
Gödöllői    SzolgálatGödöllői    Szolgálat
Lokálpatrióta hetilap  Alapítva 1992XIV. évf. 9 . szám • 2005. március 10.  Terjesztői ára: 75 Ft

Teltházas érdeklődés fogadta a Gödöl-
lői Tavaszi Napok, s egyben a Gödöllői
Városi Múzeum új, Írók és múzsák Gö-
döllőn című kiállításának megnyitóját
március 6-án. A következő hetekben –
kapcsolódva a főváros és több hazai
város rendezvénysorozatához – kon-
certek, kiállítások, előadóestek irá-
nyítják a figyelmet településünkön is
az egyetemes, a magyar és a helyi kul-
túra értékeire, műhelyeire.

Tavasszal kicsit több figyelem vetül a kultúrá-
ra Gödöllõn is, mondta a tavaszi napokat meg-
nyitó dr. Gémesi György polgármester. Erre
köteleznek bennünket a helyi tradíciók, ame-
lyek a több mint százéves gödöllõi mûvészte-
lep öröksége mellett az irodalom szélesebb te-
rületein is fellelhetõk. Az évrõl-évre nagy fi-
gyelemmel kísért programsorozat sajátossága,
hogy nem kizárólag meghívott mûvészek jön-
nek közénk, hanem a helyi mûhelyek is bemu-
tatkoznak. Az értékes, gazdag kínálatban így
szerepel például a Gödöllõi Szimfonikus Ze-
nekar hangversenye.

A Gödöllõi Városi Múzeum új kiállítását
Kerényi Ferenc irodalomtörténész ajánlotta a
közönség figyelmébe:

– Írók és múzsák, de miért éppen Gödöllõn?
A mai Magyarország szellemi térképén Gödöl-
lõ rajta van. A velem egykorúak jól emlékez-

nek arra, hogyan zarándokoltunk a mûvelõdé-
si központba színházat nézni. Mégsem magától
értetõdõ, hogy Gödöllõnek ez a szerep jutott.
Ha gondolatban egy 30 kilométeres kört rajzo-
lunk Budapest köré, abba sok település bele-

esik, de nem mindegyik fejlõdött olyan szelle-
mi központtá, gyûjtõhellyé, nyaralóhellyé, írók
és múzsák otthonává, mint Gödöllõ.

(folytatás a 2. oldalon)

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

A környezetbarát energiákról tanácskoztak a
szakemberek az elmúlt héten a Városházán. A
rendezvény elsõdleges célja az volt, hogy fel-
hívják a figyelmet arra, ezek felhasználásá-
val, valamint korszerûsítéssel milyen jelentõs
összegeket takaríthatnak meg az önkormány-
zatok. (2. oldal)

Egyre népszerûbb a Török Ignác Gimnázium
a  középfokú oktatási intézmények között. Az
idén ötször többen szerettek volna nyolcosztá-
lyos „törökösök“ lenni, mint ahány diák szá-
mára helyet tud biztosítani az intézmény,
amely országos szinten az elõkelõ 36. helyet
foglalja el a gimnáziumok rangsorában.

(2. oldal)

Erdélyben járt a Cavaletta Mûvészeti Egye-
sület Ad-hoc Színháza. Kolozsváron és Torda-
szentlászlón lépett fel a társulat, ahol a Kavi-
ár címû elõadást vitték színre. (3. oldal)

Fotó: Balázs Gusztáv

Széchenyinek közel, Petőfinek távol

Miért éppen Gödöllőn?

A tárlat megnyitóján
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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.

(folytatás az 1. oldalról)
Mi kellett ehhez? Historikus helyek, amelyek

zarándokhellyé váltak. A máriabesnyõi kegy-
templom és a Grassalkovich-kastély, amelyben
királyi és fejedelmi vendégek fordultak meg, s
ahol az 1849-es tavaszi hadjárat haditanácsa
elõször fogalmazta meg azt az igényt, hogy a ka-
tonai sikereket politikai eredményre kell váltani.
Hadikórház is volt a kastélyban. A korabeli sajtó

megemlékezett egy kisasszonyról, Mednyánszky
Bertáról, aki igen szorgalmasan ápolta a bete-
geket, s aki Petõfi gödöllõi múzsája volt.  Gödöl-
lõ következõ elõnye, hogy fontos közlekedési út-
vonal mellett helyezkedett el. A Miskolc - Kassa -
Krakkó útvonal a korabeli Közép-Európa talán
legjelentõsebb útja volt. Ezt az utat koptatták
gyalogszerrel a besnyõi zarándokok templomi
zászlók alatt.

Élvezetes elõadásában az irodalomtörténész
kitért rá, hogy igen korai és igen különbözõ vála-
szok születtek a kérdésre, messze van-e Pesttõl
Gödöllõ. Széchenyi Istvánnak közel esett. 1828-
ban büszkén írta naplójába, hogy 4 és fél óra alatt

kigyalogolt a kastélyba. Petõfinek messzi volt
1843-ban, de legalább nem zavarták pilvaxbeli
társai a Robin Hood fordításában. 1845-ben a
szerelmes Petõfinek is nagyon távoli volt Gödöllõ,
ahol kétszer találkozott Mednyánszky Bertával.

Gödöllõn alkotott a magyar szecesszió leghí-
resebb mûvészcsoportja és itt nyaralt a modern
magyar irodalom legtöbb elõfutára. Heltai Jenõ,
aki elõször fogalmazta meg az új szerelmi érzést,

a finom tollú Ambrus Zoltán, aki nél-
kül a Nyugat prózája nem olyan lenne,
mint amilyen lett, s aki itt állította ösz-
sze fejben a Nemzeti Színház mûsor-
tervét, amelynek 1917-22-ig volt az
igazgatója.

Olyan embereket is bemutat a kiál-
lítás, mondta Kerényi Ferenc, akiknek
az élete egy Gödöllõhöz kötõdõ vélet-
len pillanaton fordult meg. A HÉV-en
igyekezett Gödöllõre Németh László,
amikor a pesti végállomáson meglátta
a Nyugat pályázatának plakátját. Erre
írta a Horváthné meghal címû novel-
láját, amivel meg is nyerte a versenyt.

Ami mélyen beágyazódik a magyar
mûvelõdés történetébe, az nem importált, nem ide-
hozott, hanem innen fejlõdött szerves, organikus
érték. S mint a polgármester mondta, ezeket kell
megkeresni, ezeket kell megmutatni nekünk és
Európának, zárta beszédét az irodalomtörténész.

A megnyitó mûvész közremûködõi, Hercze-
nik Anna, a Magyar Állami Operaház énekese és
Czitrovszky Ilona (zongora) Ottó Ferenc gödöl-
lõi zeneszerzõ által megzenésített József Attila-
verseket adtak elõ. Az Altatót is hallhattuk, amit
József Attila Ottó Ferenc kérésére írt unoka-
öccse, Gellér Balázs részére.

ur
Fotó: a szerző

Befejeződtek a 2005/2006-os évre szó-
ló felvételik az ebben az esztendőben
50. tanévét ünneplő Török Ignác Gim-
náziumban. A már korábban is orszá-
gos elismertségnek örvendő középis-
kolában nagy volt a túljelentkezés, a
nyolcosztályos képzésre több mint
150, a négyosztályosra pedig 350 je-
lentkezés érkezett. A gimnázium az
előbbiben 30, az utóbbiban 65 helyre
vehet gyerekeket. Ez mintegy ötszö-
rös, illetve négyszeres túljelentkezést
jelent.

Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium
igazgatója elmondta, hogy az iskolára nagy
nyomás nehezedik, hiszen a nagy túljelentke-
zés nehéz helyzetet teremt: bár a sok jelentke-
zõ növeli az iskola hírnevét, s a legjobb diáko-
kat tudják felvenni, mégis, sok jó képességû
gyerek marad le a gimnáziumba kerülésrõl. Mi
több, az elmúlt két-három évben új folyamat-
nak lehettek tanúi az iskola tanárai. Egyre több
budapesti fiatal választja a Gödöllõ városa által
fenntartott középiskolát. Nem véletlen, hiszen
az elmúlt öt tanév adatait összesítõ rangsor sze-
rint a TIG végzõs diákjainak csaknem 83 száza-

lékát felvették valamelyik felsõoktatási intéz-
ménybe, s ezzel a 36. helyen található az orszá-
gos rangsorban Pest megye legjobb gimnáziu-
maként. Csak eggyel rosszabb helyezést tudhat
magáénak az érettségizõk nyelvvizsgázottságá-
nak tekintetében, a végzõsök több mint 90 szá-
zaléka legalább egy idegen nyelvbõl már meg-
szerezte nyelvvizsga-bizonyítványát.

Közismert, hogy az idegennyelv-ismeret már
régóta nagyon fontos szerepet játszik a TIG
életében. A múlt héten az észak-németországi
Varel kisvárosából érkezett Gödöllõre egy 25
fõs diákcsoport, akik az itteni gimnazistákkal

közösen tanulmányokat készítenek két hétig. A
németországi fiatalokat kedden dr. Fábián Zsolt
alpolgármester fogadta a Városházán, ahol Gö-
döllõrõl beszélgetett a gyerekekkel. A cserekap-
csolatra a TIG-esek 10 ezer eurót nyertek egy
Comaenius-pályázaton.

A jubielumi tanévben április 9-én rendezik
meg a Török Ignác-emlékestet, melyen hat, vár-
hatóan nagy érdeklõdésre számot tartó elõadá-
sokon a gimnáziumról, Török Ignácról, vala-
mint 1848-ról lesz szó. Az elõadók: Nagy Gás-
pár költõ, Lábadi Károly néprajzkutató, Kedves
Gyula hadtörténész, Fábián Gyula újságíró,
Kiss Éva tanárnõ és Heltai Miklós, a gimnázium
volt igazgatója. Az iskolában április 30-án
sportnapot tartanak, melyre délután már a volt
diákokat is nagy szeretettel várják. A tervek
közt szerepel, hogy idén október 8-án, a lehetõ-
ségek szerint Máriabesnyõn egy „össztantestü-
leti“ ülés tart az iskola, amelyen a gimnázium
egykori és jelenlegi tanárai vennének részt. Va-
lamint egy bál kerülne megrendezése, melyre
minden egykori és mostani diákot várnának...

Fontos hír még, hogy a Török Ignác Gimná-
zium megújítja internetes honlapját, mely né-
hány napon belül sokkal színesebb tartalommal
fogadja az érdeklõdõket. A weboldalt az iskola
diákjai készítik, címe: www.tig-godollo.hu.

Tatár Attila
Fotók: a szerző

Budapest kezdi felfedezni gödöllői a Török Ignác Gimnáziumot

Előkelő helyen az országos rangsorban
A gimnáziumok sorrendje a
felvételiarány alapján:
1. Fazekas Mihály G. (Budapest) 96.16 %
2. Zrínyi Miklós G. (Zalaegerszeg)    93.94
3. Révai Miklós G. (Gyõr) 93.21
4. Krúdy Gyula G. (Nyíregyháza) 92.92
5. Bolyai János G. (Szombathely) 91.58
6. Földes Ferenc G. (Miskolc) 91.57
7. Nagy Lajos G. (Szombathely) 91.42
8. Lovassy László G. (Veszprém) 91.35
9. Lehel Vezér G. (Jászberény) 91.30
10. Herman Ottó G. (Miskolc) 91.16
…36. Török Ignác G. 82.85
…51. Premontrei Szt. Norbert G.    80.20
…81. Református Líceum 75.16

A gimnáziumok sorrendje a
nyilvvizsgaarány alapján:
1. Német Iskola (Budapest) 115.27 %
2. Radnóti Miklós G. (Budapest) 113.57
3. Magyar-angol T. G. (Budapest) 108.89
4. Toldy Ferenc G. (Budapest) 104.45
5. Fazekas M. G. 104.06
6. Németh László G. (Budapest) 103.31
7. Zrínyi Ilona G. (Nyíregyháza) 103.15
8. Veres Péter G. (Budapest) 103.08
9. Patrona Hungariae G. (Budapest) 102.33
10. Révai M. G. 101.84
…37. Török I. G. 90.41
…137. Református L. 61.90
…146. Premontrei 59.91

Forrás: Közoktatás

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.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyezõ-
dik a környezetbarát energiák hasznosítására. A
környezetvédelmi szakemberek évtizedek óta
dolgoznak azon, hogy, hogyan csökkentsék az
energiafelhasználást, és emellett a károsanyag
kibocsátást. Ennek eredménye, hogy az elmúlt
években egyre többet hallunk a nap, a szél, a
termálvíz, és a biomassza energiájának munká-
ra fogásáról. Gödöllõn a Szt. István Egyetemen
eredményesen folynak az ilyen irányú kutatá-
sok, s városunk önkormányzata is lehetõségei-
hez mérten mindent megtesz, hogy csökkentse
energiafelhasználását, s ezzel nem csak a kör-
nyezetbarát energiákat hasznosítsa, de jelentõs
gazdasági megtakarításokra is tegyen szert.

