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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Több ezren zarándokoltak el Máriabesnyõre

az elmúlt hétvégén, hogy részt vegyenek a

Nagyboldogasszony fõbúcsú eseményein.

(2. oldal)

Õsszel ismét várják azokat a fiatalokat, akik

cserkészeknek szeretnének jelentkezni – tud-

tuk meg Schnörch Andreas gödöllõi cserkész-

vezetõtõl. (3. oldal)

Még egy hónapig tekinthetõ meg a Gödöllõi

Városi Múzeumban a Írók és múzsák címet

viselõ kiállítás, amelyet október 1-jétõl a ka-

pucinusok máriabesnyõi tevékenységét be-

mutató tárlat követ. (6. oldal)

Ismét várja a látogatókat a Nyári Tár-
lat. Az immáron nyolcadik alkalom-
mal megrendezett kiállításnak a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központ ad
otthont. Az egykor Vinczeffy Zsolt és
Lőrincz Ferenc által életre hívott kiál-
lítás célja, hogy lehetőséget adjon a
városunkban élő, és Gödöllőhöz kötő-
dő, a művészet valamely területén
alkotóknak a bemutatkozásra.

Az idei esztendõben – az elmúlt évi 73 szem-
ben – 32 alkotó mûveibõl válogattak a szer-
vezõk, akik új koncepció alapján állították
össze a tárlat anyagát. Az eddigiektõl eltérõ-
en, amikor is a képzõ- és az iparmûvészet va-
lamennyi ága képviseltette magát, most kizá-
rólag a képzõmûvészeti alkotásokkal, festmé-
nyekkel, szobrokkal, grafikákkal ismerked-
hetnek meg az érdeklõdõk. A tervek szerint az
iparmûvészeti alkotásokat jövõre, a népmûvé-
szetieket az azt követõ esztendõben mutatnák
be.

Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllõi Váro-
si Múzeum igazgatója megnyitó beszédében a
szervezõk szándékát úgy fogalmazta meg:
„Ilyen módon, legalább mûfaját tekintve, egy-
nemûbb anyagot lehet bemutatni, a bemuta-
tott anyag jobban tud érvényesülni, átlátha-
tóbb, hogy milyen új mûvek születtek egy-egy
mûfajban.“

Az új koncepció azonban nem aratott osz-
tatlan sikert az alkotók körében. Így ugyanis
egy-egy mûvész csak 3 évente kap lehetõsé-
get, hogy munkájával megjelenjen a gödöllõi
közönség elõtt. Lapunknak több alkotó úgy
nyilatkozott, az új koncepció nem felel meg

azoknak az elképzeléseknek, amiért a Nyári
Tárlat nyolc évvel ezelõtt létrejött. Informáci-
óink szerint ez az oka, hogy a kiállítás egyik
atyjaként számon tartott Lõricz Ferenc az idei
tárlaton egyetlen mûvével sem képviseltette
magát. (folytatás a 2. oldalon)

Új elképzelések, megosztott alkotók

Nyári Tárlat – töredék
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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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Néhány hete írtuk, hogy
„első olvasatban Gödöl-
lő Városfejlesztési, Föld-
művelésügyi és Környe-
zetvédelmi Bizottságá-
nak tagjai megtárgyal-
ták az egykori község-
háza, közismertebb ne-
vén a volt Húszas épüle-
tének felújítására és
hasznosítására vonatko-
zó terveket“. Nos, azóta
megtudtuk, hogy már folyamatban
van a tervek engedélyeztetése, s ha
minden az elképzelések szerint ala-
kul, akkor jövő év nyár végére külső-
leg teljesen megújul az épület, s el-
készül a mélygarázs is.

Az átépítéseket majdan elvégzõ cégnél meg-
tudtuk, hogy a községháza elsõ világháború
elõtt átadott épületén nem végeznek állag-
megóvást, mivel annyira leromlott, hogy alig
marad meg majd egy-két elem a mostani
szerkezetbõl, túlnyomó része le és el lesz
bontva. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
tervek szerint 2007 májusában átadandó épü-
let arculata más lenne, mint amit megszoktak
a gödöllõiek. Ha minden elkészül, külsõleg
alig lesz eltérés az eredeti kinézethez képest,
mivel a volt községházát az eredeti tervek
alapján építik újjá. A tervek szerint 2006 au-
gusztusának végére már csak a belsõ mun-
kálatok maradnak, tehát a Dózsa György út
és a Szabadság tér felõli homlokzat teljesen
elkészül, így nem lesz „rendetlenség“ a vá-
ros szívében.

Gödöllõ város képviselõ-testületének má-
jus 26-ai döntése értelmében a Phoenix In-
gatlankezelõ és Vagyonkezelõ Kft. és az
Öresund Holding Vagyonkezelõ Kft. által
létrehozandó részvénytársaságnak a jogerõs

építési és bontási engedélyek kézhezvételé-
tõl számított 20 hónapon belül kell elvégez-
nie az épület átépítését, szállodává, kávéház-
zá átalakítását.

(t)
Fotó: a szerző

Soha még ennyi mosolygó arcot nem
látott, mint ma reggel, ahogy a kapu-
ban várta az érkezőket – vezette be a
vasárnapi Nagyboldogasszony ünnepi
szentmisét Gáspár István atya, a mária-
besnyői kegyhely plébánosa. Calcuttai
Teréz anyát idézte, aki azt mondta: éle-
tünk minden miséjén úgy vegyünk
részt, mintha az az első, s egyben utol-
só misénk is lenne. Nem egy a sok
közül, hanem az „egyetlen“.

Beer Miklós váci megyéspüspök urat fogadhat-
tuk – mint szintén Gáspár István fogalmazott:
mosolygó zarándokok után mosolygó püspö-
köt.

Beer Miklós mutatta be a szentmisét. Szent-
beszédében a következõket ajánlotta hallgató-
sága figyelmébe: „A Boldogasszony léte a bi-
zonyság arra, hogy van mennyország. Jézus
magával vitte anyját az égi hazába. Ez el kell,
hogy gondolkodtasson minket arról: mit is tük-
röz az életünk? Mirõl szól a mi életünk? Tudjuk,
egyszer véget ér. Mégis sokan úgy élnek, mintha
õrájuk ez nem vonatkozna. Kapzsiság, önzés
uralja napjaikat. Mennyi fájdalom van a hit
nélküli emberek miatt ebben a kis hazában!
Vizsgáljuk meg magunkat: mi tényleg tanúi va-
gyunk-e a feltámadás reményének? Imádkoz-
zunk, hogy amennyiben igen, a reménységet to-

vább tudjuk adni a többieknek. Képesek le-
gyünk megértetni velük, hogy tényleg van atyai
ház. Sugározzunk önzetlenséget, jóságot, hogy
ezáltal másokat is ráébresszünk: nem csak ez a
látható világ létezik.

Minket is megérint sokszor e világ szelleme.
Szükségünk van erõre, hogy szembeszegülhes-
sünk vele. Jézus az örök élet kenyerét töri meg
számunkra, napról napra, minden szentmisén.
Mint az õ Szentanyjának, nekünk is helyet ké-
szít a mennyben.

Mária országa, Mária népe vagyunk, fordul-
junk kétségeinkben bizalommal a Szûzanyá-
hoz. Talán sokakat megleptem, mikor tavaly
szeptemberben a Mária nevenapi váci Hétká-
polna búcsún szükségesnek tartottam mondani,
amit annak tartok most is: higgyétek el, hogy a
Szûzanya tud magyarul. Ki kellett ezt, és most is

ki kell jelentenem, mert
mintha sokan nem hinné-
nek benne. Elzarándokol-
nak messzi, külföldi kegy-
helyekre. Megtehetik,
mert van rá pénzük. Telje-
sen fölöslegesen kidobják
a pénzüket utazásokra,
hogy majd egy távoli
kegyhelyen üdvözülnek.
Inkább üdvözülnének, ha
itthon imádkoznának,
anyagi javaikból pedig
legalább valamennyit a
nyomorgók megsegítésére
fordítanának. Segítünk-e
a szomszédunkon, ha éhe-
zik? Felfedezzük-e Jézus
arcát a cigánygyerekek

arcán is? Ha az utóbbiakra igennek felelünk,
teszünk tanúbizonyságot a mennyországról.“

A szentmise után körmenet indult. Énekel-
tük: „Nem vagyunk árvák, van édesanyánk…“
S gondolhattunk arra: ha édesanyánk van, test-
véreink is vannak. Nagyon különbözõ testvé-
reink, de mindnyájan, akik élnek ezen a földön,
akik ugyanúgy érkeztek ide, s ugyanúgy is tá-
voznak belõle, mint ahogy mi. 

N. A.
Fotók: Brindzik Judit

(folytatás az 1. oldalról)
A Gödöllõi Nyári Tárlat kiállítói: Anti Szabó

János, Bada Márta, Balla Vera, Bányai Gizel-
la, Bíró János, Bujdosó Ernõ, Gesztesi Szilvia,
Goschler Tamás, Horváth Márta, Horváth Or-
solya, Kis László, Kovách A. Vadim, Kölcsey
Ottília, Kõhalmi Ákos, László Lilla, Madarász
Gergely, Márvány Miklós, Medveczky Ágnes,
Meyer Arthúr, Miró Eszter, Nagy Júlia, Papp
Edina, Pálos Miklós, Pálvölgyi Rita, Posztobá-
nyi Péter, Remsey András, Remsey Dávid, R.
Sipos Ilma, Rimler Mária, Szinvai Pál. Szûcs
Barbara, Tóth László, Zayzon Ágnes.

A kiállítás szeptember 25-ig tekinthetõ meg.

Nagyboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

A Szűzanya tud magyarul
Egy év múlva külsőleg megszépül a régi községháza

Folyik az engedélyeztetés

Maczkó Mária, a rózsafüzér imádkozáson

Jelenleg még így néz ki a beázott, ro-
mos állapotú egykori díszterem, mely
egykor az épület „büszkesége“ volt

Szabálytalanul kihelyezett közlekedési
táblák nehezítik a forgalmat a 3-as főú-
ton Gödöllő határában a körforgalmi
csomópont és a város közti szakaszon.

Aki Kerepes felõl érkezik városunkba, a nem-
rég elkészül körforgalomhoz érve találkozik
azokkal a KRESZ-táblákkal, amelyek egyrészt
az új közlekedési rendre figyelmeztetnek. Ezek
egy részét már hatályon kívül helyezték, de
hogy valójában melyik táblát kell figyelembe
venni, az komoly fejtörést okozhat a gyakorlat-
lan, vagy kezdõ gépjármûvezetõnek. A táblák
egy részét ugyanis elfordították.

Információink szerint nem véletlenül. Mint
azt a Gödöllõi Rendõrkapitányságon megtud-
tuk, a táblák érvénytelenítésének ez a módja
nem szabályos, de tenni ellene nem tudnak,
mivel az út a PEMÁK kezelésében van. A rend-

õrség hatásköre ebben az eset-
ben csak arra korlátozódik,
hogy amennyiben baleset tör-
ténik, vizsgálatot indíthat an-

nak kiderítésére,
hogy abban a sza-
bálytalanul elhelye-
zett táblának volt-e
szerepe. Ebben az
esetben küldhetnek
figyelmeztetést az
út tulajdonosának.

A jelenlegi szabá-
lyozás szerint, ha
egy forgalomirányí-
tó tábla már nem ha-
tályos, akkor azt
vagy le kell takarni,
vagy egyértelmûen
át kell húzni. Amíg
ez nem történik

meg, addig a körforgalom és a város közötti
szakaszon marad a tippelés, hogy melyik tábla
is érvényes.

Szabálytalanul kihelyezett táblák

Közlekedési fejtörő
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Nemsokára elkészül egy gödöllõi 
kiadvány, amelyhez a szerkesztõknek 

szükségük lenne minél nagyobb 
képanyag bemutatására. 

Kérjük ezért, a régi (bármilyen korból
származó) Gödöllõrõl fotókkal 

rendelkezõket, hogy lehetõség szerint
azokat – archiválás céljából – juttassák el

az alábbi postacímre: 
Gödöllõ Városáért Alapítvány - 2101
Gödöllõ, Pf. 115., vagy személyesen 

leadhatják a Gödöllõi Szolgálat 
szerkesztõségében (Kossuth L. u. 1.).

A fotókat feldolgozás után természetesen
visszajuttatjuk a tulajdonosának, s a 
kiadványban nevét, mint forrás feltün-

tetjük.  Segítségüket előre is köszönjük!

Felhívás

szervezésében

SZENT ISTVÁN NAPJA
2005. 

AUGUSZTUS 20. 

19.30:  Térzene – Városi Fúvószenekar
20.00: ZÁSZLÓBEHOZATAL ÉS -FELVONÁS
20.10:  HIMNUSZ
20.15:  Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz 

Előadja: Molnár Gyöngyi
20.20:  Dr. GÉMESI GYÖRGY polgármester,

országgyűlési képviselő ünnepi köszöntője
20.30:  ÜNNEPÉLYES KENYÉRSZENTELÉS
20.50: „Táncvarázs“ – Budapest Balett
21.20: Óh, én édes hazám – Misztrál együttes
22.00: Tűzijáték, majd tárogatózene, közreműködik:

Szabó Károly 

MŰSORVEZETŐ: CSETE BEÁTA (MTV)

HELYSZÍN: A VÁROSHÁZA ELŐTTI TÉR

(SZABADTÉRI SZÍNPAD)

INFORMÁCIÓ: 28/514-130

A nyár a gyermekek számára szám-
talan kikapcsolódási lehetőséget kí-
nál. Ezek között az egyik legnépsze-
rűbb a táborozás. Nem faházban,
nem kempingben, hanem az erdő kö-
zepén, sátorban, ahol tábortűznél
készül az étel. Ilyen táborból tértek
haza a minap a gödöllői cserkészek,
akik a Mátra alján töltöttek el egy he-
tet. A táborról, a cserkészetről kér-
deztük Schnörch Andreas cserkész-
vezetőt.

– Az idei nyáron ötvenen utaztunk el a nyári
cserkésztáborba. A Mátra lábánál, Tar mel-
lett töltöttünk egy hetet. A nyári tábor a cser-
készek számára az egész éves munka megko-
ronázása. Ezt mindig egy-egy téma köré
építjük. Az idén, a honfoglalás és kora volt a
témánk, mely köré a tábori programokat
szerveztük, igyekezve minél jobban megis-
merni, és megismertetni a gyerekekkel. Ez
persze nem azt jelenti, hogy ez egy nyári is-
kola. Sok játékos foglalkozás, vetélkedõ
volt, s ezek mellett sokat kirándultunk, stran-
doltunk. A program elkészítésében az õrsve-
zetõk, a tábor vezetésében Pelyhe József
cserkészvezetõ társam segített.

– Mekkora az érdeklõdés ma a cserkészet
iránt?

– Jelenleg két cserkészcsapat mûködik vá-
rosunkban. A 943.sz. Ráday Pál és a 802. sz.
Szent Korona Cserkészcsapat közel száz
gyermeket fog össze. Amikor a 80-as évek
végén ismét engedélyezték a cserkészetet,
hat csapat alakult. Akkor sokak számára
azért is vált ez érdekessé, mert a negyvenes
évektõl tiltva volt. Mára az akkori tagok fel-
nõttek, családot alapítottak, a fiatalok közül

pedig csak azok jelentkeznek, akik valóban
komolyan gondolják, hogy közénk szeretné-
nek tartozni. Így mára két csapat mûködik,
de ide folyamatosan jelentkeznek a fiatalok.
Álta-lában a tanév elején kapcsolódnak be a
mun-kába, de sokan jönnek év közben is,
amikor látják azt, hogy itt egy jó közösség
van, ahol értelmesen töltjük az idõt, nagy
hangsúlyt helyezünk hagyományaink és hi-
tünk ápolására, tudásunk gyarapítására. Az
elmúlt években már megszokhatták a gödöl-
lõiek, hogy jelen vagyunk a városi ünnepsé-
geken, megemlékezéseken.

– Ön mióta cserkész?
– 1989-ben lettem cserkész, '99-óta veze-

tem a 802. sz. Szent Korona Cserkészcsapa-
tot de már elõtte õrsvezetõ voltam.

– Ma sokan vannak azok, akiknek errõl
nem a cserkészet jut eszükbe…

– Ez nem véletlen. A kisdobos- és az úttö-
rõmozgalom lényegében átvette a cserkészek

hierarchiáját. Hetente
vannak õrsi és havonta
csapatfoglalkozások. A
csapatok egy-egy kerü-
lethez tartoznak, amelyek-
bõl országosan tizenegy
mûködik, s ezek az orszá-
gos szövetség alá tartoz-
nak.

– Mibõl tud mûködni,
egy-egy csapat? Hiszen
mint minden ifjúsági szer-
vezetnek, ennek is kelle-
nek támogatók?

