõépítésztõl megtud-
tuk, egyetlen játszótér átalakítása is több tíz millió
forintba kerül, ami jelentõs mértékben meghaladja
az önkormányzat lehetõségeit. Mivel a város költ-
ségvetésében ilyen célra az idén mindössze ötmil-
lió forintot tudott szánni, pályázati úton próbálják
meg bõvíteni forrásaikat, valamint átgondolni, az
egyes városrészekben mennyi játszótér fenntartá-
sára lesz lehetõség a jövõben. 

Az elmúlt évtizedekben a lakosság össze-
tételének változásával együtt az emberek
igényei is megváltoztak, ami olykor konflik-
tusok forrása is lehet. Erre példa a palotakerti
játszóterek esete, amelyrõl egyik márciusi

lapunkban már beszámoltunk. Ám a játszóterek
ügyében pozitív törekvések is körvonalazódnak: a
Blaháért Társaság jelezte, hogy a Hegy utcai busz-
fordulóban lakossági összefogással játszóteret ala-
kítanának ki. Csupán a faanyag árát kérnék az ön-
kormányzattól, a játékok kivitelezését, minõsítését
és a terület rendezését társadalmi munkában elvé-
geznék. Az elkövetkezõ években tehát a város ját-
szóterei várhatóan jelentõs átalakuláson fognak át-
menni, melynek során lehet, hogy kevesebb, de
biztonságosabb játszótér szolgálja majd gyerme-
keink egészséges fejlõdését.

A Lázár Vilmos utca

Három év alatt le kell cserélni

Felmért játékok

Felhívás
Az AQUARÉNA mogyoródi csúszdapark 2005.
augusztus 1-7. között regionális akciót hirdet
„Régiós Családi Hét“ címen. Az akció idõtarta-
ma alatt a Gödöllõrõl érkezõk 30 % árenged-
ményt kapnak a családi jegy árából. A kedvez-
ményünk más belépõjegy típusokra, mint diák,
gyermek vagy felnõtt jegy nem vonatkoznak.

Érkezõ vendégek a kedvezményt lakcím kár-
tyájuk felmutatásával vehetik igénybe. Szlogen:
„A legjobb családi szórakozás a környéken:
AQUARÉNA, az igazi csúszdapark.“

AQUARÉNA mogyoródi vízipark, tel.: 28/
541-100, e-mail: info@aquaréna.hu
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2005. július 14-én a Gödöllői Rendőr-
kapitányságon ünnepélyes keretek kö-
zött adta át Nagy Károly, a Pest megyei
Polgárőr Szövetség elnöke és dr. Ju-
hász István r. alezredes, a Gödöllői
Rendőrkapitányság mb. kapitányság-
vezetője, dr. Bene László r. vezérőrnagy
országos rendőr-főkapitány dicséretét
és jutalmát Gallyas Attilának, a Gödöl-
lői Polgárőr Egyesület vezetőjének, a
rendőrség tevékenységét segítő ki-
emelkedő munkája elismeréseként. Er-
ről és a gödöllőn folyó bűnmegelőzési
munkáról beszélgettünk a díjazottal.

– Meglepte a kitüntetés?
– Nagyon meglepett, hidegzuhanyként ért, hi-

szen egyáltalán nem számítottam rá. A díjazásnál
figyelembe vették azt is, hogy a Pest Megyei
Közlekedési Munkabizottság elnökeként a me-
gyében mûködõ közlekedési polgárõr egyesü-
letek – ami körülbelül 400 fõt jelent – munkájá-
nak koordinálása, továbbképzése is az én hatás-
körömbe tartozik. Meg persze a gödöllõi egye-
sület vezetése is rengeteg energiát emészt fel,
de nagyon szeretem csinálni.

– Ön korábban a rendõrség állományában
szolgált…

– Teljesen véletlenül kerültem a rendõrség-
hez. Energetikusként kezdtem dolgozni, majd
családi indíttatásra választottam ezt a pályát. Itt
Gödöllõn 1975-ben „debütáltam“, majd 1989-
ben a BRFK-hoz kerültem három évre. E kis ki-
térõ után visszatértem szeretett városomba,
ugyanis visszahívtak. Elsõ perctõl kezdve a köz-
rendvédelmi állományban láttam el a feladatai-
mat, ami nagyon a szívemhez nõtt. A rendõrségi
pályán ez igen átfogó területet ölel fel az igaz-
gatásrendészettõl kezdve a közlekedés át a bûn-
ügyekig. A munkámért egyébként többször ki-
tüntetésben és pénzjutalomban is részesültem.
A gödöllõi kapitányságról mentem nyugdíjba,
mint õrnagy.

– Hogyan vezetett az útja a polgárõrséghez?

– A polgármesteri hivatal vezetése kért fel ar-
ra, hogy alapítsam meg Gödöllõn a polgárõrsé-
get. Nagyon nagy örömmel tettem eleget a fel-
kérésnek és hatalmas elánnal vetettem magam a
munkába.

– Mennyire ment könnyen a szervezés?
– Szinte teljesen simán. Mivel a korábbi

munkám miatt nagyon sokan ismernek a kör-
nyéken, így nem okozott gondot a „toborzás“.
Az emberek örömmel jelentkeztek polgárõrnek. 

– Milyen a kapcsolatuk a lakossággal? Elfo-
gadják Önöket?

– Teljes mértékben elfogadnak, mondhatni
szeretnek minket. De ezért mi mindent meg is
teszünk. Az emberek, ha bárminemû problé-
májuk van, felkeresnek a polgármesteri hivatal-
ban, felhívnak, megállítanak az utcán, és el-
mondják, hogy mi aggasztja õket. Akár egyéni,
akár csoportos panaszról van szó, segítünk ne-
kik, például csendháborítás, közlekedési prob-
léma (a forgalomirányításban, fõleg az iskolák
környékén nagy segítséget nyújtanak a polgár-
õrök - a szerk.), vagy bármi egyéb. A lakosság
érdekében mindent elkövetünk, amiért megsze-
rettek és elfogadtak bennünket. Fontos kiemel-
ni, hogy a SZEM (Szomszédok Egymásért)
mozgalmat is folyamatosan alakítjuk, fejleszt-
jük a város területén. Jelenleg a Palotakerten, a
Szent János utcában, a Magyar Kázmér közben
mûködik ez a dolog, továbbá most van folya-

matban az egyetem területének bevonása is. Ki-
jelenthetjük, hogy az emberek szívesen vesznek
részt ebben.

– Van ennek a mozgalomnak kézzelfogható
eredménye?

– Igen, van. Nagy a visszatartó ereje, az emlí-
tett területeken szemmel láthatólag kevesebb a
bûncselekmény, mint korábban.

– Melyek azok a területek, amelyekben segí-
teni tudják a rendõrség munkáját?

– Elsõsorban a bûnmegelõzés az, amiben se-
gíteni tudunk. Járõrözünk a város területén éj-
jel-nappal. A már említett közlekedési, illetve
közrendvédelmi munkák összehangolásában is
jó kapcsolatokat építettünk ki a rendõrséggel.
Kölcsönösen segítjük egymást. Közvetlen kap-
csolatban vagyunk dr. Juhász István mb. gödöl-
lõi rendõrkapitánnyal és Tóth Csaba r. õrnagy-
gyal, a közrendvédelmi osztály vezetõjével
azért, hogy a munka hatékonyabban menjen. 

– A technikai felszereltségük megfelelõ?
– Egy Lada Niva személygépkocsival ren-

delkezünk, amit a polgármesteri hivatal bocsá-
tott a rendelkezésünkre. Ezen kívül a Pest me-
gyei Rendõrkapitányság egy Opel Astrát adott,
amibe egy rendszerfelismerõ készülék van be-
szerelve. Ennek segítségével tudjuk a lopott
gépjármûveket felderíteni. Ennek használata
során rendõr is van mindig velünk, aki adott eset-
ben a szükséges intézkedést elvégzi. Ezen kívül
a polgárõr tagok a saját gépkocsijaikat is hasz-
nálják szolgálatban, természetesen üzemanyag
térítés mellett. Gépjármûveinken a polgárõrség
öntapadós mágnesmatricája látható, hogy a la-
kosság könnyebben ki tudja kérni a segítségün-
ket, könnyebben „beazonosíthasson“ minket.
Külön videokamerával is rendelkezünk, amivel
a környezetszennyezés, a rongálás, stb. elköveit
rögzíteni tudjuk. 

– Mik a tervek a jövõre nézve?
– A polgármesteri hivatal által kitûzött célok,

illetve feladatok (például kiemelt városi ren-
dezvények biztosítása) maradéktalan teljesí-
tése. A lakosság széles körû támogatása és az
emberekkel való szorosabb együttmûködés. A
bûnmegelõzés, a közlekedés, a közrendvédelmi
feladatok biztosításának fokozása, hogy a la-
kosság nyugodtan élhessen Gödöllõn.

-ob-

Beszélgetés Gallyas Attilával

A lakosság biztonsága a fő

Juhász István rendőrkapitány gratulál
Gallyas Attilának

Tájékoztatjuk a Tisztelt
lakosságot, hogy 

DR. GÉMESI GYÖRGY 

polgármester 
augusztusi fogadóórája

(aug. 3-án) 

helyettesítéssel lesz 
megtarva!

Sajnálattal értesítjük
a tisztelt érdek-

lődőket, hogy a királyi
kastély udvarára,

július 29-re meghirde-
tett, az Úrhatnám
szolgáló és egyéb

történetek c. opera
előadás technikai

okok miatt elmarad.

Megkésett köszönet
A Gödöllői Királyi Kastélyban
tavasszal tartott jótékonysági 

koncerteken közreműködő sok
művész közül – sajnálatosan –  

kimaradt 
SZIMONOVA JAROSZLAVA neve.
Elnézést kérünk, és köszönjük

segítőkész támogatását.

Gödöllői Királyi Kastély
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Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

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

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

Egyre-másra olvashatunk beszámolókat
arról, hogy valakik máshol keresik a bol-
dogságot, boldogulást, mint ahová szület-
tek. Számukra addig ismeretlen környe-
zetben, viszonyok között gyakorolják a
beilleszkedés művészetét. Igyekeznek
megérteni más kultúrájú, más értékren-
dű, más szokású emberek világát. Újfajta,
szabad áramlásnak lehetünk nemegy-
szer irigykedő tanúi a valami újba belevá-
gó emberek könyveit tanulmányozva.

Minden utazás nagy kaland, annál már csak egy
nagyobb kaland lehet: az eredeti otthontól távoli
letelepedés. AKerr család a hûvös Skóciából a for-
ró Mallorcára tette át székhelyét. Turisták tömegei
keresik fel a Spanyolországhoz tartozó Mallorca
szigetét, a mesés táj, a mediterrán éghajlat nyújtot-
ta gyönyörök csábításának engedve, Kerrék azon-
ban egy birtokot, egy gyümölcsöst vásárolnak itt,
hogy azt kemény munkával megmûvelve belõle
éljenek, ha lehetséges, gyarapodjanak.

Most az Egy tél Mallorcán után az Egy nyár
Mallorcán címû könyvében ad pontos leírást a csa-
ládfõ Peter Kerr nehézségeikrõl, eredményeikrõl
egyaránt.

„Ismered a típust, aki még csak öt perce van egy
idegen országban, és máris fölényeskedik“ – jegy-
zi meg. Õ még csak véletlenül sem akar a fölé-
nyeskedõk körébe tartozni. Nemcsak mert az érde-
ke ezt kívánja, mert tudja, hogy ha nem fogadja
meg a szomszédok, a már sok-sok éves tapasztala-
tokkal rendelkezõk segítségét, tanácsait, rosszul
járhat, hanem mert az embersége is így diktálja.
Szeretetteli portrékat rajzol a körülötte élõ tõsgyö-

keres mallorcaiakról. Élmény
számára még az is, mikor tá-
vollétükben betörõk látogatják
meg a házukat: nahát, itt meny-
nyire más módon törnek be,

mint Nagy-Britanniában!
Egy-egy háziállat beszerzése, magukhoz szok-

tatásának sikere vagy sikertelensége különösen jó
alkalmat ad humorának megcsillogtatására. Gon-
dolkodtató fák – adja egy fejezet címének, és aki
nagyban hozzájárul, hogy elgondolkodhasson, Pe-
pe Saua, a fametszés mestere feledhetetlen szerep-
lõnek bizonyul az életében. Pepe avatja be abba is,
hogyan éltek itt régen, amikor a sziget még sokkal
zártabb volt, mint odaköltözésük idejében.

Iskoláskorú gyermeke által a helybeli tanintéze-
tekkelkerül kapcsolatba, kiruccanásaik legfõbb
céljai a vendéglõk, kávéházak. Regényes utazást
tesznek a szigetet körülölelõ tengeren, de talán en-
nél is izgalmasabb, hogy hogyan állapodhat meg a
kereskedõkkel, tudja-e értékesíteni a munkájuk
gyümölcsét, hiszen korántsem hobbikertészek. Ezt
nem ritkán el se hiszik nekik, bizonykodnia kell,
vagy inkább bizonyítania, hogy így van.

A más életritmust is átveszi, már nem az az iz-
gõ-mozgó északi a története végére, mint ahogyan
érkezett, „majd holnap“, mondja õ is a felesége
sürgetõ kívánságaira, mint oly sokszor hallhatta
már ezt a mondatot a környezetében. Én, beval-
lom, a „nem hajt a tatárt“ használom elõszeretettel,
de hát Spanyolországban nem jártak tatárok. Csak
mórok. És hát ugye, a „keleti kényelem…“ Szó-
val, mindenféle másságnak megvan a maga oka.
Ide-oda menve ezt is érdemes megtanulni.
(Peter Kerr: Egy nyár Mallorcán)                           -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az álomsziget gyümölcsei

BAROKK KASTÉLYNAPOK

2005. AUGUSZTUS 5-7-IG

Magyarország leglátogatottabb kasté-
lyában, a gödöllőiben ismét megszer-
vezik az egyik legnépszerűbb rendez-

vénysorozatot, 

a Barokk Kastélynapokat.

