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A lakótelepek üde színfoltjai, közössé-
gi terei a játszóterek. Sok kisgyermek
számára az egyetlen hely, ahol szalad-
gálhat. A családok számára sokszor ez
az a hely, ami alkalmas a kapcsolatte-
remtésre, az ismerkedésre, beszélge-
tésre. A legtöbb városban, lakótelepe-
ken komoly harcokat vívnak a sokszor
zsebkendőnyi területért még akkor is,
ha az nem éppen eurokonform.

Ezért sem nevezhetõ mindennapinak az a la-
kossági fórum, amelyet február 22-én a palota-
kerti óvodában tartottak. A lakótelepen élõk kö-
zött ugyanis vita dúl: kellenek-e a játszóterek?
Amíg a kisgyerekesek küzdenek minden négy-
zetcentiméterért, ahol a gyermekek játszhatnak,
addig az idõsebb korosztály egyes tagjai tilta-
koznak, és követelik a játszóterek számának
csökkentését, mivel azok – mint mondották –
zajosak, és zavaróak. A lakossági fórumot az
önkormányzat játszótér bizottsága lakossági
kezdeményezésre hívta össze. Bár az önkor-
mányzathoz eljuttatott levelet a palotakerti la-
kótelep közel 2600 lakójából mindössze 20-an
írták alá, az önkormányzat mégis úgy döntött,
hogy az érintett Palotakert 5. számú ház lakói-
nak kérését figyelembe veszi. A lakók problé-
máját az okozta, hogy a ház mögötti játszóteret
az önkormányzat korszerûsítette. A 2003. de-
cemberi döntés alapján 2004 tavaszán új, kor-

szerû játékokat helyeztek el a téren, amelynek
következtében megnõtt a játszótér forgalma, s
ezzel együtt zajosabb is lett. Mint azt Jánosiné
Berencz Ibolya fõépítésztõl megtudtuk, nem ar-
ról van szó, hogy egy kis csoport érdekeit, kí-

vánságát helyezték elõtérbe, hanem arról, hogy
az uniós csatlakozás után törvény kötelezi az
önkormányzatokat a játszóterek rekonstruk-
ciójára.

(folytatás a 2. oldalon)

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

A munkáltatók és a civil szervezetek közötti
kapcsolatépítés és érdekegyeztetés céljából
rendezett konferenciát a Támaszpont.  A ren-
dezvény iránt azonban csak a civilek érdek-
lõdtek, a meghívott kilencven cég közül ugya-
nis csak egy képviseltette magát.

(2. oldal)

Vasárnap nyílik a Városi Múzeum új idõszaki
kiállítása, amely városunk irodalmi emlékei-
vel ismerteti meg az érdeklõdõket. A tárlaton
több olyan különlegességet is megtekinthet-
nek, amelyek eddig csak a kutatók számára
voltak hozzáférhetõek. (3. oldal)

Tovább bõvült a Városi Könyvtár és  Informá-
ciós Központ több részlege.  Az elmúlt idõ-
szakban felfrissítették az öregbetûs könyvek
részlegét,  a hangoskönyvtárat, valamint a
nyelvi részleget, és megújult, áttekinthetõbbé
vált a folyóiratolvasó is. (4. oldal)

Fotó: Tatár Attila

Mégis, kinek a játszótere?

Homokozóvihar

Téli játszótér a Palotakerten
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(folytatás az 1. oldalról)
Ennek értelmében meg kell szüntetni a régi

fémvázas, az uniós szabványnak nem megfele-
lõ játszótéri eszközöket. Ennek tükrében pedig

érdemesnek tartották a szakemberek, hogy fe-
lülvizsgálják, valójában mennyi játszótérre van
szükség, és azt hol célszerû elhelyezni. A lakó-
telepen jelenleg 11 kisebb-nagyobb játszótér ta-

lálható. Ezek mûködtetése és karbantartása je-
lentõs terhet ró a városra. Az önkormányzat pil-
lanatnyi helyzete a játszóterek számának foko-
zatos csökkentését teszi szükségessé. A Palota-

kerten két játszótér felújítására
van mód.

A lakossági fórumon –
amelyre a lakótelep valameny-
nyi lakóját meghívták – végül
is az a döntés született, hogy a
játszótér bizottságnak javasol-
ni fogják, hogy a lakótelep két
végén alakítson ki egy-egy na-
gyobb játszóteret, így az érin-
tett Palotakert 5. mögött elhe-
lyezkedõ játszótér áttelepítés-
re kerülne a Palotakert 9. mö-
gé, ahol jelenleg is mûködik
egy, és megmaradna a bölcsõ-
de- és óvoda mögötti terület,
amely most is várja a gyerme-
keket. Ezt a két játszóteret kor-

szerû, modern, és az uniós szabványoknak
megfelelõ játékokkal szerelné fel az önkor-
mányzat.

Ny.F.

Munkáltatói konferenciát rendezett a Támasz-
pont Egyesület az elmúlt héten a Városházán.
A rendezvény eredeti célként a kapcsolatte-
remtést tûzte ki célul a civil szervezetek és a
munkáltatók között. A megjelentek és a szer-
vezõk közül többen is arra számítottak, hogy
lehetõség lesz a munkáltatói és a civil oldal ér-
dekeinek egyeztetésére, és az esetleges véle-
mények ütköztetésre. Azonban nem így tör-
tént.

A rendezvényre a régió civil szervezetei
mellett kilencven cég kapott meghívást, töb-
ben jelezték is részvételüket. A regisztráció
során azonban kiderült, hogy mindössze
egyetlen munkavállaló volt jelen! A többi
résztvevõ a térség civil szervezeteit képvisel-
te. A meghívott cégek távolmaradása, érdekte-
lensége nem csak a szervezõket, a résztvevõ-
ket is megdöbbentette. A konferencia kitûnõ
lehetõség lett volna nem csak a kapcsolatépí-
tésre, hanem arra is, hogy a különbözõ egye-

sületek, alapítványok képviselõi megismer-
hessék a munkáltatók elvárásait a munkavál-
lalókkal kapcsolatban, véleményüket, hogyan
látják õk a térség munkaerõpiacát. Örömteli
volt viszont, hogy négy település is vezetõi
szinten képviseltette magát.

A megváltozott körülmények között így ar-
ról folyt az eszmecsere, milyen szerepet is
tölthetnek be a különbözõ egyesületek és ala-
pítványok a térség munkaerõpiacán. A részt-
vevõk elmondták, akik igénybe veszik az
egyes civil szervezetek szolgáltatásait akár
munkavállalói, akárt munkáltatói oldalról, ál-
talában elégedettek. Az esetek nagyrészében
akkor fordulnak hozzájuk, ha a munkaügyi
központ nem tud számukra segítséget nyújta-
ni, ám a civil szférában emberi módon, tisz-
tességgel és általában eredményesen járnak el
azokkal, akik igénybe veszik szolgáltatásai-
kat.

J.B.

Civil érdeklődés a munkaerőpiac iránt

Munkáltatótlanul

F E L H Í V Á S
Tisztelt Szülők!

A Hajós Alfréd Általános Iskola felvételt hirdet
gödöllői lakhellyel rendelkező, tankötelessé vált gyermekek részére 

a 2005/2006-os tanév emelt szintű testnevelést oktató első osztályába.

A felvétel feltétele két részből (A, B) állóképesség-vizsgálat. 
A szülők a megadott időpontok közül bármely kettőre 

elhozhatják gyermeküket.

KÉPESSÉGFELMÉRÉS HELYE, IDEJE:
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTCSARNOK 

(2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U.10.)

2005. március 5. 9 óra A
2005. március 12. 9 óra A, B
2005. március 19. 9 óra B

A felvételi követelményeket megtekinthetik az óvodákban, illetve az iskola 
sportcsarnokában. A felvételire tornafelszerelést hozzanak magukkal a gyermekek!

Magyarország közútjain 2005. janu-
ár hónapban 10,7 százalékkal, ezen
belül Pest megyében 11,43 százalék-
kal növekedett a személyi sérüléssel
járó közúti közlekedési balesetek
száma a tavalyi év hasonló időszaká-
hoz képest. A jelzett időszakban a
halálos kimenetelű balesetek száma
csökkent, azonban február hónap-
ban a megváltozott időjárási viszo-
nyok miatt több súlyos kimenetelű
baleset történt.

A halálos kimenetelû balesetek nagy részé-
nek oka a relatív gyorshajtás volt. 

A balesetek bekövetkezésében szerepet
játszott a gépjármûvek nem megfelelõ mû-
szaki állapota is. Ez a körülmény a teher-
gépjármûvek és autóbuszok vonatkozásában
különös jelentõséggel bír.

A közlekedési balesetek számának vissza-
szorítása, súlyossági fokának csökkentése
érdekében 2005. február 17 -tõl fokozott el-
lenõrzéseket tart a rendrség az alábbi helye-
ken:

– a 2-es számú fõúton, a Dunakeszi és Vá-
ci Rendõrkapitányság illetékességi területén,

– a 4-es számú fõúton a Monori és a Ceg-
lédi Rendõrkapitányság illetékességi terüle-
tén,

– a 11-es fõúton Szentendrei Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén,

– az 51-es számú fõúton a Szigetszentmik-
lósi és a Ráckevei Rendõrkapitányság illeté-
kességi területén.

Az akciók során  el-
lenõrzik a közlekedési
szabályok betartását,
ezen belül is elsõsorban
a gumiabroncsokra vo-
natkozó mûszaki, vala-
mint a jármûvek kivi-
lágítására vonatkozó
közlekedési, mûszaki

elõírások betartását, a biztonsági öv és a biz-
tonsági gyermekülés használatát, továbbá ki-
emelt figyelmet fordítanak az ittas jármûve-
zetõk és a gyorshajtók forgalomból történõ
kiszûrésére.

Az elmúlt hetek szélsõséges idõjárási vi-
szonyai miatt nagyon sok közlekedési bale-
set következett be Pest megye útjain.

Az idõjárás elõrejelzések szerint újabb ha-
vazások várhatóak, melyek nagy hideggel, és
erõs széllel párosulva rendkívüli módon
megnehezítik a közúti közlekedést.

Ebben az idõszakban az utak rendkívül
csúszósak, nagyon nehezen járhatóak, még a
jól felkészített és téli gumikkal felszerelt jár-
mûvekkel sem lehet biztonságosan közle-
kedni. A hófúvások, balesetek, az elakadt
jármûvek miatt kialakult akadályok miatt a
gépjármûvel történõ közlekedés nem csak
lassú, de balesetveszélyes is. 

Azt javasoljuk, hogy az elkövetkezendõ
napokban, amennyiben az utak újra síkosak
lesznek, a tömegközlekedési eszközöket
használják, gépkocsijukat hagyják otthon.

Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyományai-
nak megfelelõen a 2005-ös évben is fogad lá-
togatókat a belgiumi Turnhoutból és a hollan-
diai Wageningenbõl. Vendégszeretõ családo-
kat keresünk látogatóink elszállásolására a
következõ idõpontokban:

– belgák: 2005. szeptember 8-11, 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9, 3 éjszaka
További információ honlapunkon:

www.godollo.hu. Jelentkezni lehet a Polgár-
mesteri Hivatalban Mészöly Beatrixnál a 529-
140-as telefonon, vagy írásban az
mbea@godollo.hu e-mail címen.

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves ér-
deklõdõt

2004. március 13-án, 15 órától

a Városházán tartandó egyedülálló, nem-
zetközi fair-play vándorkiállításra. A kiállí-
tás kuriózumnak számít, s a tavalyi évben
magyar vonatkozása is volt. A kiállítást
megnyitja: dr. Gémesi György polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság alel-
nöke. Vendég: Németh Károly válogatott
asztaliteniszezõ.

Rendőrségi hírek

Több a súlyos baleset
Önkormányzati oktatási intézmé-
nyek sportcsoportjai részére:

Gödöllõ város önkormányzata pályázatot
hirdet a város minden önkormányzati fenn-
tartású alap- és középfokú oktatási intézmé-
nyei részére az atlétika, a sakk, a vívás és a
diákolimpia felmenõ rendszerû labdajátéka-
inak sportágában, a mûködésüket elõsegítõ
egyszeri pénztámogatásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó:

– pontos nevét, címét, telefonszámát, adó-
számát, bankszámlaszámát, 

– csoporteredményességét és létszámát
korosztályonként, 

– tervezett költségvetését az aktuális évre, 
– sportcsoporthoz kötõdõ felnõtt szakosz-

tály javaslatát, véleményét,
– saját rendezésû versenyeit, 
– a pályázó sportszervezet által megpályá-

zott összeg felhasználásának célját, módját,
a  kért támogatás összegét.

Csak azok az intézmények kaphatnak tá-
mogatást, amelyek az elõzõ évi támogatás
felhasználásáról a megadott határidõig elszá-
moltak.

A pályázatokat írásban minden év április
15-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
közoktatási, mûvelõdési és sportirodájára.

A pályázatok elbírálásáról május 15-ig
minden pályázó értesítést kap.

*
Kiemelt támogatásban nem részesü-
lő sportszervezetek részére:

Gödöllõ város önkormányzata pályázatot

hirdet a városban mûködõ, gödöllõi szék-
hellyel rendelkezõ, kiemelt támogatásban
nem részesülõ sportegyesületek, szabadidõs
sportszervezetek egyszeri támogatására, mû-
ködésük tárgyi feltételeinek javítására és sa-
ját rendezésû városi versenyek, sportesemé-
nyek rendezési költségeinek támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó sportszervezet:

– pontos nevét, címét, telefonszámát, adó-
számát, bankszámlaszámát, 

– bírósági bejegyzés számát,
– sporttevékenység mûködésének bemuta-

tását, pontos létszámát,
– tervezett költségvetését az aktuális évre, 
– saját rendezésû versenyeit, sportesemé-

nyeit,
– a pályázó sportszervezet által megpályá-

zott összeg felhasználásának célját, módját,
a kért támogatás összegét.

Csak azok a sportszervezetek kaphatnak
támogatást, amelyek az elõzõ évi támogatás
felhasználásáról a megadott határidõig elszá-
moltak.

Az újonnan megalakult sportszervezet a
törvényes bejegyzését követõ egy éven belül
nem részesülhet önkormányzati támogatás-
ban. 

Amennyiben a sportszervezet elõször ad
be pályázatot, részletes leírást kell adnia az
egyesület eddigi mûködésérõl.

A pályázatokat írásban minden év már-
cius 31-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hi-
vatal közoktatási, mûvelõdési és sportirodá-
jára.

A pályázatok elbírálásáról április 30-ig
minden pályázó értesítést kap.

Sportpályázati felhívások
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Gödöllő város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sok szeretettel 

meghív minden kedves érdeklődőt  a Petőfi Sándor 

Művelődési Központban 

2005. MÁRCIUS 5-ÉN SZOMBATON, 19 ÓRAKOR KEZDŐDŐ 

NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA
Fővénökök:

Dr. Dávid Ibolya, a Magyar Országgyûlés alelnöke
Dr. Gémesi György, polgármester, országyûlési képviselõ

Védnökök:
Lengyel János, a PMMK igazgatója

Halász Levente kisebbségi önkormányzati tanácsnok

Program
19 órától vendégvárás

A bált megnyitja: dr. Gémesi György polgármester

A mûsorban közremûködnek: Flashdance táncegyüttes, Royal 60 táncegyüttes, a fiatalokból
álló latin Holdfény Zenekar. Sztárvendég: Bangó Margit, Magyarország megkoronázott
cigánynóta énekes királynõje és testvérei.