– Cserkészcsapatot el-
méletileg bárki alakíthat.
Engedélyeztetni kell annál
a kerületnél, amelyhez tar-

tozik, és már kezdõdhet is a munka. De eh-
hez valóban kell pénz is. A városunkban mû-
ködõ két csapat egyházi fenntartású, és az
önkormányzattól is kapunk támogatást.
Emellett pályázati úton próbálunk pénzhez
jutni, de mi magunk is végzünk olyan mun-
kákat, szervezünk olyan akciókat, amelyek-
kel pénzhez juttathatjuk csapatunkat. Az
idén nem voltunk túl sikeresek a pályázatok
terén. Egyedül Gödöllõ város önkormányza-
ta tartotta fontosnak, hogy támogasson ben-
nünket. Ez azonban nagy segítség volt ah-
hoz, hogy a tábort megszervezzük. Sokat je-
lentett ez, mivel a csapattagok közül sokan
élnek nagycsaládban. Az õ számukra rendkí-
vül sokat jelent, ha néhány ezer forinttal ke-
vesebbet kell fizetni, sõt, van aki számára ez
teszi lehetõvé a részvételt. De kapunk egyéb
segítséget is. Máthé Lászlótól és Varga Ár-
pádtól már többször kaptunk segítséget, ki-
rándulások alkalmával, egy-egy rendez-

Komolyan veszik a cserkészetet – beszélgetés Schnörch Andreasszal

Hagyományok, önképzés, hit

vényre való eljutáskor. Õk a kapcsolataink
építésében is egyengetink utunkat. Törek-
szünk arra, hogy a testvérvárosainkban mû-
ködõ szervezetekkel is tartsunk fenn kapcso-
latot. Ez már mûködik Wageningen és Turn-
hout esetében, és most a két lokálpatrióta
képviselõ jóvotlából lengyel testvérváro-
sunk, Zywiec cserkészeivel is sikerül felven-
nünk a kapcsolatot.

– Akik szeretnének a cserkészekhez csat-
lakozni, hogyan tehetik ezt meg?

– Az idén az iskolákban nem rendezünk
tagtoborzót, így aki szeretne közénk tartoz-
ni, annak azt javaslom, keresse fel a kastély-
kápolna sekrestyéjét s ott, érdeklõdjön. Vá-
runk minden fiatalt, aki komolyan gondolja,
hogy szeretne egy jó csapatba tartozni, ahol
új ismeretekre tehet szert, ahol hasznosan
töltheti el a szabadidejét.

Ny.F.
Fotó: a szerző

Schnörch Andreas

Ha nem is váratlanul, de
mégis nagy megtiszteltetés
érte Varga Árpádot és fiait.
A műkőkészítés, kő- és dí-
szítőszobrászat gödöllői
szakértői ugyanis idén
megkapták a Podmanicz-
ky-díjat. A Hungaria Nostra
Város- és Faluvédő Egyesü-
let az idén Sümegen tartot-
ta éves konferenciáját, ahol
Varga Árpád Ráday Mihály-
tól vehette át az elismerést
az épített örökség védel-
méért végzett kiemelkedő
munkájáért.

A Lokálpatrióta Klub 54 éves önkormányzati
képviselõje 1975 óta dolgozik Gödöllõn, azaz
immáron 30 esztendeje él, dolgozik és alkot vá-
rosunkban. Ebben az évben több civil szervezet
jelölte a Varga és Fiai Kft-t a Podmaniczky-díj-
ra. S nem érdemtelenül! Többek között – in-
gyen vagy részben ingyen végezték el – a Fad-
rusz-feszület, az Erzsébet-parki szikla felújítá-
sát, a református templom falát díszítõ Rákó-
czi- és Bocskai-emléktábla, az alsóparki Világ-
fánál álló emlékkõ, a mûvelõdési központ mel-
lett található Trianon-emlékmû, valamint a Te-
leki-sírkõ elkészítését, az izraelita temetõ rend-
betételét, stb. A tervek szerint hamarosan felú-
jítják a Dózsa György út mentén található kõ-
feszületet, amelyet igen megviseltek az elmúlt
évtizedek…

Érdeklõdésünkre Varga Árpád elmondta,
hogy Gödöllõn Stógl Béla mûhelyében volt
ipari tanuló, 1971-ben tette le a szakmunkás-
vizsgát, s 1975-ben mestervizsgázott, s a Tán-
csics Mihály út 20. alatt alakította ki mûhelyét.
Nagy örömére három fia közül kettõ szorosan
megmaradt a szakmánál, a 27 éves Árpád mint
menedzser, a 25 éves Attila pedig két kezével
segíti a vállalkozást. Mi sem természetesebb,
hogy mindketten kõ- és díszítõszobrászok. Atti-
la nevéhez fûzõdik a Trianon-emlékmû, és a két
szabadságharcos emlékét õrzõ tábla is. Sõt,

Varga Attila az európai kõfaragó fesztiválon
kategóriájában gyõzelmet szerzett, öregbítve
Gödöllõ hírnevét.

A Varga és Fiai Kft. nem csak Gödöllõn, de
Kistarcsán, Kerepesen, Szilasligeten és Erdõ-
kürtön is alkotott már maradandót. A sümegi
ünnepségen 14 budapesti és 10 vidéki cég vagy
szakember kapott Podmaniczky-díjat.

(t.a.)

Elismerés Varga Árpádnak és fiainak

Podmaniczky-díjat kapott

A Podmaniczky-díj

A Varga család



A Rocca Anticai báró
vígopera

augusztus 29-én és 30-án, 19
órakor

a kastély Barokk Színházában

Karl Ditters von Dittersdorf:
Il Barone di Rocca Antica címû vígope-

ráját olasz nyelvû elõadásban mutatják be.

Szereplõk:
Kóbor Tamás
Fodor Beatrix

Károly Edit
Bretz Gábor

Jelmez:
Moldován Domokos

Rendezõ:
Tóth János

Mûvészeti vezetõ és karmester:
Németh Pál

Közremûködik:
a Savaria Barokk Zenekar

korhû hangszereken

Belépõjegyek 3000 Ft-os áron válthatók a
kastély pénztárában,hétfõ kivételével 10-19
óra között. T.: 410-124, informacio@kira-

lyikastely.hu, www: kiralyikastely.hu
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Kedves
Olvasóink!

A fenti cím a magyar kifejezés az „elitre“,
a miénk kis ország, hát itt olyan hozzáve-
tőlegesen tízezren lehetnek csak a kivált-
ságosok, de persze az Egyesült Államok-
ban, ahol Candace Bushnell 4 szőke című
könyvének történetei játszódnak, jóval
többen.

Négy szõke nõ körül zajlanak az események, és
ugye, a „szõke nõ“ az utóbbi idõben fogalommá
vált. Nem is csalódhatunk, a hõsnõk nagyon „szõ-
kék“, szívbõl csak a kedvencemet, a Platina címû
elbeszélés – vagy kisregény – hercegnõjét véde-
ném meg. Neki aztán megvan a véleménye a vi-
lágról, amiben pokolian rosszul érzi magát, s a vé-
leményét soha nem is rejti véka alá. Alacsony sor-
ból jutott a magas körökbe, azáltal, hogy feleségül
vette egy valódi herceg. Noha a herceg természete-
sen európai – amerikai herceg nincs –, nem Euró-
pában élnek, õk is New Yorkban, csupa New York-
i népesíti be a könyvet, onnét se akárkik, hanem
milliomosok. Vagy akik szeretnének bekerülni a
milliomosok közé, ezért igyekeznek, bármi mó-
don is, de a közelükbe férkõzni.

Meghívatják magukat partikra, divatos nyaraló-
helyekre, nem haboznak, ha szerelmi szolgálato-
kat tehetnek egy-egy hírességnek, gazdag ember-
nek. Így, ha más eredményt nem is érnek el, szere-
pelhetnek a lapok társasági rovatában, s már az is
valami. A mi Storynk meg Bestünk és a többiek
szánalmas lekoppintásai az amerikai magazinok-
nak, melyekben aztán tényleg a sors kegyeltjei sze-
repelnek. Csak úgy röpködnek a ruha-, cipõ-, táska
márkanevek, csupa olyan kivételes, elegáns hol-
mik nevei, melyeket, fogadjunk, még a mi gazdag-
jaink sem ismernek. Hát még akik piacról, kína-
itól, használt ruhástól öltözködnek. Csak ámulha-
tunk és bámulhatunk, hogy mik vannak, de hogy
ne irigykedjünk túlságosan, megtudjuk, hogy a sok
jót, amiben részesülnek a csúcson levõk, csak al-
kohol-  vagy drogmámorban lehet kibírni.

Tehát azoknak, akik be akarnak pillantani oda,
ahová a valóságban sose pillanthatnak, ajánlom a 4
szõkét. Könnyed, nyári idõtöltés az olvasása, de a
Platina címû darab a maga csípõsségével, szelle-
mességével, váratlanságaival, azt hiszem, megüti
az irodalom mértékét is. 

(Candace Bushnall: 4 szõke) - nád -

Örökzöld dallamok
Nyárbúcsúztató koncert
a kastély díszudvarán

augusztus 28-án, vasárnap 19
órától

tartja hagyományos
nyárbúcsúztató koncertjét a

Gödöllõi Városi Fúvószenekar.
Vezényel: Ella Attila

Az évek óta rendkívül népszerû 
és egyben nagysikerû programra 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Jegyek válthatók 1200,
nyugdíjasoknak és diákoknak 800 Ft-ért,

a kastély pénztárában, 
hétfõ kivételével 10-18 óra között.

www.kiralyikastely.hu

T: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu

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

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A felső tízezer

A hagyományokhoz híven az idei Barokk Kas-
télynapok résztvevõitõl is kérdõíven kértünk
véleményt a rendezvényrõl, a kastélyról.

A Gödöllõi Királyi Kastélyt augusztus 6-án
és 7-én felkeresõ csaknem tízezer látogató kö-
zül több százan, köztük sok külföldi is válaszol-

tak a kérdéseinkre. A kérdõívet kitöltõk között
az idén is sorsolást rendeztünk.

A nyertesek:
Ónodi Annamária, Gyõr
Füzi Zoltán, Kerepes-Szilasliget
Koltai Richárd, Iklad
Köszönjük közremûködésüket! A nyertesek-

nek gratulálunk, részükre az ajándékcsomagot
postáztuk.

Gödöllői Királyi Kastély Kht.

Kétszeresen fontos a Gödöllői Kertba-
rát Kör számára az idei augusztus 20.
Egyrészt mert ezen a napon minden
esztendőben nagy szabású kiállítással
várják a látogatókat a Petőfi Sándor
Művelődési Központban, másrészt
azért, mert ezt huszadszor teszik meg.

A Lévai Mihály által vezetett kertbarát kör a
hagyományokhoz híven az idén is megrendezi
kiállítását, amelyen ez alkalommal környeze-
tünk növényeit mutatják be. A kerti haszonnö-
vények éppúgy helyet kapnak a mûvelõdési
központ aulájában, mint a szobai dísznövények,
vagy a ma már egyre népszerûbb kerti tavakat
díszítõ különlegességek. A délelõtt 10 órakor
nyíló kiállítás 17 óráig várja a látogatókat, akik
ezt követõen szerencsés esetben akár haza is vi-

hetik a kiállítás „anyagát“, mivel azokat tom-
bolán kisorsolják.

- - - 

A Gödöllõi Kertbarát Kör lelkes csapata je-
lenleg ötvennyolc fõt számlál, s tagjai nagy-
részt az idõsebb korosztályból kerülnek ki, de
mint megtudtuk, a fiatalabbak körében is egyre
na-gyobb az érdeklõdés munkájuk, valamint a
ker-tészkedés iránt. Egyre többen folytatnak –
ha csak kis kertben is – biogazdálkodást. A civil
szervezet rendszeresen részt vesz szakmai kiál-
lításokon, és rendezvényeken. Ehhez nyújt szá-
mukra segítséget az önkormányzattól pályázat
útján kapott negyvenezer forintnyi támogatás.
Jelenleg huszonegy kertbarát körrel tartanak
kapcsolatot.

(k.j.)

Augusztus 20-án a 20. kiállítás

Növények kertben és házban

SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep 

(1901-1920) eredeti helyszínein:

Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfõi-Kriesch Aladár háza
A szövõiskola épülete
Remsey Jenõ háza
A kortárs gödöllõi iparmûvészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven

Legalább 10 fõ esetén, elõzetes 
bejelentkezés alapján

Ára : 600 Ft/fő
Jelentkezés:

Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 5. Tel: 28/421-997
e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Nyertesek

Besnyői Szabadtéri Zenés
Esték a máriabesnyői

kegytemplomban

Augusztus 27. vasárnap, 19 óra

Dióssi István és társai
fúvószenekari est

ORGONAKONCERTEK

Augusztus 21. vasárnap, 19 óra

Ella István orgonamûvész

Belépõjegy: 800 Ft felnõtteknek, 500 Ft
diákoknak és nyugdíjasoknak

A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
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Formula–1-es Magyar Nagydíj
A néhány hete a mogyoródi Hungaroringen

megrendezett Formula–1-es Magyar Nagydíj
talán a legnagyobb feladat a Pest megyei
Rendõr-fõkapitányság és a Gödöllõi Rendõr-
kapitányság munkájában. A verseny rendõri
biztosításban 1500 rendõr vett részt a Határ-
õrség, a Polgárõrség és a Légirendészet mun-
katársaival együtt, akik az ide érkezõ kb. 180-
200 ezer ember, és a kb. 55-66 ezer gépjármû
közlekedését segítették, illetve a személy- és
vagyonbiztonságra ügyeltek. Munkájuk ered-
ményességét jelzi, hogy a háromnapos ren-
dezvény alatt nem történt kiemelt esemény.
Négy lopásból három elkövetõjét a helyszí-
nen elfogták a rendõrök, a szombati napon
történt rablás elkövetõit pedig pár órán belül
sikerült kézre keríteni. Tiltott kéjelgés sza-
bálysértés elkövetése miatt 11 fõt állítottak
bíróság elé, akik többsége elzárás vagy pénz-
büntetést kapott. Szexuális szolgáltatás felhí-
vásának tilalma megszegése miatt 7 fõvel
szemben 50-50 ezer forintos pénzbírság ki-
szabására került sor. A verseny közlekedési
szempontból is jó eredménnyel zárult. Tiltott
helyen parkolás miatt csak 9 autót kellett el-
szállítani, közlekedési szabálysértés elköve-
tése miatt 26 személyt jelentettek fel az intéz-
kedõ rendõrök, illetve 76 esetben szabtak ki
helyszíni bírságot.

A mozgáskorlátozott parkolók foko-
zott ellenőrzése

A Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékessé-
gi területén több nagy bevásárló központ, áru-
ház, üzlet van, ahol a mozgáskorlátozott vá-
sárlók részére külön parkolókat alakítottak ki.
Ezek az üzletek bejáratához legközelebb esõ
részen találhatóak, hogy a mozgásukban kor-
látozott személyek kisebb erõfeszítéssel, fá-
radsággal tudjanak bejutni az épületbe. Mivel
az az általános tapasztalat, hogy ezeket a par-
kolókat sok esetben nem azok veszik igénybe,
akik számára készült, a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság munkatársai augusztustól fokozottab-
ban fogják ellenõrizni a jogosultságot, és
amennyiben ott jogtalanul áll gépkocsi, akkor
annak vezetõjét elõször figyelmeztetni fog-
ják, majd ezt követõen már jelentõs büntetés-
re számíthat, mivel aki jogtalanul áll mozgás-
korlátozottak számára fenntartott parkolóba,
az nem csak a KRESZ szabályait, hanem az
esélyegyenlõségi törvényt is megsérti.

A duplán ellopott motor (bal)esete
Szombaton a kora esti órákban Dányból ér-

kezett egy bejelentés rendõrségre, hogy a Fõ
úton egy helyi fiatalember és hölgy ismerõse
motorjukkal az árokba borultak. A balesetet
szerencsére kisebb sérülésekkel úszták meg,
viszont a rendõri intézkedés során kiderült,
hogy a motorkerékpárt a tulajdonosa tudta és
beleegyezése nélkül vitte el az azt vezetõ fia-
talember, így ellene jármû önkényes elvétele
bûntett megalapozott gyanúja miatt indult el-
járás a Gödöllõ Rendõrkapitányságon. Az ügy

ezzel még nem zárult le, mivel a vizs-
gálat során kiderült, hogy a motor lo-
pott, és errõl a jelenlegi tulajdonosnak
tudomása lehetet, így õt orgazdaság
bûntett elkövetésének megalapozott

gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A Gödöllõi Rendõrkapitányság felhívja a
lakosság figyelmét, hogy ha a valódi áránál
jóval olcsóbban kínálnak részükre eladásra
jármûvet, kerékpárt, mûszaki cikkeket, ruha-
nemûket vagy egyéb dolgokat, akkor azok
nagy valószínûséggel bûncselekménybõl
származnak. Ezek megvásárlásával orgazda-
ság bûncselekményét követik el.

