
Az 1848/49-es magyar forradalom és
szabadságharc dicsőséges tavaszi
hadjárata egyik sikeres ütközeté-
nek, az április 6-án megvívott isasze-
gi csata emlékére minden esztendő-
ben megrendezik annak mai mását.
Az évek óta megszokott hagyomá-
nyoknak megfelelően egy nappal ké-
sőbb, április 7-én Gödöllőn lovas fel-
vonulással és ünnepi műsorral emlé-
keztek az akkori hősökre.

A gödöllõi Grassalkovich-kastély udvarán
soha nem látott tömeg tolongott, hiszen vá-
rosunk minden oktatási intézményébõl több
száz diák és tanár gyûlt össze, hogy részt ve-
hessen az ünnepségen, melyen fiatalok adtak
zenés-táncos mûsort. A kastély udvarán több
tucat huszár és lovas állt díszfalat, emelve a
rendezvény méltóságát. Dr. Fábián Zsolt,
Gödöllõ város alpolgármesterének köszöntõ
szavai után következett a mûsor, majd Ked-
ves Gyula hadtörténész osztotta meg gondo-
latait a népes, fiatal nézõsereggel. Vélemé-
nye szerint „nem sokon, csak a véletlenen
múlott, hogy az 1849. április 6-án megvívott
döntõ csatára Isaszeg határában és nem Gö-
döllõn került sor“ a magyar honvédség és a
császári seregek között. A magyar sereg pa-
rancsnoksága ugyanis a gödöllõi kastélyban
rendezkedett be.

A megemlékezés után a résztvevõk és a lo-
vasok átvonultak a Dózsa György úti teme-
tõbe. Ott az isaszegi csatában elhunyt ma-
gyar honvédek tiszteletére emelt emlékmû-
nél rendezett rövid mûsort követõen elhe-

lyezték az emlékezés koszorúit. A 156 évvel
ezelõtti eseményekre való megemlékezések
gödöllõi rendezvényét a Szózat eléneklésé-
vel zárták a résztvevõk.

(folytatás a 6. oldalon)
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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Rövidesen megkezdõdnek az érettségi vizs-
gák. Lapunk arra volt kíváncsi, hogyan ké-
szültek fel az idei esztendõben bevezetett
kétszintû érettségire városunk gimnáziuma-
iban. (2. oldal)

Dr. Vámos János kapta az idei esztendõben
a Lumniczer-díjat. A városunkban ötven
esztendeje praktizáló orvossal hivatásáról
beszélgettünk. (3. oldal)

Történetének 50. tanévét ünnepli az idén a
Török Ignác Gimnázium. Az évforduló ese-
ményeinek keretében szombaton tartottak
megemlékezést. (3. oldal)

Bronzéremmel tért haza a Linzben meg-
rendezett junior és kadet világbajnokságról
Gémesi Csanád, ahol hat gödöllõi erõsí-
tette a magyar vívócsapatot.        (15. oldal)

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek

Ünnepség és koszorúzás

Gyermekforgatag a kastélyban rendezett ünnepségen

:*:        Hirdessen Ön is a GödöllőiGödöllői
SzSzolgálatban. olgálatban. Kereskedelmi hirde-
tés felvétele: 70/381-7694            :*:
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Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyomá-
nyainak megfelelõen a 2005-ös évben is fo-
gad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és
a hollandiai Wageningenbõl. Vendégsze-
retõ családokat keresünk látogatóink el-
szállásolására 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 Polgármes-
teri Hivatalban Mészöly Beatrixnál a 529-
140-as telefonon, vagy írásban az mbea
@godollo.hu e-mail címen.

Már csak néhány hét van hátra, és
megmérettetnek a középfokú tanul-
mányaikat befejező diákok. Az idei
esztendőben azonban nem csak nekik
jelent kihívást az érettségi. Az új rend-
szert, amelyet csak a kétszintű érett-
ségiként emlegetünk, az idén próbál-
ják ki először a gyakorlatban. Az új
rendszernek azonban már most szám-
talan hibájára fény derült, s bizonyta-
lanságot szült a diákokban és a peda-
gógusokban egyaránt. Lapunk arra
volt kíváncsi, hogyan is látják váro-
sunk gimnáziumai néhány héttel az
érettségi előtt az új vizsgarendszert.