20 órától hajnali 5 óráig:  zene, tánc, tombola, 
szépségverseny

A zenét szolgáltatják: Profi Rajkó Zenekar tagjai, Toldi József, Mata Tamás, Báder Róbert
Prímások és cigányzenekara, valamint a Kökény és Nyári Duó

A rendezvény háziasszonya: Balogh Gyuláné. Műsorvezető: Kubatov János 

Belépőjegy: 4000 Ft/fő (vacsorával együtt)

Vasárnap délután nyílik a Városi Mú-
zeum új időszaki kiállítása, amely Gö-
döllő irodalmi hagyományaival ismer-
teti meg az érdeklődőket. A kiállítás
szervezőinek nem volt egyszerű dol-
guk, hiszen a XV. századtól a '70-es
évekig a tejesség igényével tárni a láto-
gatók elé, hogy milyen nyomot is hagy-
tak maguk után a városunkban hosz-
szabb-rövidebb ideig itt tartózkodó, va-
lamint itt élő írók, költők, és múzsáik,
nem kis feladat. Ráadásul a kiállításon
több olyan tárgy is megtekinthető lesz,
amelyet most először láthat a nagykö-
zönség. Gaálné dr. Merva Mária igaz-
gatóval beszélgettünk a még rendezés
alatt álló kiállításról.

– Már régóta szerettem volna ezt a kiállítást
megrendezni. Már csak azért is szívügyem,
mert végzettségem szerint irodalomtörténész
vagyok. Városunknak rendkívül gazdag irodal-
mi múltja van, amelyet lehetetlen teljes egészé-
ben bemutatni, de a technika segítségével elér-
tük, hogy a teljes paletta megjelenítõdjön. Vé-
gül is öt helyszín, pontosabban öt enteriõr köré
építettük fel a bemutatásra szánt anyagot. Petõ-
fi Sándor, Ambrus Zoltán, Ottlik Géza, és Ady
Endre múzsája, Léda hagyatékából láthatnak
különleges darabokat az érdeklõdõk. Az ötödik
pedig a resti, azaz a vasútállomás vendéglátója,
amely a kávéház szerepét töltötte be a múlt szá-
zad elején. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a többi
irodalmi nagyság nem kaphat helyet. A vitri-
nekben megtekinthetõ anyag, valamint egy ve-
títõ segítségével városunk teljes irodalmi palet-
táját felvonultatjuk. Ez utóbbi egyben egy újí-
tás is részünkrõl. A nyitva tartás alatt folyama-
tosan megtekinthetõ lesz az a dvd, amelyet kü-

lön erre az alakalomra készítettünk a Petõfi
Irodalmi Múzeum segítségével.

– Úgy tudjuk, a kiállításon több olyan iro-
dalmi emlék is látható lesz, amelyet eddig csak
a kutatók csodálhattak meg.

– Az egyik ilyen, a bemutatott irodalmi em-
lékek közötti legrégebbi, az úgynevezett Mária-
besnyõi töredék. Ez egy XV. századból szárma-
zó kódex töredék. Ebbõl nem az eredetit, ha-
nem annak nemesmásolatát láthatják majd az
érdeklõdõk. Elõször kerül közönség elé a Gras-
salkovich-kastély vendégkönyve, amelybe Pe-
tõfi Sándor írta be a nevét, amikor 1843 au-
gusztusában egy társasággal megtekintette a
kastélyt. Ez abban az idõszakban történt, ami-
kor a Grassalkovichok kihalása után az épület
még nem került át a Sina család birtokába, s azt
bárki szabadon megtekinthette. Petõfi Sán-
dorhoz, pontosabban szerelméhez, a gödöllõi
Mednyánszky Bertához kötõdik több kiállítási
tárgyunk is, így Mednyánszky Berta fotója,

amely igaz jóval ké-
sõbb készült, de még
sehol nem került kö-
zönség elé, valamint a
vele készült interjúfü-
zet, amelyben a költõ-
höz való érzelmeirõl
vall, halála elõtt egy esz-
tendõvel. A másik híres
múzsa, Léda hagyaté-
kából is több különle-
gességet mutatunk be.
Ilyen többek között
Ady Endrének az a haj-
tincse, amelyet még
Nagyváradon adott em-
lékbe Lédának. De a
leghíresebbek mellett
természetesen sok ér-

dekességet, fotókat, használati tárgyakat muta-
tunk be Ottlik Gézától, Bor Ambrustól, Sík
Sándortól. A legfiatalabb a kiállított irodalmi
emlékek között a Pont címû irodalmi újság,
amely Mikó Csabának és a Fiatal Mûvészek
Egyesületének összefogásával jelent meg.

– A másik érdekesség, hogy ez egy interaktív
kiállítás lesz. Mit jelent ez pontosan?

– Mint már említettem, az egyik enteriõr az
egykori resti. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy a lá-
togatóknak ne csak látványában nyújtson él-
ményt. A rekonstruált teraszra bárki felmehet,
helyet foglalhat az ott elhelyezett székeken, és
felidézheti a századelõ hangulatát. 

– Milyen programok kapcsolódnak még eh-
hez a kiállításhoz?

– Szeretnénk, ha ez a kiállítás közelebb hoz-
ná az egykor itt élt írókat, költõket a gödöl-
lõiekhez, ezért több olyan rendezvényünk is
lesz, amelynek keretében megismerkedhetnek
velük, mûveikkel, életükkel, hagyatékukkal.

Május 19-én, a Múzeumi Világnapon irodalmi
séta keretében végigjárjuk azokat a helyeket,
amelyek velük kapcsolatosak, házaikat, ahol
szabadidejüket töltötték. Szervezünk irodalmi
vetélkedõt a diákok számára, és szeretnénk, ha
minél több pedagógus elhozná a diákjait, hogy
közösen tárlatvezetéssel nézzék végig a kiállí-
tást. Izgalmas próbálkozásnak ígérkezik, hogy
városunkban is bevezessük a Múzeumok éjsza-

kája programot. Ezt hazánkban 2-3 évvel eze-
lõtt kezdték el, s a lényege, hogy éjjeli nyitva
tartás mellett, számtalan színes, érdekes elõ-
adással várjuk majd hajnalig az érdeklõdõket.
Erre várhatóan június végén kerül sor. 

Ami pedig még inkább hozzáférhetõvé és
megismerhetõvé teszi az itt bemutatott anya-
got, az egy könyv formában megjelenõ kiad-
vány lesz.

-jk-
Fotó: bj

A Városi Múzeum kiállításával nyit idén a Gödöllői Tavaszi Fesztivál

Írók, költők, múzsák nyomában...

Fergeteges sikert aratott a Gödöllő
Táncegyüttes  a tizenkettedik születés-
napja alkalmából megtartott gálamű-
soron. A rendezvényen a tánceggyüt-
tes valamennyi növendéke fellépett.

Zsúfolásig megtelt a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ színházterme szombaton este, a Gö-
döllõ Táncegyüttes születésnapi gálamûsorán.
Az est folyamán a legkisebbektõl a legidõsebb
táncosokig mindenki bemutatta tudását, mi-
közben a hazai folklór rendkívül széles palettá-
jával ismerkedhetett meg a közönség. 

Az elmúlt évben is számos sikert elért együttest
és vezetõjét, Iglói Évát dr. Gémesi György pol-
gármester köszöntötte, s kiemelte – néhány
nappal azután hogy a képviselõ-testület elfo-
gadta Gödöllõ városának költségvetését –, nagy

öröm számára, hogy az egyre nehezedõ gazda-
sági körülmények között is sikerült a 2005-ös
esztendõre is biztosítani az együttes támogatá-
sát.

-nyf-
Fotó: sw

Ismét ünnepeltek a gödöllői táncosok

Születésnap pótszékekkel
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUMÉRT ALAPÍTVÁNY 

tisztelettel és szeretettel várja a Kedves Szülõket, Nagyszülõket, Barátokat és 
hozzátartozókat a március 12-i programjainkra.

Március 12-én 17 órai kezdettel mutatják be diákjaink Tamási Áron Énekes madár címü
darabját a Müvelõdési Központban, melyre tanulóink hónapok óta lelkesen készülnek. A darab
bemutatójára minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk. A belépõjegy ára 1000 Ft.
Este 19 órakor rendezzük hagyományos alapítványi estünket a Török Ignác Gimnázium
aulájában. Vacsorára és egy kellemes beszélgetésre invitáljuk a tisztelt szülõket, melyre 2500
Ft-ot kell fizetni. Aki az elõadásra is eljön, összesen 3000 Ft-ot fizet.
Az Alapítvány céljainak támogatására támogatói jegyeket is árusítunk 2000 Ft-os áron, vala-
mint csekket is adunk.
Jegyek a gimnáziumban Gódor Lászlónénál igényelhetõk.

Megköszönjük eddigi támogatásukat, és kérjük, hogy gondoljanak ránk a
jövedelemadó 1%-ának felajánlásakor is. Adószámunk: 18668308-1-13.

Gaálné dr. Merva Mária

A Petőfi-láda

A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANTESTÜLETÉBŐL ALAKULT GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT

ELŐADJA

VAJDA KATALIN: ANCONAI SZERELMESEK

című pajzán olasz zenés komédiáját

a  Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében

2005. MÁRCIUS 18-ÁN 18 ÓRAI KEZDETTEL

Az iskola az est teljes bevételét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára ajánlja fel.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A jegyek kaphatók a Damjanich János Általános Iskolában, a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnáziumban, a Petőfi Sándor Művelődési Központban, 

valamint a Városházán,  Pintér Zoltánnál
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Kedves
Olvasóink!

A Chopin Zeneiskola programjai

Március 3., csütörtök 17.30
Kamaraest (Schubert, Brahms és Mendels-
sohn mûvek)
Közremûködnek: Botvay Károly, Hargitai
Imre, Lendvay Krisztina, Ludmány Emil és
Rónaszéki Tamás
Március 8., kedd 18 óra
A trombita tanszak hangversenye
Március 10., csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 12., szombat 10.30
Horváth Judit növendékeinek hangversenye
(zongora)
Március 13., vasárnap 19 óra
A Tetra Versi Fuvolanégyes hangversenye
Március 17., csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 19., szombat 10 óra
Láng Gabriella növendékeinek hangverse-
nye (zongora)

TAVASZI FESZTIVÁL

A mûvészek a kastély helyreállítása
érdekében a koncertek bevételét és 

tiszteletdíjukat a királyi kastély 
javára ajánlották fel.

Március 18.: RACHMANINOV – EST
Szabó Marcell zongorázik, 

km.: Kovács Annamária csellón

Március 19.: KAMARAZENEI – EST
Közremûködnek: Baráth Nóra - oboa, 

angolkürt, Papp Dániel - hegedû, Balogh
Enikõ - brácsa és Deák György - cselló

Március 26.: BEETHOVEN – EST
Andrew Wilde zongoramûvész (Anglia)

és Szabadi Vilmos hegedûmûvész koncertje

A hangversenyek a díszteremben.
19 órakor kezdõdnek!

Jegyek válthatók: a királyi kastélyban
hétfõ kivételéve l, 10-16 óra között

Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu

www: kiralyikastely.hu

KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKÁK 
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEPEN

Ötrészes előadássorozat minden hó-
nap utolsó szombatján, 16 órától a 

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

MÁRCIUS 20.: Bóna István festmény-restau-
rátor, adjunktus, Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem – A festészet technikái

ÁPRILIS 30.: Remsey András festõmûvész
A sokszorosított grafika – rézmetszet, réz-
karc, linómetszet

MÁJUS 28.: Varga Vera mûvészettörténész,
fõosztályvezetõ, Iparmûvészeti Múzeum
A fény visszfénye – üvegfestészet a gödöllõi
mûvésztelepen

Az elõadások belépõdíja: 300 Ft

A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt az

Írók és múzsák Gödöllõn címû
kiállítás megnyitására

2005. márc. 6-án 16 órára

Köszöntőt mond: dr. Gémesi
György polgármester

A kiállítást megnyitja: Dr. Kerényi
Ferenc irodalomtörténész

Ottó Ferenc József Attila versmegzenésíté-
seit elõadja: Herczenik Anna – ének

Czitrovszky Ilona – zongora

Gödöllői Városi Múzeum (Szabadság tér 5.)
Tel.-fax: 28-422-003, 421-997, 

e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Mikor legutóbb elhoztam az ajánlásra
szánt könyvet a boltból, megkérdezték,
hogy legjobban mit szeretek olvasni, és
én hirtelenjében nem is tudtam vála-
szolni. Mit szeretek? Dosztojevszkijt,
Tolsztojt, Thomas Mannt, csupa olyat,
akikről azt se tudják lassan, hogy eszik-e
vagy isszák. (Minap láttam egy ausztrál
filmet, amiben egy fiatalember azt fele-
li valami adóügyi hivatalnok kérdésére,
Dosztojevszkijnek hívják, mire a hiva-
talnok minden meglepődés nélkül írja:
Dosz-to-jevsz-kij.) 

Meg hát persze szeretek sok magyart, igazán
azokat olvashatom, azokat eredetiben. Például
ha netán ledönt valami influenzaszerûség, szen-
vedésemre írként A Pál utcai fiúk újraolvasásá-
val jutalmazom magam. Én még azon ritka ma-
darak közé tartozom, akik mindennap olvasnak
verset, magyar verset, hiszen a szavak, ízét, szí-
nét, illatát anyanyelvünkön érezhetjük, érzékel-
hetjük teljes egészében.

Szabó Magda A csekei monológ címû esszé-
kötetében magyar költõk, prózaírók nyomába
ered, temeti is, éleszti is õket. Hogy már ilyen
mély gödörbe buktunk, hogy nem kellünk ma-
gunk magunknak, legalább mérjük fel, mérje
fel, akiben erre még indíttatás kél, a vesztesé-
get. A kötet címadó esszéjében Kölcsey beszél
csekei magányában párhuzamosan az általa, az
õ szigorú bírálata hatásával elhallgattatott Ber-
zsenyi Dániel temetésén elhangzó, mással fel-
olvastatott beszédével.

Felvonulnak a nagyok, az árnyak. Ne res-
telljük, hogy ma szponzor után lohol az író, ha
meg akar jelenni, és ha van hozzá gyomra, hisz
ez már régi história, Kazinczy, „a széphalmi
szent“, a modern magyar nyelv létrehozója is
megkapta a maga levelét fõtisztelendõ Döme
Károly kanonoktól, mi szerint mûve kiadását

nem támogathatja a kért két-
ezer forinttal.
Az esetet a Mielõtt Jókai
megszületett címû esszében
olvashatjuk, napról napra,
hétrõl hétre, hónapról hó-
napra jár utána Szabó Magda
az akkori eseményeknek,
hogy elénk tárja: ne csodál-
kozzunk „a nagy mesemon-

dó“ végtelen fantáziáján, mert olyan óriási vál-
tozáson ment át születésétõl a világ, hogy az
lett volna csoda, ha a minden képzeletet felül-
múló dolgok nem plántálódnak bele egy alkotó-
erõt nyert emberbe.