Polgárőri segítséggel
Augusztus 3-án 21.10-kor kapott értesítést

a gödöllõi polgárõrség az Árpád utcából,
hogy az egyik ház verandájára ismeretlen fi-
atalember hatolt be. Mivel észrevetette, hogy
rajtakapták, megpróbálta elhagyni a hely-
színt. Éppen mászott volna át a kerítésen,
amikor a polgárõrség a helyszínre érkezett és
visszatartotta a behatolót a rendõrség megér-
kezéséig.

(-r.)
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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

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.: 20/4248-177-ES MOBILON.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG ZSÓRIBAN

Mezõkövesd mellett, Zsóriban a VÜSZI
Kht. által üzemeltetett üdülõben augusztus
közepétõl szeptember 11-ig üdülési lehetõ-
ség (faházban) leköthetõ. Részletes felvilá-
gosítás: Bara László; 20/319-1677.

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

Köszönjük!

Gödöllőn, a Kossuth Lajos
utcában ikergarázs egyik fele

hosszú távra kiadó. 
Tel.: 20/458-2002.

ELVESZETT

RÉGISÉGBOLT
(Gödöllõ, Városmajor u. 10.)

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

Tel.: 06/30-5099-170

FELHÍVÁS
Helyi lisztérzékeny csoport létreho-
zásához érdeklődők jelentkezését
várjuk. A Gödöllőn létrehozásra ke-
rülő csoport a Lisztérzékenyek Ér-
dekképviseletének Országos Egye-
sülete keretében a Gödöllői Kistér-
ség helyi csoportjaként működne. 

Kérjük, hogy aki érintett és szeretne tagja
lenni a csoportnak, mihamarabb jelentkez-
zen az alábbi elérhetõségeken.
Akinek a rokonságában, illetve az ismeretsé-
gi körében lisztérzékeny él, kérjük, értesítse
és juttassa el  hozzá ezt a szórólapot.

Szívesen várunk minden Gödöllõn és 
Gödöllõ környékén élõ érdeklõdõt, 
akinek a gödöllõi csoport elérhetõ.

Információ: Nagyné Marianna 
Tel.: 20/4645-083 

e-mail: nvarbaim@yahoo.com

Még egy hónapig, szeptember 18-ig
várja a látogatókat a Gödöllői Városi
Múzeum „Írók és múzsák Gödöllőn“ cí-
mű kiállítása. A gödöllői irodalmi életet
bemutató nagyszabású tárlat szeptem-
ber közepén bezár, és az intézmény-
ben megkezdődik a következő, az ok-
tóber 1-jén nyíló „A Kapucinusok Mári-
abesnyőn“ című kiállítás előkészítése.

A városunk irodalmi életét bemutató idõszaki
kiállítás önmagában is sok érdeklõdõt vonzott.
Nagy sikert arattak a hozzá kapcsolódó egyéb
programok is, mint az irodalmi kávéház elõ-
adássorozat, valamint az irodalmi túra. Ez utób-
bi valódi meglepetéssel is szolgált az érdeklõ-
dõknek, akik a városunkban alkotott írók, köl-
tõk és múzsáik emlékhelyeit keresték fel, ide-
genvezetõi kísérettel. Ferdinandy György – aki
bár már nem városunkban él, ez alkalomra ha-
zalátogatott – személyesen fogadta egykori la-
kóhelyén a látogatókat, s emlékezett vissza a
Gödöllõn eltöltött idõszakra.

Az októberben nyíló kiállítás a kapucinusok
besnyõi történetét, munkásságát eleveníti fel.
Azokat pedig, akik még többet szeretnének
majd megtudni a rendrõl és a katolikus egyház-

ról, hat részes, havonta jelentkezõ elõadássoro-
zattal várják majd a múzeum munkatársai.     (-r)

Mindenkinek van egy álma – mint a nóta
mondja. Mindenki õriz magában egy képet.
Egy régi házat, féltett, szeretett arcokat.
Emlékforgácsokat, a kisgyermekkor para-
dicsomát. Még az is, aki sok helyen élt, és
akinek nem is olyan álomszép ez a paradi-
csom.

Nekem – Gödöllõ volt ez az álom. Négy
évet éltem ebben az akkor még poros kis fa-
luban, 1946 és 1950 között, tizenévesen.
Komor kiskamasz voltam, de úgy látszik,
hogy az ember ezekben az éveiben a legfo-
gékonyabb.

A két utolsót itt az alvégen, a Valkói út
torkolata és az Akasztósgödör hosszú, nyir-
kos árka között.

Hárman voltunk testvérek. A háború óta
fiatal, harmincéves anyánk nevelt minket,
úgy ahogy tudott. Engem beadott a pre-
montreiekhez, amikor nem bírt már velem,
és egy évvel késõbb öcsém is követett. Az
internátus azonban nem volt kedvemre való
hely, anyám pedig mindig is vidékre vá-
gyott. Budán, ahol éltünk, addigra már tel-
jesen beépültek a hegyek.

Így azután, 1948 tavaszán õ és kishúgom
is utánunk költözött. Második, választott ha-
zánkká vált ez az utca, én pedig bentlakóból
– bejáróvá lettem, éppen akkor, amikor meg-
szûnt a premontrei gimnázium és civil taná-
rok váltották fel a fehércsuhás papokat.

Furcsa idõk voltak. Anyánk az elsõ év-
ben még pendlizett, bejárt egy minisztéri-
umba, ahol franciából és franciára fordított.
Azután, egyik napról a másikra, az utcán
találta magát. 1949-ben átszervezték a mi-
nisztériumokat. Egy ideig még bejárt Pest-
re, a HÉV-nél vártuk õt minden este, és
együtt cipeltük haza a súlyos bevásárló
szatyrokat.

Késõbb kosztosdiákokat fogadtunk, em-
lékszem, mellettünk, a szomszéd szobában,
Németh Lehel és Stefancsik Raymund,
Konrád atya unokaöccse lakott.

És hát állatot tartottunk, hiszen kezdettõl
fogva ez volt anya álma. Kecskét, baromfit,
nyulakat. Valószínûleg nem volt könnyû ez
az élet, most utólag úgy gondolom. De ak-
kor, 1948 nyarán, számunkra Gödöllõ volt
a paradicsom.

Körülöttünk, a nagyvilágban is volt
azokban az idõkben valamiféle hurrá-opti-
mizmus. A háború után gyorsan felépült az
ország, lent a kertek alatt a budapesti VIT-
re vitte a világ ifjúságát a vonat.

Nekem hamar pajtásaim lettek itt az Al-
végen. Németh Pista, a szomszédfiú, Pillin-
ger Bandi és Virág Béci, aki valahol a so-

rompóval szemben lakott. A
lányokról nem is beszélve.
Mennyi szép lány egy utcá-
ban! A szende Otti, Czerny
Ottilia, a villogó zöldszemû

Panka, Pillinger Bandi húga, és az éles-
nyelvû Toncsi, a Pusztaszeri-lányka. Õk
ketten tudtommal ma is itt élnek a közel-
ben. Mert hát én ide mindmáig, immár több
mint ötven éve visszajárok. Egyik-másik
régi társsal még ma is találkozom.

De ne siessünk elõre. Akkor, 1948-ban,
lett egy életre szóló, igazi barátom: Pilcsik
Tivadar. Osztálytársak voltunk a premont-
reieknél, õ azonban, mint akkor becéztük: a
Tógyer, nem volt bentlakó. Mindig is itt, a
Podmaniczky utcában lakott.

Komoly, hallgatag fiú volt, de jó humo-
rú, akárcsak az édesapja. Mert neki, a Tó-
gyernek apja volt, egy olyan világban,
amelyben apa nélkül nõtt fel a legtöbb gye-
rek. Akkor, 1948-ban, itt nálunk még hadi-
foglyok voltak a férfiak.

Biciklin jártuk be a vidéket. A halasta-
vakhoz fürdeni jártunk, de eljutottunk
messzebbre is : egészen Turáig, ahol osz-
tálytársunk, Tóth Péter, a késõbbi állator-
vos lakott.

Tizenöt éves korunkban bemerészked-
tünk a fõvárosba. Az Üllõi úti stadionba, a
Ferencváros meccseire. Fradi-drukkerek
lettünk mind a ketten, éppen amikor Édosz-
ra keresztelték át a zöld-fehér csapatot.

Azután egy szomorú szeptemberi napon
minden megváltozott. Anyánk állást talált a
fõvárosban, és mi visszaköltöztünk Budára.
Soha nem felejtem el azt a napot. A teher-
autó sokáig állt, az utca végében le volt
eresztve a sorompó, és mi hátul szipogtunk,
a kecskével és a kacsával, anyánk varrógé-
pe és a maradék bútorok alatt.

Egy ideig még rendszeresen visszajár-
tunk. Idõbe került, mire megértettük, hogy
kiûzettünk: véget ért a gyerekkor és nin-
csen számunkra több paradicsom.

A forradalom után Franciaországba ke-
rültem. Amikor elõször hazalátogattam,
már lent tanítottam a trópuson. Francia fe-
leséggel és két apró gyerekkel álltam meg
itt, a régi ház elõtt, ahol akkor már a Pil-
csik-család lakott.

Valahogy így mûködik egy igazi barát-
ság. Úgy éreztem, hogy nem veszett el sem-
mi a számûzetés hosszú évadja alatt. Tó-
gyer átmentette, megõrizte számomra a
Podmaniczky utcát, a házat. A múltamat.

Azután elment õ is. Amikor eljövök Gö-
döllõre, már csak a sírját látogathatom.

Ez lenne a Podmaniczky utca 35 törté-
nete. Lassan elmegyünk mi is, a régiek
után. Vajon mit õriz meg belõlünk az emlé-
kezet?

Ősszel nyit a Városi Múzeum újabb kiállítása

Még egy hónap irodalom

Ferdinandy György:

A Gödöllői ház

Rendőrségi hírek

Formula–1 után
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Ügyeletek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 20-27-ig: Ezüstkehely, Petõfi
Sándor u. 1. Tel.: 416-551

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
Augusztus 19-20.: dr. Szász László, Veres-
egyház, Levendula u. 63. Tel.: 30/991-7092.

Recept

CSOKIS BARACK

Hozzávalók:
8 fél õszibarack, 5 dkg darált dió, 1 evõkanál re-
szelt tejcsokoládé, 1 evõkanál cukor, 1 evõkanál
vaníliás cukor, 1 dl tejszín

Elkészítés:
A barackokat meghámozzuk, megforgatjuk a
darált dióban, majd üvegtálra tesszük. A cu-
korból 1/2 dl vízzel szirupot fõzünk, beleke-
verjük a csokit és a barackokra öntjük. A te-
tejére vaníliás cukorral ízesített felvert tej-
színhab kerül.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

BESZÁMOLÓ A BAROKK KASTÉLY-
NAPOK ESEMÉNYEIRÕL

HÄNDEL: JULIUS CAESAR
OPERAELÕADÁS A BAROKK

SZÍNHÁZBÓL

BÚTORLAPSZABÁSZAT

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 AUGUSZTUS 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 órától 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.

AUTÓKLÍMA
Töltés–Teljes körû javítás, szerelés 

(kompresszorok, alucsövek)
SUZUKI–HONDA klíma eladó Gödöllõn

Tel.: 06-20-9566-527.

Születtek
Székely Szimonetta
Gémes Zoltán
Pap Réka
Nagy Ádám
Pótha Dorottya
Lehr-Balló Jakob
Bagyin Zsófia
Mészáros Petra Bernadett
Palócz Adél Csenge
Szabó Szilveszter Márk
Tóth Artur Pier
Krecsmarik Csillag Virág
Jacsó Gréta
Barkóczi Anna
Török Virág Júlia
Zsiga Zsolt György
Ágfalvi Nóra
Takács Fanni Szonja
Jóni Martin
Peller Natália
Ercsi Csongor
Szalay Zsombor
Valkó Petra
Sorompó Attila
Omodi Enikõ Ágnes
Nagy Csenge
Koncz Kincsõ Rózsa
Gulyás András
Antal Léna
Heltai Kilián
Mihály Tikva
Botlik Bence
Mészáros Luca Ágnes
Dóczi Sára
Korom-Vellás Enikõ Éva
Száva Alex Benjamin

Elhunytak
Sütõ Dezsõné Cseresznye Julianna
dr. Horváth Andrásné Szabó Judit Eszter
Mácsár Lászlóné Benedek Anna
Lázár János

Horváth Károlyné Zsigri Julianna
Dudás Károly János
Szegedi Krisztina
Tarsoly Sándorné Balogh Róza
Káposzta Ferenc
Pecze Jánosné Szilágyi Rozália
Bazsó Istvánné Molnár Ilona
Laurán Péterné Jéghegyi Ilona.
Hucskó László
dr. Szent-Mártoni Lászlóné Hidassy Vilma
Rózsa Levente
Tóth Vilmos
Kiss János
Som Béláné Bázsa Erzsébet
Sztriska József
Habán Jánosné Dán Ida
Csombor Jánosné Kulcsár Irén
Sziráki László Ferenc
Csillag András Mihály
Bizik Jánosné Gazdag Erzsébet
Szûcs Mihályné Petrovics Borbála 
Nagy László
Soós Sándorné Varga Mária
Szabó János 
Kecskés Zoltánné Somonyi Anna Gabriella
Csermák Lajosné Fülöp Kornélia
Káposzta Ferenc
Czeba Péter József
Tamás Gáborné Lándoki Magdolna
Kovács Pálné Kelemen Erzsébet
Molnár Miklós 
Herczenik Gyula
Kukla Mátyás
dr. Botha Jenõné Palotai Mária
Kézér Verona
Szabó Jánosné Papp Zsuzsanna.
Barta Istvánné Balogh Ilona
Kanalas Györgyné Lingurár Ilona
Ocsovay Ilona
Megyeri Gyuláné Bereczki Mária

Házasságot kötöttek
Zombori András és Madarász Beáta Ágnes

Köntös Sándor és Becsei Zsuzsanna
Király Zsolt és Lázár Krisztina
Major Jenõ és Saska Mónika
Madarász Péter és Puskás Ibolya
Miháli Bertalan és Sami Krisztina
Kaczor Zsolt és Sziráki Ágnes
Tóth Imre és Tóth Katalin
Bognár Zsolt és Horváth Beatrix
Oláh Dénes és Kis Judit
Franyó Zsolt és Jurácz Katalin
Vitális Szabolcs és Nagy Zsuzsanna
Balázs Róbert és Hernigl Judit
dr. Varga Miklós és Hambeisz Ágnes Elvira
Budai Gyula és Gavenda Gabriella
dr. Samu Dénes Dávid és dr. Lakó Boglárka
Viktória
Lázár Csaba és Iván Veronika
Hujacz László és Szõllõsi Katalin Tünde
Tóth Zsolt és Káplár Éva
Lowe Christopher Alan és Tóth Bernadett Má-
ria
Szilágyi Pál Róbert és Faur Zsófia
Barsi Zoltán Ferenc és Csintalan Erika
Erõs László és Kiss Szilvia
Ladvenicza Zoltán László és Koltai Viktória
Szentgáli-Varga Szilárd és Benedek Krisztina
Mária
Gódor Balázs és Hazenauer Zita
Juhász Krisztián és Benyó Tímea
Dulia Zoltán és Kovács Éva
Dudás László és Avrigeanu Adrien
Kósa Gábriel és Gáll Beatrix Magdaléna
Berki Károly és Lakatos Mónika
Szabó Miklós és Bereczki Irén
Hegyi Zoltán és Lévai Zsuzsanna
Püspök Zoltán és Szabados Kinga
Bezsenyi János és Bujtás Adrienn
Sibak Sándor és Pálvölgyi Judit
Gaál György és Csrnyák Éva Nikoletta
Kovács Milán Máté és Rózsa Tímea
Székely Ferenc és Ábrahám Anikó Mária
Molnár Ferenc és Pál Mária
Szatmári Dénes és Sztarenszky Lídia
Mészáros Csaba és Balogh Judit
Hajas László és Kenessey Júlia Judit

Lakosságszolgálati Iroda,
Gödöllő

Anyakönyvi hírek (III.)

Felújítások az egészségügyi központban

Megújulnak a vizesblokkok

Néhány napja építkezési törmelékkel megrakott konténer, és munkások fogadják a
betérőket a Tormay Károly Egészségügyi Központ bőrgyógyászatán: folytatódik az
épületben a vizesblokkok felújítása. A munkálatokat már tavaly megkezdték, az idén
a bőrgyógyászathoz tartozó mosdók és öltözők újulnak meg. A felújítás a rendelést
nem zavarja, mivel azt a szabadságokhoz igazították. Így lehetőség nyílik arra, hogy
még az elavult vízvezetékrendszer csöveit is lecseréljék.

FOGORVOSI
SZAKRENDELÉSEK

Alapítva: 1965

- 40 év tapasztalatával
- a régi címen
- a régi árakon

DE
- ÚJ ÉPÜLETBEN, KÉT

RENDELÕBEN,
- ÚJ GÉPEKKEL

- ÚJ BERENDEZÉSEKKEL,
LUXUSKÖRÜLMÉNYEK

KÖZÖTT

Várjuk régi és új betegeinket
Gödöllõ, József Attila u. 2.