MINDEN NAPKÖZBEN TARTOTT SZABADTÉRI

PROGRAMON INGYENES A RÉSZVÉTEL.

Az állandó kiállításokat, a barokk színhá-
zat, a királydombi pavilont, a virágházban
rendezett, a XX. század kastélybeli történé-
seit bemutató idõszaki kiállítást, illetve a
barokk színházban tartandó esti elõadá-
sokat csak érvényes belépõjeggyel lehet

megtekinteni.

A LOVARDÁBAN A MAGYAR KERÁMIA-
MŰVÉSZETI ALKOTÓTELEPEK KIÁLLÍTÁSA

INGYENESEN LÁTOGATHATÓ.

Bővebb információ, a plakátokon,
szórólapokon és a kastély honnapján.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

www.kiralyikastely.hu
TEL.: 410-124

A holland-magyar kapcsolatok évszázadokra
nyúlnak vissza. Az elsõ, akirõl tudjuk, hogy Hol-
landiában tanult az 1500-as években, Honterus
brassói evangélikus lelkipásztor volt. Csak két ne-
vet szeretnék megemlíteni: Reuter admirálisét,
aki kiváltotta a gályarabságra ítélt protestáns pré-
dikátorokat és Aletta van der Maetet, aki férjét,
Apáczai Csere Jánost követte Magyarországra, s

ma is a Házsongrádi-temetõ-
ben nyugszik, Kolozsvárott.

Gödöllõ és Wageningen kapcsolata 1989-ben
kezdõdött. Ekkor egy kis ökumenikus csoport ke-
reste fel városunk gyülekezeteit azzal a kéréssel,
hogy egyazon idõben tartsunk városainkban ima-
hetet elõre megbeszélt tematika szerint a másik
város küldötteinek részvételével. Aztán a cserké-
szek vették fel a kapcsolatot velünk. Az 1105. Er-
zsébet királyné csapat vendégeként 1991 nyarán

nálunk táboroztak. 1992-ben a vendéglátó csapat
23 tagja táborozott Wageningben. A malom-tavi
táborban részt vett Edwin Spits is. Ekkor ismer-
kedett meg a városunkban ismert Winkler Nándor
ének-zene tanár, városunk díszpolgára unokájá-
val, Dórikával. Ekkor kezdõdött el az a szerelem,
ami néhány héttel ezelõtt tetõzött, amikor a pol-
gármesteri hivatalban a két nyelvû ünnepségen
egyhangú magyar nyelven elmondott „igen-nel“
házasságot kötöttek.                                                       HVI

SZERETETTEL MEGHÍVUNK 
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT

A „R. RIZZO“ 
(Spezzano Sila, Olaszország)

FÚVÓSZENEKAR 
KONCERTJÉRE

2005. augusztus 14-én 
(vasárnap) 11 órakor,

a GÖDÖLLŐI GRASSALKOVICH
KASTÉLY udvarába.

A  koncert  ingyenes !

Erősödő holland-magyar kapcsolatok

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Gödöllői Kazinczy körúti Óvoda
Gyermekeiért Közalapítvány

Engedély száma: 1. Pk.60.104/2001/5.
Adószám: 18691360-1-13

1. Számviteli  beszámoló (adatok e Ft-ban)
ESZKÖZÖK 670, FORRÁSOK 670

A. Befektetett eszközök 0, C. Saját tõke 670,
B. Forgóeszközök 670, D. Tartalék 0, E. Cél-
tartalék 0, F. Kötelezettségek 0
2. Az alapítvány részére központi állami tá-
mogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-
ából befolyt összeg: 454 e Ft.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Indu-
ló tõke (2001. 05. 31.) 78 e Ft, Tárgyévi ered-
mény 425 e Ft, Tárgyi eszköz vásárlás 62 e Ft
4. Az alapítvány 2004. évben a közhasznú te-
vékenység  keretében nem nyújtott pénzbeli
juttatásokat.
5. Az alapítvány központi költségvetési szerv-
tõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, önkormányzati társulástól
és mindezek szerveitõl támogatást nem ka-
pott.
6. A vezetõ tisztségviselõk 2004. évben jutta-
tásban nem részesültek.
7. Tartalmi beszámoló a közhasznú tevé-
kenységrõl.
Az alapítványi célnak megfelelõen csoport-
szobai játékszereket vásároltunk.
Köszönjük a támogatásokat, melyek segítik
gyermekeink személyiségfejlesztését. A jövõ-
ben is köszönettel fogadjuk a sikeres mûkö-
désünket segítõ felajánlásokat.
Az alapítványi cél megvalósítása érdekében
2005. évben is folytatjuk az adományok gyûj-
tését.
Számlaszámunk: 65600168-11047832

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

A kedvezmény igénybevételéhez természe-
tesen a bizonyítványt be kell mutatni!
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Újabb gödöllői érintettségű könyv kerül
a könyvesboltok polcaira a napokban.
A Sisi és Diana címmel napvilágot lá-
tott kiadvány Szabó Margitnak, a Sisi
Baráti Kör titkárának munkáját dícséri,
és több éves kutatómunka eredménye.

– Az Ön tollából már több Erzsébet királynéval,
a királyi család életével foglalkozó kiadvánnyal
találkozhattak az olvasók. Honnan jött az ötlet,
hogy összehasonlítsa õket?

– Diana halálakor az egyik nõi magazinnál
dolgoztam, s a tragédiát követõen mi is készí-
tettünk összeállítást a hercegnõrõl. Én már ak-
kor is foglalkoztam Erzsébet királynõvel, s arra
kértek, írjak egy összehasonlítást kettõjükrõl.
Ez akkor nem jelent meg, de érdekes volt látni,

mennyi közös vonás volt a két asszonyban.
Azután ahogy teltek az évek, a kutatásaim során
egyre több ér-dekességet sikerült összegyûjte-
nem. Közben kezembe került Szepes Mária Sisi

és Diana ösz-szehasonlítása, ami megerõsített
abban, érdemes az anyagot megjelentetni.

– A könyvben több exkluzív fotó, több Dianá-
ról szóló beszámoló is helyet kapott..

– Az olvasók kezébe egy olyan kiadvány ke-

rül, amelyben eddig még sehol nem publikált
fotók is helyet kaptak. Megkerestük Veres Lász-
lót, azt a magyar fotóriportert, aki a hercegnõrõl
nagyon sok felvételt készített, s aki a tragédia
éjjelén is Párizsban volt. Nem csak fotókat kap-
tunk tõle, de személyes tapaszalatait is megoszt-
ja az olvasókkal. Nagy segítségemre volt a
könyv elkészítésében Karikásné Jónyer Tünde,
a hazai Diana Emléktársaság alapítója és veze-
tõje is. De nem csak Diana hersegnõrõl, Erzsé-
bet királynéról és Ferenc Józsefrõl, kettejük
kapcsolatáról is sok új, érdekes információt
kaphatnak az olvasók. Ilyenek például azoka az
anyagok, amelyek a király újbóli házasodására
utalnak, s amely hírek „alapjául“ gödöllõi for-
rások szolgáltak.

– A két legendás asszonyról szóló könyv mi-
kor kerül az olvasókhoz?

– A királyi kastélyban már megvásárolhatják
az érdeklõdõk, és remélem, mielõbb a könyves-
boltokba is eljuttatja majd az Aquincum kiadó.

-kj-

Újabb gödöllői könyv

Sisi és Diana

ISASZEGEN, erdõ mellett, csendes kör-
nyezetben 606 nm-es, összközmûves tel-
ken, 94 nm-es, 2 és fél szoba+étkezõs csalá-
di ház, külön garázs+pincével eladó. Tetõ-
tér beépíthetõ.

IRÁNYÁR: 15,5 MILLIÓ FT.
ÉRD.:06-20/4248-177-ES MOBILON.

PÁLYÁZATI   HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkor-
mányzata pályázatot hir-
det 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 nyil-
vános. 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 bizto-
sítunk részletes pályázati kiírást. 
A repülõtér megtekintésére, illetve konzultá-
cióra a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál-
kodási Irodájával egyeztethetõ idõpont. 

Telefon: 28/529-153, fax: 28/529-251

A Dózsa György úti temetőben, július
15-én kísérték utolsó útjára Winkler
Nándort, Gödöllő díszpolgárát. Wink-
ler Nándor a Trianon előtti Magyaror-
szágon, a Pozsony melletti Vereknyén
született 1917. október 9-én. A triano-
ni békediktátum ezt a területet Cseh-
szlovákiának ítélte, így magyarként,
de csehszlovák állampolgárként vé-
gezte tanulmányait. 1933-ban járt elő-
ször Gödöllőn, amikor a Jamboreen, a
cserkész-világtalálkozón vett részt.

1937-ben tett érettségi és képesítõ vizsgát a
pozsonyi Tanítóképzõ Intézetben. Ezután szü-
lõfaluja, Vereknye iskolaszéke megválasztotta
a tanítói állás betöltésére. 1945-ben a benesi
dekrétum rákényszerítette Magyarországra a
lakosságcsere egyezményt, s ennek keretében
a kitelepítettek egyik vonatszerelvényével ér-
kezett Gödöllõre 1947. szeptember 12-én. A
Premontrei Rend római katolikus Általános
Iskolájában éneket tanított és vezette a gimná-
zium és általános iskola egyesített énekkarát.
Az egyházi iskolák államosítását követõen is
tovább tanított, közben elvégezte a Bartók Bé-
la Szövetség karvezetõi tanfolyamát, majd a
Budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai
Fõiskolán ének-zene szakos tanári oklevelet
szerzett. 1965-ben alakította meg a késõbb
nagy hírû Rigók kamarakórusát. 1973-ban a
gödöllõi Petõfi Sándor Általános Iskola igaz-
gatóhelyettesévé nevezték ki, és 1978-ig,
nyugdíjazásáig az iskola igazgatóhelyettese-
ként dolgozott.

23 éven keresztül, nyugdíjazásáig a járási
ének-zene munkaközösség vezetõjeként is te-
vékenykedett az iskolák munkájának segíté-
sére, az ének-zenei nevelés jobbítása érdeké-
ben. Az iskolai zenei nevelésen kívül a köz-
ség, majd város zenei életének szervezésében
is tevékenyen részt vett. 1950-ben karnagyává
választotta a nagy múltú Gödöllõi Iparos Dal-
kör – késõbbi nevén a Gödöllõi Szakszervezet
Férfikara, amely 1952-ben vegyeskarrá ala-
kult. A kórus 35 éven keresztül szerepelt a
község, illetve a város minden nemzeti ünne-

pén és saját hangversenyeiken. 1957-ben a
Ganz Árammérõgyár Vegyeskara is karnagyá-
vá választotta. Winkler Nándor tanár úr 31
évig szolgálta lelkesen, szívvel, nagy oda-
adással, szeretettel Gödöllõn az általános is-
kolai ének- zenei nevelés ügyét, végezte ma-
gas színvonalon a kórusok szervezését, mû-
ködtetését, irányította zenei tevékenységüket.
Gödöllõ városának képviselõ-testülete dísz-
polgári címmel ismerte el munkáját. 
A temetésen Winkler Nándort dr. Duffek Mi-
hály zongoramûvész búcsúztatta:

Már búcsúmat veszem…

„Iskolákban sokszor felhangzó Palestrina
kórusmû elsõ három szava ez. Ballagó di-
ákok ajkán csendül fel gyakran. Valahol be-
lül, a lelkünk mélyén, 2205. július 22-e dél-
utánján, a temetõben vélhettük hallani, ami-
kor Winkler Nándor tanár urat, sokaknak
Nándi bácsit, Gödöllõ díszpolgárát kísértük
utolsó útjára. E szavakat leírni sokkal köny-
nyebb, mint azt tudomásul venni, hogy õ már
soha többé nem tehet boldoggá bennünket. A
gyászmenetben családtagok, tanítványok,
volt kollégák, városvezetõk követték az urnát,
leszegett fõvel, sehogy sem tudván elfogadni
a visszavonhatatlant…

Nincs többé és mindannyiunkban tovább
él. Furcsa paradoxona ez az öröklétnek.
Mindegyikünkben van egy Winkler tanár úr.
Az én Winkler tanár uram nemcsak édes-
apám régi barátja, nagytehetségû zenetanár,
hanem derûs lelkû, mosolyával bíztató, sze-
retni való és önzetlenül szeretni tudó ember,
aki számlálatlanul adta a jót, mindenkit a ze-
ne hívévé tett, s közben nagy hozzáértéssel és
türelemmel embereket épített, gazdagított. 

Mikor ötödikes lettem, kíváncsiskodtam
leendõ tanáraim felõl, vajon kik lesznek õk,
kell-e majd félnem tõlük, van-e aki szigorú,
van-e aki elnézõ. És akkor azt mondták, hogy
lesz egy énektanár, aki nagyon kedves, gyer-
mekszeretõ, de kényes arra, hogy amit elkez-
dünk, azt be is fejezzük, sõt, néha szigorú is,
ha fegyelmezetlenkedünk. Aztán megtörtént

az elsõ találkozás. Tudta, hogy a zene már
megérintette lelkemet, ezért kezdettõl fogva
fontosnak tartotta, hogy zongorázni tanul-
jak, meg hogy szólóban, vagy az iskolai ze-
nekarban rendszeresen szerepelhessek. Sok-
szor csak azért írt át zenemûveket az iskolai
zenekar számára, hogy zongora szólam is le-
gyen benne. Sosem felejtem el arcát vezény-
lés közben, amelyen megjelent minden
hangulat és érzelem, legfõképpen a mosoly
barázdáit szerettem a szeme sarkában. 