Vörösmartyról kideríttetik, hogy rettenetes
látomásaival, meglepõ képeivel valójában a hu-
szadik, ha ugyan nem a huszonegyedik század
költõje. Elemzi az írónõ Móra Ferenc, Babits
Mihály, Szép Ernõ gyönyörûségesnél gyönyö-
rûségesebb verseit. Feltárja számunkra korrajz-
ba helyezve Berde Mária, Gyulai Pál, Pósa La-
jos világát, s elleng elõttünk „a kis Wachottné“,
aki kiket is ismert? – „mindenkit“ a XIX. szá-
zadban. Összeveti Szabó Magda egy antikvá-
riusnál vásárolt, mondhatni, ismeretlen Gárdo-
nyi Géza színdarab, a Fekete Nap és Herczeg
Ferenc Fekete Lovas címû darabja szövegét, de
balladáskönyvet is ismertet, bibliás története-
ken is töpreng, s megszemléli, hogyan tükröz-
ték külföldi írók a második világháborút.

Kortársait faggatja, a már távozottakat, Ne-
mes Nagy Ágnest, Mándy Ivánt, Ottlik Gézát,
akik nélkül nem is tudom, hogyan él – nyilván
úgy, hogy mégiscsak velük, egyszerre boszor-
kányos és angyali képességgel máig –, sírbe-
szédet tart õ is, mint Kölcsey, még ha nem is ár-
tott senkinek. Csak felteheti a kérdést: Szeret-
telek én téged, Ágnes? Mi az, Öreg, elmentél? 

S persze csupa remény, a reménység könyve
Szabó Magda könyve, remél: „Talán ezt is túl-
éli majd, az irodalom agóniáját…“ Kicsoda?
Hát õ, meg õ, meg õ… Hiszen halhatatlanok.
Különben nem is vesztegetett volna szót rájuk.
(Szabó Magda: A csekei monológ)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Írótemető

Lelkigyakorlat a Mater Salva-
toris Lelkigyakorlatos Házban

2005. MÁRCIUS 4-6-IG

„Imaiskola“ – vezeti: 
Gáspár István atya

Tavaly elindítottuk szolgáltatásunkat, az Öregbe-
tûs Könyvek Polcát vakok és gyengénlátók szá-
mára. Az elsõ emeleten, a felnõtt részlegben külön
polcon találják az öregbetûs, azaz nagy betûkkel
kiadott könyveket, valamint a hangoskönyveket
(szépirodalmi mûvek magnókazettán). Ezt a szol-
gáltatásunkat helybenhasználattal bõvítettük. Az
érdeklõdõk walkman használatával, amit a könyv-
tárosoktól lehet elkérni, hallgathatnak bele, vagy
hallgathatják meg ezeket a mûveket.

Zenei részlegünk szolgáltatása is bõvült: új ze-
nei folyóiratokkal várjuk olvasóinkat: Metal Ham-

mer, Want2, Muzsika, Gramofon. Ezeknek az ak-
tuális számait a zenei részlegben lehet olvasgatni,
a régebbi számokat pedig 1 hetes határidõre köl-
csönözzük.

Nyelvi állományunk fejlesztésérõl is hírt ad-
tunk már, most azonban ismét újítottunk: nyelvi la-
bort alakítottunk ki a második emeleten. A kis he-
lyiségben csendes környezetben, magnó és fejhall-
gató segítségével lehet az idegen nyelvû kurzus
könyveket használni.

Földszinti folyóirat-olvasónkat is folyamato-
san rendezgetjük. Új feliratok kerültek a polcokra
és áttekinthetõbbé tettük a folyóiratokat. A polcon
ezentúl tematikusan csoportosítva találhatják meg
az Önöket érdeklõ lapokat.

Újdonságok a Könyvtárban
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A Gödöllő Város Képviselő-testülete az
1993. évi LXXVII. törvényben (Lakástör-
vényben) kapott felhatalmazás alapján
megalkotta az önkormányzati tulajdonú
lakások elidegenítéséről szóló 10/2005.
(I. 31.) számú önkormányzati rendeletet.
A rendelet 2005. április 1-jén lép hatály-
ba, ezzel egyidejűleg az 1994. évi 10. (IV.
28.), valamint az 1996. évi (XII. 29.)
számú önkormányzati rendeletek hatá-
lyukat vesztik. 

Az önkormányzat vagyona körébe tartozó laká-
sok értékesítésére 2005. április 1. napjától a
10/2005. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet-
ben elõírt feltételekkel kerülhet sor. A rendelet
melléklete tartalmazza azoknak a lakásoknak a je-
gyzékét, amelyek elidegeníthetõk, és felsorolja
azokat a lakásokat is, amelyeket az önkormányzat
lakásvagyona körében kíván megtartani. 

A lakás eladására akkor van lehetõség, ha azt
az önkormányzat értékesítésre kijelölte.

Amennyiben ez a feltétel fennáll, az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakás megvásárlására
ajánlatot tenni, illetõleg az önkormányzat értéke-
sítési ajánlatára elfogadó nyilatkozatot tenni a
következõk szerint lehet:

– Amennyiben a lakás elõvásárlási joggal érin-
tett, az elõvásárlásra jogosult az önkormányzat ér-
tékesítési ajánlatának kézhezvételétõl számított
30 napon belül. Elõvásárlási jog gyakorlására az a
bérlõ jogosult (bérlõtársak együttesen jogosultak),
aki (akik) bérleti jogviszonyban állnak a tulajdo-
nos önkormányzattal, valamint a lakásra bérleti
díj és közüzemi díj hátralék nincs. Az elõvásárlás-
ra jogosultak a bérlakásukat a lakott forgalmi ér-
ték 100 %-ának megfelelõ vételáron, részletfize-
tési, illetõleg kedvezmény igénybevételével vásá-
rolhatják meg.

– Abban az esetben, ha a jogosult és az önkor-

mányzat között nem jött létre adásvételi szerzõ-
dés, akkor az önkormányzat az értékesítési ajánla-
tát közzé teszi legalább egy országos és egy helyi
lapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján is. A lakás megvásárlására bárki ajánlatot
tehet, az ajánlatnak megfelelõ tartalommal.

– Amennyiben a lakás elõvásárlási joggal nem
érintett. A bennlakó lakáshasználó a lakást a for-
galmi érték 100 %-ának megfelelõ vételáron vá-
sárolhatja meg, a lakásra használati díj és közüze-
mi díj tartozás nem állhat fenn, az önkormányzat
értékesítési ajánlatának kézhezvételétõl számított
15 napon belül. A vétel során a lakáshasználót 
részletfizetés, illetõleg kedvezmény nem illeti
meg. Abban az esetben, ha a lakáshasználó és az
önkormányzat között nem jött létre adásvételi 
szerzõdés, akkor a tulajdonos önkormányzat jo-
gosult árverés keretében a lakás értékesítésére.

Az önkormányzati rendelet tartalmazza az üres
önkormányzati lakások értékesítésének szabályait
is. A lakások tulajdonjogának megszerzésére csak
abban az esetben nyílik lehetõség, ha a képviselõ-
testület a lakást elidegenítésre kijelölte, s az árve-
rés tartását elrendelte.

Az önkormányzati tulajdonú lakások érté-
kesítését az önkormányzati rendelet keretei
között a Polgármesteri Hivatal végzi. 
A lakás megvásárlásáról az érintett elõvásár-
lásra jogosultakat, a lakáshasználókat a hi-
vatal írásban értesíti. 

Az önkormányzati rendelet megtekinthetõ,
az értékesítési eljárásról felvilágosítás kér-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongaz-
dálkodási Irodáján (Városháza II. eme-
let/234-es szoba) ügyfélfogadási idõben (hét-
fõ, szerda: 8 – 16 óra), vagy a 06–28/529-150-
es telefonszámon.

Az önkormányzati tulajdonú 
lakások elidegenítéséről

A Hajós Alfréd Általános Iskola hagyomá-
nyos Alapítványi bálját olimpiai bajnokok
és híressé vált volt tanítványok is meg-
tisztelték. A műsor megszervezését eb-
ben az évben a szülők vállalták magukra. 

Három család támogatásának köszönhetõen világ-
hírû vendégeket hoztak el Gödöllõre. A Honvéd
Mûvészegyüttes táncosai és zenészei fergeteges
mûsort adtak. Ismét bizonyították, hogy a világ
bármely színpadán szívesen látott elõadók. A mû-
sort rövid beszélgetések színesítették, melyben a
Másik Rádió riportere beszélgetett a volt hajósos
válogatott kézilabda kapus Zsembery Tamással, az
agykutató Páli Jenõvel, valamint két olimpiai baj-
nok vízilabdázóval, a méltán népszerû Gerendás
Györggyel és Szécsi Zoltánnal. A vendégek ked-
ves közvetlenséggel és humorral meséltek pálya-
futásukról, példát mutatva mindenkinek a kitartás-
ból és a szerénységbõl.

A mûsor után kellemes hangulatban telt el az
este. A zenekar hajnalig játszotta a slágereket a
táncolni vágyóknak. A szülõk ebben az évben is
nagyon sok értékes ajándékot ajánlottak fel a tom-
bolára.                                                                               -szt-

Olimpiai bajnokokkal

Hajós-bál
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.

Gyógyszertári ügyelet
Febr. 28-márc. 7-ig: Ezüstkehely, Petõfi S.
út 1/a. Tel.: 416-551.
Március 7-14-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.

Állatorvosi ügyelet
Március 5-6.: dr. Kovács Ilona, Gödöllõ,
Úrréti u. 14. Tel.: 20/9455-495.

Recept

Almával töltött rántott sajt

Hozzávalók: 2 db alma, kb. 40 dkg trappista
vagy ementáli sajt, 3 db tojás, 10 dkg finom-
liszt, 15 dkg zsemlemorzsa, olaj.
Elkészítés: Az almát megmossuk, meghá-
mozzuk, majd miután a magházat kifúrtuk,
ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. A sajtot az
almánál valamivel vékonyabb szeletekre
vágjuk, majd az almával azonos méretû ko-
rongokat vágunk belõlük. Az almákat meg-
kenjük tojással, és két szelet sajt közé tesz-
szük. Az almás sajtszeleteket bepanírozzuk,
majd tojásban és zsemlemorzsában még egy-
szer megforgatjuk, hogy a sajt ne folyjon ki.
Bõ forró olajban néhány perc alatt aranysár-
gára sütjük. Burgonyapürével tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó:
– Konferencia a munkáltatói és a civil
kapcsolatok fejlesztéséért
– MOB vezetõk látogatása Gödöllõn
– A Teleki Pál Egyesület elõadása Teleki
Pál munkásságáról.

Véradás
Mentsen meg Ön is három életet!

A Magyar Vöröskereszt véradást 
szervez 

2005. március 9-én, 8 tól 15 óráig
Helyszín: 

Petőfi Sándor Művelődési Központ

A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
Aki vért ad, három ember életét menti meg!

Örömmel értesítjük kedves
régi és új vendégeinket, hogy 
2005. február 1-jén megnyílt

a

BELLA GRÁCIA 
SZALON

A PETÕFI TÉR 3. SZ.  ALATT

Kozmetika:
BELLA SZILVIA: 20/912-9732
HATLACZKI BEATRIX: 30/962-1336
Masszázs:
GERGÁCZ RÉKA: 20/320-5451
Fodrászat:
TÓTH KATALIN: 30/350-8852

Fodrász kolléganőt keresünk!

Ezen a héten szeretnénk egy kicsit a
minket körülvevő, nem minden eset-
ben pozitív információs világról írni. A
kérdés, hogy gyakorlatilag milyen ha-
tással is van egy-egy emberre az ilyen
jellegű információáradat, nagyon érde-
kes.

A magyar lakosság átlagban napi négy órát tölt
tévézéssel. Ha veszünk arra egy egyszerû pél-
dát, hogy mondjuk milyen egy átlagos napja
egy iskolásnak, igen érdekes a végeredmény.
Tegyük fel, hogy reggel nyolctól délután kettõ-
ig a padban üldögél és figyel, majd hazamegy
és az este tízig tartó nyolcórás idõintervallum
felét azzal tölti, hogy kikerekedett szemmel né-
zi a TV készüléket. A maradék négy órába kell
(kellene) belesûrítenie a rendszeres sportolást,
az otthoni tanulást, a családi beszélgetéseket, a
barátok vagy barátnõk meglátogatását, a vacso-
rázást, olvasást, stb. Hangsúlyoznám, ez a négy
óra, ez csak az átlag, ami azt jelenti, hogy van-
nak esetlegesen olyan fiatalok hazánkban, akik
ennél jóval több idõt töltenek el a TV képernyõ
elõtt. Nyugodtan feltehetjük a kérdést magunk-
nak, hogy mi is az a tevékenység, amelyre eny-
nyi idõt szánunk. Ennél a kérdésnél sajnos mu-

száj figyelembe venni azt a
tényt, hogy a magyar televíziós
csatornák közül (és a rádiók kö-
zött is ez a tendencia) messze a
kereskedelmi televíziók (és rá-

diók) vezetik a nézettségi adatokat hétrõl-hétre.
Meg kell értenünk, hogy ezeknek a csatornák-
nak nem a nevelés, nem a „helyes útra“ való
irányítás és nem feltétlenül a pozitív dolgokra
való figyelemfelhívás az érdekük. Egyetlen szem-
pontjuk a pénz. Ez egy gazdasági társulás, csator-
nájuk is csak akkor fog mûködni, ha elég nagy a
nézettségük. Félre ne értse senki, eszem ágában
sincs védeni ezeket a csatornákat, de mielõtt ki-
zárólag õket okolnánk a rossznál is rosszabb
mûsorok adásáért, nézzünk szembe önmagunk-
kal is. Csupán egyetlen gomb megnyomásától
függ az, hogy ezeket a dolgokat kizárjuk az éle-
tünkbõl. Milyen dolgokat is? A televíziózást
sok korszakra lehet felbontani. Charlie Chaplin,
a legendás színész szerint az volt a televíziózás
halála, amikor megjelent a hangosfilm. Nem
így történt, sõt. Emellett sokan akkor temették
végleg a hazai és nemzetközi TV-csatornákat,
amikor azok „élõ“, ún. valóság-showkat kezd-
tek el sugározni. Ez is csak egy szubjektív véle-
mény, de látszólag hamis. Azóta is töretlen a né-
zõk figyelme, azóta is ugyanúgy butulunk nap
mint nap a TV elõtt. Véleményem szerint nincs
a televíziózásban „abszolút rossz“. Sose fogunk
egy olyan mûsort találni, amelyikre azt mond-
hatnánk, hogy „Kész, ennél szánalmasabb nincs!“.