A gödöllõi eredmények is szerepet játszottak
abban, hogy városunk adhatott otthont annak az
energetikai tanácskozásnak, amelynek célja az
Európában már ismert „Energia-városok“ háló-
zat bemutatása, és a magyar hálózat kiépítésé-
nek elindítása volt. A konferencián angol, fran-
cia, bolgár és ukrán szakemberek számoltak be
saját tapasztalataikról, hogy milyen módon és
milyen eredményeket értek el saját önkormány-
zatuknál azáltal, hogy az energiafelhasználás
terén korszerûsítéseket hajtottak végre. A háló-
zatnak jelenleg 25 országból 400 önkormányzat
a tagja, s szeretnék, ha magyarországi önkor-
mányzatok közül is minél többen csatlakozná-
nak a szervezethez, amely tanácsadással, kü-
lönbözõ projektekben való részvétellel segítené
elõ a korszerûsítéseket.

A konferencián dr. Fábián Zsolt alpolgár-
mester számolt be a városunkban az elmúlt

években végrehajtott korszerûsítésekrõl,
amelynek eredményeként többek között a köz-
világítás energiaköltsége 46 százalékra csök-
kent, napenergiával melegítik a strand vizét, és
biztosítják az egyetemi óvoda melegvíz szük-
ségletét, valamint biogáz felhasználásával állít-
ják elõ a szennyvíztelep hõenergia szükségle-
tének 55 százalékát, de a távfûtés korszerûsítés
eredményeként is jelentõs megtakarításokat
könyvelhet el az önkormányzat. A gödöllõi
mellett a debreceni és nyíregyházi tapasztala-
tokkal is megismerkedhettek a résztvevõk, akik
egyetértettek abban, hogy bár az önkormányza-
toknak érdeke a korszerûsítés, mégis sok eset-
ben az észérvek áldozatul esnek a képviselõ-
testületeken belül folyó politikai csatározások-
nak. Mint azt Bagyin József a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége elnöke el-
mondta, mindemellett az is problémát jelent,
hogy jelenleg az önkormányzatok nagy részé-
nél nem foglalkoztatnak energetikust, így nincs
is olyan szakember, aki megfelelõ módon átte-
kinthetné, hol és milyen módon lehetne ener-
giát megtakarítani, milyen korszerûsítéseket, és
milyen konstrukcióban lenne érdemes végre-
hajtani. Ez különösen érvényes az ezer alatti lé-
lekszámú településekre.

Talán megoldást jelenthet a jövõben, hogy
amennyiben, egy-egy település nem is, de egy-
egy kistérség számára lehetõség legyen energe-
tikus foglalkoztatására. Ehhez nyújthat segítsé-
get a Szent István Egyetemen folyó kistérségi
energetikai menedzserképzés.

Ny.F.

Energiatakarékos városok – környezetbarát energiák

Nemzetközi tanácskozás

Polgármes-
teri megnyitó

A német diákokat...

...dr. Fábián Zsolt
alpolgármester (jobbra) fogadta
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Február közepén Erdélyben járt a Cava-
letta Művészeti Egyesület Ad-hoc Szín-
háza. A gödöllői csapat ezúttal az itt-
hon is nagy sikerrel játszott Kaviár cí-
mű előadást mutatta be Kolozsváron
és Tordaszentlászlón. Mindkét város-
ban telt ház előtt arattak óriási sikert.
Az előadásokról, a tapasztalatokról Már-
ton Danku Istvánnal, a Cavaletta Egye-
sület rendezőjével és Falk Lászlóval, a
darab főszereplőjével beszélgettünk.

– Olvasóink megszokhatták már, hogy lapunk-
ban rendszeresen beszámolunk a Cavaletta út-
jairól. Mitõl volt más ez az utazás és ezek az
elõadások, mint a korábbi külföldi fellépéseik?

– A december 5-i népszavazás után, megval-
lom, egy kicsit szorongva álltunk az erdélyi kö-
zönség elé – mondja Márton Danku István.
Még attól is tartottunk, hogy üres teremben fo-
gunk játszani. Azt hiszem, azzal, ahogyan ben-
nünket most fogadtak, leckét kaptunk hazasze-
retetbõl, összetartozásból. Félelmeink valótlan-
nak bizonyultak. Telt ház elõtt játszottunk mind-
két helyszínen, ahol nagy-nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket.

– Miért éppen ide utazott a társulat?
– A Kaviár gödöllõi bemutatóját erdélyi bará-

taink, a kolozsvári református kollégium lelké-
sze és diákjai is látták. Már ekkor szerették vol-
na, ha ezt náluk is eljátszuk. Mi pedig úgy gon-
doltuk, ha már ennyit utazunk a felszereléssel,
akkor ne „csak“ egy helyen lépjünk fel. Torda-
szentlászlóra az egyik ismerõsünk hívta fel a fi-
gyelmünket.

– Ezen a mindössze kétezer lélekszámú tele-
pülésen több mint száz éves hagyományai van-

nak a színjátszásnak – veszi át a szót Falkl Lász-
ló, a darab fõszereplõje. – Egy
évszázaddal ezelõtt két színját-
szó kör, és dalárda is mûködött
a településen, amelyet ma is a
környék kulturális fellegvára-
ként tartanak számon. Színjátszó
kör és tánccsoport segít a hagyo-
mányok õrzésében.

Fantasztikus közönség elõtt
játszottunk! Az este hat órakor
kezdõdõ elõadásra már délután
fél négykor elkezdtek érkezni az
emberek. A környezõ telepü-
lésekrõl busszal szállították az
érdeklõdõket. Zsúfolva volt a
nézõtér!

– Önök is megtekintették a
helyiek elõadását?

– Sajnos erre most nem volt módunk – vála-
szolja Danku István. A kolozsváriak vendég-
játékát azonban már láthatta a gödöllõi közön-
ség, amikor Illyés Gyula Tûvétevõk címû da-

rabját mutatták be nagy siker-
rel. Ismét találkozhatnak majd
velük április 29-30-án, a Líce-
um színjátszó találkozóján, ugya-
nis a rendezvényre ismét meg-

hívtuk õket. Ekkor vendégül látjuk majd a tor-
daszentlászlói társulatot is, akik ekkor mutat-
kozhatnak be a gödöllõieknek.

– Terveznek más vendégszerepléseket is?
– Szeretnénk bemutatni az elõadást a test-

vérvárosokban. Amennyiben a pályázati pénzek
rendelkezésre állnak majd, akkor augusztusban
szeretnénk a Székelyföldre, majd késõbb Zen-
tára és Szabadkára ellátogatni. Ehhez azonban
támogatásra van szükségünk. Ez a mostani uta-
zás is úgy valósult meg, hogy az egyesületünk
mellett az önkormányzattól kaptunk támo-
gatást, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

– Az idén milyen új színházi produkciót lát-
hatunk az Önök elõadásában?

– Az idei esztendõben szeretnénk egy Sütõ
András darabot bemutatni, és már most meg-
kezdtük az elõkészületeket a 2006-ban bemuta-
tandó Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász elõadá-

sára – válaszolta Falk László.
– Az énekkar mire készül a 2005-ös eszten-

dõben?

– Április elején utazunk Münchenbe – vála-
szol Danku István – ahol Miklósi Andrással és
Retzler Péterrel lépünk fel. Karai, Bárdos, Ko-
dály, Györe, Bartók, Liszt és Bach mûveket
adunk elõ. Ezzel a koncertanyaggal Kolozsvá-
rott is örömmel mutatkoznánk be a híres Farkas
utcai református templomban június vagy július
hónapban.

Õsszel Debrecenben, majd Németországban
lépünk fel, ahol az aichach-i zenekarral terve-
zünk  közös koncertet adni.. Eseménydús lesz
tehát ez az év a számunkra. 

Bízunk benne, hogy a hazai és a külhoni kö-
zönség egyaránt értékeli majd a befektetett
munkánkat.

-kj-
Fotó: cme

Vendégjátékon a Cavaletta Ad-hoc Színháza

Szeretettel fogadva Erdély földjén

Márton Danku István

Falk László

Részlet az előadásból

Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc idején a gödöllőiek közül is so-
kan tettek tanúbizonyságot hazaszere-
tetükről, ontották vérüket a csatatere-
ken, adták életüket hazájukért. A kö-
vetkező hetekben előttük kívánunk
tisztelegni.

1848. március 22-én született meg a polgárok
ideiglenes fegyveres szolgálatán alapuló nem-
zetõrség létrehozásáról szóló rendelet. A 230
fõs gödöllõi nemzetõrség szervezését a refor-
mátus Erdélyi Ferenc és a katolikus Arndorffen
Lajos lelkészek végezték. A gödöllõi nemzet-
õrök Ivánka Imre honvéd százados által veze-
tett váci körzet 2. századát képezték és a szent-
tamási harcokban vettek részt, vérveszteség
nélkül.
Arndorffer Lajos 
(Budapest 1818 –1908 Vecsés). Váczon tanult,
1841-ben felszentelt pap. 1845-1851-ig gödöl-
lõi lelkész, majd haláláig vecsési plébános, ker.
esperes, c. kanonok.
Erdélyi Ferenc 
(Váli 1802–1865 Gödöllõ) Gödöllõi lelkész
1832-1865-ig, egyházkerületi tanácsbíró, Petõ-
fi barátja. Várfogsága után a passzív ellenállás
vezéralakja. Gödöllõn van eltemetve, utca van
róla elnevezve.
Beller József
gödöllõi nemzetõr, a 2. század kapitánya.
Bartal János
(Vaszar 1816–1897 Gödöllõ) A gödöllõi nem-
zetõrség helyettes parancsnoka hadnagyi rang-
ban. 1848. július 9-én lemond és honvédként
szolgál tovább. 1843-1869-ig a gödöllõi ura-
dalom ügyésze, jószágigazgató. Sírja a közpon-
ti temetõben van.
Seres János
(Gödöllõ 1825–1849 Gödöllõ) mozgó nem-
zetõr. Gödöllõn halt meg kolerában június 11-én.

Az 1848/49 forradalom és szabadság-
harc honvédségében szolgáló gödöllőiek:

id. Bényei András
(Pécel, 1829–1903 Gödöllõ) 48-49-es káplár a
Wittenberg huszároknál, vármegyei díszhuszár. 

Dolfin Antal 
(Pozsony 1824–1915 Gödöllõ) Pozsonyi egye-
temistaként állt be a honvédségbe, az isaszegi
csata résztvevõje. Gödöllõn gyógykovács és fõ-
állatorvos. A Gödöllõi Takarékpénztár egyik
alapítója. Elhunytakor Gödöllõ legidõsebb pol-
gára (92 éves). A központi temetõben nyugszik.
Hegedűs János
(Gödöllõ 1831–1917 Gödöllõ) Az isaszegi csa-
tában medikusként vesz részt, honvéd fõtörzs-
orvos.
Horváth Alajos
(1819 –1849 Gödöllõ) péceli katonaorvos, a ta-
vaszi hadjárat utáni kolera áldozata.
Kócsi Horváth Elek
(Nagykorpád 1930–1885 Gödöllõ) jegyzõ.
Honvéd fõhadnagy, szenttamási futár. A Budai
Honvédegylet tagja, nyugdíját onnan kapja. A
központi temetõben nyugszik.
Horváth Farkas
(Székes 1830–1903 Gödöllõ) Tüzérhadnagy,
Budapest ny. fõmérnöke. 
Kardos József
(Gödöllõ 1828–1909 Gödöllõ) Szabómester,
'48-as vörössipkás honvédként résztvesz vala-
mennyi fontos csatában. A királyi váróterem
nyugdíjas õre. 
Kárász Pál
(Gödöllõ 1832–1902 Gödöllõ) 15 éves korában
beáll honvédnek, 12 csatában vesz részt, közte
az isaszegiben is. Komáromban Klapka sere-
gében szolgál, akivel együtt kapitulál. A forra-
dalom után gróf Károlyi István gazdatisztje
1870-ig. Tisztartóként megy nyugdíjba. Gödöl-
lõn a Takarékpénztár pénztárosa, majd vezér-
igazgatója haláláig.
Kovács Teréz
(Szatmárcseke 1830–1901 Gödöllõ) '48-49-es
nõhonvéd(!) az isaszegi csata résztvevõje. 70
éves korában Gödöllõn nagy ünneplésben ré-
szesítették.
Kubicsek József
(Gödöllõ 1815–1905 Gödöllõ) köztisztviselet-
ben álló vendéglõs. Honvédként Klapka had-
osztályában harcolt. Rész vett az isaszegi , hat-
vani és kápolnai csatában, ez utóbbiban meg is
sebesült.

Mélykúti Csaba

A ‘48-as forradalom és szabadságharc gödöllői hősei 

Nagy idők tanúi (I. rész)

Gödöllő Város Önkormányza-
ta pályázatot hirdet a város

közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő
közösségei, egyéb /civil szervezetei támogatására.

Pályázati adatlap 2005. március 16-tól beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodáján

A PÁLYÁZATOKAT 2004. ÁPRILIS 5-ÉIG KELL ELJUTTATNI A POLGÁRMESTERI
HIVATAL KÖZOKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT IRODÁJÁRA.

Pályázati felhívás
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Kedves
Olvasóink!