Tel: 420-650
Rendelési idõ:

lásd a városi telefonkönyvben

dd rr..   MM
aa kk rraa



Heinrich Essig a németországi Leonberg városi
tanácsosaként az 1800-as évek közepén elhatá-
rozta, hogy egy olyan fajtát tenyészt ki, mely is-
mertté teszi városát. Közel tízévi próbálkozás
után újfundlandi, bernáthegyi és pireneusi ku-
tyák keresztezésével létrehozta ezt az oroszlán-
ra emlékeztetõ hegyi kutyát. A fajta népszerû-
sége egyre nõtt, amelyet nem csak gyönyörû
küllem indokolt. A belsõ értékei ötvözték az
õsök kedvezõ tulajdonságait; hegyi és vízi
mentésre (napjainkban vakvezetésre is) alkal-
massá tették, bár származási helyén a parasztok
birtokainak õrzõjeként vált ismerté. Kilenc, ha-
talmas, ezüstszínû leonbergit tartott Ausztria és
Magyarország legendás királynéja, Erzsébet ki-
rályné (Sisi), leonbergik népesítették be III.
Napoleon, I. Umberto király udvarát, s még
Oroszország cári udvaraiba és eljutottak.

A leonbergi nagyon nagy, erõs, izmos, ám
mégis kifejezetten elegáns kutya. Jellegzetes a
lógó, nagy háromszög alakú füleket szegélyezõ
fekete keret. Színe a sárgástól a vörösesbarnáig
minden árnyalatban elõfordulhat. Gyakoribb az
arcrészen elhelyezkedõ fekete maszkrész, de
ennek hiánya nem hiba. A leonbergi hosszú, dús
szõrzetû fajta, mellsõ lábait zászló, a hátsókat
gatya díszíti, dúsan szõrözött seprûfarkát nyu-
godtan leeresztve hordja.

Szõrzete a nyakán sörényt alkot, ami miatt
régen az oroszlánhoz tették hasonlatossá. Szõre
könnyen ápolható, de gyakori gondozást igé-
nyel. Marmagassága: 76-80 cm (kan) a szuka
70 cm feletti. Súlya 45-50 kg. Alomszám: 5-8
kölyök. Várható élettartam: 10-14 év.

Általános vélemény szerint termeténél csak a
szíve nagyobb. Gazdáját és családját feltétel nél-
kül szereti és védelmezi. Alaptermészete kie-
gyensúlyozott a gyermekekkel szemben rendkí-
vül türelmes, nagyszerû játszótársuk és testõrük.
Kis „falkatársaival“ szembeni toleranciája le-
gendás. Intelligens fajta, tulajdonosai szerint a
veszélyt sokszor elõre érzi. Szereti a vizet, az uj-
jai közt elhelyezkedõ úszóhártyáknak köszönhe-
tõen kitûnõen úszik. Betegségekkel szemben el-
lenálló. Lakásba nem igazán való, mivel igényli
a nagy mozgásteret, hosszú szõrzete rendszeres
ápolást igényel. Élelmezése nem könnyû feladat,
hiszen egy kifejlett állatnak sok táplálékra van
szüksége.

Következik: Lhasa Apso
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)
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Érd.: Pintér Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Ajándék kiscicák!
Tel.: 20/223-9302; 20/
330-7510; 28/404-032.
3 éves bernáthegyi szu-
kát örökbe adok. Tel.:
20/437-7032

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!
6 hetes kiscicák.
Tel.: 30/290-8534.

2 hónapos keverékek2 hónapos labrador keverékek

1 éves keve-
rék szuka

Fél éves
keverék
kan

Jártunkban-keltünkben vettük észre, hogy a Rákos-patak mentén elhelyezkedő Rönk-
vár aszfaltos sportpályáján lévő betonfal új színekben „pompázik“. Vitatkozni lehet
azon, hogy a graffiti ilyen megjelenése helyénvaló, az viszont tény, jobb ha itt „alkot-
nak“ az önjelölt művészek, mint mondjuk a belváros épületein.

JárJárom a vom a várárosost...t...

Állati dolgok

A leonbergi

Felmérte Gödöllő belterületének par-
lagfű fertőzöttségét az a huszonhárom
főből álló csapat, amelynek az volt a fel-
adata, hogy térképezzék fel, az elha-
nyagolt, gazos területeket. Az ered-
mény: felszólítás kétszáznegyven ingat-
lan tulajdonosának.

Július elseje után látott munkához az egyete-
mistából álló csapat. A várost 23 körzetre osz-
tották fel, s valamennyien egy-egy területrõl ké-
szítettek jelentést, melyet a VÜSZI és a VÜZI
közösen dolgozott fel. A felmérések során térké-
pen jelölték meg azokat az ingatlanokat, ahol el-
hanyagolt, gazos területet, s külön jelezték azt,
ahol parlagfüvet találtak. Nem csak a parlagfü-
vet kell ugyanis irtani. Az ingatlantulajdonosok-
nak a parlagfûtõl függetlenül kötelességük a
gyommentesítés. Mivel a Polgármesteri Hiva-
talnak elsõsorban a mentesítés a célja, ezért
egyelõre nem büntetést, hanem felszólítást vitt a
postás az érintett telkek tulajdonosainak. Nekik
legkésõbb a felszólításban megszabott határi-
dõig gondoskodniuk kell területük rendbe téte-
lérõl. A határidõ lejárta után a parlagfû kom-
mandó újból munkába áll, és ellenõrizni fogja,
hogy végrehajtották-e a kaszálást ott, ahol erre
felszólítást kaptak. Természetesen büntetésre
csak abban az esetben kerül sor, ha a gyom-
mentesítést határidõre nem végzik el. Akik köte-
lességüknek eleget tesznek, azok ellen nem al-
kalmaznak szankciót a hatóságok.

Sajnos több jelzés is érkezett az önkormány-
zathoz, hogy többen tévesen kaptak felszólítást.
Tõlük elnézést kérnek az illetékesek. A félreér-
tések abból adódtak, hogy a földhivatal nyilván-
tartása nem mindig a legfrissebb adatokat tartal-
mazza. A hivatal ugyanis a helyrajzi számok
alapján tõlük kéri meg az érintett ingatlanok tu-
lajdonosainak adatait.

A gyom és a parlagfû mentesítést a város köz-
területein is elvégzik. A VÜSZI szakemberei a
terveknek megfelelõen végzik a kaszálásokat,
és a munkába folyamatosan beillesztik azoknak

a területeknek a rend-
betételét, ahonnan par-
lagfû fertõzöttségrõl
érkezik bejelentés.

Az eddigi felméré-
sek szerint leginkább fertõzött a nagyfenyvesi
és a csanaki terület.

Folyamatosan végzik az ezirányú munkála-
tokat a külterületeken is, ahol a Növény- és Ta-
lajvédelmi Szolgálat jogosult eljárni. Munkatár-
sai elõre meghatározott menetrend szerint vég-
zik a külterületek kaszálását.

A parlagfû észak-amerikai eredetû gyomnö-
vény, mely az 1920-as évektõl honosodott meg
hazánk területén. Nevének megfelelõen a mûve-
lésbõl kivont, feltört területeken, gyomtársulá-
sokban fordul elõ tömegesen. Gyors terjedésé-
ben nagy szerepet játszik, hogy nagyon könnyen
alkalmazkodik szinte bármilyen talajhoz. Leve-
lei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük sö-
tétzöld, fonákjuk szürkészöld. A levelek a színü-
kön és a fonákjukon is sûrûn szõrözöttek. Egy-
laki növény, porzós és a termõs virágai külön
helyezkednek el. A porzós virágok a legfelsõ
hajtások végén, a termõs virágok közvetlenül a
porzósok alatti legközelebbi levél hónaljában
találhatók. Termése változatos alakokat ölthet.
Magassága nagyon változatos: a kifejlett nö-
vény a 150 cm-t is meghaladhatja. Lekaszálva
napok alatt újra hajt. Egy beérett növény 30-40
ezer magot is hozhat, amelyek csírázóképessége
a talajban 40 évig megmarad. Egyetlen egyede 8
milliárd pollent is képes termelni.

Nem csak a parlagfüvet kell kaszálni

Irtás felszólítás

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

hogy fiúnk meggyógyul. A felvétel a Szt. Anna
Kórházban június 29-én megtörtént, a kezelé-
sek elkezdõdtek. Jelenleg is kint tartózkodik az
édesanyjával és egy tolmáccsal. Nem lehet elõ-
re tudni, hogy meddig kell kint maradni, és utá-
na visszajárni kontrollra. Sajnos, anyagi lehe-
tõségeink nem teszik lehetõvé, hogy a kinti költ-
ségeket fedezni tudjuk. Szükségünk van a tol-
mácsra, aki elkísér minket és segít a kinttartóz-
kodás ideje alatt a fordításban. A családban né-
gyen élünk két gyermekünkkel együtt. A fiúnk
15 éves, a lányunk 20 éves fõiskolai hallgató.
Gyermekünk betegsége az elmúlt 2 év alatt a
családot nagyon megviselte lelkileg és anyagi-
lag egyaránt. Ezért kérjük, akinek van lehetõ-
sége a fiúnk gyógyulása érdekében segíteni az a
következõ számlaszámra, teheti, meg amit kö-
szönettel és hálával fogadunk el: Erste Bank
11600006-00000000-15181518. Ha bármilyen
információra lenne szüksége elérhetõségünk:
06-20-3147-045.

Török István

A fűszeres illatú Galga-menti nyár legújabb kori betetőzése a zsámboki lecsó-
fesztivál, amelyet harmadik alkalommal rendezett meg az önkormányzat a fél
falu összefogásával, munkájával. Híre ment a paprikának, a kecelének – az asz-
szonyok hímzett kötényének – és telt házzal működtek a szabadtéri főzőberen-
dezések a múlt szombaton. A konyhaművészek és barátaik között gödöllői
ínyenceket is lencsevégre kaptunk. Ezen a napon kihelyezett ülést tartott Zsám-
bokon a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület.

Lecsófesztivál Zsámbokon Gödöllői szépleányok

Két ifjú hölgynek is szurkolhatnak a gödöllőiek a Miss Internet Hungary szépség-
versenyen. Zsigár Orsolya, a Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola má-
sodik osztályos tanulója és modellnek készül. Dian Katalin 21 éves és bár nem
városunkban él, második otthonának tekinti Gödöllőt. Állatorvos édesapját so-
kan ismerik a városban. Valószínűleg az ő érdeme is, hogy Kati nagyon szereti az
állatokat, négy cicája várja otthon, akiket természetesen Gödöllőről vitt magá-

Zsigár Orsolya Dian Katalin

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.)

pályázatot hirdet

a Gödöllõn, a Dózsa Gy. út és Kossuth Lajos utca sarkán található
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlan ismertetése:
A 397 helyrajzi számú, 1826 m2 területû, egyéb épület és udvar megnevezésû, 

tehermentes földrészlet Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan természetben a Dózsa Gy. út 10., illetve a Kossuth L. u. 13. szám alatt 

található. Övezeti besorolása: központi vegyes.
A telek közmûvekkel ellátott területen fekszik. Víz, elektromos energia, szennyvíz, gáz

és telefon közmûvek vannak mind a Dózsa Gy. úton, mind a Kossuth L. utcában.
A közmûvek az ingatlanra nincsenek bekötve. A közmûvesítéshez szükséges engedélyek
beszerzésérõl a vevõnek kell majd gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.

Az ingatlan irányára bruttó 70 millió Ft, mely 20 % ÁFA-t tartalmaz.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE

A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia.

Az írásos pályázati tájékoztatók a Városháza II. emelet 227. számú
helyiségében vehetõk át. 

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség).

Telefon: 28/529-253, fax: 28/529-251

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.),

Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2005. október 20., 16 óráig

Elveszett a 9 éves, kistermetű, rövid,
barna szőrű, bokszer keverék kan ku-
tyánk. Köldöksérve van! Nyakában fe-
hér bőrnyakörv volt. Tel.: 70/635-4903.

Keresem az augusztus 9-én a kertből
megszökött, Atosz nevű 5 éves sar-
planinai kan kutyámat. A megtaláló-
nak jutalom. Tel.: 70/212-1815.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség nõi tago-
zatának gödöllõi csoportja a közeledõ tanév
alkalmából

TANSZER ÉS RUHAGYÛJTÉST

szervez nagycsaládosok, rászorulók részére!

Gyûjtés helye: Gödöllõ, Szabadság tér 28.
kedd és csütörtök17-19 óráig

További információ: 70/634-5680

Két pályázaton is eredményesen szerepelt a kö-
zelmúltban a Gödöllõ és Környéke Regionális
Turisztikai Egyesület. A Pest Megyei Önkor-
mányzattól internetes honlapfejlesztés céljára
elnyert támogatás eredményeként az egyesületi
tag önkormányzatok és programgazdák által
megjelenített információk, közhasznú turiszti-
kai és kulturális hírek nem csak a honlap nyitó
oldaláról elérhetõ települési hírek között lesz-
nek elérhetõek, hanem automatikusan megje-
lennek az egyesület központi hírelevelében is.

A kulturális örökség feltárásán alapuló kul-
turális- és vallási turisztikai programfejlesz-
tésre az Európai Unió által meghirdetett pályá-
zat hozott eredményt Brüsszelben az egyesület
számára. A projektet a GKRTE-nek – 4 ma-
gyarországi, két erdélyi, két olasz, három gö-
rög, egy szlovák és egy cseh partnerrel együtt –
2007. december 31-ig kell megvalósítaniuk.

GKRTE: két pályázat

Informatika

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

HRUBETCZ JÓZSEF

temetésén megjelentek,
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család.

Felhívás
Értesítem kedves ügyfeleimet, hogy irodámat
Gödöllõ, Dózsa György út 76. szám alá köl-
töztettem. (Széchenyi úttal, EURO-line-
COMPUTER szaküzlettel szemben, az
EURO-COMP szaküzlet mellett!)

Ügyfélfogadás: egyeztetés szerint!
70/315-2328

Minden régi és új ügyfelet továbbra is sze-
retettel várok!

Oskó Gáborné dr., ügyvéd
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező
pizzás, szakács, konyhaikisegítő jelentkezését várjuk.
Érdeklődni hétfőtől péntekig a 30/9138-769 számon.
* Keressen pénzt Oriflame kozmetikumok forgalmazásá-
val. Akár 1600Ft-os órabér! Tel.: 70/36-96-778, 20/445-
3500.
* INGATLANBANK új építésű lakások projekt irodájában
keres  KOORDINÁTORT, INGATLANREFERENST, lehet
pályakezdő, képesítés nem szükséges, műszaki-admin-
isztrátori tapasztalat előny. Jelentkezés: fényképes önéle-
trajzzal, csak írásban. 2100 Gödöllő Dózsa Gy. u. 33.
zoltan.major@ingatlanbank.hu
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe
gödöllői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező
munkatársakat keres. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.
* Gödöllői Városi Piacra zöldségboltunkba gödöllői
munkatársat keresünk, 40 év körüli, megbízható,
kereskedelemben jártas hölgy személyében. Tel.: 30/230-
1953.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Aszódon és Gödöllőn,
szombaton és vasárnap. Most még bekapcsolódhat. Most
még érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás bizonyítványt ad!
56 000 Ft. Részletfizetési kedvezmény! Személyi
jövedelemadóból 30 % visszaigényelhető! Kereseti
lehetőség 15 nap alatt 100-130 eFt/hó. További képzések:
középfokú és felsőfokú biztonságszervezői, magánny-
omozói tanfolyamok. Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés:
20/220-9114. Kulcsár Imre biztonságszervező.
Akkreditációs szám: 01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-
98.
* Üdítőital üzemünkbe KARBANTARTÓ-GÉPSZERELŐT és
LÉKEVERŐT felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk:
2112 Veresegyház, Pf. 61. Tel.: 28/585-140.
* 52 éves érettségizett, nem italozó, nem dohányzó, lein-
formálható, leinformálható férfi ház körüli alkalmi munkát
vállal. Kerti munka, földmunka, kerítések készítése,
javítása, festések. Tel.: 30/402-7276.
* Hiteltanácsadói és ügyfélkapcsolattartó munkakörbe
gödöllői iroda 2 jó kommunikációs készséggel rendelkező
munkatársakat keres. Tel.: hétfő d.e.-től: 20/466-6504.