Nem, mert nyilván újabb és újabb mûsorok mind
szánalmasabbak lesznek. Ki gondolta volna,
hogy az elõbb már említett „valóság-showk“
után képesek lesznek egyes producerek ennek a
homoszexuális változatát is elkészíteni, ame-
lyet jelenleg is játszik egy hazai csatorna. A na-
gyobbik baj, hogy emellett a sok idióta mûsor
mellett, mára már gyakorlatilag nincs építõ jel-
legû, tanulságos mûsor. (Csak egy egyszerû
példa: A méltán híres Michael Moore film, a
Kóla, puska, sültkrumpli mozikban való bemu-
tatása után szinte azonnal az amerikai TV csa-
tornák fõ-mûsoridejébe került be. Ezzel szem-
ben a Verespatakról készített dokumentumfilm
ilyen megjelenési lehetõségrõl talán álmodni
sem mer, egyelõre. Vajon miért?) A hamis és té-
ves dolgok azonban mindinkább elõtérbe kerül-
nek. Gondoljunk csak abba bele, mekkora rene-
szánsza van Che Guevarának. Mekkora divat az
õ fejével díszített pólót, sapkát, táskát hordani.
Nyilván, hiszen egy történelemben kevésbé jár-
tas fiatal csak azt látja, hogy mennyien viselik
az ilyen fajta ruhákat a TV-ben. Sokan viszont
nem tudják, hogy Che Guevara egy tömeggyil-
kos volt, ezen kár szépíteni. Mind Venezuelá-
ban, mind Kubában, ahol Fidel Castro „jobb-
keze“ volt, az õ hatáskörébe tartozott többek
közt a politikai foglyok kényszertáborba való
hurcolása. Ez közvetlenül többszázezer emberi
életet jelentett. Hát ezt valahogy sosem írják rá
a pólókra.

Divizs&dzsolya

Ecce Iuventus - Íme az ifjúság!

Minek a doboz…?

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Gödöllői Csoportja

A MME Gödöllõi Csoportja az anyaegyesülettel
egyidõben, 1974-ben alakult meg. A kezdeti 15-
20 fõs taglétszám jelenleg mintegy 120 fõ, vala-
mint több iskola is belépett a csoportba. A Gö-
döllõi csoport mûködési területe a Gödöllõi-
dombság és a Cserhátalja, de a kapcsolódó Pes-
ti- és Hatvani-síkságok peremterületein is dol-
gozunk. Fõ profilunk az aktív gyakorlati termé-
szetvédelem és az annak megalapozását célzó
kutatások. Jelenleg több fokozottan védett faj,
illetve veszélyeztetett fajcsoport monitoringjá-
ban részt veszünk. Így évente felmérjük a gyur-
gyalag, partifecske, ragadozó madár, fehér gó-
lya, haris, gyöngybagoly, épületlakó denevér,
kétéltû és hüllõ állományokat, és elvégzünk
olyan természetvédelmi beavatkozásokat, me-
lyek az adott faj állományainak védelmét szol-

gálják. A csoport másik fõ erõs-
sége a terület botanikai kutatása, s
ezen túl több szakértõ bevonásával
megkezdtük a Gödöllõi-dombság
lepke- és bogárfaunájának vizsgá-

latát. Fontosnak tartjuk a szemléletformálást is,
ennek érdekében két-három havonta elõadáso-
kat szervezünk, ahol neves szakemberek aktuá-
lis természetvédelmi és ismeretterjesztõ elõadá-
sokat tartanak.. Emellett nyáron egy hetes tábort
szervezünk középiskolás diákok részére, ahol
madárgyûrûzés, éjszakai rovarászat, botanika és
vízminõség-vizsgálat során ismerkedhetnek
munkánkkal.
Elérhetõségeink: Szénási Valentin 20/464-7072,
Juhász Tibor 20/519-8690

A Fele-Más Egyesület

A Gödöllõi Fele-Más Egyesület a Sérült Gyer-
mekekért közhasznú civil szervezet 1999 már-
ciusában alakult, gyógypedagógusok és a Neve-
lési Tanácsadó mentálhigiénés szakembereinek
együttmûködésével. Tizenöt alapító taggal in-
dultunk, azóta taglétszámunk folyamatosan emel-

kedik. A sérült gyermekeket, fiatalokat nevelõ
családok köre nagyon széles palettán mozog:
mozgás-, hallás- és látássérült, Down- és Löw-
szindrómás, halmozottan sérült gyermekeink
vannak. Az Egyesület célja a testileg vagy szel-
lemileg sérült, tartósan beteg gyermekek és fiata-
lok, illetve családjuk segítése, támogatása, men-
tális segítségnyújtás, a napközbeni ellátás elõ-
mozdítása, kulturális, sportolási és más szabad-
idõs tevékenységeket biztosító lehetõségek fel-
tárása, kihasználása, hasonló célú nonprofit szer-
vezetekkel való együttmûködés, jótékonysági ak-
ciók szervezése, lebonyolítása. Munka- és elhe-
lyezési lehetõségek feltárása a sérült gyermekek
felnõtté válása idõszakára. Egyesületünk Gödöl-
lõ és vonzáskörzetében fejti ki tevékenységét.
Csatlakozni szándékozó családok jelentkezését
a 28/416-812-es telefonszámon várjuk. Továbbá
várunk olyan önkéntes munkatársakat, akik az
egyesület adminisztrációs, illetve könyvelési
munkájában segítségünkre lennének.

A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány 
Civil híreket a következő címre várunk: 

civilinfo@reginanet.hu

Civil Sarok

Egyesületeinkről

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik özv. CZECZULICS JÁNOSNÉ teme-
tésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.
A Gyászoló család

A Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat programjai

Tini klub
2005. március 1., 14. 30: Bábelõadás megtekin-
tése
2005. március 3., 14 óra: Kézmûves foglalko-
zás, vezeti: Bergengócia Bt.
2005. március 10., 14 óra: Kézmûves foglalko-
zás, vezeti: Bergengócia Bt.
2005. március 17., 14 óra: Húsvéti készülõdés

Életmód klub
2005. március 7., 15 óra: A megújulás mûvé-
szete önmasszázzsal és légzõ gyakorlatokkal (4.
rész). Elõadó: Árpásné Csíki Éva alternatív
masszázs- és mozgásterapeuta
2005. március 22., 13 óra: Éves tanácskozás a
2004. évi gyermekvédelmi jelzõrendszer
munkájáról

Népkonyha
2005. március 11., 10 óra: Alkalmi munkavál-
lalás feltételei–Munkaügyi Központ tájékoz-
tatója
2005. március 24., 14 óra: Sakkverseny
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Napjainkban a médiában annak a hírnek van érté-
ke, ami „tocsog a vértõl“. Arra mindenki odafi-
gyel, ha a televízió képernyõjén patakokban folyik
a vér. Egy pár évvel ezelõtt hallgattam a híreket, a
bemondónõ egy frissen érkezett hírt olvasott be,
miszerint egy oroszlán leharapta idomárja mind-
két kezét. Majd folytatta az aktuális híreket. Nem-
sokára odaért az oroszlános részhez, amely során
kiderült, hogy nem az idomárja, hanem egy láto-
gató karját, s nem leharapta, hanem csak megkar-
molta, mert benyúlt a ketrecbe. 

Nem mindegy a tálalás. Egy karmolásra nem
sokan figyeltek volna fel. Arra sem igazán kíván-
csi senki, hogy létezik olyan önkéntesekbõl álló
szervezõdés, aki a kóbor, elárvult kutyákat menti.
Saját pénzükön gondozzák, tartják, ivartalanítják,
gyógyítják. Ha megkérdezzük tõlük, hogyan tud-
ják ezt finanszírozni, a válasz: „Minden hobbi
költséges“. Mindemellett boldogok, ha egy elár-
vult eb új gazdára talál. A sort még folytathatjuk,
mi mindenre nem kíváncsi a mai társadalom. Bez-
zeg az a menõ, ha a kibeszélõ show-ról van szó. Ki
vonzódik jobban a saját neméhez, és az sem prob-
léma, hogy a székben ülõ öt beszélgetõalanynak
összesen 32 foga van. A média nagyban befolyá-
solja az emberek gondolkodását. Éppen ezért ne-
künk, fogyasztóknak kellene egy kicsit tovább
gondolnunk a dolgokat, esetleg a hír miértjét is fi-
gyelembe kellene venni. 

Nem biztos, hogy az oroszlán a hibás, ha be-
nyúlnak hozzá. Mi emberek vagyunk felelõsök az
általunk helyenként társként, tárgyként vagy szol-
gaként tartott ebekért, és azok tetteiért.

Minden egyes kutyaharapásos baleset visszave-

zethetõ valamilyen emberi mulasztásra, gondat-
lanságra. 

Manapság divat kutyát tartani. A legtöbb eset-
ben viszont a kutyatartóknak sajnos fogalma sincs
arról, milyen eb van a birtokában. Ez olyan, mint
a foci, mindenki ért hozzá. Felelõtlenül veszünk
olyan kedvenceket, amirõl fogalmunk sincs, mire
használták, tenyésztették õseink. Ha autót akarok
venni, elhívom a szerelõmet. De vajon ez miért
nem olyan gyakori a kutyavásárláskor? Képesek
vagyunk még a piacon is kutyát venni, mint egy
zsák krumplit. Ezzel az erõvel, akár barnamedvét
is vásárolhatnánk, ha nem figyelünk oda. Igaz a
mondás, hogy minden ember hasonlít a kutyájára.
Valójában a kutyánk a mi tükörképünk. Elég mu-
latságosan is néz ki az, amikor egy 130 kilós ki-
gyúrt, kopasz férfi egy pár kilós csivavát sétáltat,
de már nem is annyira vicces, amikor ugyanezt a
sétáltatást egy 40 kilós nénike adja elõ egy kauká-
zusival.

Ha már van rálátásunk, hogy milyen is a ne-
künk legmegfelelõbb eb, akkor is többször körül
kellene járnunk a témát. Milyen a családfája, mi-
lyen vérmérsékletûek az õsök, hol fogom tartani,
tudok-e gondoskodni róla az elkövetkezendõ 10-
15 évben? Ha már megvettük az ebet és elvileg jót
választottunk, még mindig rajtunk van a felelõs-
ség, hogy helyesen neveljük föl, és együtt tudjunk
élni vele. Nem biztos, hogy az a siker titka, ha
plüsspárnán alszik és csirkecombok között válo-
gathat. Sokkal fontosabb, hogy tudja, hol a helye a
rangsorban, a családban és ott jól és biztonságban
érezze magát.

Ha mi, emberek nem tanultunk meg egy szót
sem abból, amit õk mondanak, legalább próbáljuk
meg megértetni magunkat. Ne emberesítsük õket,
mert az senkinek sem lesz jó. Rajtunk múlik, a ku-
tyatartási kultúránkon, hogy meddig lesz még hír
a harapás.                                            Halász Árpád

Állati dolgok

A harapás

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/350-
8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ingyen örökbe adandó
egy fajtatiszta 2 éves
fehér puli kan. Tel.:
30/603-4464

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

2 hónapos
k e v e r é k
szukák

4 éves keve-
rék szuka

2 éves
keverék
szuka

3 éves keve-
rék kan

2-3 éves né-
met vizsla
szuka
20/941-5931

Járom a várost...

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Ez a kép a hétvégén készült egy lakótelepi ház elõtt. Amint az látszik, a szemétgyûjtõ csordultig tele van,
s mellette rengeteg hulladék van szétszórva. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mielõtt néhány kukázó
tiszteletét tette a helyszínen, az aszfalton látható szemét – annak rendje és módja szerint – három nagy
nejlonzsákban volt elhelyezve. Köszönet jár a VÜSZI szemétszállítóinak, akik vették a fáradságot, s
rendet tettek a környezet tisztaságára cseppet sem adó emberek után.

Küldjön Ön is fotókat a „Járom a várost“ címû rovatba! Akár negatív, akár pozitív – a közvéleményt
is érdeklõ – élmény éri, örökítse meg, s küldje be szerkesztõségünknek! A legjobb képeket lehetõség
szerint közzétesszük, s a fotót készítõk között ajándékokat sorsolunk ki. Kérjük, hogy a fotót beküldõk
írják a fénykép hátuljára a nevüket és címüket, hogy azokat vissza tudjuk juttatni. Nem áll módunkban
minden fotót közölni! Címünk: 2101 Gödöllõ, Pf. 385.

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a
város lakosságát, hogy Gödöllő városban az ebek 2005. évi veszettség elleni

védőoltásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2005. MÁRCIUS 5. (szombat) Vásártér 8 – 10 óráig
2005. MÁRCIUS 12. (szombat) Szent János utcai parkoló 8 – 10 óráig

A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni. 
Az eboltás díja: 1.500 Ft + féreghajtó (a kutya súlyától függõen 10 kg-ként 1 db tabletta javasolt.

A tabletták ára: 150 Ft/db)
Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az állatvédelmi törvény értelmében

indok nélkül állat életét kioltani nem lehet! Ennek értelmében az eddig
megszokott módon az oltások alkalmával nem áll módjukban ebet leadni. Az

ebek esetleges elhelyezése ügyében hívható: 
Pintér Zoltán (20/350-8592) és Karaszi Pál (30/318-7255).

Eboltás

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG 
BALATONLELLÉN

2005. június 25-tõl augusztus 27-ig az
önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdü-
lõjében korlátozott számban üdülési lehetõ-
séget ajánlunk fel gödöllõi családok részére
2, 4, 5 ágyas fürdõszobás szobákban.