A Chopin Zeneiskola programjai

Március 10., csütörtök 17.30
Kicsinyek hangversenye (A vonós tanszak
rendezvénye)
Március 12., szombat 10.30
Horváth Judit növendékeinek hangversenye
(zongora)
Március 13., vasárnap 19 óra
A TETRAVERSI FUVOLANÉGYES hang-
versenye
Március 17., csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 19., szombat 10 óra
Láng Gabriella növendékeinek hangver-
senye (zongora)
Március 21., hétfõ 17 óra
Kicsinyek hangversenye (A zongora tan-
szak rendezvénye)
Március 22., kedd 18 óra
A fúvós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 23., szerda 18 óra
A rézfúvós tanszak hangversenye (Ella Atti-
la és Lázár Attila növendékei)

MÁRCIUS 24-29.: TAVASZI SZÜNET

MÁRCIUS 30., 14 ÓRA: 
FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK

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

Előadássorozat minden hónap 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

Gergőnek fájni kezd a lába. Nyilallás
hasít a bal térdébe, pedig nem emlék-
szik rá, hogy megütötte volna. De ez
csak az egyik gondja. A másik az, hogy
különös álmokat lát.

Mi történik vele? Járjanak utána? Menjenek el
immár autóval, többen összefogva egy álomuta-
zásra? Erre lehetõség nyílik. Ugyanis Gergõ édes-
anyja, született Réti Boglárka, aki amúgysem
akárki, hanem szakértõje a csodanövényeknek,
meghívót kap a Vajákosok, Táltosok, Ének-
mondók, Sámánok és Egyéb Révülõk Találko-
zójára.

Útnak erednek. Öten. Gergõ, az édesanyja, an-
nak barátnõje, Apollónia, elsõ férjének, Gergõ
édesapjának halála utáni második férje, Botlik
Dénes, és Zsófi, Gergõ mostohatestvére. Rejté-
lyekkel teli a Börzsöny erdeje. Beszélõ állatok
éppúgy elõfordulnak benne, mint a meghívó-
ban felsorolt nem mindennapi személyek. Jöt-
tek a világ minden tájáról az utóbbiak, ausztrál
õslakos éppúgy akad köztük, mint indián, de ta-
lán leginkább az õsmagyar múltból felsejlõ sá-
mánokkal eshet találkozásunk.

Valóság ez vagy álom? Ki tudja. Gergõ eljut
az álomfogók birodalmába, ahol hajdan volt
nagyszüleire ismerhet. Az álomfogókra az jel-
lemzõ, hogy bejárják az összes lehetséges álom-

világot, s mintegy megvalósítják azt a maguk
számára.

A sok utazás után, erdõben, s erdõn túl, Ger-
gõ meggyógyul. Már nem gyötrik rémálmok,
már nem fél, hogy elrabolják egy viharos éjsza-
kán…

Nem mondhatnám, hogy rendes olvasmá-
nyom a Kiskegyed címû lap, de egyszer kezem-
be került egy száma, melyben Böszörményi
Gyulával, a késõbbi Gergõ és az álomfogók, s
aztán még más Gergõ regények szerzõjével volt
egy terjedelmes riport. Ha jól emlékszem, Bö-
szörményi Gyula  gyermekparalízis következ-
tében bénult meg, s egy városunkhoz közeli
község szociális otthonának a lakója. (Volt akkor
mindenesetre.) Láttam is itt a könyvtárban ta-
valy a könyvhéten, tolókocsiban ült. Álmai hi-
telessége tehát kétségbevonhatatlan. Nagyon
vonzóak a mai gyerekek számára a csodákról,
varázslatokról szóló könyvek. A Gergõ köny-
vek pedig, amellett hogy eme gyerekeket lekötõ
dolgokat jócskán tartalmazzák, a mi itthoni vi-
lágunkban játszódnak. Képzeljük el: beülünk
egy autóba – a Rúzspirosba – aztán Kóspallag
érintésével megérkezünk a csodák rétjére, ahol
sámán révül. Valahonnét a mesébõl. Vagy a
messzi múltból.
(Böszörményi Gyula: Gergõ és az álomfogók)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Révület a Börzsönyben

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET 

A 2005/2006-OS TANÉVRE

A felvételi meghallgatást 2005. március
30-án szerdán a zeneiskola épületében
tartjuk 14-17.30-ig.
Szolfézs elõképzõ osztályba a 6-7 éves gyer-
mekek jelentkezését, hangszeres felvételire
elsõsorban a szolfézs elõképzõ osztályt vég-
zett, valamint a zenei tagozatra járó tanuló-
kat várjuk. Kérjük, hogy minden felvételizõ
egy népdal vagy gyermekdal eléneklésével
készüljön. Zenevárba jelentkezõk számára
játszóházat 16 órától és 16.30 órától tartunk.

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 (a mold-
vai csángók körében a magyar nyelv oktatásá-

nak megszervezésére).

Számlaszám: 10300002-20145639-00003285

A jegyek kaphatók  a  Művelődési Központban, 
valamint a Városházán,  Pintér Zoltánnál

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA

tanulmányi versenyt hirdet a 2005/2006-os
tanév matematikai emelt szintû 5. osztályába. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 22.
A VERSENY IDŐPONTJA:  ÁPRILIS 2. 

Jelentkezni lehet kitöltött jelentkezési lappal
az iskola igazgatóságán Varga Ferenc igaz-
gatónál. Érdeklõdni az igazgatóságon vagy a
28/513-055-ös telefonszámos lehet.
Gödöllői tanulók jelentkezését várjuk, akiknek a

harmadikos év végi és a negyedikes félévi
tanulmányi eredménye legalább jó szintű volt.

A Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 

esti tagozatán 3 év alatt szerezhetnek érettségi
bizonyítványt azok, akik a 16. életévüket be-
töltötték, és hagyományos szakmunkásképzõt,
vagy egészségügyi iskolát, vagy gép és gyors-
író iskolát, vagy olyan 9. osztályt végeztek,
ahol az oktatott tantárgyak legalább 90 száza-
léka közismereti tantárgy volt.
Tanítás minden héten hétfõn és csütörtökön
(havonta egyszer kedden is) 15.15-19.40-ig.
Jelentkezni a Madách Imre Szakközépiskolában

Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3., 
Tel.: (28) 520-712 lehet.
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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 pályázó:
– 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 pályázó
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 támoga-
tást, amelyek az elõzõ évi támogatás felhasználá-
sáról a megadott határidõig elszámoltak. Az újon-
nan megalakult sportszervezet a törvényes bejegy-
zését követõ egy éven belül nem részesülhet ön-
kormányzati támogatásban. Amennyiben a sport-
szervezet elõször ad be pályázatot, részletes leírást

kell adnia az egyesület eddigi mûködésérõl.
A pályázatokat írásban minden év március 31-ig
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal közoktatási,
mûvelõdési és sportirodájára. A pályázatok elbí-
rálásáról április 30-ig minden pályázó értesítést
kap.

Sportpályázati felhívások
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Múlt hét péntekre hívták össze a Gö-
döllői Királyi Kastély Kht. tulajdonosi
taggyűlését. A tulajdonosi képviselők
döntöttek a 2005. évre szóló üzleti terv
elfogadásáról, illetve határoztak a kht
alapszabályának módosításáról.

A gödöllõi Grassalkovich-kastélyt mûködtetõ
kiemelten közhasznú társaság taggyûlésén az
állami tulajdonost, a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumát képviselõ Király Gabriella
külön hangsúlyozta: a 2005-ös üzleti tervben
szereplõ, a további fejlesztésekre vonatkozó ré-
szeket is támogatják. A Gödöllõ város tulajdo-
nosi jogait képviselõ dr. Gémesi György polgár-
mester örömét fejezte ki, mert tovább lehet dol-
gozni a kastélyt és a város egyformán érintõ

szálloda- és termálfürdõprojekten. A taggyûlés
napirendjén szereplõ fejlesztési elképzelések
tárgyalása során Magyar László, a MaHill mér-
nöki iroda ügyvezetõje hozzátette, hogy – az õ
elképzelése szerint – jó lenne kiépíteni egy, a
Martinovics utca felõl nyíló, föld alatti „konfe-
renciaközpontot“.

A taggyûlésen módosították a Gödöllõi Kirá-
lyi Kastély Kht. társasági szerzõdését. Erre
azért volt szükség, hogy kibõvíthessék a kht te-
vékenységi körét. Az utolsó napirendi pontban
a kht ügyvezetõ igazgatójának premizálásával
kapcsolatban az a döntés született, hogy annak
mértékét késõbb pontosítják. Prof. dr. Körös-
völgyi László 2002 óta nem kapott fizetéseme-
lést, s az arra az esztendõre meghatározott cél-
prémiumot sem kapta meg.                                 (a.)

Kastély Kht.: elfogadták az üzleti tervet

Középpontban a fejlesztés

Az elmúlt héten szombaton nyolcadik
alkalommal rendezték meg a gödöllői
Cigánybált, amely a hagyományoknak
megfelelően óriási sikerrel zárult. A
csaknem 400 résztvevőt vonzott ren-
dezvényen dr. Gémesi György polgár-
mester köszöntötte az est díszvendé-
gét, az országos elismertségnek örven-
dő Bangó Margit művésznőt.

A bál résztvevõit Balogh Gyula, a Gödöllõi Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vala-
mint Halász Levente, Gödöllõ város önkormány-
zatának kisebbségügyi tanácsnoka köszöntötte. 
A színes és szórakoztató mûsort teltház elõtt
rendezték meg, melyen Gödöllõ összes közin-
tézményének képviselõi jelen voltak. A nagy si-
kerre jellemzõ, hogy éjfél után a budapesti ci-
gánybál résztvevõi kijöttek Gödöllõre, hogy a
cigányzenébõl és hagyományos tánczenébõl
összeállított mûsort megtekinthessék.

A nyolcadik gödöllõi cigánybált megtisztelte
jelenlétével dr. Ignácz István rendõr-dandártá-
bornok, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõje, Lengyel János, a Pest Megyei Mun-
kaügyi Központ igazgatója. Az est folyamán
Balogh Gyula elismerõ oklevelet vehetett át a
romák oktatásáért végzett munkájáért Lengyel
Jánostól.

Az est folyamán megválasztották az est szé-
pét. Ebben az esztendõben a szépségkirálynõ a
15 éves Kubatov Henrietta lett, aki a tavalyi bá-
lon az elõkelõ második helyezést érdemelte ki.

(t.a.)

Egyre népszerűbb

8. Cigánybál
Közlemény

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Március 15-i Nemzeti Ünnep 
miatt – figyelemmel a 2005. évi mun-
kaszüneti napok körüli munkarend-
ről szóló 25/2004. (VIII.30.) FMM.
rendeletre – a hivatal munkarendje
és ügyfélfogadási ideje az alábbiak
szerint alakul:

2005. MÁRCIUS 14. (HÉTFŐ) 
PIHENŐNAP

2005. MÁRCIUS 15. (KEDD) 
ÜNNEP

2005. MÁRCIUS 18. (PÉNTEK) 
ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS

8–16.30 ÓRÁIG

2005. MÁRCIUS 19. (SZOMBAT)
PÉNTEKI MUNKAREND, ÜGYFÉLFO-
GADÁS A LAKOSSÁGSZOLGÁLATI

(ÉS OKMÁNY) IRODÁN 
8 – 12 ÓRÁIG.

Gödöllő, 2005. március 7.
dr. Nánási Éva

címzetes főjegyző

Nyitótánc

A FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT PROGRAMJAI

Tini klub
2005. március 10., 14 óra: Kézmûves foglalko-
zás, vezeti: Bergengócia Bt.
2005. március 17., 14 óra: Húsvéti készülõdés
Életmód klub
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 tájékozta-
tója
2005. március 24., 14 óra: Sakkverseny
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Március 7-14-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Március 14-21-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Március 12-13.: dr. Sebesztha László, Veres-
egyház, Vásárhelyi u. 8. Tel.: 30/974-8301.
Március 14-15.: Dr. Pénzes János, Szada,
Mátyás K. u. 5/a. Tel.: 30/953-1241.

Recept

Almás-rumos

Hozzávalók: 2,5-2,5 dkg mazsola és darált dió,
5 cl rum, 5 szelet kenyér, 2,5 liter tej, 5 golden
alma, 4 tojás, só, 1 citrom (reszelt héja), 5 dkg
liszt, 10 dkg cukor,a forma kikenéséhez vaj.

Elkészítés: A mazsolát 20 percre a rumba áz-
tatjuk. A kenyérszeletek héját levágjuk, a bel-
sejüket felkockázzuk. Az almákat meghá-
mozzuk, a belsejüket kivájjuk, a húsukat kis
kockákra vágjuk, majd összekeverjük a ma-
zsolával, a dióval és a rummal. Mély tálban
csipetnyi sóval és a citromhéjjal habosra ke-
verjük a tojásokat. A kenyeret 1-2 percre tej-
be áztatjuk, majd kinyomkodjuk, és a tojásos
keverékhez adjuk, majd fakanállal simára
keverjük, majd beledolgozzuk a lisztet és a
cukrot. Kivajazott tortaformába simítjuk a
masszát, és az almás-mazsolás krémmel be-
fedjük. Elõmelegített sütõben180 fokon arany-
színûre sütjük.
Langyosan és hidegen is finom. Aki szereti,
tejszínhabbal is díszítheti.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó:
– Összefoglaló a Városházán tartott ener-
getikai tanácskozásról
– Beszámoló a Cigánybálról
– Nõnapi köszöntõ – részletek a Tavaszi
Ajándékkosár címû összeállításból.

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!

Aki törzsolvasóink közé tartozik, tudja,
hogy időszakonként rovatunkban köz-
lünk fiatal irodalmároktól alkotásokat.
Ezen a héten Hibrid novelláját olvashat-
játok.