* Veresegyházi irodába adminisztrációs munkára angolul
jól beszélő, fiatal munkaerőt keresünk. Érd.: 28/558-520,
illetve a velek@rollingcars95.com e-mail címre várjuk az
önéletrajzokat.
* Autószerelő szakmunkást gödöllői munkahelyre
felveszek. Zöldkártya vizsga előny. Tel.: 30/670-
2670.
* Avon! Dinamikusan fejlődő kereskedelmi koordinátori
csapatba várjuk jogosítvánnyal rendelkező agilis hölgy
munkatársak jelentkezését. A munka fő- és mellékállásban
is végezhető. Érd.: 20/970-9922 Szabó Ági.
* Gödöllői fodrászüzletbe maniküröst - pediküröst,
kozmetikust keresek. Tel.: 20/9810-696.
* Az Aegon-Magyarország képzéssel egybekötött
munkalehetőséget kínál: ügyfélszolgálati, hitelügyintézői,
biztosítási szaktanácsadói munkakörben. Jelentkezés:
20/919-4425.
* Bio-Fitt Center Gödöllő Állomás út 1-2/A (vasútállomás-
sal szemben) felnőtt és gyerek sport- és szabadidős
foglalkozások vezetéséhez szakemberek jelentkezését
várja. Tel.: 20/951-1138.
* Bio-Fitt Center Gödöllő Állomás út 1-2/A (vasútállomás-
sal szemben) fodrászt keres. Tel.: 20/951-1138.
* Gödöllői GSM szaküzlet munkatársat keres adminisz-
tratív munkakörbe. Érd.: 20/951-6685.
* Olasz-francia kozmetikai cikkek értékesítésére várok
jelentkezőket. Tel.: 20/637-8991.
* Varrónőt keresek bedolgozásra Gödöllő és környékéről.
Tel.: 20/232-5358.
* Személyautóval rendelkező, lehetőleg nyugdíjas szemé-
lyt alkalmaznék vasárnaponként. Tel.: 30/547-3368.
* Bejárónői munkát vállalok (takarítás, vasalás, ablak-
tisztítás). Érd. bármikor: 20/988-2418.
* SZADAI melegkonyhás étterem kézilányt keres. Tel. (10-
22 óráig): 28/404-692.
* Gödöllőn üzemelő büfébe fiatal női dolgozót felveszünk.
Tel.: 70/279-8986, 70/229-8584.
* Némedi Autómosó és Kozmetika gépjárműápolói állás
betöltésére kezdő munkatársat keres. Gödöllő, Magtár köz
2. Tel.: 28/417-314.

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló
családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3
szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre,
üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár:
26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Áron alul tulajdonostól eladó a Kazinczy körúton egy 57
m2-es déli fekvésű, erkélyes, konvektoros, redőnyös, telje-
sen felújított (burkolatok, teljes konyha, fürdőszoba, víz-
és villanyvezetékek) ízléses, 4. emeleti lakás. Tel.:
30/2858-938 
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban,
magasföldszinti 96 m2-es igényesen felújított
lakás,(benne 30nm külünbejáratú kis lakrésszel)  beépített
bútorokkal ,ár alatt, sürgősen eladó.  Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61
nm-es, gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó.
Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, 2002-ben épűlt társasházban,
földszinti 73 nm-es  lakás, beépített bútorokkal, tárolóval
eladó. Irányár: 20,9 mFt . Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333  
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-70 nm-es laká-
sok jól megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók.
Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1.  28/421-002, 20/531-4333
* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN újonnan épűlt
sorházban  63 nm-es földszinti lakás tárolóval és  80 nm-
es emeleti  lakás garázzsal, tárolóval 200 eFt/nm áron,
csendes erdei környezetben szeptemberi beköltözéssel
eladó. Magyartölgy Mérnöki 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: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
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
* 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
* GÖDÖLLŐN, a központban 56 nm-es két helyiségből álló,
üzlet ( bérlőkkel együtt vagy bérlők nélkül), jó parkolási
lehetőséggel eladó. Irányár: 12,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasutállomás közelében 950
nm-es közművesített, gondozott telken lévő téglaépítésű
családi házban egy 80 nm-es két szobás (garázs, pince) és
egy 90 nm-es 3 szobás ( garázs , pince , műhely, ipari
áram)  különbejáratú lakrész  eladó, vagy környékbeli
halastóra cserélhető.   Irányárak: 12  mFt és 17,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm
szépen parkosított telken 280 nm lakóterületű, háromsz-
intes, kétgarázsos igényes lakóház ház eladó. Irányár: 39
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-
4333
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás
építési telken lebontásra szoruló nyaraló eladó. Irányár:
15,5 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1. 28/421-002, 20/531-4333   

* GÖDÖLLŐN a Harasztban 490 nm-es gondozott telken
100 nm-es, felújított családi ház (35 nm-es tároló, két
autó r. kocsibeálló) eladó. Irányár: 20,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* NAGYTARCSÁN  csendes, aszfaltos utcában 1100 nm-es
megosztható telken 100 nm-es jó állapotú, régi építésű,
konvektoros  családi ház eladó. Irányár: 22 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* 3 telek eladó. Nagyfenyvesben, Irtványosnál és a
Dögkútnál. Érd.: 20/459-8334.
* Gödöllőn zöld övezetben eladó 56 nm-es felújított, azon-
nal beköltözhető lakás áron alul, 10,8 mFt-ért. Tel.:
20/532-7275.
* Szadán családi ház eladó. Iá.: 20 MFt. Tel.: 404-124,
30/276-6526.
* Dunakeszi Tőzegtó területén közvetlen vízparti, komfor-
tos faház saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-
3714.
* Gödöllő Erzsébet királyné krt-on 1. emeleti, 55 nm-es, 2
szobás, déli fekvésű, azonnal beköltözhető öröklakás
sürgősen eladó. Érd.: 20/311-3714.
* Befektetők figyelem! Jászberényben jól megközelíthető,
nyugodt helyen 3 db össz. 5231 nm zártkerti ingatlan egy-
ben 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.
* Szadán közművesített építési telek eladó, 3380 nm. Ár:
5000 Ft/nm. Tel.: 404-124, 30/2766-526.
* Gödöllőn, a múlt század elején épült többszintes, kúria
jellegű családi ház 1920 nm ingatlanon, ősfákkal eladó.
Tel.: 20/497-1700.
* Irodának is alkalmas ÜZLETHELYISÉG ELADÓ,
Kistarcsán. Tel.: 30/371-5215.
* Eladó Szent János utcában a 3. emeleten felújított, áta-
lakított lakás. I.ár: 11,8 mFt. Tel.: 20/328-9666.
* 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. ked-
vezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15
mFt/lakás. Tel.: 30/945-5509.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó.
10,5 mFt. Tel.: 70/531-3166.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es csalá-
di ház 540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás,
2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince,
garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat
beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Gödöllőn zöldövezetben eladó 56 nm felújított, azonnal
beköltözhető lakás. Áron alul: 10,8 mFt. Tel.: 20/532-
7275.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Iá.: 13 M Ft. Tel.:
20/468-1423.
* Veresegyházon összközműves, új parcellázású építési
telkek aszfaltozott út mellett, csendes helyen, mégis
kitűnő közlekedéssel eladók, bruttó 8875 Ft/nm-től. Tel.:
20/9449-524.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

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

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

-Szt. István téren 58 m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás 11,5 MFt.
-Alvégben 38 m2-es, tégla, konvektoros tár-
sasházi lakás 10 MFt.
-Dózsa Gy. úton 44 m2-es, 2 szobás lakás 9,9 MFt.
-Dózsa Gy. úton 1. emeleti, tégla, konvektoros,
62 m2-es, 2 és fél szobás lakás 13 MFt.
-Palotakerten 62 m2-es, 2 és fél szobás, erkélyes
lakás 10,9 MFt.
-Kertvárosban igényes 86 m2-es családi ház,
1100 m2 telekkel 28,5 MFt.  
-Máriabesnyõn 539 m2 telken 85-ben épült, 160
m2 lakóterületû családi ház, beépített tetõtér-
rel, garázzsal 15,9 MFt.
-Fenyvesben 801 m2 telken 70 m2-es, nappali +
2 szobás, 82-ben épült ház, garázzsal 17 MFt.
-Isaszegen 500 m2 telken 120 m2 alapterületû,
4 szobás, tégla, cirkós családi ház, garázzsal
19,9 MFt. (Lakást beszámít.) 
-Turán 1500 m2 telken 130 m2-es, 3 szobás,
masszív családi ház, 30 m2 garázzsal 19,5 MFt.
-Mogyoródon 1804 m2-es, panorámás telken 90
m2-es, 2 szoba + étkezõs családi ház 16,5 MFt.
-Valkón 400 nöl telken 81 m2-es, 2 szobás,
sátortetõs családi ház 9 MFt. 

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig

Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.

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

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

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* Gödöllőn, a Hunyadi útról nyíló utcában régi típusú, 2
szoba összkomfortos, konvektoros családi ház 200 nöl-es
telekkel eladó. Csatorna az utcában. I.ár: 17 mFt. Érd.:
20/351-7648, 20/991-0046.
* Gödöllő Palotakerten 4 emeletes ház 2. emeletén 58
nm-es, felújított, szép lakás azonnal költözhetően, áron
alul sürgősen eladó 12 mFt-ért. Tel.: 30/557-8120.
* Gödöllőn, a palotakerti lakótelepen földszinti 58 nm-es,
2 szobás, parkettás, felújított, prakra néző öröklakás
eladó. Iá.: 11,5 mFt. Tel.: 30/578-9410, 20/225-4404.
* 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.
* Palotakerten 5. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás, vízórás,
redőnyös, jó állapotú lakás eladó. I.ár: 9,6 mFt. Tel.:
30/231-9611.
* Palotakerten 2 szobás, 9. emeleti lakás - vízórás,
tárolós, kábeltv-s, költözhető állapotú - sürgősen eladó.
I.ár: 10,6 mFt. Tel.: 30/95-4901, 417-537.
* Eladó! Vácszentlászlón, a Zsámboki úton 1487 nm-es
építési telek. I.ár: 2,9 mFt. Érd.: 20/452-5791.
* Gödöllő kertvárosában 555 nm telken 90 nm-es,
összközműves, modernizált, hangulatos, szükség esetén
bővíthető parasztház rendezett kerttel eladó. 21 mFt. Tel.:
70/311-9472.
* Gödöllőn, a Béri Balogh Ádám utcában, kertes övezetben
egy ötlakásos társasház tetőtéri kialakítású, 37 nm-es
lakása eladó. I.ár: 7,8 mFt. Tel.: 30/474-9098.
* ELADÓ SZADÁN, az M3-as autópályától néhány percre
810 nm-es, örökpanorámás, építésre, pihenésre egyaránt
alkalmas, déli fekvésű belterületi telek. 20 nm-es
utcafronttal, gondozott termő gyümölcsfákkal. Vezetékes
víz, gáz, villany a telken, csatorna folyamatban, 24 nm-es
faházzal, a faházba víz és villany bevezetve. A telken fúrt
kút is van, szilárd útburkolat, kábeltévé és szélessávú
Internet beköthető. Kellemes, csendes környezet. Iá.: 12,5
MFt. Tel.: 20/453-4265.
* Gödöllőn zöldövezeti 3 szoba + nappalis családi ház, déli
fekvésű telken lakáscserével vagy anélkül eladó. Jó
közlekedés! Tel.: 70/246-0520.
* Sürgősen eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.
emeleti, 1,5 szobás, 41 nm-es lakás. Egyedi fűtés, vízóra,
erkélyes, félig felújított. Iá.: 10,2 mFt. Tel.: 20/486-6678
vagy (este) 28/421-462.
* Dózsa Gy. úti zöld társasházban igényesen felújított
egyedi fűtéses lakás 1+2 félszoba 69 nm-es 16,9 MFt-ért
eladó. Tel.: 30/950-0583
* Gödöllőn igen nagy telek (3100nm), patakkal határosan,
ősfás illetve nagyrészt művelten, kétszobás, komfortos, nagy
pincés házzal (76nm) eladó 28MFt-ért. Tel.: 30/949-9915.
* 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.: 70/372-2327.
* Eladó lakás! A Szent János utcában 60 nm-es, 2 szobás,
3. emeleti lakás, konvektoros, teljesen felújított, azonnali
beköltözéssel. Érd.: 20/917-9703.
* Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában, 15 lakásos tár-
sasházban 2 szobás, egyedi fűtésű, jó állapotban lévő, jó
elosztású lakás. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/919-6394.
* 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.: 30/945-5509.
* Eladó a Szabadság úton 1 szobás, 1. emeleti, erkélyes,
konvektoros, tégla építésű lakás. Ára: 8,8 mFt. Tel.:
30/270-7435.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on tégla épületben, 4. emeleti
felújított, parkettás, konvektoros, légkondícionált, teras-
zos, egyedi bútorokkal berendezett, 2 szobás lakás eladó
tulajdonostól. Érd.: 30/257-1877.
* Gödöllő Szőlő utcai magasföldszinti, 37 nm-es, egys-
zobás, nagy konyhás, erkélyes, gázkonvektoros, vízórás,
kábeltévés, felújított lakás eladó! Tel.: 420-305.
* Eladó Zugló Herminamezőn tehermentes, 31 nm-es,
földszintes villa öröklakás! Konvektorost 2. emeletig, 8
mFt-ért beszámítok. Tel.: 30/496-7444.

* Gödöllőn a kertvárosban 575 nm építési telek
összközművel, építési engedéllyel eladó. Tel.: 20/958-
4324.
* GÖDÖLLŐ-KIRÁLYTELEPEN 2005-ben felújított,
szigetelt 90 nm-es családi ház SÜRGŐSEN, áron alul eladó.
Tel.: 30/440-6738.
* Gödöllőn, a Fácán soron földszinti, egyszoba összkom-
fortos lakás eladó. Gyönyörű környezetben, az egyetemtől
5 percre. I.ár: 10,3 mFt. Érd.: 30/543-7578.
* Eladó a János utcában 59 nm-es, 4. emeleti, konvek-
toros, alacsony rezsijű lakás. I.ár: 12,5 mFt. Érd.: 30/639-
5774.
* Eladó 1071 nm-es telken 90 nm-es felújított családi ház
36 nm-es garázzsal, Máriabesnyőn. I.ár: 17,5 mFt. Érd.:
70/335-4835.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59
nm-es lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-
ig érdekel. Telket beszámítunk 9 millióig. Tel.: 20/9341-
425, 414-145.
* Valkón Gödöllőtől 12 km-re 1090 nm-es telken, közpon-
ti fűtéses, 4 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, nappali,
két bejárattal, melléképülettel eladó. Iá: 13,5 mFt. Tel:
30/495-7697.
* Gödöllő belterületén 601 nm-es telek 14 nm-es faházzal
- víz, villany, gáz bevezetve, zártkertnek nyilvánítva, 15 %
beépíthető, panorámás kilátással - sürgősen eladó. I.ár: 6,1
mFt. Érd.: 20/556-5912.
* Szadán, belterületbe vonás előtt álló 8300 nm kül-
területi ingatlan eladó. Későbbiekben megosztható. I.ár: 15
mFt. Érd.: 30/586-5229. Gödöllői vagy környéki lakás, ill.
családi ház csere is lehetséges.
* Gödöllő Rózsadombján eladó 670 nm-es összközműves
telken 160 nm-es családi ház. Bejárat 2 utcáról, 30 nm-es
extra panorámás terasz, ásott kút. I.ár: 37 mFt. Tel.:
20/480-5276.
* Eladó Gödöllő központjában egy nappali + 4 szobás, 1.
emeleti, 101 nm-es, igényes lakás. I.ár: 27 mFt. Tel.:
70/272-3366.
* Építési telket vagy telket felújításra, bontásra szoruló
házzal keresek megvételre Kertváros, Csanak, Haraszt
vagy Alvégi városrészben. Tel.: 70/283-1373.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.)
alápincézett 30 nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló,
nappali, főzőfülke, zuhany, wc. Víz, gáz, villany, parkosított
udvar. Érd.: 28/413-770 17 ó után.
* Gödöllőn a centrumban, 200 nöl telken felújításra
szoruló, de jól lakható családi ház csendes utcában eladó.
Tel.: 418-324 este, 20/234-8536.
* Eladó Gödöllőn 56 nm-es tehermentes, gázfűtéses, 1.
emeleti, alacsony rezsijű, nagyerkélyes, összkomfortos
öröklakás a városközpontban. Napos, parkettás, azonnal
költözhető. 10,5 mFt. Tel.: 20/347-5788.
* Gödöllő központjában magasföldszinti, 96 nm-es,
igényesen felújított lakás eladó. Tel.: 410-384, 20/559-
2936.
* Gödöllő Kökény u. panorámás, 145 nöl belterületi telek
eladó. Víz, villany bekötve, gáz az utcában. 15 %-ig beépí-
thető. Iá.: 7,5 MFt. Tel.: 30/639-2726.
* Gödöllőn, Szent János utcában 61 nm-es 2 szobás, egye-
di fűtéses, magasföldszines lakás eladó. I.ár: 14 mFt. Tel.:
20/546-7922.
* Gödöllő belvárosi részén egy csendes kis utcában, föld-
szintes kertes társasházban, új 44 nm-es kétszintes gar-
zonlakás + 15 nm terasszal eladó. Teljes komforttal,
központi fűtéssel, kábeltévé, telefon - ADSL. Augusztusi
költözéssel. I.ár: 9 mFt. Igény esetén 200 nm-es kerttel.
Tel.: 20/411-6326.
* 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.
* 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.
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen (Százszorszép u.) 270
nöl telek 74 nm házzal, összközművel, 25 m utcafronttal.
Ikerház építésére alkalmas. I.ár: 20,9 mFt. Tel.: 30/251-
1326.
* Turán (Bp-től 45 km-re) összközműves telken, főútvon-
alon lévő 120 nm-es, dupla garázsos, tetőteres, galériás
(nappali + 3 hálószoba + 2 fürdőszoba), egyedi megje-
lenésű és építésű családi ház igényeseknek eladó. I.ár:
15,9 mFt. Tel.: 20/494-8033, 18 óra után 28/466-783.