Üdülési díjak 8 napos turnusokra (szom-
battól-szombatig) 7 nap teljes ellátással:

– Óvodás korú gyermek: 9.268 Ft/fõ
– Általános- és középiskolás tanuló: 20.209
Ft/fõ
– Felnõtt: 31.927 Ft/fõ
– Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26.992
Ft/fõ
49.400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési tá-
mogatást lehet igényelni.
Üdülési csekket is elfogadunk !
Részletes tájékoztatást kérni és idõpontot
egyeztetni személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal Közoktatási Irodáján (222-es szoba),
vagy a 529-139-es telefonszámon lehet.
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ÁLLÁS
* Szakképzett szakácsok és pizzafutárok jelentkezését várjuk a Császárk-
ert Étterembe. Tel.: 20/330-9564.
* A Gödöllői Királyi Kastély KHT. állást hirdet 1 fő angolos tárlatvezető
részére. Elvárások: felsőfokú angol nyelvtudás, jó kommunikációs
készség, megbízhatóság, kellemes megjelenés. Egyéb nyelv ismerete
előny. Fényképes szakmai önéletrajzokat és a motivációs leveleket a
fizetési igény megjelölésével a Kastély információs irodájába kell eljuttat-
ni. Tel: 06/28-410-124, fax: 06/28-423-159, e-mail: informacio@kira-
lyikastely.hu
* HM ARMCOM Rt. gödöllői munkahelyre angolul besélő gépészmérnököt
felvesz. Tel.: 30/659.78-69.
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk női-férfifodrászt,
kozmetikust, manikűr-pedikűr és műkörömépítőt. Tel.: 20/986-1443,
20/3326-494.
*Fóton sportvendéglő pultos hölgyet keres. Tel.: 30/255-7973.
* Gödöllő taxi felvesz gépkocsivezetőt PÁV II vizsgával. Tel.: 20/937-
6896.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, lékaverőt és rak-
tárost felveszünk. Jelentkezéseiket bizalmasan kezeljük. Fényképes
önéletrajzot kérünk. 2112 Veresegyház, Pf. 61.
*Gödöllői sörözőbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet felveszek. Érd.:
70/271-3556.
* Budapesti belvárosi virágüzletbe virágkötőt keresünk angol nyelvtudás-
sal. Tel.: 30/9422-318, 30/517-2353. 
* 7.5 tonnás tehergépkocsira, kizárólag nemzetközi fuvarozásra gépkoc-
sivezetőt keresek 50 éves korig, gödöllői telephelyre. Jelentkezés:
20/9452-495.
* Ingatlanreferenst keresünk most nyíló gödöllői Citycartel franchise
irodánkba. Feladatok: az eladandó ingatlanok feltérképezése, sz-
erződéskötés, értékesítés. Elvárásaink: megbízható, leinformálható múlt
és jelen, szakmai rátermettség, jó kommunikációs készség, szorgalom.
Technikai feltételek: saját gépkocsi, mobiltelefon, digitális fényképezőgép.
Amit kínálunk: hosszú távú partnerség, önálló vállalkozási lehetőség. Ref-

erenseink tiszta jutalékos rendszerben dolgoznak, szerződéses formában.
Érdeklődni lehet a 06-70/513-6150-es telefonszámon, önéletrajz
küldése: v.viktor@citycartel.hu
* Asszisztenst keresünk most nyíló gödöllői Citycartel franchise irodánk-
ba. Feladatok: az érdeklődő ügyfelek tájékoztatása telefonon és személye-
sen. Az adatbázis karbantartása, megbízási szerződések, adatok
rögzítése. A különböző médiákban megjelenő hirdetések feladása. Elvárá-
saink: megbízhatóság, precizitás, önállóság, kellemes megjelenés, jó kom-
munikációs készség, munkabírás. Amit kínálunk: hosszú távú
együttműködés, rugalmas munkaidő, kellemes környezet. Érdeklődni
lehet a 06-70/513-6150-es telefonszámon, önéletrajz küldése:
v.viktor@citycartel.hu
* Gödöllőn vállalnék idős nénire vagy bácsira felügyeletet, takarítást, vagy
háztartási munkát. Tel.: 403-586.
*Középkorú hölgy takarítást vállal családi házaknál, igényes helyen, heti 1
alkalommal. Tel.: 20/552-8929.
* Bejárónőt keresek heti egy alkalomra Szadára, családi ház takarítására.
Érd.: 20/327-6924.
* Kereskedelmi osztályunkra munkatársakat keresünk fő és mellékállás-
ba, heti 15 órás munkaidőre. Havi 60.000 Ft fizetés. Feltétel: érettségi +
jogosítvány. Tel.: 20/9749-879.
*Elektroműszerész vagy villanyszerelő végzettségű, mechanikai szerelés-
ben is jártas, sok utazást vállalni tudó szervíztechnikusokat keresünk.
Érdeklődni lehet: 28/460-035, munkaidőben.

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.
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96
m2-es igényesen felújított lakás, beépített bútorokkal, garázzsal,
műhellyel, gondosan kialakított kerttel eladó.  Irányár: 32,0 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól megközelí-
thető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés. Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* A horvátországi Novi Vinodolskiban (Riekától 40 km-re), közvetlenül a
tengerparton épülő villában 40-60 m2-es apartmanok, garázzsal, csó-
nakkikötő résszel eladók. Irányár: 1700 - 2300 euró/m2 Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen parkosított
telken 280 nm lakóterületű, háromszintes, két garázsos igényes lakóház
ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közeli, téglaépítésű társasház első emeletén,
kétszobás, igényesen felújított, gázkonvektoros lakás eladó. Irányár: 13,6
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken 96 nm
lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár: 23,5  mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában panorámás építési telkek eladók. Irányár:
11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn, 1376 m2, déli fekvésű üdülő telek, (gáz-,
villany az utcában, fúrt kút a területen), 30 m2-es szerszámkamra.
Irányár:5,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű üdülő telek, 20
nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, az Erzsébet királyné körúton kétszobás, igényesen felújí-
tott, negyedik emeleti lakás (kastélyra nyíló panoráma) eladó. Irányár:
12,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLÖN, a központhoz közeli vállalkozásra is alkalmas, 225 nm-es
egyszintes lakóház 50 nm-es melléképülettel, 1500 nm-es telken áron
alul, sürgősen eladó. Családi házat Gödöllő környékén beszámítunk.
Irányár:27,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
* GÖDÖLLŐN a központhoz közel, régi építésű, felújított, 72 nm-es, 3
szobás, gázkonvektoros családi ház, közművesített, kis telken eladó.
Irányár: 17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333 
* GÖDÖLLŐN, a Blahán, 850 nm-es összközműves telken, 60 nm-es két
szobás, gázkonvektoros régi építésű lakóház garázzsal eladó, vagy lakás-
ra, kistelkes családi házra cserélhető. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm lakóterületű,
igényes új építésű öt szobás családi ház garázzsal eladó. Irányár: 34,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* *KÉTGENERÁCIÓS* duplakomfortos családi ház gépkocsibeállóval,
pincével, jó közlekedés mellett, kertvárosban sürgősen, ára alatt 17,5 MFt-
ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (20) 513-5191
* Gödöllő Kossuth utcai II. emeleti, egyedi fűtésű, 65 nm-es, 2,5 szobás
lakás 12,9 MFt-os áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (30) 619-9043

* CSANAKBAN eladó 900 nm-es telken160 nm-es tetőtérbeépítés-
es, 4,5 szoba nappalis, pincében duplagarázsos családi ház 29,9,-
MFt-os irányáron! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (30) 619-9043
* ELADÓ Kazinczi körúti IV. emeleti, kétszobás, azonnal költözhető
tehermentes, jó állapotú öröklakás saját pincetárolóval 10,6 MFt.
FeMa-KoNT Ingatlaniroda (30) 619-9043
* Gödöllő Blahai részén 130 nm-es ház eladó. 2 szoba + félszoba +
előszoba + műhely, összközmű, 2000 nm telek. I.ár: 22 mFt. Érd.:
30/536-3398.
* Gödöllőn a központhoz közel, HÉV-hez közeli 2,5 szobás lakás az
Erzsébet parknál eladó. Téglaépítésű, gázkonvektoros, parkettás,
felújított, pince + tároló is tartozik hozzá. Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 30/397-0844.
* Eladó egy kb. 90 nm-es ház gödöllői csendes belvárosi utcában,
kis kerttel + 45 nm-es pincével. I.ár: 27,5 mFt. Érd.: 30/9343-004.
* Eladó Szadán, a Székely B. utcában közel 1000 nm-es
panorámás, összközműves telken 2 szobás, 72 nm-es családi ház
gázfűtéssel. I.ár: 13 mFt. Tel.: 20/460-2971, 20/996-7608, 488-
178 (este).

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

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

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Belvárosi 124 m2-es luxuslakás nappali + 4 szobá-
val, egyedi cirkófûtéssel, kocsibeállóval 36 MFt.
-Új építésû nappali + 3 szobás lakóház garázzsal,
341 m2 telekkel, márciusi átadással 25 MFt. 
-Új építésû nappali + 3 szobás lakóház garázzsal,
273m2 telekkel, augusztusi átadással 25,5 MFt.
-Új építésû nappali + 3 szobás lakóház garázzsal
567 m2 telekkel, márciusi átadással 26,5 MFt.
-Palotakerti földszinti 58 m2-es, 2 szobás felújí-
tott lakás 12,9 MFt. 
-Kazinczy krt-i földszinti 56 m2-es 2 szobás
konvektoros lakás 12,5 MFt.
-Remsey krt-on elsõ emeleti, 75 m2-es, 2 és fél szobás,
gázcirkós, erkélyes lakás, nagy terasszal 24,9 MFt. 
- Szadán új építésû 100 m2-es lakóház kulc-
srakészen garázzsal, 865 m2 telekkel 23,5 MFt.
-Szilasligeten 734 m2 telken 3 szobás rendezett
családi ház garázzsal, 30 m2 melléképülettel, hév
elérhetõséggel 22 MFt. 
-Veresegyházon új építésû mediterrán stílusú,
nappali + 2 szobás lakóház, beépíthetõ tetõtér-
rel, 475 m2 telekkel, bekerítve, terrakotta
színezéssel, azonnal átadó 22,5 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

A heti számba a hirdetések leadási határideje
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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* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben vagy
külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali, amerikai konyha,
kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31 mFt. Szocpol. és hitel felve-
hető. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2. emeleti lakás felújítva eladó. I.ár: 15,5 mFt.
Érd.: 06/20-411-0045.
* Gödöllőn, a Batthyány u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80 nm-es, 2 szoba
összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari árammal eladó.
Azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es +
65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3
teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri
szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29 900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Gödöllőn a Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó! I.ár:
12,5 mFt. Tel.: 420-285, 06/70-242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba, hallos, téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás pince és kertrésszel eladó vagy hosszú távra bér-
beadó! Irodának, üzletnek is használható. Érd.:420-285, 06/20-939-
0841.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves. I.ár:
13,5 mFt. Tel.: 06/20-9463-112.
* Eladó 2 szobás, 59 nm-es, Gödöllő, János utcai téglaépítésű lakás. Iá.:
13,5 mFt. Tel.: 30/689-4086.
* Eladó Palotakerti 57 nm-es, 2 szobás, távfűtéses, erkélyes lakás vízórá-
val, telefonnal, kábeltv-vel, tárolóval. Tel.: 421-753.
* Palotakertnél földszinti felújítandó, 2 szobás lakás eladó 10,5 mFt-ért.
Tel.: 70/531-3166.
*Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es
telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős.
Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi
házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* A Máriabesnyő Lakóparkban, 2002-ben épült 140 nm-es társasházi
sorház jellegű lakás 2 szint + padlástér, 2 db gépkocsi férőhelyes garáz-
zsal + tárolóval eladó vagy kisebbre cserélhető. I.ár: 29,5 mFt. Érd.:
20/9130-379, este 28/526-535.
* Jászapátiban, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nm-es
parkosított telken egy két és félszobás és egy két szobás, összkomfortos
ház (üdültetésre is alkalmas) eladó. I.ár: 6,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki
Iroda.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek építési engedéllyel,
pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/392-4357.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben vagy
külön-külön is eladó.140 nm-es, 4 hálószóba, nappali, amerikai konyha,
kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 26,5 mFt. Szocpol és hitel
felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2. emeleti lakás eladó. Érd.: 20/916-
0802.
* Üzlethelyiség eladó! 30 nm-es, bővíthető, a tetőtér beépíthető, igény sz-
erint lakássá alakítható. Tel.: 70/221-3652.

* Másfél szobás felújított, gázkonvektoros lakás eladó a János utcában,
tégla építésű házban, csendes helyen, a központhoz mégis közel. Tel.:
30/403-4780, 20/9388-424.
* Gödöllőn nagy telek (3100 nm), Isaszegi út és a patak között ős-
fákkal, gyümölcsössel, 76 nm-es, 2 szobás komfortos házzal, pincév-
el, nyári konyhával 28 mFt-ért eladó. Tel.: 30/949-9915.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Tégla
épület, melléképület, garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi
lakást beszámítok (2. emeletig - gázfűtéssel). Tel.: 20/476-8647.
* Szadán, a dombon 827 nm-es belterületi építési telek, gyönyörű
panorámával, téliesített faházzal eladó (vezetékes víz+villany a
faházban, gáz+fúrt kút az udvarban, csatorna befizetve). Tel.:
70/317-3003.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás terasszal,
beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* Gödöllőn, Kazinczy krt. páros oldalon 4. emeleti 2 szobás, 61 nm-es,
tégla lakás eladó. Egyedi fűtés, 2004 őszén burkolt, átalakított. I.ár:
11 mFt. Tel.: 30/619-7154.
* BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es csalá-
di ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, melléképületek) en-
gedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért eladó. Érd.: 28/417-719
vagy 70/504-1042.
* Gödöllő Erdőszél utcai körpanorámás családi ház építésre is alka-
lmas, összközműves 1200 nm-es üdülőtelek eladó. Ár: 9200 Ft/nm.
Tel.: 20/9641-386.
* Gödöllőn, a blahai részen szép fekvésű építési telek eladó. I.ár: 12
mFt. Tel.: 30/255-7973.
* Több generációs család együttélésére alkalmas, részben lakható
családi ház (két szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú telekkel 32 millió
Ft-ért eladó. A szintek alapterülete 100 nm felett, igény szerint két
lakás is kialakítható, a pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 06-
209-390-824 vagy 06-203-191-581.
* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több generációs
család együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is alkalmas. I.ár:
14 mFt. Tel.: 06-209-390-824 vagy 06-203-191-581.
* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített, 1111 nm
nagyságú gondozott, elektromos közművel ellátott zártkerti ingatlan
tartózkodó épülettel eladó. Tel.: 06-209-390-824.
qg Aszódon, téglából épült társasházban eladó 41 nm-es, egy szoba
összkomfortos, telefonos, felújítandó, magasföldszinti lakás pincével.
I.ár: 7,2 mFt. Tel.: 20/9749-850.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es
+ 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló kertrésszel
(+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29 900 000 Ft. Érd.:
30/919-4847.
* Budapesten, XIII. kerületben a Róbert Károly krt. 22. szám alatt
liftes házban eladó 2. emeleti, 46 nm-es, másfél szobás (gardróbos)
tehermenes lakás. I.ár: 10 mFt. Tel.: 30/922-5121.
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* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken
80 nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan irányára:
18,2 mFt. Érd.: 06/30-601-7289.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában három emeletes ház első emeletén
eladó 71 nm-es, 3 szobás öröklakás. I.ár: 16 mFt. Tel.: 06/20-323-9261.
* Gödöllő - Máriabesnyőn vonatállomáshoz, buszmegállóhoz és közérthez
közel, a 30-as főút mellett ikerház első fele eladó. Telek fele 470 nm,
lakás 80 nm: 2 szoba, konyha, fürdő, wc, előszoba, zárt terasz, garázs,
pince, telefon, csatorna, gáz, aszfaltozott út. I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/6653-
541.
* Isaszeg központjában 2 lakásos családi ház eladó. 1. lakás: 100 nm, 2
szoba, ebédlő, konyha, fürdő. 2. lakás: 50 nm, konyha, szoba, fürdő. 2
kocsis garázs, pince, műhely, fúrott kút, kábeltv, csatorna, gázfűtés, tele-
fon. Telek: 1400 nm. I.ár: 19,5 mFt. Érd.: 30/6653-541.
* Gödöllőn a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó, 500 nm-es
telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* Valkón, a főút mellett osztható telken összkomfortos családi ház eladó.
Gödöllői lakótelepi lakás cseréje is érdekel. Iá.: 10,7 mFt. Tel.: 30/555-
9606.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 110 nm-es 3,5 szobás gázfűtéses, felújított
családi ház eladó. Tetőtér beépíthető. Tel.: 20/9511-138.
* Palotakerten eladó egy kétszobás, napos, felújított lakás. I.ár: 11,9
mFt. Tel.: 20/933-4182.
* Őrbottyán legszebb részén 200 nöl telken 60 nm hasznos alapterületű
ház garázzsal, melléképületekkel eladó. I.ár: 11,5 mFt. Víz + gáz + villany
van. Tel.: 20/498-3843.
* Gödöllőn, Királytelepen 120 nm alaperületű 3,5 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás családi ház eladó. Garázs, pince, kert 180 nöl. I.ár: 21,5 mFt.
Tel.: 20/4826-089.
* Gödöllőn, a kertváros központjában eladó emeletes, négyszoba
összkomfortos családi ház, amely alkalmas kétgenerációnak, nagyc-
saládnak, üzletnek. 200 nöl telken, jó parkolási lehetőség. Tel.: 30/360-
3935.
* 1 szobás lakást vennék Gödöllőn, városközpontban. Idei költözéssel.
Tel.: 30/376-0548.
*Eladó Aszódon egy 648 nm-es (18 x 35 m) teljes közműves, panorámás
építési telek (összközmű a telek előtt). I.ár: 3,25 mFt. Tel.: 20/592-1799.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel, i.ár: 16,9
mFt. 2 szobás új lucfenyőház 680 nm telekkel, i.ár: 18,5 mFt. 3 szobás
680 nm telekkel, i.ár: 19,8 mFt. 5 szobás 686 nm telekkel, i.ár: 23,9
mFt. 3 szoba + nappalis, új, 558 nm telekkel, i.ár: 24,3 mFt. 5 szobás
657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt. 2,5 szobás 2610 nm osztható telekkel,
i.ár: 34,9 mFt. Kétlakásos ház építésére alkalmas telkek: 833 nm sarok-
telken, i.ár: 13,8 mFt. 1703 nm-es panorámás telek, i.ár: 20,9 mFt. 3174
nm-es telek, i.ár: 27 mFt. 1496 nm-es panorámás telek, i.ár: 13,5 mFt.
Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, a Szent István téren 1. emeleti, 2 szobás öröklakás eladó.
Érd.: 20/5411-570.

* Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, két és félszobás,
erkélyes, vízórás, laminált padlós lakás augusztusi kiköltözéssel eladó.
I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/552-6257.
* Gödöllőn, Palotakerti lakás 9. emeleten, folyosói, saját tárolóval, jó ál-
lapotban eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel.: 30/9504-901, 417-537.
* Jászapátin eladó nyugalmas környezetben kétszobás, fürdőszobás
kockaház (kőből) 5,6 mFt-ért, valamint a buszpályaudvar közelében
fürdőszobás kis parasztház 2,6 mFt-ért. Tel.: 414-571, 20/414-2133.
* 2 db 200 nöl-es közművesített telek eladó a Lomb utcában örök
panorámával. Iá: 13,5 mFt. 2 utcára nyílik. Tel: (30) 977-2718.
* Kétgenerációs családi ház eladó rendezett kerttel, Gödöllőn. Ár: 28 mFt.
Tel.: 20/3238-106.
* Plus-hoz közel eladó 130 nöl telken 85 nm alapú összközműves,
tetőteres családi ház. 2 + 2 szoba, 2 fürdőszoba, nagy konyha. Kazán +
gázcirkó, melléképület + ipari áram. Ára: 28 mFt. Érd.: 20/957-0789.
* Eladó Gödöllő központjában 2 és félszobás egyedi fűtéses, 64 nm-es,
magasföldszinti lakás közös tárolóval. I.ár: 15,5 mFt. Tel.: 20/448-6225. 
* Gödöllőn a János utcában 2. emeleti, 54 nm-es, 2 szobás lakás eladó.
Téglaépítésű, gázkonvektoros, felújított, erkélyes, tárolóval. Ár: 12,5 mFt.
Tel.: 70/523-7616.
* Gödöllőn, csendes helyen eladó földszinti, jó állapotú, rácsos, redőnyös,
külön vízórás, gázkonvektoros, telefonos, kábeltv-s, tárolós, 43 nm-es
lakás. Tel.: 415-117.
* Eladó 60 nm-es gázkonvektoros, erkélyes, 3. emeleti lakás a Kazinczy
krt-on. Érdeklődni a 06-20/987-8892-es telefonszámon.
*Eladó 50 nm-es egyedi fűtéses, tetőteres lakás a Petőfi téren. Érdeklőd-
ni a 20/987-8892-es telefonszámon.
*Gödöllőn, az Egyetem téren egy 59 nm-es, 2 szobás, összkomfortos, kon-
vektoros lakás eladó. Ár: 13,5 mFt. Érd.: 30/323-3307, 70/627-0199.
* Gödöllő, Remsey krt-on újszerű sorházi, téglaépítésű, kétszintes 75 nm-
es lakás + 20 nm zárt terasz eladó. (Egyedi fűtés, kerékpártároló.) I.ár: 24
mFt. Tel.: 28/418-591 vagy 20/912-9465.
* Gödöllő központjában 2 helyiségből állő, irodának igényesen beren-
dezett, kb. 50 nm üzleti célú ingatlan eladó. Forgalmas utcában, kimon-
dottan jó parkolási lehetőséggel. Tel.: 70/3135-426.
* Sürgősen eladó Gödöllő legszebb részén, a kastélyparkban, négy
emeletes sorházban parkranéző, 2 szobás, nagylodzsiás, felújított örök-
lakás. (Óvoda, iskola, egyetem a közelben, közlekedési lehetőség - MÁV,
HÉV, Volánbusz- kiváló.) Tel.: 20/542-9288.
* Sürgősen eladó családi ház! Gödöllő, Kazinczy F. u. 35. Érdeklődni:
432-556, du. 16 óra után.
* Szeretnél egy szép, csendes lakást a Szőlő utcában, ami 69 nm-es, első
emeleti és teljesen felújított? I.ár: 15,5 mFt. Hívjál! Tel.: 20/313-5573.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es magasföldszinti, konvektoros,
egyedi vízórás, tehermentes öröklakás eladó. Ára: 14,5 mFt. Érd.:
20/9463-409.
* Palotakerti 2 szoba, 66 nm-es, erkélyes lakás eladó vagy 1 szobásra
cserélendő értékegyeztetéssel. Érd.: 30/3400-854, 30/271-5941.
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* Kazinczy körúton tulajdonostól eladó egy 52 nm-es 4. emeleti (11,3
mFt) és egy 54 nm-es 2. emeleti (12,7 mFt) egyedi fűtéses, redőnyözött,
teljesen felújított, alacsony rezsijű lakás. Érd.: 30/639-5242.
* Szadán 1267 nm belterületi építési telek eladó, érvényes építési en-
gedéllyel. Víz, villany a telken. Érd.: 20/415-7107.
* Gödöllő, Palotakerti 61 nm-es, részben felújított 2 szobás, parkra
néző, erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 20/9303-514.
* Eladó Gödöllő belvárosában, a központtól 2 perces sétával elérhető,
frekventált környezetben 120 nm alapterületű, 3 szobás reprezentatív
kialakítású új polgári családi ház, déli fekvésű, nagy terasszal, beépí-
thető tetőtérrel, 760 nm-es telekkel. Iá: 36,9 mFt. Érdelkődni:
20/9194-870
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* Szadán, Fenyvesliget panorámás részén 1600 nm-es építési telkek
teljes közművel eladók. Irányár: 13 M Ft, tervrajzzal, építési engedéllyel-
13,5 M Ft. Reg.szám: 5612. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Isaszegi úti tavaknál panorámás, kitűnő állapotú, 115 nm
családi ház, 947 nm telekkel, melléképülettel, beépített rusztikus kony-
habútorral eladó. Irányár: 32 MFt. Reg.szám:4163. Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-
0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 75 nm-es, 1+2 félszobás, tetőtér
beépítéses, teljesen alápincézett sorházi lakás 22 nm-es terasszal, 440
nm-es telekkel eladó. Irányár: 22,9 M Ft. Reg.szám:5632. Otthon Cen-
trum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-
454-06-352; 06-28-414-870
* Gödöllő Kertvárosi részén 540 nm-es összközműves építési telek,
áron alul sürgősen eladó. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Tesco közelében 144 nm-es (4 szoba + 1 félszoba, 2 fürdős-
zoba, garázs) ikerházfelek 90%-os készenléti állapotban eladók.
Irányár: 26,8 MFt / ikerházfél. Reg.szám:5630. Otthon Centrum, Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-
28-414-870
* Gödöllő Nagyfenyvesben 3 generációs, 200 nm-es, 8 szobás, tripla
fürdőszobás, ikergarázsos luxus állapotú családi ház 609 nm-es
telekkel áron alul eladó. Ár: 37 M Ft. Reg.szám:5626. Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-
0352; 06-28-414-870
* Szadán, Várdombon 855 nm panorámás építési saroktelek ásott kút-
tal, érvényes ikerházas építési engedéllyel eladó. Reg.szám:5601. Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.:
06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Szadán csodálatos, örökpanorámás, erdő melletti 1570 nm-es telken
vállalkozó által eladásra épített ikerház mindkét lakása eladó. Szintele-
tolásosak, egyenként 203 nm-esek, így akár két generáció részére is al-
kalmas. A válaszfalak változtathatóak, igény esetén a két lakás egy-
benyitható. A lakásokhoz egyenként 785 nm-es telek tartozik. Irányár:
70%-os készültségnél: 27 M Ft. 80%-os készültségnél: 29 M Ft.
Reg.szám:5638. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtár-
ral szemben). Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Királytelepen, felújítandó két generációs családi ház 80+40
nm lakóterülettel, 1440 nm telken eladó. Irányár: 20,5 MFt.
Reg.szám:5606. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtár-
ral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő kertvárosi övezetében családi ház 90%-os készenléti állapot-
ban, tetőtér-beépítési lehetőséggel, teljes infrastruktúrával eladó.
Reg.szám:5609. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtár-
ral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, V. emeleti erkélyes lakás
dekoratív beépített szekrénnyel eladó. Irányár: 11,9 MFt.
Reg.szám:5633. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtár-
ral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IX. emeleti karbantartott
lakás eladó. Irányár: 11,7 MFt. Reg.szám:5611. Otthon Centrum, Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-
28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 1 szobás, 43 nm-es, III. emeleti, felújítandó örök-
lakás eladó.. Irányár: 9,8 MFt. Reg.szám:5613. Otthon Centrum, Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-
28-414-870
* Gödöllőn, Erzsébet királyné krt-on 1 + 2 félszobás, III. emeleti felújí-
tott, parkettás lakás, beépített fenyőfa szekrénnyel eladó.
Reg.szám:5607. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Veresegyház Csonkási városrészén 2000-ben felújított 72 nm-es, 1
nappali + 2 hálószobás, tetőtér beépítéses sarok sorházi lakás 270 nm-
es telekkel, 24 nm-es garázzsal eladó. Irányár: 17,8 M Ft.
Reg.szám:5636. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtár-
ral szemben). Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Gödöllő kertváros melletti részén befejezés előtt álló, kiváló
térelosztású, nappali + 3 szoba, garázs, dupla komfortos, két utcára
nyíló ikerházfél csendes, panorámás környéken eladó. Irányár: 27,5
MFt. Reg.szám:5608. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Veresegyház Thermálfaluban 2001-ben igényesen kivitelezett 150
nm-es, 1 nappali + 4 hálószobás, dupla fürdőszobás, tetőtér beépítéses
sorházi lakás 250 nm-es telekkel, 15 nm-es garázzsal eladó.
Reg.szám:5641. Irányár: 29,5 M Ft. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy.
út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.:06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Gödöllőn másfél-kétszobás felújítandó lakást keresünk ügyfeleink
részére. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szem-
ben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 100 nm-es, 2 szoba összkomfor-
tos, részben felújított családi ház 150 nöl-es telekkel. Iá: 20 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn 120 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás,
tetőteres családi ház, garázzsal, melléképülettel, 250 nöl-es telekkel. Iá:
22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 110 nm alapterületű, nappali + 2
szobás teljesen alápincézett családi ház, szerelőaknás garázzsal, beépí-
thető tetőtérrel, 300 nöl-es telekkel. Iá: 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali + 4
szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, melléképülettel, garázzsal,
270 nöl-es telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllő belvárosában most épülő 9 lakásos társasházban 31-69 nm
közötti lakások augusztusi beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetemhez közel a Nagyfenyvesben 80 nm
alapterületű,  nappali + 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 3 sz-
intes családi ház nagy kandallóval, kertkapcsolatos trasszal, 50 nm-es
alápincézett melléképülettel, 297 nöl-es díszfákkal és gyümölcsfákkal
beültetett telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 110 nm alapterületű, 3 szobás, kívül-
belül teljesen felújított, kúria jellegű családi ház, pincével (ipari áram
bevezetve), félkész állapotban lévő tetőtérrel, 350 nöl-es rendezett
telekkel, ásott kúttal az udvaron. Iá: 33 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában földszinti, 37 nm-es, 1 szobás, jó állapotú,
erkélyes téglaépítésű lakás. Iá: 9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet krt-on I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás felújított
lakás. Iá: 11,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti teljesen felújított, 55
nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 13,4 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870   
*Eladó Gödöllőn a Szabadság téren 76 nm-es, 3 szobás, konyha-étkezős, 2
erkélyes, felújított öröklakás. Iá: 15,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Sz-
abadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves,
csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Gödöllőn a Csanakban 1004 nm-es, összközműves, ikerház
építésére is alkalmas építési telek (20 m-es utcafront), aszfalt burkolat a
telek előtt. Iá: 17 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Eladó Mátyásföldön 100 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, 3 szintes,
igényes belső kialakítású, ikerházzá továbbépíthető, déli fekvésű családi
ház, kedvező elhelyezkedéséből adódóan vállalkozás kialakítására is alka-
lmas, a földszinten 2 x 1 szoba összkomfortos, 2 külön bejáratú, befejezés
előtt álló lakrésszel, beépíthető tetőtérrel, 180 nöl-es saroktelken. Főnix In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, tégla építésű, III.
emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes
lakás + tároló. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű,
igényes, I. emeleti, 62m2-es, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses,
téglaépítésű lakás eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában , új építésű, 1nappali+2fél-
szobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2 közötti
új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitelle-
hetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-
2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított,
1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett, 971m2 telek, 20m2-es
terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nap-
pali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett, 610m2-es kert.
Irányár: 23,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-
322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi ház,
560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
*GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők Gödöl-
lőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
*ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca sarkán,
közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek leköthetők. Méret igények-
lehetőség szerint! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-
322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nap-
pali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi ház.
2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat, 20m2
borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére, 40m2 pince. Ren-
dezett, 3.014m2-es panorámás kertelek. Ár: 34MFt Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parkettás,
sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2
garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek.  Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
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* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyu-
gati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek leköthetők, igény
és funkció szerint, megfelelő mennyiségű parkolóval, Gödöllőn a PLUS
mellett, a Szent Imre házban. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-
2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, ház-
tartási helység, telek 1.600m2. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-
2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Haraszt, Erzsébet park közelében, új építésű, 75m2-
es családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 6m2 terasz, beálló 1 autó
részére, telek: 550m2 Ár: 24,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig igény szerint, egyeztetés
alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, teljesen felújított, 1nappali+2szobás, 100m2-
es családi ház, parketta és járólap burkolatok, garázs, 500m2 parkosí-
tott telekkel. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Valkói út környékén, 2004-ben felújított, 200m2-es,
1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba, terasz, dupla-
garázs, pince, tároló, 310m2 telek. Ár: 28,5Mft Major Zoltán INGAT-
LANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes családi
ház eladó. Tetőtér beépítés, 2nappali+3szoba, 70m2 garázs, 70m2
pince, nagy terasz, 1.284m2-es parkosított telek medencével. Ár: 39Mft
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingat-
lanbank. hu
*HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában gázfűtéses
családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületekkel, 450m2-es
telken. Ár: 20Mft Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-
322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 160m2-es, 3 szintes családi ház.
1nappali+3szoba+tetőtér.+96m2 szuterén, 48m2 garázs, +különálló,
lakható melléképület, 1.080m2 telek. Irányár: 27,5Mft Major Zoltán IN-
GATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, ked-
vező hitellehetőséggel leköthetők. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők.
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingat-
lanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában igényes kivitelű, 125m2-es, II.
emeleti lakás eladó. 1nappali+4szoba, egyedi fűtés, laminált padló és
padlószőnyeg burkolat, hőszigetelt nyílászárók, beálló belső zárt ud-
varon. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás , igényes kivitelű családi ház. 1nap-
pali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított kert. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-
2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Paál László közben  2 szobás 2. emeleti, teraszos, részben bútorozott
lakás kiadó. Tégla épület, konvektoros fűtés! Telefon: 70/ 213-84-99 
* Palotakerten, egyetemhez közel főbérlő nélküli, 2 szobás lakás
májustól kiadó. Tel.: 20/381-6226.
* Gödöllő központjában családi ház albérletnek kiadó. Tel.: 30/634-
3563.
* Gödöllő központjában 2 szobás, igényesen berendezett, bútorozott,
gázkonvektoros, kábeltv-s, nagy erkélyes, redőnyös, egyedi vízórás lakás,
biztonsági zárakkal ellátva csendes környezetben kiadó. Tel.: 412-463.
* Bútorozott 2 szobás, 1. emeleti lakás albérletbe kiadó. Tel.: 70/256-
6053.
* Teljesen felújított 1 szoba összkomfort, szobabútor nélkül kiadó. Tel.:
20/3238-106.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1
szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakás, csak igényeseknek,
hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Családi ház kiadó párok részére is. Legfeljebb 6 fő részére. Érd.:
20/567-9348.
* Kiadó hosszú távra 1 szobás, egyedi távfűtéses, vízórás, kábeltv-s, bú-
torozott lakás gödöllői lakótelepen. Tel.: 20/587-5191.
* Gödöllőn, Lázár Vilmos u. 22-ben tetőtérben 2 szoba összkomfortos
lakás, földszinten két különálló kisszoba fürdőszoba és konyha
használatával kiadó. Tel.: 06/30-226-2444.
* Kétszobás lakás hosszú távra kiadó 1 hónapos kaucióval. Tel.: 30/387-
0863 vagy 30/589-3835.
* Albérlet kiadó egy vagy két bérlő részére, kertesházban. Tel.: 70/250-
3276.
* Kiadó 1,5 szoba összkomfortos, külön bejáratú bútorozott lakás Gödöl-
lőn, családi házban, hosszú távra. Tel.: 430-577, 30/911-7536.
* Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Tel.:
30/9422-565.
* A Kazinczy körúton kétszobás, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/544-0012, naponta 19-21 óra között.
* Kiadó kertesházban 2 szoba fürdőszobahasználattal egyedülállónak
vagy egyetemistának. Érd.: 419-714, 20/311-3533.
* Teljesen különálló albérlet (kis szoba, főzőfülke, fürdőszoba) kiadó,
buszmegállótól 5, vasútállomástól 10 percre, 40 ezer Ft-ért (rezsivel
együtt!), 1 havi kaució szükséges. Tel.: 20/9734-738.