Valóban szigorú volt, ha dolgoztunk, de
volt egy kis közösség, amelyre még õ is elné-
zõbben tekintett: a Rigók Kamarakórus. Ez a
kis gyermekközösség, amelynek elõször
éneklõ tagja voltam, majd a mutálás okán
zongorakísérõjévé lettem, nagy örömforrás
volt számára, dicsõség az iskolának és a gö-
döllõi zenekultúrának: számos verseny, be-
mutató üde hangú énekes produkciójával ör-
vendeztette meg a különféle zsûriket, a kö-
zönséget. Ebben a kristálytiszta hangú
együttesben sikerült megismernünk igazán a
zenén kívül tanár úr igen nemes lelkületét,
feltétlen humanitását és hivatásszeretetét.
Hányszor is mentünk el az Operaházba Bu-
dapestre az akkor még hatnapos tanítás
utáni egyetlen szabadnapon. De ezek az uta-
zások különleges világba vezettek el bennün-
ket. Nemcsak az opera világába, hanem az
együttlét, a közös élmények világába is. 

Szerettük Winkler tanár urat, mert mindig
talált valamit, amiért megdicsérhetett ben-
nünket, mindig azt éreztük, hogy képesek va-
gyunk még a lehetetlenre is. Szerettük azt,

hogy a szépet adja, hogy
embersége minden pil-
lanatban a legjobb 
iránytûként vezérelte.
Szerettük azt, hogy min-
dig egyenes gerinccel
élt, hogy sosem volt
igazságtalan. Tõle még
az indulatos hang sem
szólt ijesztõen, mert sze-
retet volt mögötte. Sze-
rettük humorát, a szám-
talan zenei anekdotát,
amit szünetekben vagy
próba közbeni lazítás-
ként mesélt nagy neve-
tések közepette. 

Mai, divatos szóval azt mondanánk, hogy ki-
váló menedzser volt, mert egyenként tudott
figyelni tanítványai fejlõdésére, mindegyik-
ben megtalálta a zenei tehetséget, a kevésbé
rátermetteket pedig nem ijesztette el. Nem
titkolhatom, hogy nélküle ma biztosan más
pályán lennék s nem választottam volna a
zenei hivatást. Jólesett mindig az elismerése,
az odafigyelése, a sorsomért, a sorsunkért
érzett felelõssége, a személyes segítsége. 

Nagy boldogság volt hát sokunk számára,
amikor Gödöllõ díszpolgárává avatták. Úgy
éreztük, hogy Gödöllõ történetében õ igazán
letette a névjegyét, amiért méltó kitüntetés-
ben részesült. Ahogyan egykori kórusában
állva vezényletével énekeltünk az ünnepsé-
gen, elmúlt az idõ, csak a jelen volt fontos,
amelyben a kissé megfáradt arc felvidult,
megjelent jól ismert mosolya és a meglepetés
okozta felindultság könnyeivel küszködve
vezényelhette újra egykori gyermekeit…

Most hát kevesebb lett a világ, õ már eltá-
volodott a földi létbõl, pedig most kellene
nagyon sok Winkler tanár úr, amikor azok
az értékek, amelyeket magában hordott, az
eszeveszettül rohanó társadalomban elvesz-
tik divatjukat - de szükségüket és létjogosult-
ságukat sohasem! 

ÉLT 88 ÉVET, AHOGYAN MEGTUDHAT-
TUK: KÜZDELMESET, SZERETET- ÉS
ÖRÖMTELIT, DOLGOSAT, KIVÉTELE-
SET ÉS MINDANNYIUNK SZÁMÁRA
FELEJTHETETLENT.“

Eltemették Winkler Nándort

Búcsú egy díszpolgártól

ASZIE és a Gödöllõi Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ adott otthont a 37. Könyvtáros Ván-
dorgyûlésnek. A háromnapos rendezvényre több
mint hétszáz szakember látogatott el városunkba,
hogy itt ünnepeljék meg a szervezet fennállásának
70. évfordulóját. Akonferencia megnyitóján Bozó-
ki András, a nemzeti kulturális örökség minisztere
is részt vett. A tanácskozáson egyik témája a
könyvtárosok készülõ etikai kódexének kidolgo-
zása volt. Gödöllõ már második alkalommal adott
otthont a tanácskozásnak. Bakos Klárával, az
egyesület elnökét kérdeztük, miért is esett ismét
városunkra a választásuk.
– Nagyon örültem neki, hogy másodszor is itt ren-

dezzük meg a ta-
lálkozót, mivel
Gödöllõ az elõzõ
alkalommal is
igen kitûnõ szer-

vezõnek bizonyult. Fantasztikus az itteni könyvtár,
s nagyon örülök annak, hogy ilyen sok látogatója
van. 

– A konferenciának azt a címet adták „Hivatása
könyvtáros“. Mennyire népszerû ma ez a pálya?

– Ma az országban 13 helyen képeznek könyv-
táros szakembereket, s elmondhatom, egyre na-
gyobb az érdeklõdés. 

– A könyvtárosok feladata nagyon sokat válto-
zott az elmúlt években…

– Ma már nem csak a könyvkölcsönzés zajlik
egy-egy könyvtárban, hanem valóban információs
központokká váltak ezek az intézmények, ahol
programokkal, internetes és egyéb infomációs

szolgáltatásokkal várják az érdeklõdõket. És mivel
mi szolgáltatók vagyunk, ezért is vált szükségessé,
hogy a szakmának etikai kódexe legyen.

70 éves a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Gödöllőn ünnepeltek
A Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs
Központ szolgáltatásait évente több mint
tízezren veszik igénybe. A könyvtári tagok szá-
ma már elérte a hatezret. A2002-ben elkészült új,
modern épületben több mint százezer kötetnyi
könyv, valamint egyre bõvülõ hangtár várja az
érdeklõdõket. Rendszeresek a kulturális pro-
gramok. 
Az új épület átadása óta elkészült a videokonfe-
rencia központ, és folyamatosan fejlesztik az in-
tézmény számítógép és szoftver állományát. 
Az önkormányzat évi 111 millió forintot biztosít
a könyvtár céljaira, amelyet az intézmény
vezetõsége rendszerint kiegészít eredményes pá-
lyázati részvételekkel.

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.

050728.qxd  2005.07.27.  9:04  Page 6



2005. július 28. Gödöllői Szolgálat 7

Ügyeletek

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Július 24-31-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Július 31-aug. 6-ig: Egyetemi, Egyetem tér
1. Tel.: 420-243.
Agusztus 6-13-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 432-126.

TEMETKEZÉSI ÜGYELET
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda 2100 Gödöllõ, Dó-
zsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Július 30-31.: Dr. Csernai Ferenc, Mogyo-
ród, Rákóczi u. 7. Tel.: 20/945-7816.
Augusztus 6-7.: Dr. Kovács Ilona, Gödöllõ,
Úrréti u. 14.Tel.: 20/9455-495.

Recept

REBARBARA LEVES
Hozzávalók: kb. 10 db rebarbara szár, 1 ek liszt,
1 dl tejszín, 3-4 ek cukor, szegfûszeg, fahéj, cit-
romhéj.
Elkészítés: A rebarbarát megmossuk, a leve-
leket a szárakról leválasztjuk, majd a szára-
kat 2-3 cm-es darabokra vágjuk, és kb. 2 l
vízben feltesszük fõni. Hozzáadjuk a fûsze-
reket, a liszttel és a tejszínnel habarást készí-
tünk, amit a megpuhult rebarbarához öntünk.
Tálalás elõtt behûtjük. Forrásig fõzzük. Fi-
gyelem! A rebarbarának csak a szárát fo-
gyasztjuk. Nagyon hamar megpuhul.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora

kedden és pénteken 18 órától

HÄNDEL: JULIS CAESAR
OPERAELÕADÁS

A BAROKK SZÍNHÁZBAN

BÚTORLAP-SZABÁSZAT

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

AKCIÓ CSAK JÚLIUS HÓNAPBAN

APest Megyei Bíróságon, valamint minden helyi bíróságon,  így a GÖDÖLLÕI VÁROSI 
BÍRÓSÁGON IS 2005. július 18-tól augusztus 19-ig ítélkezési (törvénykezési) szünetet tartanak.

AFENTI 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.
Abírósághoz érkezett beadványokat ezen idõ alatt is az irodákban, illetõleg a 

bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.

KENGURU GOLD
MÁRKABOLT

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

Kenguru törzsvásárlói 
igazolványok érvényesek,

beválthatók!

Kismamaruházattal bõvült árukészletünk!

Üzletünkben megtalálható: 
– az újszülöttkortól 10 éves korig megtalál-
ható, ami a babának és a gyermekeknek kell.
– 10 évestõl 14 éves korig maradt a vásár-
lóink 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.

Mint minden esztendőben, az idén is
zsúfolásig megtelet a Városháza föld-
szinti nagyterme az anyatej világnapjá-
nak megünneplésén. A gyermekeiket
szoptató, és másoknak is anyatejet adó
édesanyáknak koncerttel és ajándé-
kokkal kedveskedtek a szervező gödöl-
lői védőnők. 
Kellemes, üdítõ perceket szerzett a résztve-
võknek a Galgahévizi nõi kórus elõadása, ami
hosszabb-rövidebb idõre még az édesanyákkal

érkezett apróságokat is elcsendesítette. A rövid
koncertet követõen köszönetet mondtak, és
ajándékot adtak át azoknak az édesanyáknak,
akik segítségére vannak azon társaiknak, akik-
nek nincs elegendõ anyatejük. Kolozsi Anita,
Mallerné Lak Viktória, Zomborné Festõ Bog-
lárka, Borsos Andrea, Tóbiás Tünde, Bús Petra,
Katonáné Kovács Enikõ, Lennert Lídia és Fe-
rencné Hajszán Márta rendszeresen segíti,
hogy a rászoruló csecsemõk hozzájuthassanak
a számukra legegészségesebb táplálékhoz.      yk

Koncert és gyermekzsivaly

Az anyatej világnapján...

Nyári egyetem a társadalmi akciókról

A Közösségfejlesztõk Egyesülete, a Civil Kollé-
gium Alapítvány és a Magyar Mûvelõdési Intézet
idén második ízben szervez Nyári Egyetemet
Kunbábonyban augusztus 3-tól 7-ig. A találkozás
fókuszában a közösségi részvétel fejlesztésének,
az aktivizálásnak, a lakosság döntésekbe való tár-
sadalmi bevonásának a lehetõségei állnak. Az elõ-
adások, beszélgetések fõ témája: milyen eszközök
vannak az emberek, lakosok, civil állampolgárok
és közösségeik kezében arra, hogy közvetlenül is
részt vegyenek az életüket érintõ döntésekben,
hogy akaratukat kifejezzék, hogy érdekeiket érvé-
nyesítsék, hogy felhívják a figyelmet ügyükre, és
akkor jön az újabb kérdés: követheti-e az akciót
kooperáció? A Nyári Egyetem egy családi tábor
keretében valósul meg, ahol a tanulás és a tapasz-
talatcsere mellett alkalom nyílik egymás és egy-
más munkájának alaposabb megismerésére, ki-
kapcsolódásra és barátkozásra. A tervezett témák,
a bemutatásra szánt társadalmi akciók között sze-
repelnek: 
Helyi ügyek akciói: 
– Iskolabezárások elleni közösségi erõfeszítések, 
– Mentsük meg a fákat! – Jókai tér, Tabán, Ipoly-
ság
Országos ügyek akciói: 
– Nyilvánosságot a tervezésnek! - Civilek a Nem-
zeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért 
– Szolidaritás demonstrációk - békejel, virrasztás
a hajléktalanokért
– Akadálymentes közlekedésért - biciklisek, kere-

kes székesek, babakocsisok jogai
Kerekasztal témáink: 
– Mire való a társadalmi akció? Lehetõség vagy
fegyver? Elv vagy gyakorlat?
– Lehet-e kooperáció a társadalmi akció után?
Bővebb információ és jelentkezés: www.kka.hu
Közösségfejlesztők Egyesülete Tel: 1/225-6011 

Elindította tevékenységét a Gödöllői
Regionális Önkéntes Központ

A Mûvelõdési Központban elindította tevé-
kenységét a Gödöllõi Regionális Önkéntes Köz-
pont. A Gödöllõi Önkéntes Központ létrehozásá-
nak céljai:

– A régióban élõ, tanuló és dolgozó emberek
(pl. gyesen lévõ szülõk, nyugdíjasok, diákok,
egyetemisták) számára önkéntes munkahelyeket
kutasson fel, 

– Civil szervezetek számára önkénteseket köz-
vetítsen, 

– Erõsítse a közösségi életet.
A Központ jelenleg igényfelmérést végez az

önkéntesség iránt érdeklõdõ lakosok és az õket fo-
gadó helyi civil szervezetek között, melynek ered-
ményei alapján várhatóan októbertõl indul az ön-
kéntesek és a fogadók közötti információ csere
beindítása. AGödöllõi Önkéntes Központ maga is
egy civil együttmûködés eredménye, létrehozói
az ESSRG Kutató Csoport, az EUCONSULT
Alapítvány, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,
a REGINAAlapítvány, a SZIE Környezet- és Táj-
gazdálkodási Intézete. 
Ügyfélszolgálat: Művelődési Központ Regina Iroda kedden-
ként 10-13h. További információ: Martoni András, 30/684-
2298, www.euconsult.hu/onkenteskozpont

A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. 
civilinfo@reginanet.hu

Civil sarok

Nyári egyetem

Születtek

Drobny Emese
Hasznosi Petra Viktória
Csernetics Gergõ
Kulcsár-Obádovics Márk
Pávlisz Péter Bence
Oláh-Puskás Réka
Szente Dóra
Kósa Lili Fruzsina
Szijj Sára
Nagy Barnabás Attila
Frics Luca
Takács Zsolt
Bárány István

Németh Szimonetta
Jankó Baján
Pásztói Janka
Samu Laura
Mészáros Tamás
Giczi Gyöngyi
Szendrényi Norbert
Márta Rozi Réka
Szabó Borbála Mária
Ádám Petra
Ács Botond
Sárközi Péter Ákos
Michl Olivár Maximilian
Borbáth András
Sulyán Alexa

Szekeres Zoltán
Menyhárt Kristóf Kálmán
Rostás Fanni Boglárka
Tamás Rozália Terézia
Szili Orsolya
Kristóf  Panna
Drávai Dominik
Koska Zsófia Gréta
Szabó Zsaklin
Kocsis Hajnalka
Bujtás Erhard
Teknõs Dorka
Schnörch Máté
Nagy Julianna
Kamhal István Mihály
Antal Bence
Vanyó Franciska Mária
Lakatos Ábel
Ferik Botond

Anyakönyvi hírek (I.)
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A belga juhászkutya legritkább változata (négy
változat létezik), szülõhazáján kívül szinte alig is-
mert. Régi típusú belga juhászkutyákból tenyész-
tették ki. Henriett belga királynõ kedvenc kutyafaj-
tája volt. E fajtát a királynõ kastélyáról (Chateau
de Laeken) nevezték el. Nemcsak nyájak, hanem
lenföldek õrzésére is használták. A vászonkészítés
nagyon elterjedt volt Antwerpen környékén, azon
a helyen, ahonnan a fajta származik. A learatott
lent (amit a mezõn hagytak fakulni) õriztették a
kutyákkal. Alaekenoist 1897-ben ismerték el önál-
ló fajtaként Belgiumban.