Késõ volt már, mikor lefeküdtem, úgy 10 óra
felé járhatott az idõ, egész nap az iskolában puny-
nyadtam és már alig vártam, hogy álmodjak.

Amikor eloltottam a lámpát, semmin nem
gondolkoztam szokásomhoz híven, csak nyu-
godtan feküdtem a sötétben, amíg el nem alud-
tam. Aztán egyszer csak fényességet láttam és
ott álltam egy nagy semmi közepén, utána vakí-
tó fény és megjelent elõttem egy labda. Úgy né-
zett ki, mint azok, amiket a játékboltokban lehet
kapni olcsóért a kistestvérnek, csak a Walt Dis-
ney figurák helyett egy sárkány volt rajta. Ahogy
megláttam, késztetést éreztem rá, hogy feldob-
jam egy kicsit ezt a sivár helyet, és bele akartam
rúgni, de elgurult. Utána léptem és sikerült elta-
lálnom. Megpattant a falon – amit eddig észre se
vettem –, és visszapattant a mellkasomra. Aztán
eltûnt. Álltam dermedten, hogy mi történt, aztán
hirtelen minden rózsaszín lett és minden egé-
szen más, egyszerre nem éreztem magam egye-
dül és még élveztem is a helyzetemet ezen a hi-
hetetlen helyen. Furának tetszett a világ, nem hi-
ányzott már semmi és senki más. Gyorsan vége
lett az álomnak és számon egy fehér ping-pong
labda esett ki, rajta a sárkánnyal.

Elkezdett pattogva gurulni, míg el nem ért
egy tölcsért a padlón. Ott körkörösen haladt egé-
szen a tölcsér aljáig. A padló átlátszó volt és lát-
tam merre gurul. Egy ponton megállt, harminc
centi mélyen. Föléálltam és a sarkammal meg-
próbáltam berepeszteni az üvegnek látszó pad-
lót. Mivel így nem sikerült, gondoltam az ök-

lömmel is megpróbálom, ez több sikert
mutatott, ugyanis egy-két ütés után
egy kocka alakú darab kivált a padló-
ból, két oldalról benyúlva sikerült is
kiemelnem. Amint kiemeltem, a szín,

ami körülvett átment fehérbõl szürkébe. A koc-
ka, amit eltávolítottam a padlóból, teljesen átlát-
szó volt és belül meg volt repedve és az egyik
oldalán egy lyukat vettem észre, ahol bement a
labda. Megpróbáltam kirázogatni, de egypár
próbálkozás után feladtam, és visszahelyeztem
oda, ahonnan kivettem. Amint elhelyeztem a
szürke szín rögtön újra fehér lett, és miután kö-
rülnéztem, majd vissza, semmi jelét nem láttam
annak, hogy bármi is történt volna.

Ezek után megpróbáltam valahogy kikerülni
innen, de nem sikerült, mert akárhova mentem
egy fal, amit nem láttam, visszatartott.

Miután felmértem ezt a helyet, rájöttem, hogy
ez egy kocka és körülbelül 8 méteres lett. Mi-
nekutána sikerült körbejárnom, nem messze tõ-
lem egy kis, körülbelül fél méter átmérõjû kör-
bõl hó kezdett el esni. Nagyon megtetszett, mert
a havat mindig szerettem. Mivel a kockán belül
nem volt hideg, ezért elég gyorsan elkezdett ol-
vadni és kis, alig észrevehetõ lyukakon le is
folyt a víz. A „havazás“ viszont nem állt el. Oda-
álltam a kis hódombocska elé, ami ez alatt a pár
pillanatban alatt alakult ki és felnéztem, honnan
jöhet mindez. Fölül nem láttam semmit, csak
nagy feketeséget a kör területén belül, aztán ahogy
meg bírtam állapítani, a kocka kezdeténél, csak
úgy a semmibõl teremtõdtek a hópelyhek. Gyúr-
tam egy hógolyót ismét a hangulat fokozása ér-
dekében és megpróbáltam feldobni a lyukon.
Meglepõ módon ez elsõre sikerült. Ezt megis-
mételtem még egy párszor és most újra vissza-
tért a rózsaszín szín, ismét nem unatkoztam, és
végre elfoglaltam magam. Öt- tíz hógolyó után a
lyuk, amin hullott a hó, egyre nagyobb lett, és az
olvadás is lassult, de egyre jobban fáztam. Az át-
mérõ már majdnem másfél méter volt, amikor
úgy döntöttem, hogy ez egy kicsit sok lesz, még

a végén megfagyok. A havazás nem állt el, de
hidegebb se lett és az olvadás már majdnem
megszûnt, ekkor úgy döntöttem, építek magam-
nak egy „barátot“. Kis idõ múlva ott állt elõttem
egy kb. 75 centi magas hóember. Mosolyogva
néztem a munkámat és büszkén tekintettem kö-
rül, kis rózsaszín kockámban. Mire visszanéz-
tem, a hóemberemen, habár én nem formáztam
neki ábrázatot, mégis úgy vigyorgott rám, hogy
attól a hideg kirázott. Bámultam egy picit, aztán
egy rúgással eltûntettem magam elõl. A havazás
rögtön elállt és a lyuk beszûrõdött fölöttem és a
hõmérséklet ismét egész kellemes lett.

Pár perc után a labda újra megjelent, játszani
kezdtem vele, s megint eltûnt. Aztán havazás is
volt és megint elállt. Késõbb volt, hogy a labda
és a hó is megjelent egyszerre, de idõvel, miután
meguntam, mindig eltûntek. Egy-két játék után
rájöttem, hogy nem kell nekem játszani a labdá-
val, amikor szép nyugodtan a kezem között is
forgathatom és a kocka ettõl ugyanolyan élettel
teli lesz. Nem is tudom mennyi idõt tölthettem
el így, ami biztos, hogy nem keveset, és nem-
sokára a hó és a labda egyre gyakrabban megje-
lentek, és hozták magukkal a rózsaszín valósá-
got.

Nem számoltam, de akár napok is beletelhet-
tek, amikor elgondolkodtam, vajon nem kéne-e
felébrednem. Amint eltüntettem a labdát és a ha-
vazást, a fehér kocka már nem volt tovább fehér,
se rózsaszín, csak a szürke legsötétebb árnyala-
ta. 

Nagyon meglepõdtem, de ez a távozásom
szempontjából mit sem változtatott. Megindul-
tam a kocka végéhez és megpróbáltam kézzel
betörni a falát, néhány ütés után a kezem meg-
fájdult, de semmi értelme nem volt, mert nem
értem el semmit. Többszöri és több ponton való
próbálkozás után sem hozott semmi eredményt.
Megrökönyödve és megfagyva álltam ott és rá-
döbbentem, hogy nem a kocka, hanem a labda
és a hó rabja lettem…

d és dzs

Ecce iuventus – íme az ifjúság

Álom

Minden esztendõben hosszas készülõ-
dés elõzi meg az Ady Endre sétányon
lévõ Egyesített Szociális Intézmény
farsangját. Az otthon lakói már a ren-
dezvény elõtt hetekkel korábban terve-

zik a jelmezeket, készülnek vidám jelenetekkel.
Így volt ez az idén is. A farsangi díszbe öltözte-
tett otthonban törpék, cicák, pancsoló „kislá-
nyok“, varázslók és hosszan sorolhatnánk még,
hogy kinek a bõrébe bújva fogadták a vendé-
geket. A mókában, természetesen a lakók mel-
lett a dolgozók is részt vettek. A tréfás jelene-
tekért és az ötletes jelmezekért tortákkat és
egyéb finomságokkal gazdagodtak a résztve-
võk, kiegészítve a kifejezetten farsangi cseme-
géket, amelyekkel az otthon dolgozói kedves-
kedtek a bentlakóknak.                kép és szöveg: -kj-

Vidám jelenetek, finom díjak

Idősek farsangja

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn a Peres dűlőben fekvő aláb-
bi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére:

1.) 0195/5 hrsz-ú, 1457 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
2.) 0195/6 hrsz-ú, 1470 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
3.) 0195/13 hrsz-ú, 5451 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
4.) 0195/20 hrsz-ú, 4788 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 500 Ft/m2
5.) 0195/21 hrsz-ú, 4730 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
6.) 0195/25 hrsz-ú, 1721 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
7.) 0195/48 hrsz-ú, 5755 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2

AZ ÁRVERÉS HELYE: GÖDÖLLŐ VÁROSHÁZA SZABADSÁG TÉR 7., II. EMELET 229.)
AZ ÁRVERÉS IDEJE: 2005. ÁPRILIS 12., 14 ÓRA

AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt földrészlet kikiáltási ára 20 %-ának megfelelõ összeg be-
fizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének iga-
zolása a jelentkezési határidõben. Az árverésre csak belföldi magánszemélyek jelentkezhetnek!
Jelentkezni lehet 2005. április 11-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján,
a II. emelet 227. sz. helyiségben, Tolnai Katalinnál (tel.: 28/529-253), aki az érdeklõdõk részére rész-
letes írásos tájékoztatást ad, illetve a telkek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

KÓRHÁZLÁTOGATÁSI TILALOM PEST
MEGYÉBEN IS

Az influenzaszerû megbetegedések növekvõ
száma miatt Pest megye tisztifõorvosa, dr. Tet-
tinger Antal március 7-tõl részleges látogatási
tilalmat rendelt el a megye három kórházában.
További intézkedésig tilos a látogatás a szülé-
szeteken, az újszülött, valamint a csecsemõ- és
gyermekosztályokon a ceglédi Toldy Ferenc, a
kistarcsai Flór Ferenc és a váci Jávorszky Ödön
kórházban.

Pest megyében is megkétszerezõdött egy hét
alatt az influenzaszerû megbetegedések száma,
elsõsorban a gyermekek és a fiatal középkorosz-
tály körében. Becslések szerint már legalább hét-
ezer embert érint a betegség. Különösen a da-
basi és a nagykátai körzetben nagyobb arányú a
megbetegedések száma, de közösségi halmo-
zódást még ezeken a helyeken sem észleltek.
Eddig egyetlen esetben sikerült kimutatni az
influenzavírus A-törzsét. A megyei tisztifõor-
vos utasítására mostantól minden háziorvosnak
és házi gyermekorvosnak jelentenie kell a meg-
betegedések alakulását.

Az EGYETEMI NYUGDÍJAS KLUB
összejövetele MÁRCIUS 18-ÁN PÉN-
TEKEN 14 ÓRAKOR LESZ videóve-
títéssel, március 25. helyett!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik GÁSPÁR JÁNOS temetésén megje-
lentek és gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

GARÁZSBEÁLLÓ kiadó Gödöllőn, a
Kossuth Lajos utcában április 1-jétől.

25 ezer Ft/hó. Tel.: 20/458-2002.



8 Gödöllői Szolgálat 2005. március 10.

Különleges feketefoltos szõrzetével a legele-
gánsabb kutyafajták egyike. Tulajdonképpen
már ókori egyiptomi reliefeken, dombormû-
veken is láthatók dalmataszerû pöttyös ku-
tyák. A dalmata modern változatát az angol
tenyésztõk alakították ki.
A XIX. századi Angliá-
ban a hintók mellett kí-
sérõkutyaként használ-
ták. Állítólag azért, hogy
védelmezze az utazókat,
de valószínûleg azért is
mert úgy gondolták, jól
mutat. A dalmaták te-
nyésztésében mind elmé-
letileg, mint gyakorlati-
lag nagyon sokat köszön-
hetünk Angliának. Az,
hogy a fajta fennmaradt,
az angol tenyésztõk érde-
me. Jelenlegi formáját is
õk rögzítették. Elegáns
külleme miatt egyre nép-
szerûbb.

Arányos felépítésû,
vizslaszerû megjelenésû,
szép kutya. Feje hosszú-
kás, orrtükre fekete illet-
ve barna. Szeme kerek, barna vagy borostyán-
színû. Füle szorosan a fejéhez simulva lelóg.
Nyaka szépen ívelõ, háta egyenes és feszes,
ágyéka kissé felhúzott. A fara enyhe mérték-
ben lejt, mellkasa mély és tágas, de nem túl
széles. Hasa a lágyék felé felhúzott. Végtagjai

egyenesek, erõteljes csontozatúak. Mancsa
kerek, ujjai boltozatosak. Szõrzete rövid, sû-
rû, sima. Színe fehér alapon fekete vagy máj-
barna foltos. Sajnos, a fajtának van egy jelleg-
zetes betegsége, a süketség, mely a dalmaták
20-30 százalékára jellemzõ lehet.

Amerikában rendõrkutyaként használják.
Marmagassága kanoknál 55-61 cm, szukáknál
50-58 cm. Testtömege 25-30 kg. Alomszám 6-
9 kölyök. Várható élettartama 10-14 év. 

Élénk, érdeklõdõ, in-
telligens fajta. Nagyon
barátságos, szereti a gye-
rekeket. Mivel a kopók
családjába tartozik, ezért
a mindennapos alapos
testmozgás elengedhetet-
len számára. Nagyon jó
futó. Ez nem véletlen, hi-
szen évszázadokon ke-
resztül arra tenyésztették,
hogy a lovak mellett fus-
son. Sportos gazdik szá-
mára ideális szabadidõ-
partner. Éber, de nem
ugatós, és nem agresszív.
Okos, könnyen alkalmaz-
kodó, de hajlamos az ön-
fejûségre, ha észreveszi,
hogy a gazdi nem elég
határozott. Minden enge-
dékenységet azonnal ki-
használ és megjegyez.