Mindent megtesznek a sikerért

A Török Ignác Gimnázium tanárai tisztán
látják a kétszintû érettségi bonyolultságát, de
felkészülten várják a vizsgákat, és mindent
megtesznek azért, hogy az érettségizõknek
minden biztosítva legyen a sikeres szereplés-
hez. Fábián Bertalan igazgató hangsúlyozta, a
diákoknak és a tanároknak közös az érdekük:
nem ellenfelek ülnek majd egymással szem-
ben, cél az eredményes és szabályos érettségi
vizsga egyenlõ feltételek mellett. Megtudtuk,
a Törökben az idén maturáló fiatalok 90 száza-
léka a közép-, 10 százaléka pedig az emelt-
szintû érettségit választotta.

Az április 21-ei próbaérettségik után május
9-én az írásbeli vizsgákkal kezdõdnek meg az
érettségik, június 8-14. között az emelt szintû
szóbelikkel folytatódik, majd június 20. és jú-
lius 1-je között a középszintû szóbelikkel ér
véget az érettségi. A középszintû vizsgákra a
gimnázium falai között kerül sor, az emelt-
szintûek esetében viszont bonyolultabb a hely-
zet. Sokan nem tudják, hogy a Török Ignác
Gimnáziumban csak a magyar nyelv és iroda-
lom, a történelem és a matematika írásbelijeit
tartják. Sõt, a környékbeli középiskolák (A-
szód, Fót, Veresegyház) diákjai is itt írják
majd a magyart, a törit és a matekot. Csak a
példa kezdvéért, a gödöllõi Református Líce-
umban az angolt, németet és biológiát válasz-
tók írják majd vizsgáikat.

Az emeltszintû érettségi, különösen az írás-
belit tekintve komoly többletkiadást jelent az
iskoláknak és diákoknak. Rengeteg papírra

lesz szükség, melyeket el kell vinni az iskolák-
ba, s össze kell majd gyûjteni azokat, a gyere-
keknek pedig utazgatniuk kell majd. Mi több,
a környékbeli középiskolák a Török Ignác
Gimnáziumon keresztül kapják meg az írásbe-
lik anyagát.

Az idei vizsgák sok mindenre fényt deríte-
nek majd a kétszintû érettségivel kapcsolato-
san. Tény, hogy szakmailag késésben vannak,
mert országosan csak ebben az évben indult el
a tanárok felkészítése, illetve jelentek meg a
segédtankönyvek, a feladatgyûjtemények. A
törökös diákok a 11. osztály óta gyakorlatilag
érettségi elõkészítõbe jártak, járnak, azonban
úgy, hogy egy évig nem volt hozzá megfelelõ
tankönyvük. Valószínû, a bizonytalanság miatt
döntött a fiatalok 90 százaléka úgy, hogy a kö-
zépszintû viszgát választja. Az emeltszintûért
ugyanis ideális esetben „csak“ 7 pluszpontot
adhatnak. (A felvételhez elméletben maximum
120 pont szerezhetõ. Érettségizni kötelezõ ma-
gyar nyelv és irodalomból, történelembõl, ma-
tematikából, egy idegen nyelvbõl és egy vá-
lasztott tantárgyból. Értelemszerûen a tovább-
tanulóknak kötelezõ érettségizni a felvételi
tantárgyakból.) Az egyetemek és fõiskolák
egyébként nem teszik kötelezõvé a magasabb
szintû érettségit.

(tatár)

Diáknak, tanárnak többletmunka

A Református Líceum Gimnáziumában  a
2004/2005-ös tanévben 60 diák érettségizik.
Számukra és tanáraik számára is kihívást je-
lent a kétszintû érettségi. Barthos Zoltánné
igazgató asszonyt kérdeztük, mi a véleménye
az új érettségi rendszerrõl, és arról, hogyan ké-
szülnek a vizsgáztatásokra.

– Összességében nem tartom rossznak az el-
képzelést, amelyen a kétszintû érettségi ala-
pul, de sajnálatosnak tartom, hogy mind a be-
vezetése, mind a kidolgozottsága rendkívüli
szervezetlenségrõl tanúskodik. Jó dolognak
tartom, hogy azok, akik egy bizonyos tan-
tárgyból tovább tanulnak, azt emelt szinten ta-
nulják, s a vizsgánál is magasabb követelmé-
nyeket támasszunk velük szemben. Az azon-
ban rendkívül szerencsétlen, hogy sem a diák,
sem a tanár nem tudja, hogy mire számíthat a
számonkéréskor. Azok a diákok, akik az idén