Közepes termetû, jó felépítésû kutya. Göndö-
rödõ bundája különleges megjelenést kölcsönöz
neki. Szõre bozontos, durva és szinte mindenhol
hat cm hosszúságú, a szem- és fartájon nem lehet
hosszú. Az alsó állkapcson kis szakáll található,
ami durva és kemény. A szõrzet színe a barna min-
den árnyalatát felveheti. Feje hosszúkás. Szeme
sötétbarna, kissé mandula formájú, közepes mére-
tû, nem kidülledõ és nem is mélyen ülõ. Végtagjai
egyenesek, izmosak és párhuzamosak. Mellsõ lá-
bai megnyúltak, jól izmoltak. Háromszögletû füle
felálló. Lelógó farka közepes hosszúságú, hegye
kissé felfele hajlik. Átlagos marmagassága 61-66
cm. Testsúlya 28 kg.

Intelligens, nagyon jól nevelhetõ, felülmúlhatat-
lanul engedelmes, és hûséges családi fajta. Önálló
kutya, az idõ során megszokta a szabadban való
életet, ellenálló a zord és gyakran változó idõjárás-
sal szemben. A belga juhászkutya felépítésébõl
adódóan figyelemreméltóan gyors. Rendkívül
nagy mozgásigénye van. Eredeti munkájából adó-
dóan képesnek kell lennie egész nap a nyájat õrizni
a támadóktól. Kitartó és bátor védelmezõje a gaz-

dájának és az egész családnak. Nagyon éber és
kíváncsi fajta. Akit ismer és szeret, ahhoz nagyon
lojális, de idegenekkel szemben meglehetõsen
tartózkodóan viselkedik. Következik: Lajka

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

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

4 és fél hónapos fajta-
tiszta németjuhász oltás-
sal 5000 Ft-ért elvihetõ.
Tel.: 20/529-0788.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

Talált kutya!
3 év körüli ír
szetter kan

3 hónapos keverék
szukák

2 hónapos keverékek

Talált kutya!
3 év körüli
k e v e r é k
szuka

Talált kutya!
„Giorgio“
11 hónapos
keverék kan

A múlt héten vandálok szándékosan megrongálták a Teleki Pál-szobrot. Valakik
egy súlyos tárggyal addig ütötték a mellszobrot, míg a szemüvege deformáltódott,
s a jobb szára el is törött. Az egykori, mártírsorsú miniszterelnök 2001-ben felava-
tott bronzszobrát Varga Zoltán Zsolt készítette. A művész érdeklődésünkre el-
mondta: a szobor közadakozásból készült, az öntőmester ingyen készítette el, s
most sem kérnek a javításért pénzt. A kár azonban így is mintegy 20 ezer forint.

JárJárom a vom a várárosost...t...

Állati dolgok

A laekenois

1-1 db konténer kihelyezése

JÚLIUS 29.,PÉNTEK
Úrréti u. közepe
Akácfa u. közepe
Diófa u. - Galagonya u. sarok
Tölgyfa u. közepe
Bástya - Agyagos sarok
Vasvári P. u. eleje 
Vasvári P. u. közepe
Vasvári Pál u. vége
Radnóti u. közepe

AUGUSZTUS 1., HÉTFÕ
Napsugár - Szivárvány vége a vasútnál
Besnyõ u. 1. sz. elé
Havas u. eleje
Havas u. közepe
Havas u. vége

Hegy u. teteje
Blaháné út 220. sz. elé
Alma u. - Kert u. sarok
Õz u. közepe

AUGUSZTUS 3., SZERDA
Jászóvár u. eleje
Jászóvár u. közepe
Jászóvár u. vége
Kikerics - Búzavirág sarok
Marika-telep
Szedres u. 3. sz. elé
Állomás utca 8. sz. elé
Gépgyári lakótelep közepére
Röges u. - Berente u. sarokra (100 sz. körül)

AUGUSZTUS 5., PÉNTEK
Lázár Vilmos 80. sz. körül
Palota-kerti MÁV épület mellé
Fácánsor 66-67. sz. (fenyõfák közé)
Brassó utca 7. sz. elé
Ekkor teljesítik az idõközben felmerülõ igé-
nyeket is.

Lomtalanítás

Elveszett kutyákat keresünk!

› Keresünk egy közepes termetû, rövid barna
szõrû, Amstel névre hallgató kutyát, nyakában
fehér bõrnyakörv van. Tel.: 70/635-4903.
› Elveszett a 10 éves, kan rövid szõrû magyar
vizslánk. Tetovált fülû, erõsen õszül. Gyógysze-
res kezelés alatt áll. Tel.: 30/622-5344.
› Keresünk egy Sziszi névre hallgató fehér spicc
szukát, 13 éves, félénk. Július 23-án dél körül ve-
szett el. A gazdája kórházban van, muszáj meg-
találnunk mire hazajön. A megtalálónak pénzju-
talmat is ajánlok (5000 Ft). Tel.: 70/504-1311.

Az idei nyáron is várja a strandolni vágyókat a gödöllői strand, ahol az úszni vágyók és
a kisgyermekesek egyaránt kikapcsolódhatnak. A strand mindennap 9-től 19 óráig
tart nyitva; a reggel úszni kívánók számára hétfőtől péntekig 6 és 8 óra között van le-
hetőség. A belépőjegyek ára az idén nem változott: felnőtt hétköznap 500 Ft, gyermek
hétköznap 300, felnőtt hétvégén 600, gyermek hétvégén 350, diák (14 évtől) hétköz-
nap 440, hétvégén 540, a nyugdíja jegy 350, az úszójegy pedig 240 Ft.
A strand az eddigi gyakorlatnak megfelelően a nyár végéig várja vendégeit.
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Vendégekre és jó időre vár a gödöllői strand
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező fiatal sza-
kács jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* INGATLANBANK új építésű lakások projekt irodájában keres
KOORDINÁTORT, INGATLANREFERENST, lehet pályakezdő,
képesítés nem szükséges, műszaki-adminisztrátori tapasztalat
előny. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal, csak írásban. 2100
Gödöllő Dózsa Gy. u. 33. zoltan.major@ingatlanbank.hu
* Multinacionális pénzintézet munkatársat keres gödöllői irodájá-
ba. Minimum érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk.
(Diploma előnyt jelent.) Tel.: 20/472-3919. 
* Fiatal kezdő kozmetikust keresünk 6 órás állásba. Tel.:
70/944-9917.
* 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. Kezdés: július 23-án. Most még
érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad! 56.000
Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi jövedelemadóból
30% visszaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-
130 eFt/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú bizton-
ságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok. Fegyvervizsga:
18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114. Kulcsár Imre bizton-
ságszervező. Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.:
01-0735-98.
* Gödöllői fodrászüzletbe maniüröst - pediküröst, kozmetikust
keresek. Tel.: 20/9810-696.
* Könyvelőiroda munkatársat keres. Szakmai tapasztalat és tudás
szükséges. Tel.: 20/9520-909.
* Vasipari végzettségű munkatársat keresünk C kategóriás
jogosítvánnyal, önéletrajzzal. Tel.: 20/9391-702.
* Kézi autómosóba megbízható szerelőt keresek 40 éves korig.
Tel.: 30/9915-554.
* Karosszéria lakatost felveszek Isaszegen lévő műhelybe. Érd.:
20/9355-032.
* Cukrászdában jártas alkalmazottakat keresünk. Gödöllő,
Köztársaság u. 3. Tel.: 30/545-8609, 30/951-3243.
* Lapátos sörözőbe pultos lányt keresünk. Tel.: 20/2288-260.
* Szobafestő-mázolót hosszú távra felvennék. Tel.: 30/9250-246.
* Építész, vagy gépész felsőfokú végzettségű fiatal (lehet
pályakezdő is) Autocad és/vagy Archicad számítógépes
ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk gödöllői munkahe-
lyre, alumínium és műanyag nyílászárók gyártás előkészítő
munkáira. Tel.: 28/430-962.
* Szakképzett gyakorlattal rendelkező ruházati eladót felveszek
gödöllői boltba. Tel.: 20/9386-337.
* Gödöllői telephelyre kerti kisgépek szervizelésére kiemelt
bérezéssel kollégát keresünk. Tel.: 20/579-5729.
* Gödöllői irodába talpraesett, tárgyalóképes fiatalembert
keresünk építőipari szolgáltatás értékesítésére. Alapfizetés +
jutalék. Tel.: 28-422-918, 30-529-1132.
* Máriabesnyői élelmiszer üzletbe csemegepultost alkalmazunk.
18-40 év között. Fizetés megegyezés szerint. Tel.: 70/3364-387.

* A Trink-Duó Kft gödöllői telephelyére számlázó-adminisztrátori
munkakörbe kommunikatív kereskedelmi adottságokkal bíró 27-
37 éves életkorú, rendezett családi hátterű hölgymunkatársat
keres Gödöllő, plussz maximum 10 km-es körzetéből. Érdeklődni
lehet Rébb Gábor telephelyvezetőnél a 06-30-336-7473 tele-
fonon.
* 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.
* Kozmetikust keresek! Jól működő fodrászüzletembe
kozmetikust keresek vállalkozási igazolvánnyal. Érd.: 30/626-
7727. Ugyanitt állószolárium eladó. 48 csöves, jó állapotban,
öltöző kabinnal. 

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.
* Eladó! Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos u. 3. sz. alatt, újon-
nan épült I. osztályú minőségben kivitelezett kulcsrakész lakások,
belsőudvari parkolóval, azonnali beköltözéssel eladók! 1 db 70 nm-
es és 1 db 80 nm-es, 2 db ajándék tetőtéri klímával már bruttó
270.000 ft/nm ártól. Érdeklődni lehet munkaidőben az alábbi
telefonszámon: Con-tact Kft 06-20/5757-575 
* GÖDÖLLŐN a központban földszinti 95 nm-es, régi építésű,
üzletnek, irodának alkalmas, gázkonvektoros lakás eladó.  Irányár:
16,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-70 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügy-
intézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333 
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt kétlakásos tár-
sasáz 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
* BALATONALALIN 3840 nm szőlő panorámás déli lejtőn, 60nm-
es boros pincével ,  teljes borászati felszereléssel (a Balatontól 2
km-re) eladó. Irányár: 10,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföld-
szinti 96 m2-es igényesen felújított lakás,(benne 30nm külünbe-
járatú kis lakrésszel) beépített bútorokkal eladó. Irányár: 22,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 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
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt sorházban  63
nm-es földszinti lakás tárolóval és  80 nm-es emeleti  lakás garáz-
zsal, tárolóval 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  
* GÖDÖLLŐ központjában, 2002-ben épűlt társasházban, földsz-
inti 73 m2-es igényes  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 központban 56 nm-es két helyiségből álló, igényes
üzlet ( bérlőkkel együtt vagy bérlők nélkül), jó parkolási
lehetőséggel eladó. Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a központban földszinti 95 nm-es, régi építésű,
üzletnek, irodának alkalmas, gázkonvektoros lakás eladó.  Irányár:
16,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült igényes tár-
sasházban 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 
* 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 11,5 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 70-es években épült 825 nm telken 70
nm-es, 2 szobás felújítandó ház garázzsal 14,5 MFtért ELADÓ!
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 635-0342 
* JÁNOS utcai (CSÍKOS ABC felé eső részen) 2 szobás, 59 nm-es
MAGASFÖLDSZINTI lakás 11,8 MFt irányáron ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043 
* **MOBIL TELEFON ADÁS-VÉTEL-CSERE** 06 (30) 635-0342
* JÁNOS utcai I. emeleti 1,5 szobás franciakilépős 42 nm-es lakás
saját tárolóval 10,5 MFt.áron ELADÓ. FeMa-KoNT Ingatlaniroda
06(30) 619-9043
* PALOTA kerti IV. emeleti 57 nm-es, 2 szobás, parkettás, erké-
lyes, rendezett lakás 11,8 MFT. áron ELADÓ!!! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 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, nyu-
godt 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.
* Irodának is alkalmas ÜZLETHELYISÉG ELADÓ, Kistarcsán. Tel.:
30/3715-215.
* Gödöllőn, a János utcában 54 nm-es, konvektoros, erkélyes
lakás tárolóval eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/343-6284.
* 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 hálós-
zoba + 2 fürdőszoba), egyedi megjelenésű és építésű családi ház
igényeseknek eladó. I.ár: 15,9 mFt. Tel.: 20/494-8033, 18 óra
után 28/466-783.
* Gödöllőn 36 nm-es téliesített, berendezett, felújított faház
berendezéssel vagy anélkül eladó. Cirkó gázfűtés, berendezett
konyha, fürdőszoba, 2 hálószoba, nagy előtér, terasz. Irányár
berendezéssel: 450.000 Ft, berendezés nélkül 300.000 Ft. Tel.:
20/494-8033, 18 óra után 28/466-783.
* Gödöllő kertvárosában, új építésű kész ház 150 nm + 50 nm
pince, automata garázskapu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer,
központi porszívó és légkondícionáló beállással eladó akár 25,5 m
Ft-ért. Tel.: 20/8860-165, 20/8860-164.