Jelzi az idegen jövetelét, de jóindulatú, barát-
ságos. Ösztönösen is kiváló õrzõ-védõ fajta,
érdemes tanítani. Nyomozó munkára is fog-
ható, ha mesterére talál.

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A dalmata

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!

1.5 éves
dalmata
keverék
szuka

4 éves keve-
rék szuka

2 éves
keverék
szuka

6 hónapos ke-
verék szuka

1 éves
keverék
szuka

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

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 12. (szombat) Szent János utcai  parkoló 8 - 10 óráig
2005. március 19. (szombat) Présház 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
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk női-fér-
fifodrászt, kozmetikust, manikűr-pedikűr és műkörömépítőt.
Tel.: 20/986-1443, 20/3326-494.
* Fóton sportvendéglő pultos hölgyet keres. Tel.: 30/255-
7973.
* Ápolónő gondozásra szoruló női beteg felügyeletét 4 órában,
tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal vállalja Gödöllőn. Tel.: 20/491-
7496.
* Gödöllő taxi felvesz gépkocsivezetőt PÁV II vizsgával. Tel.:
20/937-6896.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, lékaverőt
és raktárost felveszünk. Jelentkezéseiket bizalmasan kezeljük.
Fényképes önéletrajzot kérünk. 2112 Veresegyház, Pf. 61.
* Budapesti belvárosi virágüzletbe virágkötőt keresünk angol
nyelvtudással. Tel.: 30/9422-318, 30/517-2353. 
* 7.5 tonnás tehergépkocsira, kizárólag nemzetközi fuvarozás-
ra gépkocsivezetőt keresek 50 éves korig, gödöllői telephelyre.
Jelentkezés: 20/9452-495.
* Ingatlanreferenst keresünk most nyíló gödöllői Citycartel
franchise irodánkba. Feladatok: az eladandó ingatlanok
feltérképezése, szerződéskötés, értékesítés. Elvárásaink: meg-
bízható, 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. Referen-
seink tiszta jutalékos rendszerben dolgoznak, szerződéses for-
mában. Érdeklődni lehet a 06-70/513-6150-es telefonszámon,
önéletrajz küldése: v.viktor@citycartel.hu
* Asszisztenst keresünk most nyíló gödöllői Citycartel fran-
chise irodánkba. Feladatok: az érdeklődő ügyfelek tájékoz-
tatása telefonon és személyesen. Az adatbázis karbantartása,
megbízási szerződések, adatok rögzítése. A különböző médiák-
ban megjelenő hirdetések feladása. Elvárásaink: meg-
bízhatóság, 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, önéle-
trajz küldése: v.viktor@citycartel.hu
* Kereskedelmi osztályunkra munkatársakat keresünk fő és
mellékállásba, heti 15 órás munkaidőre. Havi 60.000 Ft
fizetés. Feltétel: érettségi + jogosítvány. Tel.: 20/9749-879.
* Sörözőbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet felveszek.
Érd.: 70/271-3556.
* Elektroműszerész vagy villanyszerelő végzettségű,
mechanikai szerelésben is jártas, sok utazást vállalni tudó sz-
ervíztechnikusokat keresünk. Érdeklődni lehet: 28/460-035,
munkaidőben.
* Bejárónői munkát vállalok (takarítás, vasalás, főzés, bevásár-
lás), és gyermekfelügyeletet is. Megbízható, leinformálható nő.
Érdeklődni bármikor: 20/465-0092.
* Élelmiszer ABC felvesz pénztárosokat, fizetés megegyezés
szerint. Tel.: 30/7485-873.
* Gödöllői büfébe fiatal munkatársat keresünk. Tel.: 70/279-
8986, 70/271-9177.
* Takarítási, karbantartási feladatokra, változó munkahelyre
keresünk 2 fő, nehéz fizikai munkát végezni tudó alkalmazot-
tat. Érd.: 28/460-035

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház:
75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, du-
plakomforttal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön
közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasítás-
ra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos
(kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385 
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföld-
szinti 96 m2-es igényesen felújított lakás, beépített bútorokkal,
garázzsal, műhellyel, gondosan kialakított kerttel eladó.  Irányár:
32,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügy-
intézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen
parkosított telken 280 nm lakóterületű, háromszintes, két garáz-
sos igényes lakóház ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken 96
nm lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár: 23,5
mFt Magyartölgy 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 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
felújított, negyedik emeleti lakás (kastélyra nyíló panoráma) eladó.
Irányár: 12,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, 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 lakásra, kistelkes családi házra cserélhető. Irányár:
17,8 mFt 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 
* PÉCELEN 1980-ban épült 86 nm-es, felújított családi ház garáz-
zsal, 410 nm-es közművesített telken, csendes környéken, áron
alul sürgősen eladó Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333   
* KEREPESEN a 3-as főút melletti csendes utcában, 870 nm
közművesített telken, 120 nm lakóterületű, felújított, három
szobás, garázsos, családi ház eladó. Irányár: 28,0 mFt Magyartöl-
gy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Alvégben 3100 nm-es közművesített telken, 76
nm-es, kétszobás családi ház pincével, melléképülettel eladó.
Irányár: 28 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* VALKÓN, a fő út mellett 1400 m2 , két utcára nyíló,
közművesített, megosztható telken, 110 m2 lakóterületű,  családi
ház eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 10,7 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* Kerepesen a 3-as főút mellett 4,6 hektár erdőterület tulajdonos-
tól eladó. Tel.: 30/7485-873.
* 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.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben vagy
külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali, amerikai kony-
ha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31 mFt. Szocpol. és hi-
tel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* 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)
* Eladó 2 szobás, 59 nm-es, Gödöllő, János utcai téglaépítésű lakás.
Iá.: 13,5 mFt. Tel.: 30/689-4086.
* 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.
* 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, kony-
ha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* A Máriabesnyő Lakóparkban, 2002-ben épült 140 nm-es tár-
sasházi sorház jellegű lakás 2 szint + padlástér, 2 db gépkocsi
férőhelyes garázzsal + 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, összkom-
fortos ház (üdültetésre is alkalmas) eladó. I.ár: 6,9 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek építési en-
gedéllyel, 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 kony-
ha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 26,5 mFt. Szocpol és
hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* Üzlethelyiség eladó! 30 nm-es, bővíthető, a tetőtér beépíthető,
igény szerint lakássá alakítható. Tel.: 70/221-3652.
* 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.
* 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, 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
családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, mel-
léképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 28/417-719 vagy 70/504-1042.
* Gödöllőn, a blahai részen szép fekvésű építési telek eladó. I.ár: 12
mFt. Tel.: 30/255-7973.
* Palotakerten eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, ká-
beltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Ugyanitt eladó a Valkói út bal
oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.

* 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 sz-
erint két lakás is kialakítható, a pinceszint vállalkozásra is alka-
lmas. 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 ingat-
lan tartózkodó épülettel eladó. Tel.: 06-209-390-824.
qg Aszódon, téglából épült társasházban eladó 41 nm-es, egy szo-
ba 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
fürdőszobás, 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 (gardró-
bos) tehermenes lakás. I.ár: 10 mFt. Tel.: 30/922-5121.
* 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, szo-
ba, fürdő. 2 kocsis garázs, pince, műhely, fúrott kút, kábeltv,
csatorna, gázfűtés, telefon. 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.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 110 nm-es 3,5 szobás gázfűtéses,
felújított családi ház eladó. Tetőtér beépíthető. Tel.: 20/9511-138.

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

-Palotakerten 44 m2-es, 1 szobás, 3. emeleti
lakás 9,8 MFt.
-Palotakerten 2. emeleti, 2 szobás, tágas,
napos, erkélyes, parkra nézõ lakás 11,9 MFt.
-Központban 124 m2-es, nappali + 4 szobás,
egyedi cirkófûtésû, igényes lakás kocsibeálló-
val 36 MFt.
-Alvégben 360 nöl telken 2 szobás, sátortetõs
családi ház 19,8 MFt. 
-Kertvárosban nappali + 5 szobás családi ház
(2 generációnak is) 34 MFt.
-Hegedûs Gy. u-ban épülõ 114 m2-es, nappali
+ 3 szobás lakóház garázzsal, augusztusi
átadással 25,5 MFt. 
-Szilhát u-ban 30 m2-es üzlethelyiség, kulc-
srakész irányára: 12 MFt (emeltszintû
szerkezetkészen is megvásárolható). 
-Kápolna közben új építésû, nappali + 4
szobás, garázsos lakóház, nagy terasszal 430
m2 telekkel 28,5 MFt.
-Központban 27 m2-es, igényes, fölszinti iro-
da 8,8 MFt. 
-Szadán 825 m2-es, panorámás belterületi,
építési telek, 30 m2-es, téliesített, gázcirkós,
összközmûves faházzal 10,9 MFt.  

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
Ü G Y F É L F O G A D Á S

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig

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.



10 Gödöllői Szolgálat 2005. március 10.

* Gödöllőn az Alvégben 2001-ben belülről teljesen felújított 80
nm-es, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300 nöl
füves, gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 20/949-2936.
* 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 kony-
hás, 2 fürdőszobás családi ház eladó. Garázs, pince, kert 180 nöl.
I.ár: 21,5 mFt. Tel.: 20/4826-089.
* 1 szobás lakást vennék Gödöllőn, városközpontban. Idei
költözéssel. Tel.: 30/376-0548.
* 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 saroktelken, 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 fél-
szobás, 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 állapotban eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel.: 30/9504-901, 417-537.
* 2 db 200 nöl-es közművesített telek eladó a Lomb utcában örök
panorámával. Iá: 13,5 mFt. 2 utcára nyílik. Tel: (30) 977-2718.
* Palotakerti 1. emeleti, parkra néző 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes
lakás eladó 4 emeletes házban. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/233-8880,
20/428-1138.
* 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.
* 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.
* Eladó 60 nm-es gázkonvektoros, erkélyes, 3. emeleti lakás a
Kazinczy krt-on. Érdeklődni a 06-20/987-8892-es telefonszá-
mon.

* Eladó 50 nm-es egyedi fűtéses, tetőteres lakás a Petőfi téren.
Érdeklődni a 20/987-8892-es telefonszámon.
* Gödöllő, Remsey krt-on újszerű sorházi, téglaépítésű, kétsz-
intes 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
berendezett, kb. 50 nm üzleti célú ingatlan eladó. Forgalmas
utcában, kimondottan jó parkolási lehetőséggel. Tel.: 70/3135-
426.
* Sürgősen eladó Gödöllő legszebb részén, a kastélyparkban,
négy emeletes sorházban parkranéző, 2 szobás, nagylodzsiás,
felújított öröklakás. (Óvoda, iskola, egyetem a közelben, kö-
zlekedési lehetőség - MÁV, HÉV, Volánbusz- kiváló.) Tel.: 20/542-
9288.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es magasföldszinti, konvek-
toros, 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.
* 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
engedéllyel. 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.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban
lévő téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* Gödöllőn panorámás telek eladó, 170 nöl, 14 nm-es faházzal.
Víz, villany van. Érd.: 20/5565-912.
* 805 nm-es összközműves telek eladó Gödöllőn, Csanak
dombtetőn (Országalma u. 14.), új családi házak között. 20 m x
40 m. Ár: 14,5 mFt. Érd.: 20/9426-131.
* Eladó Kossuth L. utcában 65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, telje-
sen felújított, egyedi fűtésszabályozós lakás. I.ár: 14,5 mFt. Érd.:
30/4236-188.
* Gödöllő Dobogón 2 db, egyenként 1000 nm-es, egybekerített
kert eladó. Termő gyümölcsfák, kicsi pihenőház, villany, fúrt kút.
I.ár: 7 mFt. Érd.: 20/412-1309.
* Gödöllőn 1,5 szobás 43 nm-es, 4. emeleti konvektoros, francia
erkélyes, jó állapotban lévő lakás eladó. Szőlő utcai - Kör utcai
csere érdekel. I.ár: 10,8 mFt. Tel.: 20/482-2137.
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* Gödöllő kertvárosában vagy Máriabesnyőn azonnali készpénz-
fizetéssel vásárolnék önálló telken lévő, jó állapotú, kisméretű családi
házat 15 millió Ft-ig. Tel.: 30/9511-755.
* Gödöllő, Blaháné úton eladó 370 nöl telken 120 nm-es, 3 szobás ház
melléképülettel. Ára: 16 mFt. Tel.: 30/403-3822.
* Gödöllőn, a Köztársasági úton 60 nm-es kisház 280 nm-es telken
eladó. I.ár: 12 mFt. Érd.: 20/936-1278.
* 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
* Szadán 1020 nm közműves építési telek építőanyaggal eladó. Tel.:
30/358-4856.
* Eger - Szépasszonyvölgy fölött eladó 1900 nm-es, déli fekvésű,
panorámás szőlő - gyümölcsös 30 nm-es tetőteres kőházzal.
Közművek 200 m-re. I.ár: 2 mFt. Tel.: 20/9622-617.
* Eladó Eger - Egerszalók közti műút mentén 2100 nm-es zártkert
telek. Lejtős, déli fekvésű, áram a telken. Az épülő élményfürdőtől 2
km-re. I.ár: 3,6 mFt. Tel.: 20/9622-617.
* Eladó Gödöllő belvárosában a kastéllyal szemben, park melletti, 55
nm 1. emeleti, déli fekvésű, vízórás, kábeltévés, felújított, parkettás,
kis rezsijű, központi fűtéses, 2 szobás összkomfortos lakás 11,7 mFt
kp-ért. Iskola, óvoda, HÉV 100 m-en belül. Érdeklődni a 06-20-311-
3714-es telefonszámon lehet.
* Domonyvölgyben 2 db 1102 nm-es tóközeli, külterületi ingatlan
eladó. Érd.: 30/359-9354.
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses, erké-
lyes, kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új nyílászárókkal
+ 10 nm-es pincével. Ára: 1.270.000 Ft. Tel.: 20/5650-698.
* Eladó Kossuth L. utcában 65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, egyedi
fűtésszabályozós, teljesen felújított lakás. I.ár: 14,5 mFt. Érd.:
30/4236-188.
* Eladó a Szent István téren, 4 emeletes társasházban földszinti, 2
szobás, erkélyes öröklakás. I.ár: 13,2 mFt. Érd.: 412-916, este.
* Gödöllőn, az Egyetemtől 3 percre (Fácán sor 5.) nyugodt, kertvárosi
területen 600 nm-es telek házzal eladó. Érdeklődni lehet a 06-30-
2214-712-es telefonszámon este 5 és 8 óra között.
* Galgahévizen 132 nm-es, 3 szoba, 2 konyha, fürdőszobás ház mel-
léképületekkel, 1485 nm-es kerttel eladó. I.ár: 17,5 mFt. Tel.: 20/390-
7716.
* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, 2. emeleti loggiás
lakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 20/479-4731.
* 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.