érettségiznek, többszörösen is hátrányos hely-
zetben vannak. Elõször is, mert õk a kísérleti
alanyok – rajtuk kísérletezik ki, hogy, hogyan
is mûködik az új rendszer a gyakorlatban. Má-
sodszor azért, mert az új érettségi rendszer
sokban eltér az eddigiektõl. Megváltozott töb-
bek között, hogy mely tárgyakból kell írásbeli
és szóbeli vizsgát is tenni. Harmadszor pedig
azért, mert a diákok számára az eddigiektõl el-
térõ felkészülést követel meg az új érettségi
rendszer, amelybe menet közben csöppentek
bele õk is és a tanárok is. Ez akkor lett volna
jó, ha a gyerekeket már jóval korábban fel le-
hetett volna készíteni. 

– Milyen pluszfeladatokat jelentett a felké-
szülés a pedagógusoknak?

– Rengeteg többletmunkát! Az emelt szintû
érettségiztetésben csak azok a tanárok vehet-
nek részt, akik részt vettek az erre jogosító
képzésben és ott le is vizsgáztak. A nálunk dol-
gozó pedagógusoknak több mint a fele már el-
végezte ezt a képzést, de mint menet közben
kiderült, még most is folyamatosan változnak
azok a szabályok, amelyeket a vizsgáztatás so-
rán be kell tartanunk, tehát folyamatosan nyo-
mon kell követnünk, hogy éppen milyen mó-
dosítások vannak érvényben. Emellett termé-
szetesen rengeteg plusz órát kellett tartanunk
azoknak a diákoknak, akik az emelt szintû
érettségit választották, hiszen náluk más
anyagrészek váltak fontossá, mint azoknak a
társaiknak, akik középfokon vizsgáznak.

– Hogyan élik meg mindezt a diákok?
– Szerencsére elég rugalmasan. Mi év eleje

óta igyekszünk ezt a kérdést úgy kezelni, hogy
lehetõleg a diákjainkban ne keltsünk félelmet
az új vizsgarendszerrel kapcsolatban.

(brindzik)

Hosszú távon jó dolog

Az idei évtõl vezetik be a kétszintû érettségi
rendszert a magyar középiskolákban, amely
alapvetõ változásokat fog eredményezni mind
a vizsga lebonyolításában, mind pedig a felsõ-
oktatási felvételi rendszerben egyaránt. Errõl
beszélgettünk Bárdy Péterrel, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium igazgatójával.

– A diákok választhatnak, hogy középszintû
vagy emelt szintû érettségi vizsgát tegyenek.
Az elõbbi valamelyest megfelel az eddig al-
kalmazott érettségi formának, az utóbbi azon-
ban jelentõsen eltér majd ettõl.

– Melyek az alapvetõ változások és újdonsá-
gok a korábbiakhoz képest?

– A legjelentõsebb változás, hogy az érettsé-

gi vizsga egyben felsõoktatási felvételinek is
minõsül majd. Középszintû érettségit a tanuló
a saját iskolájában tehet, míg az emelt szintû
érettségi külsõ vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás
elszakad a felkészítõ iskolától és tanáraitól. Az
írásbeli dolgozatokat nem a diák iskolájában
javítják és értékelik, hanem ezt független ér-
tékelõk végzik majd el. Továbbá 2005-tõl az
érettségi tantárgyakból az írásbeli vizsga is kö-
telezõ már, ami eddig nem minden tárgynál
szerepelt. Ez nemcsak az emeltszintû vizsgára,
hanem a középszintûre is érvényes.

– Az emelt szintû vizsgának – nehezebb jel-
lege mellett – van viszont egy megfontolandó
és csábító része is…

– Arról van szó, hogy az emelt szintû érett-
ségiért közepes és annál jobb érettségi vizsga-
eredmény esetén 7 többletpont jár. A diákok
maximum két tantárgyból tehetnek emelt szin-
tû vizsgát; e két tárgyból lehet többletponthoz
jutni. Ez pedig a felvételi szempontjából nem
elhanyagolható tényezõ.

– Az idegen nyelvi érettségi és az államilag
elismert nyelvvizsga kapcsolata is megváltozik
majd?

– Igen. Az idei az utolsó év, amikor állami-
lag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal az
idegennyelvi érettségi vizsga kiváltható. Az az
érettségizõ, aki legalább középfokú C típusú,
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt
szerzett, emelt szintû jelest kap az érettségi bi-
zonyítványába. Fontos, hogy 2005-ben még
utoljára az alacsonyabb évfolyamra járóknak
is lesz lehetõségük ezt kihasználni, elõrehozott
emelt szintû vizsga keretében belül.