* Gödöllő fenyvesi részén 90 nm alapterületű beépített padlásterű
4 szobás 2 fürdőszobás családi ház 275 nöl gondozott kerttel
eladó. 1,5-2 szobás téglaépítésű lakótelepi lakást beszámítok. Iár.:
24,5 mFt irányáron. Tel.: 20/224-9660.
* Gödöllőn, HÉV-től és vonattól 5 percre, zöld környezetben
parasztház eladó. Járműzaj még nincs, csend van. Villany bent, víz
az udvarban, gáz a telken. 388 nm kert, 65 nm ház. Alap: beton,
falak hibátlanak, belm. 2,85, födém j (tető cserélhető: 3 mFt).
Négy oldalt egy-egy szomszéd, normálisak, intelligensek. egyik
felöl gépkocsi szélességű közös út. 6,75 mFt. Érd.: 06-1-306-
4129, 20/918-9994, szombat kivételével.
* Gödöllő legjobb közlekedésű, kertvárosi részén, 220 nm-es, nap-
pali+4 szoba, 2 különbejáratúként is használható lakásos
ház+garázs, gondozott kerttel 36 mFt-ért eladó. Tel.: 20/939-
2570.
* Gödöllő központjában, 56 nm-es, I. emeleti, egyedi fűtésű, par-
kettás lakás eladó. Iá.: 11,5 mFt. Tel.: 20/347-5788.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház garáz-
zsal, 22,5 m Ft-os irányáron eladó a Rákóczi F. utcában. Tel.:
70/593-0427, 70/580-9308.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken
épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 60%-os készültségi fokú
iker családi ház garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást
beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybeve-
hető. I.ár: 15 mFt/lakás. Tel.: 30/9455-509.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5
mFt. Tel.: 70/531-3166.
* Eladó Kossuth - Remsey sarok társasházban 63 nm-es 1.
emeleti, erkélyes, 1 + 2 félszobás, étkezős, vízórás, igényesen
felújított lakás. Ugyanitt mélygarázsban beállóparkoló. Tel.:
20/999-5104.
* Gödöllő Kertváros, Rózsa utcában összkomfortos, 3 szobás
földszintes családi ház vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel,
737 nm telken 180 nm beépítettséggel eladó. Érd.: 20/999-
3028.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Iá.: 13 M Ft. Tel.:
20/468-1423.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal
eladó. Érd.: 20/559-2936.
* Gödöllőn a központhoz 2 percre, csendes helyen 1 + fél-
szobás lakás azonnal beköltözhetően eladó. Egyedi fűtés-
sel és vízórával, redőnnyel, saját tárolóval. Tel.: 20/511-
3259.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

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

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

-Kilátó u-ban 265 nöl. telek 18 m2-es faházzal,
villany van 3,5 MFt.
-Csanaki részen 125 m2-es nappali + 3 szobás, új
építésû, garázsos családi ház, 501 m2 telekkel,
burkolatok nélkül 23,6 MFt.
-Kastély mögött 958 m2 telken 110 m2-es 4
szobás családi ház garázzsal 24 MFt.
-Új építésû lakás, (bruttó) 65 m2-es, nappali + 2
szobás, tégla, cirkós kulcsrakészen, beépített
konyhabútorral, költözhetõ 15,9 MFt.
-Kertvárosban 100m2-es új építésû családi ház dupla
garázzsal, beépíthetõ tetõtérrel 527 m2 telekkel 28 MFt.
- Podmaniczky u-ban sátortetõs 104m2-es 4
szobás családi ház 1211 m2 telekkel garázzsal,
80 m2 melléképülettel 17,5MFt.
-Veresegyházán tóparti részen új építésû nap-
pali +3 szobás családi ház 457 m2 telekkel
burkolatok nélkül 21,5 MFt.
-Erdõkertesen 1069 m2 telken, 165 m2-es, 2004-ben
épült családi ház 25,9 MFt.
-Vácszentlászlón 252 nöl telken 1+3 fél szobás,
amerikai konyhás családi ház garázzsal 8,5 MFt.
-Palotakerti 64 m2-es erkélyes 2 szobás felújí-
tott lakás 11,5 MFt.
-Szilhát u-ban 30 m2, 58 m2 vagy 85 m2-es új
építésû üzlethelyiségek bérelhetõek.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
K E D D EN N I N C S

Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig

Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.

Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház
540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőak-
na. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-
9388.
* Kazinczy krt-on 60 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti felújított,
gázkonvektoros, erkélyes lakás garázzsal eladó. Az ingatlan per és
tehermentes. Ár: 13,8 mFt. Érd.: 30/371-8279, 20/827-3702.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett
30 nm-es faház, 18 nm-es terasszal (2 háló, nappali, főzőfülke,
zuhany, wc). Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Érd.: 28/413-770,
este 17 óra után.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2 szobás, loggiás, 2. emeleti
lakás téglaházban, tulajdonostól 13,1 mFt-ért eladó. Tel.: 20/599-
9071, 06-1-332-9042 (19 után).
* Ilyen helyen már nincs telek Gödöllőn! A Zrínyi utcában, csendes
belső kertvárosban, összközműves (csatorna, gáz) aszfaltos
utcában cc. 200 nöl-es telken 2 és félszobás ház családi okok
miatt eladó. Érd.: 70/578-4667, egész nap.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nm-es
lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig érdekel. Tel.:
20/9341-425, 414-145.
* 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.
* Gödöllőn 1. emeleti, erkélyes, 2 szoba összkomfortos lakás
csendes környezetben, központhoz közel, tulajdonostól eladó. Tel.:
20/946-4365.
* Eladó a Kossuth L. utcában 62 nm-es 2. emeleti, frissen felújí-
tott lakás. Tel.: 20/556-6638.
* János utca elején 54 nm-es, 2 szobás, konvektoros
(cserépkályha is van), parkettás, erkélyes, 1. emeleti lakás
9 nm pincével eladó. Ár: 12,8 mFt. Érd.: 30/627-6140,
30/627-6129.
* Veresegyházon összközműves, új parcellázású építési telkek
aszfaltozott út mellett, csendes helyen, mégis kitűnő közlekedés-
sel eladók, bruttó 8875 Ft/nm-től. Tel.: 20/9449-524.
* Sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában a park
mellett 4. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes, műanyag
nyílászárós, redőnyös, kábeltévés, külön vízórás, klímás, felújított
lakás új villamoshálózattal. I.ár: 11.990.000 Ft. Tel.: 20/343-
1041.
* Kerepesen eladó 4,6 ha erdőterület a 3. sz. főút mellett, tulaj-
donostól. I.ár: 3,8 mFt. Tel.: 20/9666-921.

* INGATLANRA CSERÉLEM 1998-as évjáratú, 626-os MAZDA
automataváltós és más egyéb extrákkal is felszerelt, garázsban
tartott, rendszeresen karbantartott és szervízkönyvvel ren-
delkező, zöld színű autómat. Beszámítási ár megegyezés szerint.
Tel.: 20/332-6181.
* Eladó egy 1,5 szobás vidám, világos kis lakás a János utcában,
a csendes oldalon, tégla építésű házban, gázfűtéssel. 10,2 mFt.
Tel.: 30/403-4780 vagy 20/9388-424.
* Gödöllő belvárosi részén, földszintes kertes társasházban 44
nm-es, kétszintes garzonlakás 15 nm terasszal eladó. Teljes kom-
fortfokozattal, központi fűtéssel, kábeltévé, telefon, ADSL.
Augusztusi költözéssel. I.ár: 10 mFt. Tel.: 20/411-6326.
* Gödöllőn a Szőlő utcában, 2001-ben épült társasházban 90 nm-
es lakás kertkapcsolatos terasszal és 2 db garázzsal eladó. Két
szoba és amerikai konyhás nappali, beépített bútorokkal. I.ár: 27,5
mFt. Tel.: 20/9434-052.
* Valkón Gödöllőtől 12 km-re 1090 nm-es telken, központi fűtés-
es, 4 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, nappali, két bejárattal,
melléképülettel eladó. Iá: 13,5 mFt. Tel: (30) 495-7697.
* Kazinczy körúton erkélyes, 60 nm-es, 2004-ben felújított,
igényesen kialakított extra felszereltségű lakás eladó. Ár: 14,5
mFt. Tel.: 30/742-9485, 70/547-5932.
* Antalhegyi út 100. alatt 829 nm zárt kert eladó. Tel.: 20/476-0848.
* Veresegyházán 700 nm-es panorámás telek eladó. Közművek az
utcában. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 20/388-1043.
* ELADÓ Gödöllőn, a Panoráma úton, a belterület határán 2 telek.
Bővebb felvilágosítás a 420-263-as telefonon.
* Gödöllőn, Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, 2 szobás,
parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. Ár: 11,5 mFt.
Tel.: 30/578-9410, 20/225-4404.
* Rendkívüli ajánlat! 12 mFt-ért eladó Gödöllőn, Kossuth utcában
65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás, lam. padlós,
csendes, újszerű állapotú lakás. Tel.: 30/552-6257.
* Központban, 73-ban épült, 3 szobás, felújítandó családi ház 600
nm-es telekkel, melléképületekkel sürgősen eladó vagy érték-
egyeztetéssel gödöllői, földszinti, 2 szobás lakásra cserélhető. Ár:
25,5 mFt. Érd.: 70/333-4671.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertváros-
ban, központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* Gödöllő Palotakerti lakótelepen eladó 57 nm 2 szobás, távfűtés-
es, erkélyes, vízórás, kábeltévés lakás. Azonnal költözhető. Érd.:
421-753, 20/254-0018.
* Gödöllő Szent I. tér 7. sz. alatt 4. emeleti, 56 nm-es lakás eladó.
2 szobás, erkélyes, beépített konyhabútorokkal. Ár: 11,5 mFt.
Érd.: 30/677-0068.
* Gödöllőn, a 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.
* Palotakerten eladó 2,5 szobás, 62 nm-es, parkra néző lakás.
Érd.: 70/519-8479, 17 óra után.
* Gödöllőn, János utcában téglaépítésű, 2. emeleti 65 nm-es,
egyedi gázfűtéses lakás beépített konyha-, előszobabútorral, pin-
cerésszel eladó. Tel.: 70/504-2681.
* Jászapátin a buszpályaudvar közelében eladó fürdőszobás, 2
szobás, felújított kis parasztház 2,6 mFt-ért. Nyaralónak is kiváló.
Tel.: 20/414-2133.
* Érdligeti 90 nm-es, új építésű ház nagy teraszzal, garázzsal,
gondozott kerttel eladó. Nagyon nyugalmas környék. Ár: 24 mFt.
Tel.: 70/380-8601.
* Gödöllő belterületén gyönyörű környezetben 601 nm-es telek
sürgősen eladó 14 nm-es faházzal. Víz, villany, gáz bevezetve. I.ár:
6,2 mFt. Tel.: 20/5565-912.
* Gödöllő központjában csendes helyen 1+2 félszobás, állapotú
lakás nagy erkéllyel, egyéni gázfűtéssel, vízórával, tárolóval tulaj-
donostól sürgősen eladó. I.ár: 13,5 mFt. Érd.: 20/358-4621.
* Kartal főútján 98 nm-es, 350 nöl-es összközműves családi ház
10,9 mFt-os irányáron eladó. Tel.: 30/418-6602.
* Gödöllő központjában, a Kossuth L. utcában 2. emeleti, 2 és fél-
szobás, erkélyes lakás eladó vagy hosszú távra kiadó. Eladási
irányár 10 mFt. Tel.: 430-635.
* Lakás azonnal kiadó, Palotakert, bútorozatlan, 60 nm, 3.
emeleti, 2 szoba. Ár: 50 000 Ft/hó + rezsi. Tel.: 20/556-2501.
* Palotakerten 5. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, vízórás, redőnyös,
jó állapotú lakás eladó. I.ár: 9,6 mFt. Tel.: 30/2319-611.
* Gödöllőn 2 szobás, konvektoros lakás eladó. Tel.: 20/366-1808,
30/443-4496.
* 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.:
70/381-4672. (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.:
20/9641-386.
* Sürgősen, áron alul 11 mFt-ért eladó Gödöllőn, a Palotakerten
egy 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás,
jó állapotú lakás. Azonnak beköltözhető! Tel.: 30/528-4862.
* Gödöllőn, Kazinczy ltp-en 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó a 3.
emeleten. Ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/212-6390.