* Gödöllőn, a kertvárosban eladó két utcára nyíló telken emeletes,
4 szoba összkomfortos családi ház nagycsaládnak, igényesnek.
Ugyanitt kiadó másfél szoba összkomfortos, külön bejáratú, beren-
dezett lakrész. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen földszinti, 58 nm-es kétszobás,
parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt.
Tel.: 30/578-9410.
* Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nap-
pali) 1. emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal.
I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 70/521-0261, 70/946-2598.
* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás, ká-
beltévés, lambériás, felújított lakás tárolóval eladó. Kastélyhoz,
tömegközlekedéshez közel. I.ár: 10,9 mFt. Tel.: 20/3456-029.
* Eladó Szadán M3-as felhajtóhoz közel új parcellázású 1500 nm-
es telkek. Jogerős közmű engedélyekkel. Telkek erdő mellett van-
nak. I.ár: 6,2 mFt. Tel.: 20/9449-524.
* Domonyban családi ház eladó, fő úton lévő, i.ár: 12.500.000 Ft.
Aszódon építési telek eladó a MOL benzinkút mögött lévő területen.
I.ár: 3.000.000 Ft. Víz, csatorna az ingatlanon. Tel.: 70/527-7920.
* Gödöllőn, a Csanakban, erdő mellett 90%-os készültségű, kétsz-
intes, 3 szoba, nappalis, kétlakásos családi ház fele 567 nm
telekkel eladó. I.ár: 27 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn zöld övezeti 681 nm-es építési telek eladó. I.ár: 9,8 mFt.
Tel.: 30/224-1627.
* Emeletesházból családiba vágyóknak eladó Gödöllő, Bajcsy Zs.
utcában felújított családi ház. I.ár: 19 mFt. Tel.: 30/636-3248.
* Gödöllő központjában 180 nöl telken 90 nm-es, felújított
parasztház 19 mFt-ért eladó. Érd.: 17 óra után: 30/210-5058.
* Gödöllőn, bíróság mellett felújítandó 120 nm-es, összkomfortos
családi ház kis udvarral eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527-695.
* Gödöllőn, központtól 2 percre 140 nm-es, összkomfortos (kétgen-
erációs), felújítás alatt álló családi. ház 1100 nm telekkel (társasház
építésére alkalmas 4-6) telek áron eladó. I.ár: 28 mFt. Tel.:
28/527-695.
* Gödöllőn a Csanakban 130 nm alapterületű, szinteltolásos, nap-
pali + 3 szobás tetőteres családi ház garázzsal, 1000 nm-es
telekkel. Iá: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn 100 nm lakóterű, nappali + 2 szobás, teljesen felújított
családi ház, különálló garázzsal,  340 nöl-es telekkel. Iá: 22 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 lekö-
thetők. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 140 nm lakóterű, 2 nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás, igényes kialakítású, kétszintes családi ház,
44 nm-es tetőtéri terasszal, úszómedencével, pincével, garázzsal,
1284 nm-es parkosított telekkel. Iá: 38,5 mFt. Főnix Ingatlaniro-
da, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Szőlő utcában földszinti, 37 nm-es, 1 szobás, jó ál-
lapotú, erkélyes téglaépítésű lakás. Iá: 9 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870 
* Gödöllőn az Erzsébet krt-on I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás felújí-
tott lakás. Iá: 11,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti teljesen felújított,
55 nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 13,4 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870   
* Gödöllőn a Szabadság téren 76 nm-es, 3 szobás, konyha-
étkezős, 2 erkélyes, felújított öröklakás. Iá: 15,9 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllői dombságban 231 nöl-es üdülő övezeti panorámás telek,
rajta egy 32 nm-es, 1és fél szobás, nagy teraszos (alatta garázs)
lakható ERDÉRT faházzal. Iá: 6,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves,
csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* 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, Sz-
abadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Jászapátiban a fürdő közelében, csendes, nyugodt
környezetben, 500 nm-es gondozott, parkosított telken egy 2 + fél
szoba és egy 2 szoba összkomfortos külön bejáratú lakóház,
fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 6,9 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Szadán 200 nm hasznos területű, nappali + 3 szobás, 2 fürdős-
zobás, kétszintes családi ház, garázzsal, 720 nm-es telekkel. Iá:
21,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Veresegyházon 2002-ben épült, 123 nm-es, színvonalas külső és
belső kialakítású, nappali + 3 x fél szobás, 2 fürdőszobás családi
ház, nagy étkezővel, mosókonyhával, 22 nm-es garázzsal, 760 nm-
es összközműves saroktelken. Iá: 33 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870 
* Gödöllőn, Isaszegi úti tavaknál panorámás, kitűnő állapotú, 115
nm családi ház, 947 nm telekkel, melléképülettel, beépített
rusztikus konyhabútorral 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
* 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.: 06-70-454-0352,
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 Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szem-
ben) Tel.: 06-70-454-06-352; 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 kúttal, érvényes ikerházas építési engedéllyel
eladó.Irányár: 8 MFt. Reg.szám:5601 Otthon Centrum, Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-
0352; 06-28-414-870
* Gödöllő kertvárosi övezetében családi ház 90%-os készenléti ál-
lapotban, tetőtér-beépítési lehetőséggel, teljes infrastruktúrával
eladó.Irányár: 27 MFt. Reg.szám:5609 Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral 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: 11,6 MFt.
Reg.szám:5633 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
fürdőszoba, garázs) ikerházfelek 90%-os készenléti állapotban
eladók. Irányár: 26,8 MFt / ikerházfél Reg.szám:5630 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)Tel.: 06-
70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IX. emeleti karbantar-
tott lakás eladó.Irányár: 11,7 MFt. Reg.szám:5611 Otthon Cen-
trum, Gödöllő, 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
öröklakás eladó.Irányár: 9,8 MFt. Reg.szám:5613 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-
0352; 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.
(könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Erzsébet királyné krt-on 1 + 2 félszobás, III. emeleti
felújított, parkettás lakás, beépített fenyőfa szekrénnyel
eladó.Irányár: 12,8 MFt. Reg.szám:5607 Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-0352;
06-28-414-870
* Szadán, Várdombi részen új építésű, exkluzív 200 nm-es családi
ház 810 nm panorámás telken, több generációnak is alkalmas, 2
nappali, 5 szoba, 2 fürdőszoba, melléképület eladó. Irányár: 45
MFt. Reg.szám:5610 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Gödöllőn a János utcában 40 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, kon-
vektoros öröklakás eladó.Irányár: 11 M Ft. Reg.szám: 5656 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)Tel.:
06-70-454-0352; 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 Csonkáson 2000-ben épült 230 nm-es, 3 nappali +
6 hálószobás, dupla fürdőszobás, igényesen kialakított 2 generá-
ciós családi ház külön bejáratokkal eladó.Irányár: 55 M Ft.
Reg.szám:5624 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Domonyvölgyben 2500 nm-es építési terület gazdasági épülettel
eladó.Irányár: 17 M Ft Reg.szám:5698 Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-
0350; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Egyetem környékén 50 nm körüli, egyedi fűtésű lakást
keresünk. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben)Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn másfél-kétszobás felújítandó lakást keresünk
ügyfeleink részére. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, kon-
vektoros, francia erkélyes lakás + tároló. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Informá-
ció: 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. INGATLANBANK Ma-
jor Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Infor-
máció: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nap-
pali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitelle-
hetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu 
* ÚJ  LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-
90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők,
kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 In-
formáció: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújí-
tott, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett, 971m2
telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett,
610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi
ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt INGATLANBANK Ma-
jor Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Infor-
máció: www.ingatlanbank. hu
* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, lekö-
thetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! IN-
GATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L.
utca sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek lekö-
thetők. Méret igények-lehetőség szerint! INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Informá-
ció: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es csalá-
di ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat,
20m2 borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére,
40m2 pince. Rendezett, 3.014m2-es panorámás kertelek. Ár:
34MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, par-
kettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszo-
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ba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek.  INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nap-
pali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-
nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek lekö-
thetők, igény és funkció szerint, megfelelő mennyiségű parkolóval,
Gödöllőn a PLUS mellett, a Szent Imre házban. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 In-
formáció: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi
ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, dupla-
garázs, háztartási helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Informá-
ció: 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. IN-
GATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, teljesen felújított, 1nappali+2szobás,
100m2-es családi ház, parketta és járólap burkolatok, garázs,
500m2 parkosított telekkel. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Valkói út környékén, 2004-ben felújított,
200m2-es, 1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba,
terasz, duplagarázs, pince, tároló, 310m2 telek. Ár: 28,5Mft IN-
GATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: 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 INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában
gázfűtéses családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületekkel,
450m2-es telken. Ár: 20Mft INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 160m2-es, 3 szintes családi ház. 1nap-
pali+3szoba+tetőtér.+96m2 szuterén, 48m2 garázs, +különálló,
lakható melléképület, 1.080m2 telek. Irányár: 27,5Mft INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Informá-
ció: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es,
2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitelle-
hetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: 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
udvaron. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, du-
plagarázs, 936m2-es parkosított kert. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Informá-
ció: www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Paál László közben  2 szobás 2. emeleti, teraszos, részben bú-
torozott lakás kiadó. Tégla épület, konvektoros fűtés! Telefon: 70/
213-84-99.
* Gödöllő belvárosában, a Kossuth L. utcában 3 szobás, távfűtés-
es, erkélyes, földszinti lakás május 1-i beköltözéssel hosszú távra
kiadó. Tel.: 30/9489-426.
* 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 igénye-
seknek, hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Kiadó hosszú távra 1 szobás, egyedi távfűtéses, vízórás, kábeltv-
s, bútorozott lakás gödöllői lakótelepen. Tel.: 20/587-5191.
* Gödöllő központjában 2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. Tel.:
30/9422-565.
* Gödöllő központjában 80 nm-es lakás március 1-től hosszabb
távra, iroda céljára is kiadó. Tel.: 415-215.
* Igényesen kialakított 180 nm-es lakás nagy garázzsal, tárolóhe-
lyiségekkel, parkosított kertben kiadó. Érd.: 430-885.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét
szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alka-
lmas - családi ház garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.: 30/9489-
426

* Palotakerti 4 emeletes házban 2 szobás lakás kiadó. Tel.:
20/438-0053.
* Egyedülálló anyuka 1-1,5 szobás lakást keres hosszú távra a
központban vagy a központhoz közel. Tel.: 70/2001-787.
* Bútorozott garzont vagy 1-1,5 szoba konyha összkomfortos al-
bérletet keresek április 1-től, a buszpályaudvar közelében. Tel.:
20/220-1114, 56/391-354.
* Kisméretű albérleti szoba fürdőrésszel, konvektoros fűtéssel,
udvarról nyíló bejárattal hosszú távra, egy nem dohányzó személy
részére kiadó. Rezsivel 30.000 Ft, fűtési szezonban 36.000 Ft.
Tel.: 70/501-7181 - délután 2 órától, 418-364 - esti órákban.
* Kiadó 1,5 szoba összkomfortos, külön bejáratú bútorozott lakás
Gödöllőn, családi házban, hosszú távra. Tel.: 430-577, 30/911-
7536.
* Szerény albérleti szoba, külön bejáratú, zuhanyzó, wc, főzési
lehetőséggel 30.000 Ft + rezsiért kiadó. Csak biztos keresettel
rendelkezők hívjanak. Tel.: 70/576-2479, 28/413-757.
* Kétszobás lakás hosszú távra kiadó 1 hónapos kaucióval. Tel.:
30/387-0863 vagy 30/589-3835.
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen 61 nm-es, bútorozatlan, 2
szobás lakás kiadó. Bérleti díj: 60 ezer Ft + rezsi / hó.
Reg.szám:5637 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben)Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