* Gödöllő központjában, az Ambrus közben (zöld ház), vilá-
gos, csendes, 1. emeleti, nagyerkélyes, 74 nm-es lakás
eladó. I.ár: 14,5 mFt. Tel.: 70/375-7507.
* Kartalon családi ház eladó. 2 szoba összkomfortos,
konyha, fürdőszoba, előszoba, cirkófűtés, 320 nöl telekkel,
azonnal beköltözhetően eladó. Kisebb panelt beszámítok.
Tel.: 70/572-9947.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2001-ben épült társasházban
90 nm-es lakás kertkapcsolatos terasszal és 2 db garáz-
zsal eladó. 2 szoba, amerikai konyhás nappali, beépített
fabútorok, igényes, szépek. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/3839-
175.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház
garázzsal, 22,5 m Ft-os irányáron eladó a Rákóczi F.
utcában. Tel.: 70/593-0427, 70/580-9308.
* Bagon családi ház sürgősen eladó. Tel.: 30/261-4920.
* TELEK - Gödöllőn, a Szabó Pál utcában építési telek
eladó! Tel.: 30/363-2438.
* Gödöllő kertváros szívében eladó azonnal beköltözhető
összkomfortos, kétszintes családi ház (alul üzletnek, felül
lakásnak), kétgenerációnak, összeköltözőknek, nagyc-
saládnak. 200 nöl telken, jó környezetben, parkolási
lehetőséggel. Tel.: 30/360-3935.
* Szada belterületén, zöldövezetben, az M3 autópályától 3
km-re 970 nm-es telken összközműves, igényesen beren-
dezett, kétszintes + tetőteres családi ház kétállásos
garázzsal sürgősen eladó. I.ár: 30 mFt. Tel.: 30/271-1373,
30/324-7593.
* Gödöllő, a Kossuth L. utcában csendes helyen 2 szobás,
magasföldszinti lakás felújított állapotban eladó. Ár: 12,7
mFt. Tel.: 30/377-6364 vagy 413-139.
* Eladó a városközpontban egy 74 nm-es, 2002-ben épült
sorházi lakás kis kerttel, garázzsal. I.ár: 24 mFt. Tel.:
30/9841-304, 20/381-9916 - tulajdonostól.
* SÜRGŐSEN eladó Budapest PESTSZENTLŐRINC új vá-
rosközpontjában (XVIII. kerület) egy 2002-ben épült, mediter-
rán stílusú lakóparkban 2. emeleti, 33 nm-es, amerikai kony-
hás lakás. EXTRÁK: 24 órás portaszolgálat, biztonsági kame-
rák a lépcsőházakban, lift, beépített gardróbszekrény, videó
kapu-telefon, beépített konyhabútor és kerámialapos tűzhely,
egyedi (cirkó) fűtés, saját vízóra. Iá.: 9,9 MFt. Tel.: 20/47-
962-48 vagy 20/911-8643. Magyartölgy Mérnöki Iroda *
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333.
* Egy udvaron lévő 3 kertes ház középső háza eladó, 65
nm-es felújított, gáz, víz, csatorna bekötve, kertrész tar-
tozik hozzá. Gödöllői csere is érdekel. I.ár: 9,5 mFt. Érd.:
20/921-3357, egész nap.
* Eladó Gödöllőn a Szabadság téren egy 1,5 szobás, telje-
sen felújított lakás sok extrákkal (beépített fenyő konyha-
, előszobabútor, riasztó, klíma, stb.). Ár: 11,5 mFt. Érd.:
20/222-4294, 423-041, egész nap.
* Palotakerten 1 + 2 félszobás, 62 nm-es, parkra néző
öröklakás eladó. Tel.: 70/519-8479, 17 ó után.
* Sürgősen eladó a János utcában otthonos, 1. emeleti, 42
nm-es lakás. Konvektoros, egyedi vízóra, alacsony rezsi.
I.ár: 10,2 mFt. Tel.: 30/655-7511.
* Gödöllőn a városközpontban, bútorozott, felújított 44
nm-es, 1. emeleti, 1+félszobás lakás jó közlekedési
lehetőségekkel, tehermentesen eladó. I.ár: 10,5 mFt.
Érd.:30/330-0735.
* Gödöllőn a János utcában 54 nm-es, konvektoros, erké-
lyes lakás tárolóval eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/343-
6284.
* Eladó Gödöllőn, Röges u. 37. sz. alatti ingatlan 6000 nm,
felújításra szoruló házzal. I.ár: 53 mFt. Érd.: 416-212.

* Gödöllőn, Erdőszél utcában 480 nm beépíthető, ápolt,
gondozott víkendtelek eladó. Víz, villany, gáz bevezetve.
Tel.: 20/9425-409.
* Sürgősen eladó Gödöllőn 2 szoba összkomfortos lakás
garázzsal. Érd. lehet 10 óra előtt vagy 15 óra után: 417-877.
* Diófa utcában 1200 nm-es telek eladó. Tel.: 20/442-
5266, 418-241.
* Gödöllő központjában 2 szobás, 60 nm-es, 2. emeleti
lakás teljesen felújítva és berendezve eladó, vagy hosszú
távra kiadó. Érd.: egész nap: 20/498-7600, 19 óra után:
421-110.
* Eladó Csömör panorámás és központi részén egy 1997-
ben épült társasházi lakás. Saját, bekerített kertrésszel és
fedett kocsibeállóval. Ár: 20 mFt. Tel.: 70/3821-309.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen eladó egy 64 nm-es 2
szobás, teraszos lakás. I.ár: 11 mFt. Szintén Palotakerten
eladó egy 44 nm-es 1,5 szobássá átalakított lakás. I.ár:
9,9 mFt. Tel.: 20/3961-150.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (170 nm) nappali,
4 hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, háztartási
helyiség, gardrób, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol,
illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* CSANAK legszebb részén ikerház fele (176 nm) nappali, 4
hálószoba, 2 fürdőszoba, konyha, kamra, gardrób, háztartási
helyiség, pince, garázs eladó. Támogatott hitel, szocpol,
illetékkedvezmény. Ár: 29,9 MFt. Tel.: 20/999-5104.
* A városközpontban 86 nm-es üzlethelyiség, fölötte
ugyanakkora 3 szobás lakás eladó. Tel.: 20/553-6284.
* Jászapátiban a központhoz közel felújított, fürdőszobás
kis parasztház kis saroktelken 2,6 mFt-ért eladó. A gyó-
gyfürdő csak 10 perc. Tel.: 20/414-2133.
* Budapesttől 30 km-re, Váctól 7 km-re Vácdukán 1100
nm-es építési telkek 5,1 és 3,7 mFt-os irányáron eladók.
Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn a központban másfél szoba + étkezős 51 nm-
es konvektoros lakás + garázs eladó. Iá.: 12,3 mFt. Tel.:
30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti 2 szoba összkomfortos új
lucfenyőház 580 nm telekkel reklámáron 17,9 mFt-ért
eladó. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti, új földszintes 3 szoba + nappalis
családi ház 516 nm telekkel eladó. Hitel + szocpol igénybe
vehető. Iá.: 25,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn belvároshoz közel 5 szobás családi ház 657 nm
telekkel eladó. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn az Alvégben 177 nm lakóterű, 2 generáció
részére alkalmas, két külön bejáratú lakrésszel rendelkező
családi ház pincével, garázzsal, 500 nm-es rendezett
telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 960 nm-es ikerház építésére is
alkalmas saroktelken, 100 nm alapterületű, 2 és fél szobás
bővíthető családi ház, garázzsal, melléképülettel, fúrt kút-
tal. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 95 nm alapterületű, nappali +
5 szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi ház műhellyel,
garázzsal, 300 nöl-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá:
29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű nappali + 4
szobás, 3 fürdőszobás jó állapotban lévő, igényes kialakítású csalá-
di ház pincével, kertkapcsolatos terasszal, 1100 nm-es parkosított,
ősfás,  széles telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, összesen
140 nm lakóterű, nappali + 3 szobás családi ház 2 vizes-
blokkal, terasszal, 220 nöl-es örökzöldekkel beültetett
telekkel. Iá: 33 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn (Palotakerten) jó állapotban lévő 62 nm-es, 1
+ 2 x fél szobás, pakra néző erkélyes lakás, saját pincével
és tárolóval. Iá: 10,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn a Blahai dombon 115 nm lakóterű, nappali + 3
és fél szobás polgári családi ház, nagy terasszal, beépített
tetőtérrel, 1220 nm-es parkosított telekkel. Iá: 32 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, telje-
sen felújított erkélyes lakás, beépített gépesített kony-
habútorral, új nyílászárókkal. Iá. 13,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves
építési telek, 60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 3 éve épült, 3 külön lakrésszel rendelkező, 205
nm lakóterű, 3 szintes családi ház 320 nöl-es panorámás
telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű
5 szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállá-
sos garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 25,9
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai dombon 760 nm-es panorámás, ősfás
telek, kis borospincével eladó. Iá: 17,8 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS  ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás,
konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár: 10,8MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező
hitellehetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu 
* ÚJ LAKÁS 70% elkelt! Gödöllő központjában a Szent
Imre utcában, 40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű
lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel,
szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* 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 felújí-
tott lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pin-
cerész. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és  nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es
családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2
terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Ár:
60MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új
építésű, 42m2-es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerké-
lyes lakások, liftes házban, kedvező hitellehetőséggel lekö-
thetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-
es, 2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitelle-
hetőséggel leköthetők, augusztusi átadással. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi
ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszóme-
dence, duplagarázs, 936m2-es parkosított telek. Ár: 55MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 152m2-es, 1nap-
pali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2
terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs, 400m2-es telek. Ára,
emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,8MFt-tól.
Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* LAKÁS  ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában,
IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított,
erkélyes lakás+ tároló. Ár: 12MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó
állapotú, 74m2-es, 2+félszobás, II. emeleti lakás eladó.
Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz, 25m2
garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő -Erzsébet körúton,
azonnal beköltözhető állapotban, 2004-ben felújított,
63m2-es, 2szobás, teraszos lakás eladó, teljesen új kony-
habútorral. Ár: 11.850.000,-Ft INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi
területen, panorámás, 928m2-es ősfás telek, 70m2-es
felújítandó házzal eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken.
Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gáz fűtés, terasz, garázs, műhe-
ly, 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, kon-
vektoros fűtés, 587nm telek. Ár: 23,8MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár: 25MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es, 1nap-
pali+5szobás családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás
terasz, tároló, 32nm-es padlófűtéses garázs, 730nm-es
panorámás telek. Ár: 35MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, új építésű, 110nm-es, 1nap-
pali+2szobás családi ház. 4 terasz, duplagarázs, beépí-
thető 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, 1nap-
pali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2 terasz, 18nm
garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár: 24MFt INGAT-
LANBANK 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
* HÁZ Gödöllő -Blaha, igényesen megépített, 95nm-es,
1nappali+3szobás családi ház. 2 fürdőszoba, terasz,
tároló, duplagarázs, kút, parkosított, 760nm-es telek. Ár:
23,6MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes
kialakítású, 115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es
padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló,
20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 30,5MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

* Családi ház - Gödöllőn - Nappali + 2 szobás könnyűsz-
erkezetes, 70 m2, cserépkályhafűtéssel, 50 m2 terasszal,
csodálatos panorámával, üdülő övezetben. A teraszos
kialakítású telek 1035 m2. Gödöllői lakáscsere lehetséges.
Ára: 16,7 millió Ft. INGATLANBANK Ferenczné/Éva T: 70
456 2102
* Családi ház - Bag új lakónegyedében. 6 éve épült, 100
m2-es, téglaépítésű nappali + 2 + 1/2szobás, családi ház
768 m2 telekkel. Panoráma a Galga völgyére. Nagyon jó
közlekedési lehetőséggel. Ára: 14 millió Ft. INGAT-
LANBANK Ferenczné/Éva T: 70 456 2102 
* Kis ház - Máriabesnyőn - Klapka úton 44 méter
utcarésszel 1295 m2 két utcára nyíló telken, 50 m2 villan-
nyal, vízzel ellátott  2 szobás téglaépület. Vállalkozásra
alkalmas. Ára: 14,5 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Lakás - Gödöllő - Kazinczy krt-on 52 m2 felújítandó 4.
emeleti 2 szobás lakás 8 m2 pincerésszel, gázkonvektoros
fűtéssel. Ára: 9,5 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Lakás - Gödöllő - Ambrus Z. közben  64 m2 nappali + 2
félszobás 2.emeleti teraszos lakás.
Ára: 14,5 millió Ft. INGATLANBANK Ferenczné/Éva T: 70
456 2102
* Lakás - Gödöllő -Erzsébet krt.-on 62 m2-es felújított 1
+ 2 1 szobás 3.emeleti lakás. Parketta és járólap burkola-
tok, beépített bútorok. Ára: 11,8  millió Ft. INGAT-
LANBANK Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Családi ház - Gödöllő - Honvéd u.-ban, pár percre a
belvárostól, iskolától, 97 m2, 3 szobás központi fűtéses
családi ház 482 m2 telekkel. Ára: 21,8 millió Ft. Gödöllőn
lakáscsere 1 emeletig szóba jöhet. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Sorház - Gödöllő - belváros. Igényes kialakítású nappali
+ 3 szobás tégla építésű 74 m2-es 3 éve épült lakás, kis
kerttel, terasszal. Ára: 25 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 456 2102 
* Öröklakás - központ - Gödöllő 102 m2 -es téglaépítésű
tetőtér-beépítéses, egyedi fűtésű, fiatalos lakás Ára: 27
millió Ft. INGATLANBANK Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Családi ház - Gödöllő - haraszt keresett részén - 128 m2
4 szobás, 2 fürdőszobás összközműves családi ház, némi
felújításra szorul. Saroktelek, 500 m2..
Terasz, garázs, tároló. Ára: 27 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 456 2102  
* Sorház - Gödöllő - központban, 2001-ben épült 92 m2-
es, nappali + 2 szobás lakás, 4 lakásos sorházban. 1494
m2 gondozott kert, terasz, dupla garázs. Ára: 27,5 millió
Ft. INGATLANBANK Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Családi ház - Gödöllő - Tábornok u.-ban 2 generá-
ciónak alkalmas 2 szintes, 6 szobás, 2 fürdőszobás
családi ház.. Lakótér 268 m2. Garázs, ipari áram.
734 m2 telek.  Iskola, orvos, buszmegálló közelben.
Ára: 35 millió Ft, INGATLANBANK Ferenczné/Éva T:
70 456 2102
* Családi ház - Veresegyház - Öreghegyen 62 m2-
es nappali + 2 szobás új építésű családi ház 972
m2 telekkel. Ára: 24 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 4562102
Telek - Veresegyház - Széchenyi dombon 943 m2 sarki
építési telek. Utcán minden közmű. Panorámás, előtte
burkolt út. Ára: 11 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva Tel. 70 456 2102
* Családi ház - Veresegyház központjában - 2 utcára nyíló
300 m2-es telekkel sátortetős téglaépítésű felújított 80
m2-es ház. Nappali + 2 szoba, kertkapcsolatos konyha-
étkező-terasz, garázs. Ára: 23,2 millió Ft. INGATLANBANK
Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Családi ház - Aszódon- műút mellett 2 családnak alka-
lmas felújított 2 szintes  200 m2-es családi ház. Telek:
500m2. Garázs, melléképület. Ára: 23 millió Ft. INGAT-
LANBANK Ferenczné/Éva T: 70 456 2102
* Építési telek- Szada - Margita - Jól megközelíthető, sarki
l640 m2-es építési telek, rajta ásott kúttal. Erdő közeli.
Ára: 10,8 millió Ft. INGATLANBANK Ferenczné/Éva T: 70
456 2102
* HÁZ - Szadán igényes belső  elrendezésű, 130nm-es,  2
szintes , nappali + 4 szobás családi ház. Gyönyörű belső
kert,kis kerti tóval, medencével.eladó
Ár:35MFt.Ingatlanbank Pintér Mariann Tel.:06-20-
3981535
* HÁZ- Veresegyház, Öreghegyen, 2004-ben épült 67nm-
es nappali+ 2 félszobás családi ház, panorámás 972 nm
telekkel, rendezett kerttel eladó. Ár: 24MFt Ingatlanbank
Pintér Mariann Tel.:06-20-3981535