* A kertváros legszebb központi részén eladó jó parkolási
lehetőséggel, forgalmas helyen, boltnak, nagycsaládnak, kétgen-
erációnak, összeköltözőknek 2x2 szoba összkomfortos családi ház
200 nöl telken, jó szomszédokkal. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen eladó egy 64 nm-es, 2 szobás
nagy teraszos lakás. Akár azonnal költözhető. I.ár: 11,4 mFt.
Továbbá eladó egy 44 nm-es, 1,5 szobás lakás. I.ár: 9,9 mFt. Tel.:
20/3961-150, 16 óra után.
* Gödöllő belvárosában, csendes, nyugodt környezetben, Kampis
téren fsz. 80 nm-es, új építésű luxus lakás reális áron eladó vagy
kiadó, jó parkolási lehetőség. Tel.: 415-215.
* Eladó 1039 nm telek 60 nm-es téglaépülettel Gödöllőn, a
Blahán. I.ár: 12,8 mFt. Tel.: 30/463-0617, 30/9330-212.
* Kazinczy körúton 57 m2-es déli fekvésű, erkélyes, konvektoros,
redőnyös, teljesen felújított (burkolatok, teljes konyha, fürdőszo-
ba, víz- és villanyvezetékek) ízléses, csendes, 4. emeleti lakás ren-
des lépcsőházban eladó. Tel.: 30/2858-938 I.ár: 11,9 M Ft.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel,
i.ár: 16,9 mFt. 2 szoba összkomfortos, új lucfenyőház 680 nm
telekkel, i.ár: 18,5 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt.
2,5 szobás 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappali
700 nm telekkel, i.ár: 34 mFt. Most épülő 3 szoba + nappali, 516
nm telekkel, i.ár: 30,5 mFt. TELKEK: kétlakásos ház építésére
alkalmas 833 nm telek, i.ár: 13,7 mFt. 1080 nm telek, i.ár: 13,5
mFt. Másfél szobás, étkezős, 51 nm-es lakás. 4 szobás, családi
ház 465 nm-es telekkel , i.ár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Építési telek Kistarcsán, összközművel, áron alul sürgősen
eladó. Magánszemélytől. Tel.: 30/256-0005.
* Bp. IV. kerületében Káposztásmegyer II-n 67 nm-es, 2,5 szobás, felújí-
tott 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.
* Erdőkertesen 200 nöl szőlő-gyümölcsös telek, 37 nm-es, télen
is lakható, pincével, téglaépülettel, vízzel, gázzal, villannyal, ásott
kúttal eladó. 9 mFt. Tel.: 20/255-8222.
* Gödöllőn, a Béri Balogh Ádám utcában, kertes övezetben egy
ötlakásos társasház tetőtéri kialakítású, 37 nm-es lakása eladó.
I.ár: 8,9 mFt. Tel.: 30/474-9098.
* Profilváltás miatt SZIKVÍZ ÉS PALACKOZÓ ÜZEM gépekkel,
üzletkörrel eladó. Tel.: 30/387-7854.
* Gödöllő, Hold utcában 719 nm-es rendezett telken 2,5 szobás
családiház kitűnő állapotban fedett terasszal, nagy garázzsal
beköltözhetően eladó. I.ár: 27 mFt. Tel.: 30/9842-786.
* Gödöllőn igen nagy telek (3100nm), patakkal határosan, ősfás
illetve nagyrészt művelten, kétszobás, komfortos, nagy pincés
házzal (76nm) eladó 28MFt-ért. Tel.: 30/949-9915.
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* Domonyvölgyben 2db 1102nm-es tóközeli, külterületi ingatlan
eladó. Tel.: 30/359-93-54.
* Elcserélném - eladnám - Gödöllő palotakerti, földszinti 1 szoba
összkomfortos, felújított lakásomat gödöllői másfél-két szobás
összkomfortos, erkélyes lakásra első emeletig értékegyeztetéssel.
Tel.: 30/272-8158.
* Boncsokban 960 nm telek kis téglaházzal eladó. Villany van.
I.ár: 5,2 mFt. Érd.: 30/688-3853.
* 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, Szárítópusztán 806 nm telek eladó. I.ár: 2 mFt. Tel.:
70/3357-645.
* 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 beköltözés-
sel. Érd.: 20/9179-703.
* Eladó Veresegyházán 1000 nm-es telken 2002-ben épült csalá-
di ház. Gödöllői csere is érdekel. I.ár: 23 mFt. Érd.: 30/646-4637.
* 40 nm-es üzlethelyiség a bagi üzletház emeletén eladó vagy
kiadó. Tel.: 30/925-0246.
* 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.
* Mátraderecskén 85 nm-es kétszintes családi házat gödöllői
lakásra cserélek. Tel.: 20/223-9302.
* Bogács fürdőhelyen kétszobás parasztházamat gödöllői egys-
zobás lakásra cserélem értékegyeztetéssel. Tel.: 20/223-9302.
* Gödöllőn a Boncsokban panorámás, 1600 nm hobbitelek
sürgősen eladó. I.ár: 3,9 mFt. Tel.: 20/559-0077.

* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám
alatt lévő 82 nm-es lakásomat + 45 nm-es tetőterem, különálló
lakásnak beépíthető. 3 szobás, nappalis, konvektoros, parkettás,
erkélyes, különálló garázs, kis udvar. Eladnám vagy kisebbre
cserélném. Második emeletig 40 nm-től 60 nm-ig másfél szobás-
ra. I.ár: 19 mFt. Érd.: 416-599, 20/238-1393.
* 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.:
488-062.
* Eladó a Szabadság úton 1 szobás, 1. emeleti, erkélyes,
konvektoros, tégla építésű lakás. Ára: 8,8 mFt. Tel.:
30/270-7435.
* Kerepesen 58 nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros, felújításra
szoruló kis ház 150 nm-es telken 7,2 mFt-ért eladó. Tel.: 28/513-
435, 20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Pécelen 2 szobás, komfortos házrész 12,5 mFt -
Vácszentlászlón 2350 nm-es építési telek 5,5 mFt-ért eladó. Tel.:
28/513-435, 20/435-7387. 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.
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* Gödöllő Szőlő utcai 37 nm-es, egyszobás, nagy konyhás, erké-
lyes, gázkonvektoros, vízórás, kábeltévés, felújított lakás eladó!
Tel.: 420-305.
* Gödöllő, Boróka utcai családi ház eladó 26 mFt-ért. Érd.:
30/211-1480.
* Eladó a János utcában mindenhez közel egy 1,5 szobás lakás.
I.ár: 10,8 mFt. Csere is érdekel 1+2 félszobásra. Tel.: 30/400-
9775.
* 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.: 30/211-
1480.
* Gödöllőn eladó 56 nm-es, felújított, 2 szobás, parkettás, nagy
erkélyes, mindenhez közeli lakás. Áron alul 10,8 Ft. Tel.: 20/532-
7275.
* 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
* 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
* Gödöllőn a Blahai részen 95 nm alapterületű, nappali + 5
szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház műhellyel, garáz-
zsal, 300 nöl-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 29 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* 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
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó állapotban
lévő erkélyes lakás. Iá. 11,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves építési
telek, 60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllő központjához közeli, most épülő 10 lakásos tár-
sasházban 30-65 nm közötti lakások augusztusi beköltözéssel,
kedvező áron leköthetők. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086
* 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
* 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 szuterén-
nel, garázzsal, 620 nm-es parkosított telekkel. Iá: 35 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn a városközponthoz közel, forgalmas helyen, 21 nm-es
üzlethelyiség eladó. Iá: 6 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* 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
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű 5
szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállásos garáz-
zsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn az Antalhegyi dombon 231 nöl-es üdülő övezeti,
örökzöldekkel beültetett, panorámás telek, rajta egy 32 nm-es, 1
és fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs) lakható faházzal. Iá:
9,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086
* 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
* LAKÁS  ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, kon-
vektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár: 10,8MFt INGAT-
LANBANK 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. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-
ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó.
Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó
részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es
családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó
fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Irányár: 23MFt INGAT-
LANBANK 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 nap-
pali+2szobás és  nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi laká-
sok, 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, dupla-
garázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű,
42m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes
házban, kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es,
2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitelle-
hetőséggel leköthetők, augusztusi átadással. 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 INGAT-
LANBANK 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, emelt-
szintű 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.ingat-
lanbank. 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.ingat-
lanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú,
74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó
fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Erzsébet körúton, azonnal
beköltözhető állapotban, 2004-ben felújított, 63m2-es, 2szobás,
teraszos lakás eladó, teljesen új konyhabútorral. Ár: 11.850.000,-
Ft INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi területen,
panorámás, 928m2-es ősfás telek, 70m2-es felújítandó házzal
eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt INGAT-
LANBANK 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.ingat-
lanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás
családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút,
979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es,
1nappali+5szobás családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás terasz,
tároló, 32nm-es padlófűtéses garázs, 730nm-es panorámás telek.
Ár: 35MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* 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: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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ALBÉRLET

* Gödöllön 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel.: 20/9805-765.
* 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
* János utcai kétszobás lakásba nemdohányzó hölgy bérlőtársat
keresek, július 1-től. Érd.: 30/515-1143.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Mogyoródon a HÉV-megállóban 50 nm 2 szoba összkomfortos
házrész kocsibeállóval, 2-3 fős családnak 33.000 Ft + rezsiért
kiadó július 1-től. Csak hosszú távra! Tel.: 20/430-0348, 28/441-
038.
* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, egyedi vízórás,
gázkonvektoros, erkélyes, III. emeleti lakás, bútorozva augusztus
1-jétől kiadó. Iá.: 60 ezer Ft/hónap + 2 havi kaució. Tel.: 20/578-
6848.
* Bérlőtársat (nőt) keresek Gödöllő központjában lévő 1,5 szobás,
konvektoros lakásba. Tel.: 70/2830-453.
* 69 nm-es, 1 szoba, 2 félszobás, konvektoros, magasföldszinti
lakás augusztustól kiadó. Érd.: 20/544-2228.
* Gödöllő, János utcában 54 nm-es lakás diákoknak kiadó. 70 eFt
+ rezsi. Tel.: 20/9694-017.
* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű, bútoro-
zott lakás aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, Major u. 28. sz. alatti kertes családi házban 2 szoba +
2 félszoba igényesen berendezve egészben vagy részben kiadó
vagy eladó. Kéthavi lakbér + kaució + rezsi. Tel.: 30/916-8593.
* Palotakerti földszinti, egyszobás lakás környezetére igényes
személy részére kiadó. 2 hónapi kaució szükséges. Tel.: 30/272-
8158.
* 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 albér-
letembe. Egyetemhez közel, vasúthoz közeli helyen, külön
bejáratú, zárható szoba kiadó egyéb komforttartozékokkal. Tel.:
20/579-0659.
* Gödöllő Palotakerti 2 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/223-9302.
* 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 1 szoba összkomfort hosszú távra,
alacsony rezsivel, kerthasználattal. 2 havi kaució szükséges. Érd.:
30/214-5031.
* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben 3 szoba összkomfort hosszú távra,
alacsony rezsivel, kocsibeállóval, udvarral + 2 havi kaució. Érd.:
30/214-5031.
* Gödöllőn, központhoz közeli 3 szobás, 100 nm-es kertesház
részben bútorozottan vagy anélkül kiadó. Tel.: 421-619.
* Kistarcsán csendes környezetben szolid helyiség albérletbe
kiadó. Tel.: 417-677.
* Fiatal pár hosszú távra bérelne kisebb családi házat. Tel.:
20/9430-060.
* Gödöllő Szőlő utcai, egyszobás, nagy konyhás, erkélyes, gázkon-
vektoros, vízórás, kábeltévés, bútorozott lakás szeptembertől
kiadó! Tel.: 420-305.

KIADÓ
* Keresünk a KÖZPONTBAN, esetleg a János utcában
UTCAI BEJÁRATÚ ÜZLETET, melyből kb. 4-5 nm-nyi
területet BÉRBE ADNA használt MOBIL TELEFON
ÁRUSÍTÁSRA. (20) 263-4383
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és Szent
Imre utca sarkán. Méret 70-132m2 -ig igény szerint, egyeztetés
alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* Antalhegyi söröző kiadó. Cím: Gödöllő, Antalhegyi út 48. Tel.:
20/9390-824.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 30/20-200-50.
* Remsey krt-i mélygarázsban 2 kocsibeállásra alkalmas zárt,
duplagarázs kiadó hosszú távra, külön-külön is. 15 ezer
Ft/hó/garázs. Tel.: 70/219-3838, 30/2100-125, 28/420-972
* Gödöllő központjában, a Dózsa György u. 18. első emeletén 30
nm-es irodahelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* Remsey krt. 21. sz. alatt 20 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel.:
20/9556-576.
* 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.:
20/352-7445 vagy 28/430-696.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség jó parkolási
lehetőséggel kiadó. Tel.: 30/971-7337.
* Üzlethelyiséget keresünk Gödöllő belvárosában (kb 40 nm-től).
Tel.: 20/332-6181.
* 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.

* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben, ellátatlan területen 36 nm-es
üzlethelyiség 300 nm udvarral. Érd.: 30/214-5031.
* Új üzlet kiadó a belvároshoz közel, berendezve, klímával, fodrás-
zoknak, kozmetikusoknak havi 25 eFt + rezsiért. Tel.: 70/280-
2276.

SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-
4149.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés. Tóth
László. Tel.: 30/9229-553.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-
70-944-2377.
* FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u. 32. I/1. R.:
hétfőtől péntekig du. és szerda de. Bejelentkezés: 30-934-9255.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkar-
tonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit
rendszerek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid
határidőre, korrekt árakon. Tel.: 20/230-5240.
* 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 vízsz-
erelési munkákat vállalok. Tel.: 70/528-9720.
* Gyógylábápolás, vastag gombás benőtt köröm, bőrkeményedés,
tyúkszem, szemölcs szakszerű kezelése, ápolása. Pedikűr
Szalonom, Gödöllő, Szabadság u. 13. sz. alatt, a buszpályaudvarral
szemben. 25 év szakmai háttér. Nyitva: H-P: 9-17-ig. Tel.:
20/532-7275.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre!
Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-
45, 30/528-7777.
* 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.
* 52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, leinformál-
ható férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka, földmun-
ka, csatornabekötés, kerítések, festések, javítások, stb. Tel.:
30/402-7276.
* Festés, mázolás, tapétázás, hideg-meleg burkolás, gipszkarton-
szerelés, külső homlokzatfelújítás. Tel.: 30/9250-246.
* Külső homlokzatszigetelő rendszer (dryvit) 1690 Ft/nm áron.
Forgalmazása, teljes körű kivitelezése referenciával, garanciával.
Helyszíni felmérés. Tel.: 30/912-5070.
* Kőműves munkák, festés, tapétázás, burkolás. Előtetők
készítése jó minőségben, gyorsan. Hívjon, velünk jól jár! Tel.:
30/499-4068.
* Manikűr, pedikűr szakápolást vállalok, idősekhez hívásra házhoz
megyek. Tel.: 20/316-8524.
* Két hastáncosnő fellépést vállal. Rendezvények, születésnap,
házibuli is. Tel.: 20/582-4396, 20/340-5653.
* Kőműves mester vállalja családi házak kivitelezését, áta-
lakítását, felelős műszaki vezetéssel. Tel.: 20/925-8912.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel:
418-203, vagy 30/924-3216.
* Frissítő testmasszázs. Kellemes kikapcsolódás 1 órában. Tel.:
20/363-7311. Bejelentkezés telefonon.
* Kineziológiai kezelés: stressz, félelmek oldása, tanulási, maga-
tartási nehézségek kezelése, egészségi állapot javítása. Gödöllő,
Átrium üzletház. Bejelentkezés: 20/542-6072.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás reális áron. Bútormozgatással,
fóliatakarással, tisztán. Cégeknek is. Tel.: 418-591, 20/5944-574.
* Megbízható hölgy irodák, lakások takarítását vállalja. Tel.:
20/537-6883.