KIADÓ
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* 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.
* 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 bérbeadók. Tel.: 06/30-9717-337.
* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 55 nm-es üzlet kiadó.
Érd.: 70/535-4474.
* Szent János utca 25/a lakás alatti garázs azonnal kiadó. Tel.:
416-809, déli és 17 órától.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. u. 1-3 sz. alatt 17 nm-es üzlethelyiség
2005. 04. 01-től kiadó. Tel.: 30/272-8158.
* Gödöllőn frekventált helyen 43 nm-es üzlethelyiség bérbeadó.
Érd.: 20/9445-607.
* 40 nm-es felújított ABC bérleti joga berendezéssel, árukészlet-
tel, vagy ezek nélkül átadó. Havi bérleti díj: 50.000 Ft. Érd.:
70/281-9555.
* 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

* MEGBÍZHATÓ ÚR KERTÉPÍTÉST, KARBANTARTÁST, HÁZ KÖRÜLI
MUNKÁT VÁLLAL GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. TEL.: 30/536-
3398.
* 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.
* 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, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanysz-
erelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198,
20/208-2925.
* 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.: csis-
zolás-lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 06/70-505-1177.
* Csak kérdezem! Mielőtt vége a télikabátos időnek, nem most kel-
lene karcsúsodni és használni a bőrfeszesítést? Ugyanitt magas
mellékállású jövedelemkiegészítés! Várom hívását! Wellnes szak-
tanácsadó. Tel.: 30/9738-734.
* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK! Precíz munka, korrekt ár. Tel.:
30/340-7317.
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* Teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Hideg-meleg burkolást,
víz-, gáz- és villanyszerelést, parkettás munkát, festést, má-
zolást, tapétázást, homlokzatszigetelést. Nyílászárók cseréje,
felújítása. Munkamegrendelés és információ: 70/581-6573
vagy 30/9285-957. Email: lidocont@axelero.hu. Fax: 06-37-
341-395.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának el-
hárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy
20/9947-715.
* Minőségi festést, burkolást, gipszkartonozást, épületek kül-
ső-belső javítását, felújítását vállaljuk (számlaképes). Tel.:
30/514-8436.
* Basáné Léman Szilvia - tűzvédelmi és munkavédelmi előadó.
Cím: 2100 Gödöllő, Bástya u. 4/B. Tel.: 70/365-0089.
* 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, Gödöl-
lő, Állomás u. 1-2/a. Nyugdíjasoknak kedvezményes a részvételi
lehetőség. Tel.: 20/9511-138, 414-068.
* Épület- és bútorasztalos munkák. Konyhabútorok, beépített
szekrények, lépcsők, nyílászárók gyártása. Antik bútorok
felújítása. Laminált parketta lerakása. Tel.: 30/222-4228.
* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállalja kft-k, bt-k
egyszeres és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók
könyvelését, illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójá-
nak elkészítését rövid határidővel, megbízhatóan, pontosan.
Tel.: 30/977-2718.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megren-
delésre. 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.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, sz-
abása, elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17,
Szo.: 8-12. Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Varrást, javítást, átalakítást, zipzárcserét, vasalást vállalok.
Tel.: 20/354-9688.
* Áruszállítás, költöztetés szombaton is, 2,5 tonnás kocsival.
Érd.: 20/9442-001.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkar-
tonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit
rendszerek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid
határidőre, korrekt árakon. Tel.: 20/230-5240.
* BŐRGYÓGYÁSZATI RENDELÉS szombaton is az egyetem or-
vosi rendelőjében. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász-kozmetoló-
gus. Kedd 16-17.30, szombat 9.30-11-ig. Szemölcsök levétele
fagyasztással a keddi rendelésen. Pattanásos bőr gyógyszeres
kezelése, anyajegyek rákszűrése. Bejelentkezés: 30/310-5319.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók
átalakítása hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka.
Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.
* Kisteherautóval költöztetést, lomtalanítást vállalok, hétvégén
is. Éjjel - nappal. Tel.: 30/232-1060. Ugyanitt 2 db asztali kör-
fűrész (220-380-as). I.ár: 25.000 Ft, szállítással.
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt
köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok szakszerű
kezelése, ápolása. 25 év szakmai gyakorlat. Pedikűrszalonom:
Gödöllő, a buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig.
Szombat: 8-12 óráig. Bejelentkezés.: 20/532-7275.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Teljesen kezdő angol nyelvtanfolyam heti 2x3
órában, hétfő és csütörtök délelőtt.  Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó - üzletvezető
OKJ-s intenzív képzések indulnak kedvező részletfizetéssel
Veresegyházon. Tel.: 06/30-8577-300.
* Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú
csoportunkba. Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar,
alkalmi és állandó felügyelet. Jelentkezés: folyamatosan,

előzetes bejelentkezés telefonon. Jegenye Gyermekház,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 57/B. Tel.: 06/30-525-9645.
* Mérnök-szakfordító szakos egyetemista tanítást és kor-
repetálást vállal francia nyelvből és matematikából. Tel.:
70/212-2259.
* Egyetemista hallgató MATEMATIKÁBÓL felvételi
felkészítést vagy korrepetálást vállal. Tel.: 30/468-3269.
* ANGOL! Kiscsoportos vagy egyéni órák. Üzleti angol.
Nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 414-297 vagy 30/9909-346.
* Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-
503.
* Egyetemista lány korrepetálást vállal francia nyelvből. Tel.:
20/232-4414, e-mail: yazina@citromail.hu
* Egyéni angol és orosz oktatás igényeseknek. Tel.: 412-967.
* Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal.
Tel.: 30/658-6284.
* Magánénekoktatás. Tel.: 20/974-5205.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyete-
mi felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683, vagy 30/380-2608. 

TÁRSKERESÉS
* 70-es özvegy férfi (163/66) saját lakással élettársat keres
65 éves korig. Tel.: 70/223-7154.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer
Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun bel-
sőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* Eladó 1988-as OPEL CORSA 1.3-as, műszaki 2007. novem-
berig érvényes. I.ár: 200.000 Ft. Tel.: 20/9736-589.
* Eladó 4 db 165/65/R14 Matador új téli gumi 8000 Ft/db, 4
db könnyűfém felni Vagon R+ -ra 13.000 Ft/db, 1 garnitúra
üléshuzat, sötétkék plüss Vagon R+ -ra 12.000 Ft. Érd.:
30/9005-403.
* GÖDÖLLŐI ELÉRHETŐSÉG: www.dieseltuning.hu
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó. Tel.:
06-209-390-824.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL,
KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók,
munkagépek, motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob,
féktárcsa és túlméretes fékpofaszabályozás. Szerelés igény
szerint. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415-
966, 20/3303-396.
* 1983-as évjáratú Skoda 120 L, beige színű, nagyon olcsón
eladó. Az árban megegyezünk. Zöldkártya 2005. 08. 02-ig,
műszaki 2006. 06.30-ig érvényes. Tel.: 20/3249-602,
28/419-424.
* Ford Fiesta 1.1-es, benzines, 1986-os megkímélt állapotban,
garázsban tartott, rádiómagnóval eladó. Tel.: 20/424-8180.
* 1998-as évi Opel Astra 1.4 GL 16V garázsból eladó. Első tu-
lajdonos, klíma, ködlámpa, elektromos fűthető tükrök. Tel.:
30/210-3402.
* Eladó 1983-as 1.1-es VW Polo Combi, műszaki érv. 2006.
augusztusig. I.ár: 200.000 Ft. Érd.: 70/272-9668.

ADÁS-VÉTEL
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, női Tico
karóra (3 ezer Ft), kvarclámpa (4 ezer Ft), Sigma típusú asztali
elektromos számológép (5 ezer Ft), 3/4-es, 164/44-es női,
barna prémes télikabát (15 ezer Ft), 3/4-es 38-as méretű női
barna, átmeneti bőrkabát (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó gran-
ulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.:
30/292-3580
* Eladók: asztali lámpák (500-1500 Ft/db), fehér kerámia
kézmosókagyló (1 ezer Ft), egyégős, piros csillár (1 ezer Ft),
fafűrész (500 Ft), 750 W-os porszívómotor (1 ezer Ft), kerti
ásó nyéllel (1 ezer Ft), 160 db 350 x 30 x 22 mm-es tölgy par-
ketta lap (1500 Ft), 2 gurnis, 2,4 m-es fém függönykarnis (1
ezer Ft), 1 db 4,5 x 9,5 x 470 cm-es padló (1500 Ft). Tel.: (20)
358-5309.
* Kondigépek, 20 db piros tatami eladó (BIO-FITT CENTER
Gödöllő). Tel.: 20/9511-138.
* Eladó Pioneer DV 350-es DVD lejátszó, DTS, Dolby Digital,
True Sorrund, dobozában. Érd.: 20/374-8906. Ára: 15.000 Ft.
* Vennék régi Zinger - Neumann táskavarrógépet. Tel.:
20/3549-688.
* Régi faragott női íróasztalt vagy szekretert vennék, rossz
állapotban is. Tel.: 30/971-7337.
* 51 cm-es, 3 éves Thomson színes televízió megkímélt ál-
lapotban eladó. Ár: 15.000 Ft. Érd.: 30/6811-270.
* Fotel (2 db, barna, kárpitozott), heverő (franciaággyá
nyitható, kék, kárpitozott), görgős szék (beige, kárpitozott)
eladó. Érd.: 20/541-2148, 28/411-296.

EGYÉB
* Kitojt vágni való tyúk eladó, 400 Ft/db. Március 9-től.
Gödöllő, Asbóth S. út 9.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.

* AKCIÓ! Kapálógép 5,5 LE Honda motoros 109.900 Ft, 4 LE
Briggs motoros 79.900 Ft. Magyar fűgyűjtős elektromos
fűnyírók 900W 11.990 Ft, 1000W 14.990 Ft, 1200W 16.990
Ft, 1600W 29.900 Ft. Garanciális szerviz helyben. Újdonság:
Gardena fűnyírók kaphatók! Kószó János Mezőgazdasági Bolt-
ja. Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.: 28/419-051.
* AKCIÓ! ~@*56-928~*
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MÁRCIUS 12-13.
Vívás – Junior magyar bajnokság
férfi, női kard-tőr-párbajtőr egyéni
és csapatverseny, SZIE-csarnok,
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium,
Református Líceum tornaterem.

MÁRCIUS 12.
Labdarúgás – Teremtorna elődön-
tők 13-16 óráig, SZIE-csarnok.

MÁRCIUS 13.
Labdarúgás – Nádas Kupa és
Nosztalgia Kupa döntők, valamint
Fradi Öregfiúk–Parlamenti váloga-
tott 8-14 óráig, SZIE-csarnok

MÁRCIUS 14.
Futsal – Gödöllő–Fortuna 004 FSE
20 óra, SZIE-csarnok

MÁRCIUS 16.
Labdarúgás – Diákolimpia, nagypá-
lyás foci IV. kcs. (H-E) 14 óra,
GEAC-pálya

MÁRCIUS 17.
Kézilabda – Diákolimpia IV. kcs. 14
óra/fiú, 16 óra/lány

Heti sport

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)

Az AGRC együttese a legjobb négy közé kerü-
lésért a Kecskemét ellen lépett pályára. Az elsõ
találkozó gödöllõi szempontból jól indult, hi-
szen nagy küzdelem után sikerült elõnyt szerez-
ni a Kecskemét otthonában. A második szettben
erõsített a hazai csapat (11:3) és gyorsan egyen-
lített. A folytatásban izgalmasan alakult a mér-
kõzés. Felváltva vezetett a két csapat, amikor
hárompontos gödöllõi elõnynél (20:17) a játék-
vezetõ belenyúlt a mérkõzésbe. A labda hozzá-
ért a mennyezetrõl lelógó 30-40 cm-es madzag-
hoz, ezért elvették a pontot a Gödöllõtõl. A he-
ves vitát kiváltó döntés a vendégeket zavarta
meg jobban, így 23-ra elúszott ez a játszma. A
negyedik szettben 15:15-ig tartotta magát az

AGRC együttese, de a végjátékban alulmaradt a
pontosabban ütõ Kecskeméttel szemben.

A gödöllõi mérkõzést a Török Ignác Gimná-
zium termében rendezték meg. Az elsõ szettben
közel azonos teljesítményt nyújtott a két együt-
tes. Ismét volt esély az elõny megszerzésére, de
ezúttal néhány hiba elég volt ahhoz, hogy a
Kecskemét nyerje a játszmát. A folytatásban is
szép dolgokat mutatott a hazai csapat, ám jöttek
a bosszantó hibák és máris 0:2 lett a mérkõzés
állása.

Ezután kisebb csoda történt. A Gödöllõ feltá-
madt és megalázó módon elverte a kecskeméti
együttest. Ebben a szettben osztálykülönbség
volt a két csapat között (20:6). Sajnos az AGRC

csapata nem törte meg az elbizonytalanodó
Kecskemét ellenállását és idõt adott nekik a so-
rok rendezésére. A fordulatos negyedik szett
úgy alakult, hogy érezni lehetett, itt még bármi
megtörténhet. A mérkõzésen ponterõsen játszó
és nagyszerûen ütõ Kovaljova vezérletével kö-
zel állt a gödöllõi csapat az egyenlítéshez. A
játszma vége azonban ismét a vendégeké volt
így két gyõzelemmel a Kecskemét jutott tovább.