Apróhirdetés
felvétele Gödöllőn, 
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Értesítem a lakosságot, hogy a

"TÁDÉ" Bizományi
üzlet július 1-vel bezárt!
A megmaradt áru átadásáról, illetve

átvételérõl az esti órákban lehet
érdeklõdni a következõ telefonon: 

70/3840-363
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* HÁZ- Erdőkertes , kétgenerációs, 3 szintes családi ház,
2x99 nm + tetőtér,    2 nappali , 4szobás családi ház,
eladó. Ár: 36 MFt. Ingatlanbank Pintér Mariann Tel.:06-
20-3981535
* LAKÁS- Gödöllő központjában  kertes  társasházban
újszerű, 2002-ben épült  44nm-es 1 szoba, konyha,
fürdőszobás lakás, 15 nm terasszal, + 200 nm kerttel
eladó. Ár:10,5 Mft. De lehet kert nélkül is. Közös költség
nincs. Ha fiatalos lakást keresel ezt nézd meg.
Ingatlanbank Pintér Mariann Tel.:06-20-3981535
* LAKÁS- Gödöllő központjában 44 nm 1+1/2 szobás
5.emeleti megfelelő állapotú lakás, liftes házban eladó. Ár:
10 MFt.Gödöllő környéki kis házat 8MFt-ig beszámít.
Sürgős! Ingatlanbank Pintér Mariann Tel.:06-20-3981535
* LAKÁS - Gödöllő, János u-ban , 30nm , 1 szobás , fiat-
alosan felújított,  csendes belső kertre néző, francia erké-
lyes lakás eladó. Ár: 8,5MFt. Ingatlanbank Pintér Mariann
Tel.:06-20-3981535

ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes
kialakítású, 133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2
fürdőszobás családi ház, garázzsal igényesnek kiadó.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* Gödöllőn az Ambrus közben 64 nm-es, 2 és félszobás,
erkélyes lakás kiadó hosszú távra. 70 eFt + rezsi + kaució.
Tel.: 20/9570-749.
* Gödöllőn a kertvárosban, az egyetemtől 15 percre külön
lakrész nem dohányzó egyetemista fiú részére 28 ezer Ft-
ért kiadó. Tel.: 20/414-2133.
* 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.
* Apa és 12 éves lánya lakhatásért segítőkész anyukát
keres! Alacsony, vékony, házias, nem dohányzó! Egy
hasonló korú kislány nem akadály! Tel.: 20/430-0348.
* János utcai kétszobás lakásba nemdohányzó hölgy bér-
lőtársat keresek, augusztus 1-től. Érd.: 30/515-1143.
* Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás lakás (1 + 2 egymásból
nyíló félszoba) szept. 1-től kiadó. Érd.: 20/381-6226.
* Egyetemista lányok részére az egyetemtől 5 percre 3
szobás, felújított családi ház kiadó. Érd.: esti órákban:
20/3415-196, sz-cs.: 8.30-15.30
* Albérlet kiadó! 2 szobás, 61 nm-es, Palotakerten, erké-
lyes, bútorozatlan. Ár: 49 eFt + rezsi. Tel.: 20/556-2501.
* Kiadó Gödöllőn a Fenyvesben 3 szoba összkomfort
hosszú távra, alacsony rezsivel, kocsibeállóval, udvarral +
2 havi kaució. Érd.: 30/214-5031.
* 54 nm-es bútorozott kertes ház Gödöllőn, tisztességes
embereknek kiadó. Tel.: 70/226-1737, 20/3905-387.
* Kiadó lakás: berendezett 2 szoba összkomfort. 60 eFt +
rezsi + 2 hónap kaució. Beköltözés: szeptember. Tel.: 415-
612.
* Gödöllőn központi fekvésű, 76 nm-es 2,5 szobás
összkomfortos lakás hosszú távra kiadó. Ár: 65 eFt/hó +
rezsi. Tel.: 20/9641-386.
* Panorámás telken új építésű, télen is lakható faház
kiadó. Fiatal, autóval rendelkező párnak ideális. Tel.:
30/21000-48.
* Gödöllőn, az Ambrus Z. közben 64 nm-es, 1. emeleti,
erkélyes lakás 2005. okt. 1-től kiadó! Érdeklődni a
30/456-6663 telefonon.
* Gödöllőn a Szabadság úton kétszobás kertes ház garáz-
zsal kiadó. Érd.: 70/2211-927.
* Olcsón kiadó különálló kétszobás családi ház csendes
helyen, egyetemtől 10 percre, 2-3 egyetemista részére.
Komfortos, alacsony rezsivel. Érd.: 70/5700-310.
* Lakás kiadó Gödöllőn hosszú távra, igényesnek! Jó
közlekedés (HÉV, busz, autópálya közel), zárt parkoló,
bútorozott, havi 55 eFt + rezsi (cirkófűtés), 2 havi kaució.
Tel.: 30/2917-806.
* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás lakás kiadó, kon-
vektoros, erkélyes. Érd.: 30/9111-771.
* Gödöllő, Szent János utcában 54 nm-es felújított lakás
diákoknak kiadó. 70 eFt + rezsi. Tel.: 20/9694-017.
* 3 szobás lakásba két lány harmadik lány személyében
lakótársat keres kis szobára. Tel.: 20/201-1702.
* Kiadó egyszobás, bútorozott lakás Gödöllőn, a Szent
János utcában. Érd.: 20/443-2643.
* Gödöllőn a Szabadság téren 2 szoba, étkezős, 61 nm-es,
1. emeleti lakás bútorozatlanul, hosszú távra kiadó! 60
eFt/hó + rezsi + 2 havi kaució. Remsey krt-i mélygarázs-

ban 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.
* Összkomfortos szoba-konyha különálló épületben kiadó,
ugyanitt mezőgazdasági termények is kaphatók. 1800-
2000 Ft/q. Tel.: 430-510.
* Gödöllő János utcában 1. emeleti, 2 szobás, konvektoros
lakás kiadó. Érd.: 30/370-9803.
* Kossuth Lajos 1,5 szobás, földszinti, most felújított
lakás igényesnek hosszú távra kiadó. Tel.: 30/511-0483.
* Diákok, munkásbrigádok! Családi ház kiadó min. 4 fő
részére. 3 szoba, konyha, 2 fürdőszoba. Tel.: 28/432-757,
20/567-8901.
* 3 szobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó a Dózsa
György úton, kábeltévé internet van. Tel.: 70/283-1187.
* Egyetemisták részére az egyetemtől 300 méterre 1+2
félszobás, gázkonvektoros lakás kiadó. Tel.: 30/250-
4696.
* A városközpontban 3 szobás lakás egyetemista lányok
részére kiadó. Tel.: 20/553-6284.
* Szoba-konyhás kp-fűtéses komfortos albérlet
egyetemistáknak olcsón kiadó. Tel.: 28/419-927.

KIADÓ
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 70-132m2 -ig igény
szerint, egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai
parkolóval. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* OLCSÓN BÉRBEADÓ ÜZLET Gödöllő központjában,
100nm-es szuterén vállalkozás céljára kiadó. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* 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.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiség kiadó. Érd.: 30/20-
200-50.
* Üzlethelyiséget keresünk Gödöllő belvárosában (kb 40
nm-től). Tel.: 20/332-6181.
* Új üzlet kiadó a belvároshoz közel, berendezve, klímával,
fodrászoknak, kozmetikusoknak havi 25 eFt + rezsiért.
Tel.: 70/280-2276.
* Bio-Fitt Center Gödöllő Állomás út 1-2/A (vasútállomás-
sal szemben) 90 nm-es légkondícionált terem szabadidős
programok (sport, egyéb zártkörű rendezvények) alkalmi
lebonyolításához kiadó. Tel.: 20/9511-138.
* Gödöllő városközpontjában 75 nm-es üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel kiadó. Tel.: 30/9717-337.
* Gödöllő központjában (Gábor Á. u. 1.) 31 nm-es emeleti
helyiség kiadó. Érd.: 20/519-5992.
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra
kiadó. Tel.: 20/9420-455.

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.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves
munkákat, gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést,
tapétázást. Tel.: 30/529-9722.
* 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-
, i l letve vízszerelési munkákat vállalok . Tel.:
70/528-9720.
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* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel.: 30/20-200-45, 30/528-7777.
* Kőműves- és ácsmunka, festés, tapétázás, gipszkar-
ton 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.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és
nemzetközi) meglepetések nélkül, garanciával, cso-
magolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy
30/924-3216.
* Kiutat mutatunk a hiteldzsungelből! Testreszabott
hitelek lakásra, hitelkiváltásra, szabad felhasználásra.
Tel.: 20/936-6336, 30/338-4637.
* LAKATOS munka: automatizált kapuk, tolókapuk,
kerítések, korlátok készítése, egyéb fémszerkezeti
munka. Tel.: 20/355-9709.
* Gyógypedikűr , tyúkszem, bőrkeményedés, benőtt
vastag gombás köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Pedikűr szalonom Gödöllő Szabadság út 13. sz. alatt a
buszpályaudvarral szemben található. 25 év szakmai
háttér. Bejelentkezés telefonon: 20/532-7275.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Kőműves, burkoló, homlokzatszigetelő, festő,
tapétázó, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtéssz-
erelő, ács-, állványozó-, tetőfedő munkákat, valamint
komplett lakásfelújítást vállalunk. Munkamegrendelés
és információ: 37/541-559 vagy 30/9285-957.
* Kőműves munkát, ácsmunkát, házak külső
hőszigetelését, szobafestést, tapétázást gyorsan és
szakszerűen kivitelezve vállaljuk. Hívjon bizalommal!
Tel.: 70/209-4207.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-
122.
* Svédmasszázs! Sok szeretettel várom a kedves
vendégeket relaxáló és frissítő masszázsra, aro-
materápiás készítményekkel és speciális gyógyhatású
krémekkel Gödöllőn, a Patak téri női fodrászatban!
Érd./bejelentkezés: 70/218-6486.
* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű
felújítása (kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás,
homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gip-
szkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás).
Kivitelezés anyagbeszerzéssel együtt is. Tel.: 20/230-
5240.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása,
felújítása, áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok
készítése, megrendelésre! Tel.: 486-029, 70/384-
8711.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Gödöllő,
Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.
* BURKOLÁS - garantált minőségi munka.
Gyerekszobákba rajzfilmfigurák festését vállalom. Tel.:
20/988-7848.

OKTATÁS
* Studio Online Nyelviskola - Angol, német, olasz, fran-
cia és spanyol oktatás csoportban és egyénileg.
Csoportos óradíjak 255 Forinttól, egyéni órák már
1950 Forinttól (nettó árak). Fordítás, tolmácsolás.
Telefon: (20) 216-62-40. Gödöllő, Állomás tér 5. (a
vasútállomással átellenben) www.studioonline.hu
* Angol nyelvtanulás, korrepetálás minden szinten
diplomás nyelvtanárnál. Tel.: 20/933-2324.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, min-
den korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos
(max. 4 fő), nyári intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel.: 30/274-
1797.
* Angol fordítást vállalok! 06-20-99-626-55, dinka-
beni5@freemail.hu
* Angol nyelvtanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást vállal. Tel.: 30/658-6284.
* Gödöllőn személy és vagyonőri tanfolyamot indít
hatósági és fegyvervizsgával a TESTŐRMESTER Kft.
még érettségi nélkül. Részletfizetési lehetőséggel. Tel.:
30/686-4107.

TÁRSKERESÉS
* 42 éves 180 cm, 85 kg férfi korrekt, megbízható tár-
sat keres 38 éves korig. Csinos, ápolt legyél, gyerek
nem akadály! Gödöllő és környéke. Tel.: 30/409-1067.

ADÁS~VÉTEL
* Eladó 2db gázkonvektor (FÉG) 17eFt/db, 1db 80 l-es
villanybojler 8eFt, 1db 500W-os mozgásérzékelős
lámpa + pótégő 3eFt, 4 részes világos szekrénysor
26eFt. Tel.: 20/462-68-15
* Bontott építőanyag, cserép, szaniter, stb olcsón
eladó. Tel.: 20/9449-524.
* Eladó folyton égő kályha, 4 részes, világos
szekrénysor, 2 db ágyneműtartós heverő, 250 literes
betonkeverő, 400 V-os építési felvonó. Tel.: 20/4731-
362.
* Termékváltás miatt üzletberendezés sürgősen eladó!
Érd.: 20/914-8501.
* Bontott tégla eladó, 6 Ft darabja. Tel.: 20/591-7561.
* 3 részes barna szekrénysor (+3 felső rész), 2x3 m-es
szőnyeg újszerű állapotban olcsón eladó. Tel.: 20/343-
0088.
* Eladó 2 hónapja vásárolt modern szekrénysor, hossza
3 m, 2 db fémhajlított új fotel, 1 db fenyő dohányzóasz-
tal, 1 db fenyő konyhaasztal. Helyszűke miatt áron alul
eladó, továbbá 1 db 400-as Hilti szögbelövő, 1 db
köszörű, fűrészek, bádogosollók, fúrók, fogók,
palózáshoz való szerszámok, 1 db csősatu, 1 felújí-
tandó Camping kerékpár, stb. Érd.: 30/426-6170,
30/306-3301.
* Eladó jó állapotban lévő sötétbarna - fehér kony-
haszekrény zöld márványmintás munkalappal, rozsda-
mentes, 2-es mosogatótálcával. Alul - felül 3 - 3 elem.
Érd.: 404-567 este, 20/551-8976 és 20/533-0739
nappal.
* Eladó Gödöllőn a Remsey körúton 1 db 1,6x2 m fran-
ciaágy, 2 db éjjeli szekrény, 2 db 0,8x1,2 m és 2 db
1,2x1,7 m szőnyeg, 1 db üveg dohányzóasztal, 3 db
panoráma függöny 1,8 m-es karnisokkal, 1 db 1,4 m
előszobafal. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/241-
7329.
* Profilváltás miatt SZIKVÍZ ÉS PALACKOZÓ ÜZEM
gépekkel, üzletkörrel eladó. Tel.: 30/387-7854.
* Egyedi emeleteságy, kuckós, polcos; talpas csúszda:
piros-kék-sárga, valamint 6 db-os szekrénysor olcsón
eladó. Érd.: 20/9437-463.
* Használt, nagyméretű akasztós szekrényt keresek
megvételre, kedvező áron. Tel.: 30/520-9845.
* Bontott üzemképes lemezkazán 15 eFt. Tel.:
20/9724-056.
* Jó állapotban lévő mágnesfékes szobabicikli eladó
(25 eFt) vagy babakocsira cserélhető. Tel.: 20/399-
8145.
* Olcsón eladó 16 kalapácsos terménydaráló Gödöllőn.
Tel.: 412-629.
* 30 db Nikutso Grouphon V4 típusú telefonkészülék,
beépíthető alközponttal, újszerű állapotban eladó. I.ár:
120 eFt. Érd.: 20/456-1430.
* SZKIF sátras utánfutó elősátorral eladó. I.ár:
100.000 Ft. Tel.: 30/458-0453.
* 400 literes Gorenje hűtőláda eladó. 20 000 Ft. Tel.:
30/544-9958.
* Régi pianínó kitűnő állapotban eladó! Tel.: 20/553-
6284.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full +
bőr. Tel.: 20/363-97-10.
* Eladó SKODA 120, 1989-es, augusztusig érvényes
műszakival. I.ár: 30 eFt. Tel.: 20/3466-004.
* 2006-ig vizsgázott, garantáltan 96 ezer km-t futott
RENAULT TWINGO kitűnő állapotban + 4 téli gumival eladó.
Tel.: 30/3492-000.
* SEAT IBIZA (1987-es) lejárt műszakival, bontásra eladó.
Ár megegyezés szerint! Érd.: 20-3135-816.
*Eladó Volskwagen Polo 1.1 1983-as évjárat. Műszaki érv.:
2006. aug-ig. I.ár: 180 eFt. Érd.: 70/272-9668.
* Vennék Suzuki vagy Daewoo 2-3 éves autót, magán-
személytől. Zsigriné. Tel.: 20/519-6023.
* Skoda Octavia 1.4 eladó! 2003. 10. havi, légkondival,
vonóhoroggal, tetőcsomagtartóval. I.ár: 2.650.000 Ft. Tel.:
30/458-0453.
* Opel Vectra 2000 köbcm-es, 1990-es évjáratú, friss
műszakival eladó. I.ár: 500 eFt. Tel.: 465-572.
* Simson Kio motor optikai tuning eladó. I.ár: 70 eFt. Tel.:
465-572.

ÁLLAT
* Elveszett 2005. augusztus 7-én a Vasvári Pál u. 14-ből
egy 6 hónapos beagle kiskutya fehér alapon fekete és
zsemle foltok. 6 éves kislány várja. Természetesen a meg-
találónak vagy a nyomravezetőnek magas jutalom! Tel.:
20/939-1053 vagy csak üzenetrögzítő: 28/423-481.