– Az idén a Premontrei Szent Norbert Gim-
názium 61 tanulója fog átesni az új vizsgázta-
tási rendszeren. Közülük hányan próbálkoznak
az emelt szintû érettségivel?

– Összesen 40 diák döntött úgy, hogy emelt
szinten érettségizik majd, ráadásul nagy ré-
szük két tantárgyból teszi ezt.

– Mint igazgató, hogyan fogadta ezt a ko-
rábbiaknál merõben más lebonyolítási és elbí-
rálási rendszer alá esõ vizsgáztatás bevezeté-
sét?

– Mivel ez lesz az elsõ alkalom, kíváncsian
várom, várjuk kollégáimmal együtt az ered-
ményeket, de hosszú távon mindenképpen jó
dolognak tartom. Amit elöljáróban el lehet
mondani, az a következõ: nagyon jó, hogy a
tanulóknak nem kell kétszer vizsgázniuk, így
csökken a stressz mennyisége, továbbá, ezzel
az összevonással remélhetõleg emelkedik ma-
gának az érettséginek a presztízse is. Sajnos,
egyelõre még sok az elvarratlan szál, sok az el-
lentmondásos jogszabály, ami megnehezíti az
objektív megítélést és a zavartalan mûködést.
Pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy ez a rend-
szer beváltsa a hozzá fûzött reményeket.

R.K.
Fotók: archív

Közelednek a kétszintű érettségi vizsgák

Gödöllői körkép

Közlemény
Az Erdélyi Vándor Székelyek Körének rendez-
vényei az elkövetkezõ idõben az IPOSZ-szék-
házban (Gödöllõ, Dózsa Gy. út 125.):
április 29., péntek, 16 óra: hagyományos erdé-
lyi kézimunkák bemutatása
április 30., szombat, 19: Szent György-napi ba-
tyus bál
május 1., vasárnap, 15: táncház fiataloknak
május 27., péntek, 16: kézmûves foglalkozá-
sok, zenehallgatás, batyus est
május 28., szombat, 19: májusi batyus bál
május 29., vasárnap, 15: táncház fiataloknak
június 24., péntek, 16: ismerkedés a hagyomá-
nyos kézmûves foglalkozáshoz szükséges esz-
közökkel
június 25., szombat, 19: batyus bál
június 26., vasárnap, 15: táncház fiataloknak

Felhívás
Értesítjük a gödöllõi állandó
lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkezõ tisz-
telt szülõket, hogy a város
óvodáiba történõ jelentkezés
idõpontja

2005. május 2-13-ig,
munkanapokon 8-16 óráig.

Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött
gyermekük óvodai felvételét elsõsorban a te-
rületileg illetékes óvodába kérjék.

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Üdülési lehetõség a horvát tengerparton!
Crikvenica központi helyén lévõ, klimatizált
apartmanban, strandtól 80 m-re, már 10 eur
/fõ/éj-tõl. Érdeklõdés: 30/924-4186.
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A Gödöllői Lokálpatrióta Klub gyűjtést szervez a
mellékelt ábrán látható asztalok és padok Alsó-
parkban, május végén történő felállítására. Egy
egység felállítása kb. 40 ezer forintba kerül. A pa-
dok tervezett helyét a térképen piros körrel jelez-
zük. Kérjük, hogy hozzájárulásával támogassa vá-
rosszépítő kezdeményezésünket!

Számlaszám: 10103836-52622739-00000006
(Az adományozók nevét tábla fogja jelezni.)

Gödöllői Lokálpatrióta Klub

Tavaszi padosítási akció

50 esztendeje gyógyítja városunk lakó-
it. Nyugdíjba vonulása nem a munka vé-
gét, hanem a további tanulások, és
újabb munka megkezdését jelentette
számára. Aranydiplomája átvételének
évében is fáradhatatlanul dolgozik,
gyógyít. Tevékenységéért a napokban
átvehette a Lumniczer-díjat. Dr. Vámos
János 2005-ben több évfordulót is ün-
nepel.