*Gödöllő központjában 80 nm-es lakás március 1-től hosszabb távra, iro-
da céljára is kiadó. Tel.: 415-215.
* Igényesen kialakított 180 nm-es lakás nagy garázzsal, tárolóhely-
iségekkel, parkosított kertben kiadó. Érd.: 430-885.
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen 53 nm-es, bútorozatlan, 1,5 szobás
lakás kiadó. Bérleti díj: 55 ezer Ft + rezsi / hó. Reg.szám:5634. Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-
454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Palotakerten VII. emeleti 61 nm-es, 2 szobás, bútorozatlan
lakás min. 1 évre kiadó. Bérleti díj:60.000 Ft + rezsi/hó. Reg.szám:
5637. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szem-
ben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

KIADÓ
* **KIADÓ/ÁTADÓ** Gödöllő központjában a COOP-Áruház emeletén egy
13 nm-es állandó vevőkörrel rendelkező, bevezetett *MOBIL-TELEFON
ÜZLET, IRODA! (20) 513-5191
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő Kossuth L. u. 14. szám alatt (jelenleg
Pinokkió Játékbolt). Érd.: 30/346-5408 vagy a helyszínen. 
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonban üzletrész kiadó szolárium
szalon üzemeltetésére havi 40.000 Ft-ért (ipari áram van). Tel.: 20/986-
1443.
*Műhelynek 60 és 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20-200-50.
* Gödöllői ABC - felújítva, berendezéssel - bérleti joga átadó. Érd.:
70/281-9555.
* Üzlethelyiségek kiadók! Gödöllőn 12 nm-es üzlethelyiség a Dózsa Gy. úti
zöld házban kiadó. Galgahévízen 40 nm-es üzlethelyiségek a Fő úton ki-
adó. Tel.: 30/9344-525.
* Gödöllő központjában, a Kossuth u. 24. belső udvarában 30 nm-es
üzlethelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es helyiségek
irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó parkolási lehetőséggel bér-
beadók. Tel.: 06/30-9717-337.
* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 55 nm-es üzlet kiadó. Érd.:
70/535-4474.
* Kiadó üzlethelyiséget, lakást keresünk Gödöllő központi részén. Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-
454-0352; 06-28-414-870

SZOLGÁLTATÁS

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bár-
mit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel:
418-203, vagy (30) 924-3216.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.:
20/9527-289, 28/594-040.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny,
harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás.
Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi
Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villam-
os hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanysz-
erelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542 vagy 20/5528-762.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és moso-
gatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere,
dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály
csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők,
korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás).
KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004. 
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-,
hajó-, és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.:
csiszolás-lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 06/70-505-1177.
* Kis- és középvállalkozásoknak teljes körű könyvelését vállaljuk.
Tel.: 421-355, 06/30-482-6744.
* Fair könyvelőiroda vállalja: egyéni vállalkozók, gazdasági tár-
saságok, cég alapítását, könyvelését, könyvvizsgálatát, adó- és
bérügyintézését. Kedvező árak. Tel.: 20/932-6177.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanya-
gredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüg-
gönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő,
Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-6848, 28/414-
230.
* GÖDÖLLŐI PÁL FUTÁR vállalja küldemények háztól házig szál-
lítását. Tel.: 30/9528-228. Infó: futar.hu-n.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése,
bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása.
Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-
293.
* Csak kérdezem! Mielőtt vége a télikabátos időnek, nem most
kellene karcsúsodni és használni a bőrfeszesítést? Ugyanitt mag-
as mellékállású jövedelemkiegészítés! Várom hívását! Wellnes
szaktanácsadó. Tel.: 30/9738-734.
* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK! Precíz munka, korrekt ár. Tel.:
30/340-7317.
* Adóbevallás, könyvelés, mérlegkészítés, TÁMOGATÁSI RENDSZ-
EREK, vállalkozások és magánszemélyek részére. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 1. Tel.: 06-30/9244-186.
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* Teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Hideg-meleg burkolást, víz-, gáz- és
villanyszerelést, parkettás munkát, festést, mázolást, tapétázást, hom-
lokzatszigetelést. Nyílászárók cseréje, felújítása. Munkamegrendelés és in-
formáció: 70/581-6573 vagy 30/9285-957. Email: lidocont@axelero.hu.
Fax: 06-37-341-395.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását,
csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy 20/9947-715.
* Minőségi festést, burkolást, gipszkartonozást, épületek külső-belső
javítását, felújítását vállaljuk (számlaképes). Tel.: 30/514-8436.
* Vállaljuk házak, lakások átalakítását, felújítását (kőművesmunkák, gip-
szkartonszerelés, burkolás, víz- és villanyszerelés, festés-mázolás),
valamint homlokzati hőszigetelést dryvit rendszerrel. Tel.: 06/20-230-
5240.
* Szerdán és csütörtökön 5 órától GYERMEKAEROBIK (4-13 éves korig)
Bio-Fitt Centerben, Gödöllő, Állomás u. 1-2/a. Tel.: 20/9511-138, 414-068.
* Péntekenként 6-8-ig ETKA JÓGA a Bio-Fitt Centerben, Gödöllő, Állomás
u. 1-2/a. Nyugdíjasoknak kedvezményes a részvételi lehetőség. Tel.:
20/9511-138, 414-068.
* Ne fáradjon fölöslegesen! Hívjon! Ingyenes tanácsadás: befektetés, hitel
lehetőség, gondoskodás. Hívja: 20/944-6399, 30/951-6879.
*ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállalja kft-k, bt-k egyszeres és
kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók könyvelését, illetve magán-
személyek személyi jövedelemadójának elkészítését rövid határidővel,
megbízhatóan, pontosan. Tel.: 30/977-2718.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.:
30/4020-863, 28/407-122.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egye-
di - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre. Tel.: 28/486-029,
70/384-8711.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz megyek!
Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005,
30/3939-927.
* Már most gondoljon a tavaszra, kertjének gondozására! Kertészmérnök
vállal kertépítést, teljes körű fenntartást, metszéseket, növényvédelmet,
gyep gyomírtást, stb. Tel.: 70/273-4060.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Kistarcsa,
Szabadság út 8.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Ha már van angol középfokú nyelvvizsgád, de beszélni is sz-
eretnél tudni, gyere max. 5 fős csoportunkba: kedd: 16.30-18.45vagy
kedd-szerda:8.15-10.30. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel:28-423-744
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok indulnak
2005. márciusban. A képzési díj áfa-mentes, 30%-a leírható az SZJA-ból.
Beiratkozás folyamatosan az ILI Nyelviskolában. Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel:
511-366, OKÉVszám: 07-0354-02, Intézmény akkreditációsszám: 441.
*ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó - üzletvezető OKJ-s intenzív
képzések indulnak kedvező részletfizetéssel Veresegyházon. Tel.: 06/30-
8577-300.
* Angoltanár órákat ad, nyelvvizsgára készít fel. Érdeklődni lehet este 7
után: 28/411-081.
* Mérnök-szakfordító szakos egyetemista tanítást és korrepetálást vállal
francia nyelvből és matematikából. Tel.: 70/212-2259.
* Egyetemista hallgató MATEMATIKÁBÓL felvételi felkészítést vagy kor-
repetálást vállal. Tel.: 30/468-3269.
* ANGOL! Kiscsoportos vagy egyéni órák. Üzleti angol. Nyelvvizsga
felkészítés. Tel.: 414-297 vagy 30/9909-346.
*Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal. Tel.: 30/658-
6284.
*Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.

TÁRSKERESÉS
*Ne éljen magányosan! Engedje, hogy segítsek! Külső tulajdonságai és bel-
ső értékei alapján találja meg párját. Csatlakozzon társkereső csap-
atunkhoz! Biztosítva az oldott hangulat és a diszkréció! Tel.: 70/546-2484.

ADÁS-VÉTEL
* Faragásra alkalmas vastag tuja és tiszafa törzs eladó Gödöllőn. Tel.:
20/940-9622 vagy 432-851.
* Eladó 1 db 1 m-es élhajlító, 1 db asztali körfűrész, 1 db csősatu, 1 db
hegesztő trafó 220-380 volt, 1 db parkettacsiszoló, köszörű, továbbá 2 db
alulétra (széthúzható), 2 db villanyszerelő létra, 1 db festőlétra, metszőol-
lók, fúrók, vízvezeték-szerelő szerszámok, különböző reszelők, fogók,
ugyanitt 4 db-ból álló szekrénysor. Érd.: 30/426-6170, 30/306-3301.
*Pianínó eladó. Tel.: 30/951-2176.
* Kondigépek, 20 db piros tatami eladó (BIO-FITT CENTER Gödöllő). Tel.:
20/9511-138.
* Eladó 11 darabos Coloniál dolgozószoba-hálószobabútor, szekrényes.
Naumann varrógép, kukoricadaráló, szekrénysor, konyhatűzhely vegyes
tüzelésű kődobbal. Fémszerkezetes alumínium borítású mobilgarázs. Tel.:
30/9770-593.
* Eladó Pioneer DV 350-es DVD lejátszó, DTS, Dolby Digital, True Sorrund,
dobozában. Érd.: 20/374-8906. Ára: 15.000 Ft.
*Üzletberendezés, 7 polc + 5 fiókos pult, fehér, eladó. Ár: 156.000 Ft. Tel.:
30/212-6390.

* Költözés miatt olcsón eladók: vezetékes gáztűzhely, íróasztalok,
szőnyegek, konyhaasztal, stb. Tel.: 413-029, 20/544-2100.
* Tüzifa eladó Gödöllőn, aprítás és szállítás igény szerint. Tel.: 20/940-
9622 vagy 432-851.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó 1988-as OPEL CORSA 1.3-as, műszaki 2007. novemberig
érvényes. I.ár: 200.000 Ft. Tel.: 20/9736-589.
*3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 06/20-9463-112.
*GÖDÖLLŐI ELÉRHETŐSÉG: www.dieseltuning.hu
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó. Tel.: 06-209-390-
824.
* Eladó 4 db 165/65/R14 Matador új téli gumi 8000 Ft/db, 4 db kön-
nyűfém felni Vagon R+ -ra 13.000 Ft/db, 1 garnitúra üléshuzat, sötétkék
plüss Vagon R+ -ra 12.000 Ft. Érd.: 30/9005-403.
* 1983-as évjáratú Skoda 120 L, beige színű, nagyon olcsón eladó. Az ár-
ban megegyezünk. Zöldkártya 2005. 08. 02-ig, műszaki 2006. 06.30-ig
érvényes. Tel.: 20/3249-602, 28/419-424.

ÁLLAT
* 100 % angol vérvonalú vörös színű Collie (skótjuhász) kölykök eladók!
Érd.: Bárdos Mónika, 06/20-337-2258. www.dragongold.hu, 2100 Gödöl-
lő, Táncsics M. u. 48.

EGYÉB
* Nyaralás! Üdülés! Olcsón! Hajdúszoboszlótól 20 km-re lévő felújí-
tott, komfortos, 50 nm-es hétvégi ház kiadó. Szép környezet,
horgászási lehetőség, arborétumi kirándulások, gyógyfürdő, a "Sárrét
kincse". Érd.: 70/546-2484.
* Kitojt vágni való tyúk eladó, 400 Ft/db. Március 9-től. Gödöllő, As-
bóth S. út 9.
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A gödöllői együttes miskolci vendégsze-
replése nem hozta meg a várva várt si-
kert. Hiába játszott jól a csapat, hiába
nyerte meg az első két szettet, még-
sem jött össze a győzelem. A Miskolc
fel tudott állni a hátrányból és nagy csa-
tában a maga javára fordította a mér-
kőzést. A három kettes hazai győze-
lemmel eldőlt, hogy az AGRC csapata a
hetedik helyen zárja az alapszakaszt,
függetlenül az utolsó két mérkőzés
eredményétől.