EGYÉB
* Üdüljön Szovátán! Barátságos házias családnál meg-
fizethető áron. Télen-nyáron Tel.: 0040/265577066,
László János.
* Mézakció! Export minőségű akácméz 799 Ft/kg, veg-
yes méz 669 Ft/kg áron. 7,5, 15, 20 kg-os kiszerelés-
ben eladó. Tel.: 511-736.



2005. augusztus 18. Gödöllői Szolgálat 15

A Hajós Alfréd Általános Iskolában
működő uszoda felújítási
munkák miatt zárva tart.
Nyitás várható időpontja:

2005. szeptember 1.

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!

„MARGITA 344,2“ TURISZTIKAI ÉS SPORT EGYESÜLET AUGUSZTUSI 
PROGRAMAJÁNLÓJA

20-27.: ALFÖLDI KERÉKPÁROS KÉKTÚRA. Indulás: 8 órakor Gödöllõ vasútállomásról
vonattal Sátoraljaújhelyig. Útvonal: Sátoraljaújhelytõl az MTSZ által elõírt útvonalon a
kötelezõ ellenõrzõpontok érintésével Szekszárdig (880 km). Szállás: saját sátorban, étkezés:
önellátó. A sátrat és csomagokat mindenki saját maga szállítja!
27.: MÁLYVÁD 55 - 40 - 30 - 20 gyalogos teljesítménytúra
Nemzeti gyalogos és terepfutó bajnokság futama rajt: Gyula, Semmelweis Eü. Iskola 6-8
óráig 600 Ft.
28.: SÁRKÁNYI ÕRÜLET utcai futóverseny. Rajt: Bakonysárkány. Táv: 4 km és 23,1 km.
Inf.: 34/310-287

A rendezvényekrõl bõvebb információ: 28/421-737, 30/2953-666.
palffytibor@invitel.hu, www.margita.fw.hu

Kedvezményes együttműködés

Dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere és a
mogyoródi AQUAPARK együttmûködési meg-
állapodást kötött, amelynek értelmében elõsegí-
tik a gödöllõi lakosok mogyoródi Aquapark szol-
gáltatásainak olcsóbb igénybevételét. Az együtt-
mûködés értelmében a gödöllõi lakosok 15 %
kedvezménnyel vehetik meg a jegyeket.

Jegyvétel és információ: 20/350-8592.

Almásy László nevét sokan Az angol
beteg című, Oscar-díjas film kapcsán
ismerték meg. A neves Szahara-kutató
110 esztendeje született. Ebből az alka-
lomból nyílik kiállítás a királyi kastély-
ban.

A „Sem angol, sem beteg, sem fasiszta“ címû
fotótárlat augusztus 19-én nyílik, s ezzel egy-
idõben Tóth-Szöllõs András azonos címû, vala-
mint Abu Ramla címû filmjei lesznek láthatóak. 

A kiállítást szeptember 4-ig, a királyi kastély
Lovas termében tekinthetõ meg.

De ki is volt valójában Almásy László Ede?
1895. augusztus 22-én született a Vas megyei

Borostyánkõn. Apja neves földrajzkutató volt,
aki maga is szervezett expedíciót Ázsiába. Már
gyermekkorában érdekelte a technika, a repü-
lés. 1921-és 1931 között számos expedíció ve-
zett a Szahara ismeretlen területeire, és elõször
a világon repülõgépet használt. Az Egyiptomi
Térképészeti Intézet térképészeként rengeteg
fehér foltot tüntetett el a Líbiai sivatag térképé-
rõl.

Almásy László Edét korának egyik legna-
gyobb felfeldezõjeként tartják számon. A kirá-
lyi kastélyban nyíló kiállítással régi adósságát
törleszti a hazai közélet. Személyével kapcso-
latban téves legendák élnek ma is. Ebben jelen-

tõs szerepet játszik Az angol beteg címû film is.
A kiállítás szervezõinek célja, hogy egy kicsit
„rehabilitálják“ õt. Bemutatják azokat a csodá-
latos felfedezéseket, amelyeket a Szaharában
tett, de céljuk az is, hogy felhívják a figyelmet
kiváló irodalmi stílusban írt könyveire is.

A kiállítást Pálosi Júlia és Tóth-Szöllõs And-
rás rendezi.

Sem angol, sem beteg, sem fasiszta - neves felfedező

Almásy-kiállítás a kastélyban

gróf Almásy László

Kis városunkból 2005. július 28. és au-
gusztus 5. között 27 sportoló fiatalnak
volt szerencséje kijutni német testvér-
városunk, Giessen sporttáborába. A
résztvevõk, a helyieken és a magyar fia-
talokon kívül a lengyelországi Morag-
ból és az angliai Winchesterbõl érkez-
tek. A tábor az „Idegenekbõl barátok
lesznek“ jelszó alatt számos kulturális-,
szórakoztató és sportprogramot nyújtott.
A sportos, játékos vetélkedõk során ve-
gyes, nemzetközi csapatok küzdöttek
egymás ellen, így a feladatok elvégzése
közben, az idegen (angol, német) nyel-
veket gyakorolva új barátokra lelhettek a fiata-
lok. A nem mindennapi sportok (pl.: vízisí,
sportlövészet) kipróbálása mellett, a kölni ki-
rándulás bizonyult a legélvezetesebb program-
nak. A tábor mottójához híven a hét végére a fi-

atalok barátokként hagyták el Giessent, s re-
mélhetõleg a nemzetközi ifjúsági tábor idén
megkezdõdött második sorozata is folytatódni
fog az egyes résztvevõk hazájában.

(a.)

Sport

Idegenekből barátok lettek

Olvasóink megszokhatták már, hogy
lapunkban, lehetőségeink szerint, he-
lyet kapnak a városunk múltjával fog-
lalkozó, kordokumentumnak számító
írások. Örömmel adjuk közre dr. Makra
Csaba hozzánk eljuttatott írását, amely
városunk egészségügyének fejlődését
tárja az olvasók elé.

Barangolás Gödöllő egészségügyé-
nek múltjában (1. rész)

Trianon után anyagi és erkölcsi mélyponton
volt az ország. A húszas évek második felében
jött a gazdasági világválság, amely hazánkat
sem kímélte és a hárommillió koldus országa
lettünk. Az egészségügy is a mélyponton volt,
nehezítve az akkori kor elmaradt szociális és hi-
giéniás viszonyaival. Még városi viszonylatban
különbözõ egészségvédelmi intézmények mû-
ködtek (tüdõbeteg gondozás, anya- és csecse-
mõvédelem), vidéken szinte semmi. Minden ki-
látástalan volt, amikor jött a mentõangyal Jo-
hann Béla személyében. Az akkori idõk híres
kórboncnok professzora ösztöndíjjal két évet
töltött az Egyesült Államokban. Ez idõ alatt
nagyszerû ismeretekre tett szert, és megszerez-
te Magyarország számára a Rockefeller Alapít-
ványt, amely hatalmas összeg volt. Ebbõl felé-
pült az Országos Közegészségügyi Intézet (ez a
Gyáli úton ma is mûködõ épülettömb), és a Ma-
gyar Királyi Ápoló- és Védõnõképzõ Intézet.
Komoly elõtanulmányok után elhatározták,
hogy az összes fennmaradó részét a faluegész-
ségügyre költik. Létrehozták az egészségügyi
mintajárás rendszerét. Ebbõl késõbb kilenc lé-
tesült, de a legfontosabb és elsõként megvaló-
suló a gödöllõi volt. 1926-ban három klinikus
orvos egy éves mindenre kiterjedõ felmérést
végzett Gödöllõn, Szadán, Valkón és Vácszent-
lászlón. Ezzel rögzítették a kiindulási helyzetet,
megjelölték a legelhanyagoltabb területeket,
ahol majd különös figyelemmel kell munkál-
kodniuk. A középpontba a család egészségvé-
delmét helyezték, a fõszerepet a védõnõknek
szánták.

Az volt a tervük, hogy a védõnõk rendszere-
sen látogatják a körzetükben élõ családokat és
általános tudásuk alapján tanácsokat adnak a
terhes anyáknak saját magukra és a csecsemõá-
polásra vonatkozólag. A család többi tagjait is
figyelemmel kísérik és ha olyan megbetegedés
gyanúját látják, amivel orvoshoz kell fordulni,

úgy a beteget oda irányítják. Egyébként táplál-
kozási, életviteli, higiéniás és egyéb egészség-
üggyel kapcsolatos hasznos tanácsokkal látják
el a családokat. Az általános egészségvédelem
munkája összpontosul az egészségügyi köz-
pontokban, az ún. Egészségházakban. Itt törté-
nik a családlátogatások adminisztrációs mun-
kája, itt folynak az orvosi vizsgálatok, rendelé-
sek, tanácsadások.

Úgy tûnik, hogy ennek a nagy prevenciós
munkának kb. 70-80 %-át valóban a védõnõi
hálózat végezte. Ezen újszerû munka jó meg-
szervezése érdekében létrehozták elsõnek a gö-
döllõi mintajárást, ennek központja lett az
1928-ban megépült Járási Egészségház. Itt
nyert elhelyezést a Mentõegyesület helyisége,
az iskolafogászat, a röntgen rendelõ, és labora-
tórium, az iskolafürdõk, a kvarcoló szoba és a
járulékos helyiségek (konyha, raktárak, ga-
rázs). Az elsõ emeleten a tisztiorvosi iroda, a
Stefánia Szövetség (védõnõi rendelõ) tanácsa-
dói helységek, tüdögondozó és a laboratórium.
A második emeleten a 12 személyes internátus
volt, a gyakorlati képzésen résztvevõ tisztior-
vosok, védõnõk, ápolónõk szálláshelyei és az
elõadóterem. Ugyanis évekig itt folyt a tisztior-
vosok elméleti és gyakorlati oktatása, úgyszin-
tén a védõnõk itt ismerkedtek meg a területi
munkával. Az iskolás gyerekek gondozása ab-
ból állt, hogy a járási tisztiorvos a szülõk és a
tanítók jelenlétében minden évben megvizsgál-
ta az I., II., III., IV. osztályos tanulókat. Közben
a gyerekek iskolai fogorvosi vizsgálaton és ke-
zelésen vettek részt, ez azt is jelentette, hogy el
is látták szuvas fogaikat. Ezzel párhuzamosan a
védõnõk ún. tisztasági vizsgálatot tartottak. Az
Egészségházat 1930. október 29-én avatták fel
nagy ünnepség keretében, amelyen részt vett a
minisztérium és a vármegye szinte minden ve-
zetõje. Itt voltak a Népszövetség Egészségügyi
Osztályának tagjai, akik Budapesten tartották
konferenciájukat, így e népes külföldi delegá-
cióban szinte minden európai állam képvisel-
tette maágt. Jelen volt a Rockefeller Alapítvány
három képviselõje is. Az Egészségház tanács-
termében dr. Endre László fõszolgabíró üdvö-
zölte a vendégeket, a járás köszönetét tolmá-
csolta a kormánynak. Johann professzornak,
Preszly fõispánnak, dr. Stoll Kálmán volt és dr.
Kontra László akkori tisztiorvosoknak. Majd
feltûnést keltve angolul, franciául és németül
köszönte meg a külföldiek érdeklõdését, és a
nemzetközi szolidaritásnak velünk, magyarok-
kal szemben éreztetett jótéteményét. Az Egész-
ségházat dr. Scholtz Kornél államtitkár avatta
fel. Ennek az eseménynek óriási hazai és nem-
zetközi sajtóvisszhangja volt. (folytatjuk)

Helytörténet

Felhívás
A gödöllõi „Életet az éveknek“ Nyugdíjas Klub
autóbusz-kirándulást szervez Kalocsára (székes-
egyház, kincstár, könyvtár, Viski Károly Múze-

um, Paprika Múzeum, Népmûvészeti Tájház)
megtekintésére. Indulás 6 órakor a mûvelõdési
központtól, útiköltség 2000 Ft/fõ. Jelentkezés
Mélykutiéknál a palotakerti trafikban 8-18 óra
között (11-tõl 14-ig zárva), vagy a 20/340-5574,
vagy 18 óra után a 28/410-807-es telefonszámon.Felhívás

Gödöllõ városa testvérvárosi hagyomá-

nyainak megfelelõen a 2005-ös évben is fo-

gad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és

a hollandiai Wageningenbõl. 

VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK

LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A

KÖVETKEZÕ IDÕPONTOKBAN:

– belgák: 2005. szeptember 8-11., 3 éjszaka

– hollandok: 2005. október 6-9., 3 éjszaka

Információ: www.godollo.hu. Jelentkezés:

Polgármesteri Hivatal, Mészöly Beatrix, tele-

fon: 529-140, e-mail: mbea@ godollo.hu.Véradás
Augusztus 31-én, szerdán,

8-tól 15 óráig várja a véradókat

a Magyar Vöröskereszt

a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban.
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MUZSIKA
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FIZIKAI 
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NORVÉG 

AUTÓJEL
GRAMM TÜZEL RÓMAI 1100

2 3 4 5

URÁN 
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HELYE
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PÁROS

EMÕKE!
SZEM. NÉVM. NÉVELÕ NITROGÉN
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BEC. EDWARD NAGYON RÉGI RÓMAI 50
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„A” PÁPAI 

KORONA
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VOLT (HÉDI)
HIDROGÉN
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KORTYOLNÁ

KARÁCSONY 

ELÕTTI IDÕSZ.

NEHÉZSÉGI 

GYORSULÁS
ÉS

NÉMET 

IGENLÉS
EGY NÉMETÜL

ÁTFUTNI
GÖRÖG VÁ-

ROSÁLLAM V.

AZONOS

BETÛK
TILTÓSZÓ

AMERIKAI 

TEVE 
IGEKÖTÕ

VIDÁMSÁG IDÕMÉRÕI

PIROS 

NÉMETÜL
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BETÛK

NUMERO
RUHÁT 

FELSEGÍT

GARÁZS

JELZÕJE
FÉLRE! EME

LENGYEL ÍRÓ
NÉMA 

UGAROD!

AZONOS

BETÛK

BICIKLIKEN

IGEKÖTÕ

TEMPÓD

NEHÉZSÉGI 

GYORSULÁS

MUZSIKUS 

(FERENC)

NEM HIDEG

AZONOS 

BETÛK

EGYMÁST 

KÖVETÕ 

BETÛK

SPANYOL 

AUTÓJEL

KILOMÉTERLÉTEZIK

NÉMA 

NÓTÁN!

MUTATÓSZÓ

NDK MOTOR

… NAGY 

EMBER 

(FILMCÍM)

OXIGÉN, 

MANGÁN

IPSZILON

EPERBÕL 

NYERT 

NEDÛN

SZÁRAZFÖLD-

BE NYÚLÓ

VIZE

DUPLÁN: 

MESEHÕS

BABASÍRÁS

… GEES

HOSSZÚ, 

KETTÕS 

MÁSSAL-

HANGZÓ

TOJÁS

NÉMETÜL

MAGYAR

VÁRMEGYE

VOLT

RÁDIUSZ

LÁNGÉSZ

RÓMAI 3

ITAL JELZÕJE
AZONOS

BETÛK

AJTÓN ÁT 

TÁVOZOTT1 MÉTER

József Attila: Magyarok

Beküldési határidõ: 2005. augusztus 25.

A 27. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Balatonparton, nádi világban / Megbújtam
egyszer, s csodaszépet láttam / Bóbitás nádon
nádiveréb-fészket / Sásbokor alján kis vízicsibé-
ket“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

lási utalványát nyerték: Bokorné Kozma
Julianna, Németh László u. 2., Cseri Tibor,
Kazinczy Ferenc krt. 28.
Az Önkormányzati Demokráciáért Alapít-
vány ajándékát nyerték: Tusán Jánosné,
Sasvár u. 114., Szabó Józsefné, Szõlõ u.14.
A Városi Filmszínház kedvezményekre jogo-
sító klubkártyáját nyerték: Sabján Beáta,
Ambrus köz 7., Mészáros Lászlóné, Szabadka
u. 6.

A kastélypark Gödöllõ egyik legszebb zöldfe-
lülete. A természetvédelmi oltalom alatt álló,
közel 28 hektáros területet a gödöllõiek és az
idelátogatók közparkként is használják. A kas-
tély fõszárnya elõtt található Erzsébet és Ferenc
József elõkertben természetes növények díszle-
nek, míg hátul, a Tessedik utca felõli szakaszon
szinte háborítatlan a park. Ez nem is lehet más-
képp, hiszen azon a részen több védett lágy-
szárú növény is található. Ilyenek a budai imo-
la, a selymes boglárka és a janka tarsóka.

A szép nevû ritkaságok védelme miatt az em-
lített területen nem mindig lehet fûnyíróval a
kertet gondozni. Ezekben a napokban például a
janka tarsóka termésének beérése miatt egyálta-
lán nem lehet füvet nyírni.

Virágzik a janka tarsóka és a tavirózsa

Ritkaságok a kastélyparkban

A látogatók örömmel fogadták, hogy a
parkban található medencét is rendbe
hozták, vízinövényekkel és aranyha-
lakkal népesítették be.