A két mérkõzésen egyáltalán nem érzõdött,
hogy az alapszakasz után második helyen végzõ
Kecskemét játszik a hetedik helyen záró Gödöl-
lõ ellen. A kecskeméti csapat semmi extrát nem
mutatott. A Gödöllõ jobb teljesítményt nyújtott,
mint az alapszakaszban, egyenrangú ellenfele
volt a Kecskemétnek, csak a döntõ pillanatok-
ban a vendégek fejben kicsit jobbak voltak.

A legjobb négy között a BSE, a Kecskemét, a
Nyíregyháza és a Vasas küzdhet a dobogós he-
lyekért. Az Angyalföld, a Gödöllõ, a Jászberény
és a Miskolc az ötödik-nyolcadik hely megszer-
zéséért léphet pályára.

-esztí- 

Március 15. Kupa

A rossz idõjárás és a pályák használhatatlan-
sága miatt a tornát március 20-án, vasárnap ren-
dezik meg a GEAC salakos pályáin. Rossz idõ
esetén április másodika, szombat a módosított
idõpont. Nevezés március 16-án szerdán 17 órá-
ig. Nevezési díj 4000 Ft. Sorsolás 16-án 17.15-
kor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Női röplabda Extraliga, negyeddöntő

AGRC: nem sikerült a bravúr

Kecskemét, 200 nézõ, V.: László, Hóbor
Kecskemét: ÉKES ESZTER 16, SZABÓ 6,
FEKETE 14, Andruszenko 12, Czéh 5, Szórád
12, csere: Ékes E. (liberó). Edzõ: Farkas Mi-
hály
Gödöllõ: Vargáné 10, KOVÁCS 15, KOVAL-
JOVA 13, Balogh 9, KURUCZ 10, Gudmann
1, csere: Magyar 1. Edzõ: Hollósy László

Kecskeméti NRC–Architekton GRC 3:1
(-18, 16, 23, 17)

Gödöllõ 100 nézõ, V.: Bodrogi, Csizmarik
Gödöllõ: Gudmann, KOVÁCS 15, Balogh 5,
Vargáné 8, KOVALJOVA 18, Kurucz 9, csere:
Magyar. Edzõ: Hollósy László
Kecskemét: Andruszenko 8, FEKETE 12,
Czéh 9, Szórád 10, ÉKES ESZTER 13, Szabó
4, csere: Ékes E. (liberó), Dobos, Martinovics.
Edzõ: Farkas Mihály

Architekton GRC–Kecskeméti NRC 1:3
(-20, -16, 16, -22)

A Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club Ar-
chitekton vívószakosztálya, a Pest Me-
gyei Vívószövetség, valamint a Gödöl-
lői Bocskai SE V. HUNIBER-kupa–XVI.
Benkő Tibor emlékverseny, junior ma-
gyar bajnokságot  rendez 2005. márci-
us 12-14-én.

Március 12.
9 óra: férfi tõr egyéni (Szent István Egyetem
Sportcsarnok)
9.30: nõi kard egyéni
13.00: nõi tõr egyéni
13.30: férfi kard egyéni 
16. 30: megemlékezés Benkõ Tibor Los Ange-
les-i olimpikonról az Egyetemi Sportcsarnok 8-
as termében.

Döntõk (SZIE-csarnok)
17.00: nõi kard, nõi tõr
17.20: férfi kard, férfi tõr

Aranyasszók (SZIE)
17.40: nõi kard, nõi tõr
18.00: férfi kard, férfi tõr
18.20: eredményhirdetés

Március 13.
9.00: nõi párbajtõr (SZIE)
10.00: férfi kardcsapat
12.30: férfi kardcsapat, döntõ 
13.00: férfi párbajtõr
14.00: nõi kardcsapat
16.30: nõi kardcsapat, döntõ

9.00: férfi tõrcsapat (Premontrei Gimnázium)
11.00: nõi tõrcsapat

Döntõk (SZIE)
17.30: nõi párbajtõr
17.50: férfi párbajtõr

Aranyasszók
18.00: nõi párbajtõr
18.20: férfi párbajtõr
18.40: eredményhirdetés

Március 14.
9.00: nõi párbajtõr-csapat
11.00: férfi párbajtõr-csapat 

Vívás

Junior ob
A GEAC gyermek versenyzõi minden lehetõ-
séget megragadva, rendszeresen részt vesz-
nek a korosztályos versenyeken. A 10-12 éves
kategóriában a lányok sorozatosan kimelke-
dõen szép eredményeket érnek el. A sok jó he-
lyezés és eredmény közül is kiemelést érde-
mel Vágó Vivien és a gátfutók teljesítménye.
Honvéd-verseny

Lányok, 60 m:
6. Ferencz Adél (12 évesek)
3. Radnóti Eszter (11)
6. Rendik Zsófia (11 )
1. Vágó Vivien (10)
2. Varga Fanni (10)
3. Újvári Bella (10)
4. Székelyhidi Blanka (10)
6. Bozsik Dóra (10)
Lányok, távol:
6. Ferencz Adél
2. Radnóti Eszter
4. Rendik Zsófia
1. Vágó Vivien
2. Varga Fanni
3. Újvári Bella
4. Székelyhidi Blanka
5. Bozsik Dóra
fiúk, 60 m:
4. Deák Nagy Marcell

Nemzetközi felnõtt verseny keretében
Lányok, 60 m
2. Radnóti Eszter
4. Rendik Zsófia
1. Vágó Vivien
5. Bozsik Dóra

Budapest nyílt serdülõ bajnoksága
Fiúk, 60 m
2. Deák Nagy Marcell

FTC gyerekverseny
Lányok, 60 m:
3. Ferencz Adél
3. Kovács Janka (11)
4. Rendik Zsófia
1. Vágó Vivien
2. Székelyhidi Blanka
3. Bozsik Dóra
Lányok, 60 m gát:
3. Ferencz Adél
3. Kovács Janka
1. Vágó Vivien
3. Bozsik Dóra 
4. Székelyhidi Blanka
Lányok, távol:
3. Ferencz Adél
3. Bozsik Dóra

Benkő Ákos

Atlétika

GEAC-sikerek

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.

Folytatódtak a csapatbajnoki küzdelmek. Az
NB II-ben megyei rangadó következett Fót el-
len, míg a megye II. osztályban az éllovas Du-
naharaszti otthonába látogatott a Gödöllõ.

NB II. Erkel-csoport, 8. forduló:
Gödöllõi SBE–Fóti SE 9-3

Gyõzött: Török, Bándy, Ruttkay, Tóth, Tímár,
Takács, Reznák. Döntetlen: Nagyajtai, Veréb
G., Kõszegi, Sillye. Vesztett: Kovács.

A megyei rangadón magabiztos hazai gyõ-
zelem született. A hátsó 3 táblán elért viszony-
lag gyors gyõzelmek, valamint Ruttkay Péter
gyõzelme után már 4-0 volt az állás javunkra.
Török Sándor az éltáblán nehéz perceket élt át
jónevû ellenfele ellen, de az idõzavarban sike-
rült az ellenfelet túljátszani. Bándy Attila ismét
erõs ellenfelet gyõzött le és szerzett fontos pon-
tot. Tóth Mátét kicsit megnyugtatta a gyalog-
elõny és akár bajba is kerülhetett volna. Sze-
rencsére a nagyobb játékerõ végül kijött. A
döntetlen partik nagy csatában születtek, bár
Sillye Kálmán nyerõ állást rontott remire.
Újabb gyõzelmével a GSBE megerõsítette har-
madik helyünket. Mezõkövesd ellen remélhe-
tõen sikerül majd folytatni a jó sorozatot, hi-
szen a végére marad majd az éllovas Statiszti-
ka, illetve a Szolnok áprilisban.

Következõ mérkõzés: 9. forduló: Mezõkö-
vesd–Gödöllõi SBE.

Pest megye II. osztály, 7. forduló, február
20.: Dunaharaszti MTK–Gödöllõi SBE 4,5:0,5
Döntetlen: Tallós. Vesztett: Veréb B., Rigó,
Vers, Molnár.

Az éllovas Dunaharaszti ellen ennyire futot-
ta, bár az erdmény lehetett volna szorosabb is.
Következõ mérkõzés: 8. forduló: Gödöllõi
SBE–Pomáz.

Tímár Zsolt

Sakkcsapat NB II.

Jó folytatás
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ELLENBEN TÖLT NAPSZAK

1 RÓMAI 1
SPANYOL

AUTÓJEL

KÉRDÕSZÓ TEMPUS MUTATÓSZÓ TONNA
EGÜNK

RÉSZE!

2 3 4 5 6

SZEMÉT

HASZNÁLJA

KITÁR

GGGG!
FELESÉGE

VAN

JÚLIA

PÁRJA
MESÉI

EME A. R. Y.

FORMÁM NÉVELÕ

MUTATÓSZÓ NÉVELÕ

ÉGTÁJ KÉRDÕSZÓ

ÁRTALMAS

ANYAG

ÁLLÓVÍZ

ÖRÖM,

ANGOLUL

OLAJ,

ANGOLUL
BÓR

SAJÁT

KEZÛLEG
URÁN

DUPLÁN:

ELFENEKELLEK!

NÉMET HELY-

HATÁROZÓ
FÉRFINÉV

MUTATÓSZÓ
AZONOS

BETÛK

MOSZATOS

AZONOS

BETÛK

GRAMM KÖRÖK!
KETTÕS-

BETÛ
ZORRÓ

SRÓFOL
VÉRTES…

(FEJÉR M.)
SZEKÍROZ

TEHERHORDÓ

ÁLLATUNK

HELY-

HATÁROZÓ

UGYAN!

ALKOTÁS

FEKETE I.

RÓKÁJA

PÁROS

MADÁR!
ÓHAJT

PECSÉT

HELYE
ITTRIUM

FOSZFOR ÜZEMÜNK

JÓD KÉRDÕSZÓ

NÉVELÕ

PL. ALSZIK

TANULÓ-

VEZETÕ

L

!
FÉNYES

FESTÉK

VÉREDÉNY

OLASZ

AUTÓJEL

ÍR

TERROR-

SZERVEZET

KÖZLEKEDÉSI

REND-

SZABÁLY

„AZ”

ESTI

ÉTKEZÉSNÉL

KEVERVE

VARR!

JAJ,

LATINUL

SÖTÉT

SÁRGA

ZSÁKBAN

VAN!

VÁGÓ-

ESZKÖZÖK

KEVERVE

BÕG!
RÓMAI 5

DE,

KÖLTÕIEN

SVÉD

AUTÓJEL

KÁRT

OKOZ
RÓMAI 100

FÉRFIAK,

ANGOLUL

OXIGÉN,

CINK

ISKOLA,

RÖVIDEN

HIDROGÉN,

KÉN,

JÓD

HAJDÚ-

BIHARI

KISVÁROS

M

CSAPADÉK
SOVÁNY

LOVAI

VÉG NÉLKÜL

BESZÉL!

ZAMBIAI

AUTÓJEL

Petőfi Sándor: Megint beszélünk...

Beküldési határidő: március 17.

A 7. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Elég már a kékes fagyból / Bizalomfûtötte
dal szól / Hiszen túl a ritkás ködön / Közelítõ
tavasz köszön“

A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os utalványát
nyerték: Jakubecz Tamás, Tisza u. 11., Tóth
András, Grassalkovich u. 10.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadá-
sára, 2 fõ részére belépõt nyert: Szûcs János-
né, Dózsa Gy. út 37.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Bobos Józsefné, Batthyány u. 136.

A Városi Filmszínház kedvezményekre jogo-
sító klubkártyáját nyerték: Ágó Boróka, Dó-
zsa Gy. út 60., Tóbiás Tünde, Kossuth L. u. 19.

1 százalék
Tisztelt Olvasóink!

Lassan közeledik az adóbevallás határideje, ezért
fordulunk ismét Önökhöz. A Gödöllõi Szolgála-
tot kiadó Magyar Önkormányzatiság Fejleszté-
séért Alapítvány, mint civil szervezet, jogosult a
személyi jövedelemadó 1 százalékának igénylé-
sére. Hetilapunk sok vihart megélt már, de min-
dig egyre törekedett: a korrekt tájékoztatásra. Ezt

teszi ezt 13 éve, ingyen, minden háztartásba el-
juttatva a lapot. Többször kértük már az Önök se-
gítségét, s mindig siettek kérõ szavunkra. Ennek
meg is volt az eredménye, s egyben azt jelezte
számunkra, hogy szükség van a Gödöllõi Szol-
gálatra. Mi próbáljuk ezt meghálálni Önöknek, s
ez mind az újság tartalmában, mind küllemében
jelentkezik. Kérjük, ha lehetõségük van rá, ily
módon támogassák a Gödöllõi Szolgálatot! Kö-
szönjük!

Adószámunk: 18101962-1-13

**
A március 17-i lapszám

LAPZÁRTÁJALAPZÁRTÁJA
MÁRCIUS 11, PÉNTEK 13.30,

a 4 napos hosszúhétvége miatt.

**

Tavaszi virágkosár

Kedd este nagy sikerrel rendezték meg a hagyományos, Tavaszi
ajándékkorsár címet viselő nőnapi műsort a művelődési köz-
pontban. Fotónkon a „nyitányon“ készült pillanatkép.

Fo
tó

:T
at

ár
 At

tila