– Kevés olyan ember van városunkban, akinek a
nevét ilyen sokan ismerik, és akit ilyen sokan
tisztelnek, mint önt. Az ember azt hinné, tõsgyö-
keres gödöllõi…

– Diákkoromban költöztünk ide, amikor a
szüleim a Jászóvári Premontrei Kanonokrend
Gödöllõi Szent Norbert Gimnáziumába írattak
be. Adács községben születtem vasutas család-
ban. Apai és anyai ágon is vasutasok voltak csa-
ládom tagjai. Anyai nagyapám volt szellemi
mentorom, aki úgy ítélte meg, tovább kell tanul-
nom, s aki úgy ítélte meg, erre a legmegfelelõbb
hely a „fehér papok“ gimnáziuma, ahogyan ak-
koriban a viseletük miatt a premontreieket ne-
vezték. 11 éves voltam, amikor ide költöztünk,
mivel szüleim anyagilag nem tudták vállalni,
hogy bentlakásos diák legyek. Ez volt életem
egyik sorsfordulója. Ma is emlékszem, milyen
érzés volt elõször belépni a gimnázium épüle-
tébe. Addig, még nem láttam ekkora épületet…
Fényi Ottóval találkoztunk azon a napon. Cso-
dálatos, és örökké felejthetetlen számomra,
hogy amikor 2001. augusztus 20-án Gödöllõ
város díszpolgárává avattak, õ mondta a mélta-
tást, amelyben sok-sok évtized múltán is fel
tudta eleveníteni elsõ találkozásunkat.

Csodálatos évek következtek. Sok idõt töltöt-
tem a rendházban, amelynek a kápolnájában
minden nap ministráltam. Az itt megélt tapasz-

talatok birtokában a szerzetes-tanári pályára ké-
szültem. De mire leérettségiztem 1949-ben, a
gimnázium már nem a premontreieké volt…Az
akkori politika nem tette lehetõvé, hogy az oltár
mellett és, hogy az ifjúságnak szolgáljak. Akkor
választottam a betegek szolgálatát.

– Azokban az években nem lehetett könnyû
egy egyházi gimnáziumi háttérrel egyetemre
járni. Nem okozott ez nehézséget?

– De igen. Harmadéves voltam, amikor rend-
kívül erõs vallásellenes propaganda indult el.
Az évfolyamon többen is voltunk, akik papi
gimnáziumból jöttünk, és megpróbáltak külön-
bözõ módszerekkel belénk kötni. De ez nem sike-
rült, mivel mindannyiunknak olyan jók voltak a
tanulmányi eredményeik.

– A jó tanulmányi eredmény mindvégig meg
is maradt, hiszen önt „cum laude“ minõsítéssel
avatták orvossá. Választhatott volna klinikai
munkát is, mégis a kisvárosi körzeti orvosi
praxis mellett döntött. Miért?

– Amikor 1955-ben doktorrá avattak, már 14
esztendeje itt éltem. Az egyetemi évek alatt so-
kat dolgoztam Klacsmann doktor mellett a szü-
lõotthonban, így jól ismertem az orvosokat is,

az itt élõket is. Ide kö-
töttek a barátok, a kol-
légák, az ismerõsök.
Mehettem volna a 
gyermekklinikára dol-
gozni, több kórházban
is lett volna helyem,
de amikor döntés elé
kerültem, az akkori
tisztiorvos, dr. Gaál
Béla egy beszélgeté-
sünk során úgy fogal-
mazott, hogy az orvos
az igazi emberközeli-
séget az általános
praxisban találja meg
leginkább, mert itt van
arra lehetõsége, hogy
a betegnek a családjá-
ba is beépüljön. Az õ

szavai nagy lökést adtak az elhatározásomhoz,
hogy itt maradjak, és az akkori elnevezéssel,
körzeti orvos legyek. Épp akkor az egyik kollé-
ga pestre költözött, s én átvettem a praxisát.
Érdekes volt, hogy szeptember elsejével nevez-
tek ki, orvossá avatásomra pedig szeptember
10-én került sor. 

– Az évtizedek teltek, s jött az újabb sorsfor-
duló, a kényszerû pihenõ. Hogyan élte meg ezt
orvosként? 