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

@@ Következõ lapszámunk 2005. augusztus 11-én jelenik meg!
Lapzárta: augusztus 8-án, 12 óra

Kereskedelmi hirdetés felvétele: 70/381-770/381-769694-es 4-es telefonon. @@
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* TOP-TAN Augusztus: Angol: 2 és 3 hetes intenzív beszéd-
készség fejlesztő, német alapfokú nyelvvizsgára felkészítő tan-
folyamok.  Nyolcadikosoknak: 2 hetes iskola előkészítő: angol,
német, matematika, magyar. Angol, német tanfolyam 5-7
osztályosoknak. Pótvizsgára felkészítés, korrepetálás matem-
atika, magyar, történelem, angol, német tantárgyakból.
Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-
224-75-63 www.toptan.hu és E-mail: toptan@vnet.hu
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és
fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/686-4107.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő),
nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból pótvizsgára, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 30/380-2608.
* Angol szakos ötödéves egyetemista korrepetálást, nyelvvizs-
gára felkészítést vállal. Ha gondjaid vannak az angollal, esetleg
a nyelvtan tűnik zavarosnak, hívj! Ha már régen foglalkoztál az
angollal, az se gond. Beszédcentrikus órák, szókincsfejlesztés
igény szerint. Ha szükséges, mobilis vagyok. Számom: 20/344-
4357.
* Matematikából pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vál-
lalok. Tel.: 70/5387-387.
* Alsótagozatos tanulóknak pótvizsgára felkészítést,
részképesség zavarral küzdőknek felzárkóztatást vállalok. Tel.:
70/3316-800.
* Angol nyelvtanulás, korrepetálás minden szinten diplomás
nyelvtanárnál. Tel.: 20/933-2324.
* Matek, fizika, kémia, magyar, történelem korrepetálás. Tel.:
70/591-3926.

TÁRSKERESÉS
* Engedje, hogy segítsek! Személyre szabott társközvetítés!
Bizalmas, diszkrét szolgáltatásommal várom minden korosztá-
ly jelentkezését! Kérésére felkeresem! Tel.: 20/967-4009.
* Nem kell, hogy társ nélkül éljen! Segítek az egymásra találás-
ban. Legyen önbizalma és hívjon bátran minden korosztály! Tel.:
70/546-2484.
* Keresek szeretetteljes kapcsolat megteremtésére egy olyan
férfit, aki elmúlt hetvenkedni, segítőkész és szeretni tud egy
olyan jószívű nőt, aki megosztja vele otthonát. Tel.: 20/967-
4009.

ADÁS~VÉTEL
* Használt lemezradiátor, 5 db, különböző méretű eladó.
Érdeklődni lehet: 20/377-4009.
* Hajdú mosogatógép és 1 db páraelszívó eladó. Tel.: (20)
9455-583.
* Bontott építőanyag, cserép, szaniter, stb olcsón eladó. Tel.:
20/9449-524.
* BRAMAC hódfarkú cserép antracit meghiúsult építkezés
miatt, gyári ár alatt 33%-kal eladó. Tel.: 20/9354-687.
* 160 x 180 cm-es plüss franciaágy 2 db plüss éjjeli szekrén-
nyel, megkímélt állapotban eladó. Tel.: 70/520-9890.
* Eladó egy 20-as évekbeli nagy tálaló, egy ebédlőasztal és egy
elektromos orgona. Tel.: 20/316-8524.
* Kerti fóliák nagy választékban méretre vágva, rövid
határidőre rendelhetők! (1-2 munkanap!) 0,5 mm vastag 4,6,8
méter szélességben 600 Ft/nm áron, 0,8 mm vastag 4,6,8 m
szélességben 1000 Ft/nm áron, 1 mm vastag 4,6,8,10,12 , szé-
lességben 1266 Ft/nm áron. A geotextília a fizikai behatások-
tól védi a fóliát: 220 Ft/nm. Kerti tó és medence ápoló szerek
(algaölő stb.) kaphatók! Kószó János Mezőgazdasági Boltja,
Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 419-051.
* Eladó folyton égő kályha, 4 részes, világos szekrénysor, 2 db
ágyneműtartós heverő, 250 literes betonkeverő, 400 V-os
építési felvonó. Tel.: 20/4731-362.
* Eladó nagy teljesítményű terménydaráló, betonkeverő, sze-
menkénti vetőgép, mázsa 500 kg-ig, mázsa 200 kg-ig, 96

férőhelyes tojóketrec, 600-as szalagfűrész, új barna talpas
mosdó, két tengelyes kiskocsi. Tel.: 485-563, 20/498-5181.
* Sarok ülőgarnitúra eladó. I.ár: 35 eFt. Tel.: 30/567-4056.
* Eladó Quadriga 80 l-es gázbojler. 33 eFt. Tel.: 20/2558-222.
* Műanyag horgászcsónak 49 eFt, Taekwon-do ruha 13 éves
gyerekre - hozzá mellvédő, fejvédő, és íróasztal eladó. Tel.:
70/203-9196.
* Eladó Casio típusú pénztárgép, 2,5 kw-os légkeveréses sütő,
400 l-es fagyasztóláda, 2 db 3 x 3 m-es egyszer használt
pavilon. Érd.: 20/968-4454.
* Nagyméretű sarokülő (240 x 270) nagyon olcsón eladó. Érd.:
417-003.
* Termékváltás miatt üzletberendezés sürgősen eladó! Érd.:
20/914-8501.
* Eladó 4 elemes szekrénysor áron alul! Tel.: 20/241-0774.
* Eladó egy jó állapotban lévő 1 személyes heverő. Tel.:
30/241-5287.
* Vibra Belt masszásgép 5 különböző övvel, 10 hónap garan-
ciával 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.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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 műsza-
ki állapotban tulajdonostól eladó. 1.590.000 Ft vagy 590.000
Ft + 42x24 eFt - Casco mentes hitelátvállalás. Tel.: 30/9823-
160, 20/827-3702.
* Eladó! Daewoo Kalos 1.4 S 5 ajtó, ezüstmetál, évj.: 2002. 12.
Matiz beszámítás érdekel! Ár: 1.539.000 Ft. Tel.: 30/407-
2504.
* 1985-ös Siera Ford bontásra eladó. Felújított motorral,
futóművel, jó karosszéria elemekkel. Tel.: 70/607-8576.
* 80-as Audi 100-as eladó. I.ár: 100 eFt. Tel.: 70/316-0959.
* 30 évet betöltött (veteránosítható), törtfehér színű Trabant
601 S 2006. 10. 25-ig érvényes műszakival, megkímélt
állapotban eladó. Tel.: 30/677-8302.
* Eladó frissen vizsgáztatott, kisméretű utánfutó 300 kg ter-
helhetőséggel kempingezéshez vagy vásárláshoz alkalmas. I.ár:
65 eFt. Tel.: 30/374-3637.
* Eladó VW Polo! 1150 köbcm, benzines, 1986. decemberi. Bőr
ülés, rádiósmagnó, téli gumigarnitúra, vizsga 2007. 07-ig. Érd.:
20/968-4454.
* TULAJDONOSTÓL szinte FÉLÁRON! Eladó: MEXIKÓI EZÜST-
, OLASZ ARANYÉKSZER,, márkás napszemüvegek (GUCCI),
REPLAY és DIESEL ruhák, férfi bőrkabát. Tel. (10-20 óráig):
20/4633-641.

ÁLLAT
* Elveszett - keressük! Jún. 21-én a Kastély környékéről
Bendzsi névre hallgató fehér, vágott szőrű, 5 éves puli kutya.
Ismertető jele: a nyelve helyén vágott sebhely. Aki tud róla,
kérem hívja a 20/2452-551 vagy a 20/476-0848-as számot.
* Német juhász, fajtatiszta kan kölyökkutyát VENNÉK!
(Törzskönyv nem szükséges.) Tel.: 30/497-6158.

EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Friss tehéntej a rendszeres vásárlóknak 111 Ft/l áron
kaható! Megrendelhető: túró 700 Ft/kg, sajt 900 Ft/kg. Cím:
Szeles Imre, 2100 Gödöllő, Radnóti M. út 17. Tel.: 20/456-
0481, de. 8-8.30-ig, du. 19-19.30-ig.
* Kistarcsán állattartásra alkalmas tanya bérbeadó. Ottlakás
megoldható. Tel.: 417-677.

* Használt, jó állapotú bútorok kedvező áron: 160 x 200 fran-
ciaágy, 5 elemes fehér szekrénysor, ággyá kinyitható sarokülő
garnitúra fotellal. Érd.: 20/395-6264.
* A Teltkarcsúak Boltjába (Gödöllő, Bajcsy Zs. E. u. 10.) indiai
ruhák és blúzok érkeztek. Tel.: 20/911-49-80. Nyitva H-P: 10-
18, Szo: 9-12.
* Akváriumba algaevő almacsiga eladó 70 Ft/db. Tel.:
20/4359-650.
* Bontott építőanyagért cserébe garázs lebontható. Érd.:
Edlmayer 20/550-1831, du. 413-433.
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A Hajós Alfréd Általános Iskolában
működő uszoda 2005. július 9-től
felújítási munkák miatt zárva tart.

Nyitás várható időpontja: 2005.
szeptember 1.

Ünnepélyes külsőségek közepette ren-
dezték meg a 110. atlétikai országos
bajnokságot Debrecenben. A gödöllői
színeket képviselve Pék Andrea ma-
gyar bajnoki címet szerzett a 400 mé-
teres gátfutásban.

Ezen a versenyen ragyogóan szerepeltek a gö-
döllõi atléták. Formába hozásuk sikerére jel-
lemzõ, nem csak az éves legjobbjukat érték el a
bajnokságon, hanem egyéni csúcsaikat is most
javították meg.

Kiemelendõ Pék Andrea teljesítménye. Az
elsõ napon remek egyéni csúcsot futott 400 m-
en, majd fõ számában, a 400 m gáton az elmúlt
évek legjobb magyar eredményével lett bajnok.

Bobcsek Emese helyezései és idõeredményei
is kiválóak voltak. Nagy meglepetés volt Szibil-
la László 5. helye a felnõttek között távolugrás-
ban. Negatív meglepetés is volt – sajnos. Mind-
két nõi váltónk reális dobogós esélyei részben
az „óvodásszintû“ váltásokon és egy turista utat
idézõ 400-on mentek el.

Varga Ildikó (diszkosz), Erdélyi Zsófia (3000
m akadály), Vágó Mónika (sprint)  részvétele
még látványosabbá tette volna az egyetemi
klub sikertét. Kettõ betegség/sérülés, Vágó
Mónika az EYOF-on való részvétel miatt hi-
ányzott, akit a váltóban nem sikerült pótolni.

Eredmények. Nõk.
400 m gát, magyar bajnok: Pék Andrea

58,80  mp (GEAC, edzõje: Benkõ Ákos),
...7. Durkó Eliána (GEAC, e.: Benkõ Á.),
200 m: 2. Bobcsek Emese 24,96 mp (GEAC,
e.: Benkõ Á.), 400 m: 3. Bobcsek 55,53 mp,
4. Pék 55,66, 100 m gát: 4. Durkó Eliána
14,71  mp (GEAC, e.: Benkõ Á.), 4x400 m:
4. GEAC (Szeleczky Xénia, Pék, Erdélyi
Zsófia, Bobcsek), 4x100 m: 5. GEAC (Dur-
kó, Pék,  Szeleczky, Bobcsek), diszkosz: 5.
Varga Eszter 41,68 m (GEAC, e.: Máté Al-
pár).

Férfiak.
800 m: 3. Kerékjártó István 1:15,57 p

(GEAC, e.: Gyõry Roland), ...11. Kolesza
Gergõ 1,55.42 p (GEAC, e.:  Szörényi Ist-
ván), távol: 5. Szibilla László 709 cm
(GEAC, e.: Benkõ Á.), rúd: 6. Jäger Ákos
465 cm (GEAC, e.: Szörényi István), ...9.
Várszegi Tamás 430 cm (GEAC, e.: Szörényi
I.), magas: 8. Szibilla László 195 cm, 4x400
m: 9. GEAC (Szibilla, Lálity Zsolt, Kolesza,
Kerékjártó)

Vágó Mónika sikere váltóban
Az olaszországi Lignanóban zajló európai if-

júsági olimpián a magyar nõi 4 x 100 m-es vál-
tó mintegy kettõ század másodperccel a néme-
tektõl lemaradva a nagyszerû 2. helyet szerezte
meg. A csapat húzóembere Vágó Mónika volt.