Az AGRC együttese a bajnokságban nyeretlen
Angyalföldi csapat otthonában játszotta utolsó
elõtti alapszakaszbeli mérkõzését. Az elsõ
játszma szorosan alakult, de érezhetõ volt, hogy
gödöllõi sikerrel indul a mérkõzés. A folytatás-
ban az Angyalföld átvette a vezetést és viszony-
lag simán kiegyenlítette a hátrányát. A harma-
dik játszma jól indult (2:4), de a hazai együttes
gyorsan fordítani tudott (8:4). Sajnos ebben a
játszmában is az történt, amit a fõvárosiak akar-

tak. A Gödöllõ próbálkozott ugyan, de nem si-
került utolérnie ellenfelét.

A kettõ egyes hazai vezetés után a gödöllõi
csapat magához ragadta a kezdeményezést és
esélyt sem hagyott az angyalföldi gárdának a
felzárkózásra. Az ötödik szettben még egyszer
összekapta magát az Angyalföld (5:4), ám a
vendégek gyorsan megfordították az állást
(7:8). A befejezõ percekben megõrizte néhány
pontos elõnyét az AGRC csapata (9:12, 11:15).
Igaz, hogy a vártnál nehezebben, de mégis
megszületett a hatodik alapszakaszbeli siker. A
pályára lépõ hét játékos sokat tett a gyõzelem-
ért. Különösen a Kovács-Gudmann páros és a
csereként beálló Magyar dicsérhetõ az angyal-
földi mérkõzésen nyújtott teljesítményükért.

A szokásosnál többen voltak kíváncsiak a
Vasas gödöllõi vendégjátékára. A találkozó az
erõviszonyoknak megfelelõen Vasas-gyõze-
lemmel zárult. Az AGRC csapata csak a máso-
dik szettben nyújtott megfelelõ teljesítményt. A
vendégek dolgát alaposan megkönnyítette a
Gödöllõ gyenge nyitásfogadása, illetve hatásta-
lan sáncmunkája. 

Az eddig lejátszott 21 forduló után a Gödöllõ
a hetedik helyen végzett a bajnokság alapsza-
kaszában: 1. BSE-FCSM 51 pont, 2. Kecske-
méti RC 46, 3. Vasas 46, 4. NRK Nyíregyháza
41, 5. Jászberény RK 27, 6. Miskolc 19, 7. Gö-
döllõ 16, 8. Angyalföld 3.

A rájátszás március 4-én kezdõdik az alábbi
párosításban: BSE–Angyalföld, Kecskemét–
Gödöllõ, Vasas–Miskolc, Nyíregyháza–Jász-
berény. Az AGRC 7-én 18 órakor kezd a Török
Ignác Gimnáziumban. A negyeddöntõben két
mérkõzést kell megnyerni a továbbjutáshoz.

-esztí-
Fotó: Tatár Attila

Röplabda, női Extraliga – Három kettes mérkőzések

Hetedik helyen a gödöllői csapat

Budapest, Csata u., 150 nézõ, V.: Adler, Újházi
Angyalföld: BOTOS 13, SZÉLES 17, An-

toni 9, Balczó 13, JUHÁSZ 16, Lovász 2, cse-
re: Rónyai, Villányi 1, Balogh 1. Edzõ: Hor-
váth Kristóf

Gödöllõ: GUDMANN 4, KOVÁCS 22,
Balogh 9, Vargáné 13, Kovaljova 2, Kurucz 11,
csere: MAGYAR 12. Edzõ: Hollósy László

Gödöllõ, 300 nézõ, V.: Bodrogi, Csizmarik
Gödöllõ: Vargáné 2, Magyar 6, Balogh 5,

KOVÁCS 13, Kovaljova 8, Kurucz 7, csere:
Nagy Sz., Szabó 1, Háfra. Edzõ: Hollósy Lász-
ló.

Vasas: Melendez-Pál 3, PETHÕ 14, Kovács
9, JÓZSA 13, Dégi 5, Tormási 8, csere: Vatai
(liberó), Takács 6, Filipovics. Edzõ: Jókay
Zoltán.

Angyalföldi DRC–Architekton GRC 2:3
(-17, 21, 22, -16, -11)

Architekton GRC–Vasas Opus-Via
Óbuda 1:3 (-17, 18, -15, -21)

Kovács Barbara MÁRCIUS 5.

9 óra: Diákolimpia, röplabda IV. kcs./lány,
Szigetszentmiklós
Nádas-kupa (egyenes kiesés), SZIE-csarnok
8 óra: Iklad–Dinamic
8.55: Móres FC–BF.VILL.
9.50: Kerepes–Jobb FC
10.45: Munkácsy–Círió
11.40: Viktória–Aréna
12.35: Papp M.–Turul
Nosztalgia Kupa, SZIE-csarnok
13.30: Vitech–GLC
14.05: Plussz–Szada
14.40: Champion–KGB
15.15: Maglód–Szada
15.50: Real Margit–GEAC
16.25: Kerepes–Vitech
17 óra: Szada–Móres
17.35: Plussz–Maglód
18.10: GEAC–GLC
18.45: Champion–Plussz
19.20: KGB–Móres

MÁRCIUS 7.

14 óra:
Diákolimpia: kézilabda III. kcs. fiú 2. for-
duló,Csömör
18 óra:
Röplabda: nõi Extraliga negyeddöntõ: Gö-
döllõ–Kecskemét, Török Ignác Gimnázium
19 óra:
Futsal: Futsal Klub Kisvárda–Gödöllõ, SZIE-
csarnok

Heti sport

Szigetszentmiklóson férfi és női kadet
kard válogató versenyre került sor,
ahol a következő eredmények szület-
tek: a fiúknál 2. Gáll Csaba, 7. Nagy
Ákos; a lányoknál 1. Benkó Réka, 2.
Nagy Petra, 8. Berczel Nóra.

A férfiaknál közel a papírforma szerint alakult a
végeredmény. A fõ kérdés az volt, hogy  jelen-
leg a kadet válogatottat adó három ifjú között
mi lesz a sorrend. A ranglistavezetõ Gáll Csaba
az elõdöntõben Noseda Tamást (Szigetszent-
miklós) biztosan verte 15:11-re , de a döntõ
asszóban hasonló arányban kikapott a vasasos
Szilágyitól. Így különösebb meglepetés nem
született. Ez volt a negyedik válogatóverseny,
ahol Gáll Csaba ezzel az ezüstéremmel mege-
rõsítette helyzetét, így szinte biztosan utazik a
linzi kadet világbajnokságra márciusban. Edzõ-
je: Navarrete József, a 7. helyezett Nagy Ákosé
pedig Subert László.

A nõi kardozóknál Benkó Réka egyértelmûen
vette az akadályokat megnyerõ vívással, míg
Nagy Petrának két nagy riválist kellett legyõz-
nie. Elõször Damu Dóra (Vasas) ellen nyert
rendkívül éles, gigászi küzdelemben, majd az
elõdöntõben már felszabadultan vívott a rang-
listavezetõ Pethõ Rékával, aki felett nagy ará-
nyú gyõzelmet aratott. Így házi döntõ lett a ver-
seny vége, ahol az aranyérmet Benkó Réka
(edzõje Subert László), az ezüstérmet Nagy
Petra hozhatta el. Az õ és a 8. helyezett Berczel
Nóra, edzõje Kurucz Balázs. Reméljük, a már-

cius eleji ob-n hasonló eredményekkel tudunk
majd büszkélkedni.

A tõrözõk hétvégéje is igen mozgalmas volt.
Budapesten a Törekvés sportcsarnokában zaj-
lott a fiú és lány gyermekverseny. A negyven-
egy indulóból a körmérkõzések folyamán két
GEAC-os is bekerült a legjobb 8 közé. A bronz-
érmet Zorkóczy Csaba nyerte, aki összesen két
asszóban kapott ki a késõbbi gyõztes Háritól és
az OSC-s Berecztõl. Az ötödik helyen Rózsa
László végzett. A lányoknál szintén két GEAC-
os került be a nyolcas döntõbe, ahol Rimán Do-
rottya végig nagyszerû vívással szerezte meg az
aranyérmet úgy, hogy  visszavágott a Suzuki-
kupán vele szemben gyõztes Bírónak. A 7. he-
lyet Varga Zsuzsanna szerezte meg.

A serdülõ férfi tõrmérkõzésen az elsõ forduló
után 32-es táblával folytatódott a verseny, ahol
a mieink magabiztos vívással haladtak elõre.
Nagy meglepetésre három gödöllõi is bejutott a
8 közé újonc létére, ahol a négy közé jutásért a
két klubtárs Steiner Dániel és Liszkai Márton
került össze. Az asszóból Steiner került ki
gyõztesen (15:7), míg Galambos Gábor veresé-
get szenvedett az MTK-s Szerémitõl. Steiner
azonban elégtételt vett és 15:13 arányban verte
meg Szerémit, így döntõbe került. Sajnos itt az
MTK-s Zalaba bizonyult jobbnak, de az ezüst-
érem így is õt illette. A csapattársak közül Ga-
lambos Gábor a 6. helyet, Liszkai Márton a 7.-et
szerezte meg. Az utóbbi edzõje Kurucz Balázs,
a többieké Fekete Gábor.

Szolnokon az újonc párbajtõrverseny 28 in-
dulójából Tóth Fruzsina, a gyermek ranglista
vezetõje, 8. lett. Edzõje szintén Fekete Gábor.
A gödöllõi vívók ismét eredményes hétvégét
tudhatnak a hátuk mögött.

Z. Kárpáti Zsófia

Vívás

Fényes érmek

Helyreigazítás
Február 17-i számunkban számoltunk be a gö-
döllõi sportolók báljáról, ahol elismeréseket
vettek át városunk sportolói. Az egyik fotón,
amelyen Székely Nóra, a GEAC atlétája vette
át a díjat Benkõ Ákostól, tévesen tüntettük fel a
sportolónõ nevét. A tévedésért elnézést ké-
rünk, Székely Nórának pedig ezúton is ismé-
telten gartulálunk és további eredményes ver-
senyzést kívánunk!

A Gödöllői Szolgálat munkatársai

Meghívó

„Régi idők focija“

A gödöllői Lokálpatrióta Klub

szeretettel meghív minden kedves labdarúgás iránt érdeklõdõt

2005. március 13-án, vasárnap 15.30 órakor

kezdõdõ kötetlen beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatóra.

A délután folyamán dr. Géczi István, a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott egykori
kapusa „Félezerszer a Fradiért“ címû könyvének megvásárlására

és dedikáltatására nyílik lehetõség.

Helyszín: Hamvay kávézó
(Gödöllõ, Szabadság tér 3., a piac területén)

Játék
Válaszoljon helyesen az alábbi kérdésekre, s küldje el levelezőlapon a
megfejtéseket! A hibátlanul tippelők között a március 13-ai könyvbemu-
tatón Géczi István által dedikált könyveket sorsolunk ki a helyszínen
(Hamvay kávézó). Címünk: 2101 Gödöllő, Pf. 385.

Milyen poszton játszott Géczi István?
1 kapus
x középpályás
2 csatár

Hány bajnoki mérkőzésen szerepelt Géczi István?
1 209
x 309
2 409

Hányszoros válogatott Géczi István?
1 3
x 13
2 23

Beküldési határidő: március 9.
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Galenus mondása

Beküldési határidő: március 10.

A 6. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Nagy hideg, nagy hó / Siklik a szánkó / Teli
a hegyoldal / szánkóval és hóval / Visongó
gyerekekkel / Pirosló fülekkel“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutal-

ványát nyerték: Ujvári Mária, Kazinczy krt.
16., Stompné M. Ilona, Béri Balogh Á. u. 15/4.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Garancsi Péterné, Bethlen G. u. 20.,
Kalocsai Pál, Blaháné u. 59.

A Trafo Club belépõjét nyerték: Batha Rená-
ta, Béke u. 5., Szabó Lilla, Antalhegyi u. 46.

Tavaszi ajándékkosár elsősorban hölgyeknek!

VIDÁM, ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR 

A HÖLGYEK TISZTELETÉRE 

2005. MÁRCIUS 8-ÁN, KEDDEN 16, 18 ÉS 20 ÓRAKOR

a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében

A nõnapi mûsorban közremûködnek:

Bárdy Péter, Borbás Éva, Bucsyné Prém Katalin, Falk László, Farkas Balázs, Fábián Ber-
talan, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Gombosné Suba Julianna, Hatolkai
Szaniszló, Heltai Miklós, Ipacs Piroska, Klopkóné Szabó Tünde, Kolozs Istvánné, Kovács
Balázs, Kuffersteinné Pál Katalin, Lajos Mihályné, Lõricz József, Pánker László, Pásztor
Ferencné, Rehorovszky Gábor, Rétfalvi Antalné, dr. Szabadfalvi András, Szerdi Ildikó,
Szûcs Józsefné, dr. Tamás Márta, Tengelits István, Tiborcné Garai Katalin, Tóth István,
Tóth Tibor, Varga Ferenc, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia, valamint a Jumpers táncegyüttes.

Műsorvezető: Pécsi Ildikó és Németh Kristóf

Szeretettel vár mindenkit az est házigazdája: Gémesi György polgármester
A részvétel ingyenes, belépők igényelhetők a Petőfi Sándor Művelődési Központ jegypénztárában!

Tisztelt Olvasóink!

Lassan közeledik az adóbevallás határideje,

ezért fordulunk ismét Önökhöz. A Gödöllõi

Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzati-

ság Fejlesztéséért Alapítvány – mint civil

szervezet – jogosult a személyi jövedele-

madó 1 százalékának igénylésére. 

Hetilapunk sok vihart megélt már, de

mindig egyre törekedett: a hiteles és korrekt

tájékoztatásra. S teszi ezt 13 éve, ingyen,

minden háztartásba eljuttatva a lapot. 

Nem egyszer kértük már a tisztelt

olvasók segítségét, akik mindig siettek kérõ

szavunkra. Ennek meg is volt az eredmé-

nye, s egyben azt jelezte számunkra, hogy

szükség van a Gödöllõi Szolgálatra. 

Lehetõségeinkhez mérten próbáljuk ezt

meghálálni Önöknek, amely mind az újság

tartalmában, mind pedig külsõségeiben je-

lentkezik. Sokan támogatnak bennünket, de

az is nyilvánvaló, hogy nem minden – az

újságunkat szeretõ – ember engedheti meg

magának a direkt módon történõ támogatást

(pl. az emelt díjas telefonunkon történõ

adakozást). Erre nyújt lehetõséget az

adóbevalláskor felajánlható 1 százalék.

Kérjük, hogy amennyiben lehetõségük

van rá, ily módon támogassák a Gödöllõi

Szolgálatot! Köszönjük!

Adószámunk: 18101962-1-13
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