A 17 éves versenyzõ a lignanói versenyt kö-
vetõen épp csak szerelésváltásra utazott haza, s
máris tovább indult Marokkóba, ahol 180 nem-
zet részvételével rendezték meg az ifjúsági atlé-
tikai világbajnokságot. Itt tovább javította
egyéni rekordját, 100 méteren 12.15-öt ért el.
De ez a kitûnõ teljesítmény sem volt elegendõ a
döntõbe jutáshoz. Ha ez az eredmény itthon
születik, a hazai felnõtt bajnokságon – amelyen
távolléte miatt nem tudott részt venni – a har-
madik helyen végzett volna.

A.

Sport: felnőtt atlétikai országos bajnokság

Pék Andrea aranyérmes

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!

Olvasóink biztos észrevették már, hogy
rovatunk legtöbb cikke három nagy témá-
ról szól, a függőségekről, a szórakozásról
és az oktatásról. Lezárult a tanév, az érett-
ségi jegyeit már régen mindenki tudja. A
Gödöllői Református Líceum szeptem-
berben kezdi meg 15. tanítási évét, ezen
alkalomból az iskolát alapítása óta vezető
Barthos Zoltánné igazgatónővel beszél-
gettünk vizesblokkról, elhívásról és a ta-
nárok közti szeretetről.

– Hogyan kezdõdött a líceum története?
– A líceum története úgy kezdõdött, hogy köz-

vetlenül a rendszerváltás után a presbitérium elha-
tározta, hogy visszakéri a kárpótlás során az egy-
házközség iskoláját, amit még a szocializmusban
államosítottak. Voltak, akik azt akarták, hogy álta-
lános iskola induljon – mert mielõtt elvették volna,
általános iskolaként mûködött –, de azok voltak
többen, akik hatosztályos gimnáziumot akartak,
akkor erre nagyon nagy szükség volt, mert a felsõ
tagozatban nagy volt már a tudás és hozzáállásbeli
különbség azok között a diákok között, akik akar-
tak tanulni, és akik nem. Nyolcosztályos gimná-
ziumot nem tudtunk indítani, az épület és a lehe-
tõségek körülhatároltsága miatt, így végül hatosz-
tályos gimnázium indult.

– Ebbõl a gondolatból végül sikerült iskolát ko-
vácsolni…

– Egy jó fél évig együtt
készültünk tanárok, lelki-
pásztor, presbiterek, lega-
lább havonta egyszer ösz-
szejöttünk, bibliaórát tar-

tottunk, kértük a Jóistent, hogy adja meg azt, hogy
milyen úton haladjunk és folyamatosan építettük a
tantestületet. Az épületbe még be se mehettünk, de
lélekben már készülõdtünk az új iskola alapítására.
Engem sokat gyõzködött a presbitérium, hogy vál-
laljam el az iskola vezetését, megígérték, hogy
mellettem állnak és segítenek mindenben. Ez még
tizennégy év után, ma is így van. A tanári kar szép
lassan épült, azok maradtak meg végül, akik egy
kicsit mást akartak, mint az állami iskolákban, ak-
kor ez komoly áldozat volt részükrõl, hiszen az is-
kolának bizonytalan volt még a helyzete, nem le-
hetett tudni, meddig lesz stabil. 

– Elég leromlott állapotban volt az épület...
– A rendszerváltás elõtti években semmit sem

költöttek a karbantartására, például nem volt az
épületben használható vizesblokk, a régi könyvtár
mögötti udvarban volt egy udvari vécé, nagy ösz-
szefogás és kitartás kellett ahhoz, hogy rendbe
rakjuk. Hegedûs püspök úr azt mondta, hogy indít-
hatunk iskolát, csak pénzt ne kérjünk, és állami tá-
mogatást sem kaptunk. Nagy volt a lelkesedés ak-
kor még az egész városban és az országban is,
mindenkinek volt elképzelése, elvárása, hogy mi-
lyen legyen egy egyházi iskola. Sok segítséget
kaptunk az ismerõsöktõl, szülõktõl, a gyülekezet
tagjaitól, mindenki abban segített, amiben tudott,
takarított, az építkezésben segített és így tovább.
Más iskoláktól is kaptunk segítséget, béke volt,
nem volt ellenségeskedés a többi iskolával, pedig
az általános iskoláknak elvileg sértettük az érde-
keit, hiszen tõlük vettünk el diákokat. A középis-
kolákkal pedig kimondottan jó kapcsolatunk volt.
Más intézmények is nyújtottak segítséget, akkori-
ban több kutatóintézet ment csõdbe, így onnan a
leselejtezett tárgyi értékeket az ott dolgozók ne-
künk adták. Így bár szegény körülmények között,
de lélekben gazdagon indultunk neki az elsõ év-
nek. Szente Péter, a gyülekezet lelkipásztora lelki
támaszunk volt végig és az elsõ tanári értekezle-
ten, amelyen õ is ott volt, felhívta a tanári kar fi-
gyelmét arra, hogy ha nem lesz a tantestületben
krisztusi szeretet, akkor nem leszünk különbözõek
egy állami vagy önkormányzati iskolától.  

– Hogyan látja az iskola jelenét és jövõjét?
– Az elmúlt tizennégy évben alig volt olyan idõ-

szak, hogy ne építkeztünk volna, építettünk vizes-
blokkot, sportcsarnokot, futópályát, új tanterme-
ket. Legújabb elkezdett építkezésünket még nem
tudtuk befejezni, ez egy tizennyolc fõs fiúkollégi-
um lenne, azért fiú, mert úgy látom, hogy a kö-
zépiskolákban kevesebb a fiú, és kicsit rosszabbul
is tanulnak, talán késõbb érnek, mint a lányok, így
õket szeretnénk felkarolni. Sokan vannak, akik na-
pi négy órát utaznak az iskola és az otthonuk kö-
zött, nekik szeretnénk segítséget nyújtani. Remé-
lem, hogy mihamarabb ez a tervünk is valóra vá-
lik. Ha a kollégium kész lesz, azt hiszem nagyobb
változtatásokra már nem lenne szükség, befeje-
zõdne az építkezések korszaka. DC

Ecce iuventus – Íme az ifjúság!

A líceum alapításáról

Játékkuckó Kht. (2100 Gödöllő, Mik-
száth K. u. 10.), 2004. év:

A Játékkuckó Kht. az alapító okiratban foglalt
célok megvalósítása érdekében mûködik 2003.
szeptember 1-jétõl. AKht. közhasznúsági jelentése
az éves beszámoló mérlege (eszközök-aktívák,
források-passzívák és az összköltségi eljárással ké-
szített eredmény kimutatása) alapján készült. Az
üzleti év mérlegforduló napja 2004. december 31.

Atétel megnevezése (adatok ezer Ft-ban):
Befektetett eszközök 185, tárgyi eszközök 185,

forgó eszközök 3 426, pénzeszközök 3 330, esz-
közök összesen: 3 611

Saját tõke 3 213, jegyzett tõke 3 000, mérleg sz-
erinti eredmény 361, kötelezettségek 398, rövid
lejárati kötelezettségek 398, források összesen: 3
611

Értékesítés nettó árbevétele 19 214, anyagi jel-
legû ráfordítások 10 655, személyi jellegû rá-
fordítások 7 577, értékcsökkenési leírás 266,
egyéb ráfordítások 316, üzleti tevékenység ered-
ménye: 400

Pénzügyi mûveletek bevételei 1, pénzügy
mûveletek eredményei 1, szokásos vállalkozási
eredmény 401, adózás elõtti eredmény 401, adó-
fizetési kötelezettség 40, adózott eredmény 361

Mérleg szerinti eredmény 361

Gödöllői Polgárőr Egyesület
A közalapítvány célként jelölte meg a Gödöllõ

és környéke lakossága közbiztonsági helyzetének
és körzetének javítását, a közbiztonság színvonalá-
nak emelésével,az illetékességi területen mûködõ
gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek és a lakos-
ság vagyonbiztonsági helyzetének javítását, vala-
mint bûnmegelõzési tevékenységét hatékonyabbá
tételét a közalapítvány speciális eszközeivel .A
közalapítványt 6 fõ kuratórium kezeli. A felügyelõ
bizottság elnöke és tagjai a kuratórium ülésein ta-
nácskozási joggal vesznek részt. A Gödöllõ és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támo-
gatást 2004 évben csak az állampolgároktól kapott
1 % támogatást kapta, 19 251 Ft-ot. Továbbá a
közalapítvány pályázat útján az Allianz Hungária
Biztosító Rt-tõl nyert 900 000 Ft-ot. A közalapít-
ványnak van 3 millió Ft banki lekötése és annak a
kamatait használjuk fel, és volt még 5 millió Ft
készpénzünk. Eladtunk amortizálódás miatt 1 db

személygépkocsit 695 000 Ft-ért, 1 db mikrobuszt
900 000 Ft-ért, az összesen 1 595 000 Ft. A fenti
összegbõl 2004-ben a közalapítvány a rendõrség
részére vásárolt: 1 db új személygépkocsit 2 740
000-ért, 1 db Mátrix-Polis rendszerfelismerõ ké-
szüléket 1.600 000 Ft-ért, 1db nagyteljesítményû
készüléket 800 000 Ft-ért, 2 db számítógéphez asz-
tali nyomtatót 42 000 Ft-ért, 1 db személygépkoc-
sit felújítottunk 50 000 Ft-ért. Ez összesen 5 232
000 Ft. 2004 évrõl maradt 2 746 251 Ft. A köza-
lapítvány kuratóriuma most is megköszöni a ked-
ves állampolgároknak, intézményeknek a támoga-
tását és a jövõben is kéri a támogatásukat a
10103836-08930639-00000004 BB-számra.

Gallyas Attila elnök

Közhasznúsági jelentések

Gödöllõ központjában (Postatömb) bevezetett

bútor-lakberendezési üzlet teljes berendezéssel,

árukészlettel, kiépített kapcsolatrendszerrrel,

szükség esetén gyakorlott személyzettel, folya-

matos mûködés közben családi okok miatt sür-

gõsen átadó! Érd.: 70/273-1347
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MEG-

KÖVETEL

MÚLT IDÕ

JELE
TÖLT IDEA

AMPER NÉVELÕ OXIGÉN PARKOLÓ

VOLT 4 NEWTON NITROGÉN

2
FOGSZÁM

JELE 5
OROSZ

HEGYSÉG

CSÚSZÓ…
ROKON

NÉP

„BUNDA-

ÁLLAT”

KÍNAI

FILOZÓFIA

FÉLBE!

ÁLLAT

LAKHELYE

IONOS

VEGYÜLETEI

ERNA

BETÛI

-

ZORRO

ÉS

NÉMETÜL
JÓD RÓMAI 5

ISMÉT
VÉGTELENÜL

ÖMLIK!
RÓMAI 50

MONDJA

APÓS,

FORDÍTVA

HOSSZÚSÁG

JELE

RUTÉNIUM

NÉVELÕ

KIEJTETT

BETÛK

ÁLLÓKÉP
HALKAN

MOND

HELYRAG
VÉD,

FORDÍTVA

… ÉS

KONTRA
BÓR

FOLYÓ

PORTUGÁLUL

GÖDÖLLÕI

EGYÜTTES

ZÖLD

ANGOLUL

… GABI

(SZÍNÉSZNÕ)

CSUK

ELLENTÉTE
Y. R. O.

VÉG NÉLKÜL

ÉLNI!

PUSZTÍT

GYÓGY-

NÖVÉNYT

TÜZEL

FÉLSZ! DICSÕÍTÕ MESE

ROHAM-

KOCSIJAI

FELESÉGE

VAN

„VALAMI”

(ARGÓ)

MUTATÓ-

SZÓ
KELET

ELLEN-

ÉRTÉK

KIEJTETT

BETÛ

TARTÓ-

SZERKEZET

KETTÕS-

BETÛ

MÉTER FLUOR

PÁRATLAN

SZÁM1 RADIUS

SVÉD

AUTÓJEL

BELGA

AUTÓJEL B

ÁTÍRTA,

RÉGIESEN

GRAMM

HÍRES

TSZ

VOLT

OLTÁST

AD

ESÕBEN

ÁLLÓ

ÉS

AZ

EGYIK

VEZÉR

HÓNAP

RÖV.

IDEGEN

NÕI

NÉV

ZAMBIA

AUTÓJELE

EME

CÁR

BETÛI

RÓMAI 56

VÉGTELEN

NYÁR!

NAP

LATINUL

VÖRÖS-

BARNA
BÓR

ELÕD A

3

SE

O

6

Nagy László: Balatonparton

Beküldési határidõ: 2005. augusztus 11.

A 25. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Somvirág, somvirág / aranysárga a világ / Ka-
kukkfû, kakukkszó / Kirándulni volna jó / Fûzfa-
sípot faragni / fûzfalóval lovazni“ 
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

lási utalványát nyerték: Mundruczó János,
Béri Balogh Ádám u. 7., Péter Istvánné, Er-
zsébet krt. 11.; A Gödöllõ Városáért Alapít-
vány ajándékát nyerte: Horváth Károly, Er-
zsébet királyné krt. 11., Wallner Irén, Ivánka
u. 6.; A Városi Filmszínház klubkártyáját
nyerte: Prókai Zoltánné, Kartal, Rózsa u.
20., Szabó Adrienn, Antalhegyi u. 46.

~*~
Következõ lapszámunk

2005. augusztus

11-én jelenik meg!

Lapzárta: 
augusztus 8-án, 12 óra
Kereskedelmi hirdetés felvétele:

70/381-770/381-769694-es 4-es telefonon.

~*~

Japán tévés stáb vendégeskedett a kastélyban az elmúlt héten. A csoport  a Magyar
Turizmus Rt. meghívására vendégeskedett hazánkban. Eredeti uticéljuk Budapest
volt, de a programjukba beillesztettek egy gödöllői forgatási napot is. Ennek oka pedig
nem más, mint, hogy a magyarok védőangyalaként is emlegetett Erzsébet királyné a
felkelő nap országában is rendkívül népszerű. A forgatócsoport jóvoltából így a japán
tévénézők is megcsodálhatják Sisi kedvenc magyarországi lakhelyét.

Japán tévJapán tévések a kések a kasastélybantélyban
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