– Mint az orvosok, én is megpróbáltam fi-
gyelmen kívül hagyni a figyelmeztetõ jeleket,
és nem igazán hittem el, hogy beteg vagyok.
1990-ben azonban nem lehetett tovább halogat-
ni a dolgot, és át kellett esnem az elsõ szívmû-
téten. Tudomásul kellett vennem, hogy nem
folytathatom azt tempót, amit addig. Bár nyug-
díjba vonultam, nem tudtam tétlen lenni. Ekkor
kezdtem el foglalkozni az angiológiával, ami az
érbetegségekkel foglalkozik. Pontosabban ez
így nem pontos, mert már az egyetemi évek

alatt együtt dolgozhattam dr. Bugár Mészéros
Károllyal, a magyarországi belgyógyászati an-
giológia megalapítójával, akitõl nagyon sokat
tanultam, s ezt a tudást a mindennapok gyógyí-
tásában fel is használtam. Így, amikor lett rá
idõm, lényegében tovább képeztem magam, és
elvégeztem azokat a tanfolyamokat, amelyek
eredményeként most ezzel foglalkozom. Azu-
tán 2001-ben jött a második kényszerpihenõ, a
második szívmûtét. Nem volt könnyû talpra áll-
ni, de sikerült. A hit, és az a szeretet, amit kap-
tam nagyon sokat segített. 

– Az idei esztendõben a most átvett Lumni-
czer-díj mellett, még több alkalom is adódik
majd az ünneplésre.

– A 75. születésnapomat ünneplem ebben az
esztendõben, és õsszel átveszem az aranydip-
lomámat is. De a jubileumok már az elmúlt év-
ben megkezdõdtek. 2004-ben ünnepeltük fele-
ségemmel az 50. házassági évfordulónkat. Jó,
hogy sokan vannak, a család, a barátok, akikkel
megoszthatjuk mindezeket.

kép és szöveg: kj

Beszélgetés dr. Vámos Jánossal

Az emberek szolgálatában

Dr. Vámos János

Legyen Ön is 

DR. GÉMESI GYÖRGY

országgyűlési képviselő 

vendége a Parlamentben!

Ingyenes látogatásra jelentkezni 
a tervezett látogatás elõtt egy hónappal
Pelyhe József parlamenti titkárnál

(20/823-1408) lehet!

BEUTAZÁS EGYÉNILEG!

Parlamenti látogatás

Közel száz jelenlegi és egykori diák és
tanár, illetve meghívott vendégelőadó
vett részt szombat este a gödöllői Vá-
rosháza dísztermében megrendezett
Török Ignác-emlékesten. A városunk-
ban született aradi vértanúról elneve-
zett gimnáziumunk ebben az eszten-
dőben ünnepli fennállásának 50. tan-
évét. A meghívottakon kívül az ünnepé-
lyes eseményen részt vett dr. Gémesi
György polgármester, országgyűlési
képviselő, valamint dr. Benkő Ákosné,
az önkormányzat Közoktatási és Sport-
irodájának vezetője.

A hét elõadást magába foglaló Török Ignác-em-
lékestet Fábián Bertalan, a középiskola igazga-
tója nyitotta meg. Rövid köszöntõjében el-
mondta, hogy az elhangzott elõadások kibõví-
tett anyagát a gimnázium emlékévének 2005.
októberi záróeseményeire könyv alakjában is
meg szeretnék jelentetni. Erre a célra Gémesi
György 150 ezer forintot ajánlott föl saját pén-
zébõl.

Ami pedig az elõadásokat illeti, a sort Kiss
Éva történelem és földrajz szakos tanárnõ nyi-
totta, aki szinte egész életét ennek a gimnázi-
umnak szentelte, s melynek rövid ideig igazga-
tóhelyettese is volt. Neve összeforrt a Török Ig-
nác Gimnáziuméval. Mi másról beszélhetett
volna a közönség elõtt, mint az 1849. október
6-án, Aradon kivégzett gödöllõi tábornok élet-
útjáról. Utána Kedves Gyula hadtörténész tar-
tott elõadást a reformkori tisztképzésrõl, külö-
nös tekintettel Török Ignác szerepére. Õt Heltai
Miklós, a gimnázium nyugalmazott igazgatója,
latin-történelem szakos tanár követte. Heltai
Miklós 1973 és 2003 között volt az iskola veze-
tõje, mely az õ irányítása alatt tett szert orszá-
gos hírnévre. Elõadásában a gimnázium peda-
gógiai történetét vázolta föl, melynek legfõbb
elemeként az értékek közvetítését emelte ki.

Negyedikként Simon Balázs 8. a. osztályos
tanuló olvashatta föl az iskolai történelmi pá-

lyázaton nyertes dolgozatát. Ebben egy magyar
történelmi személyiség egyetlen napját kellett
földolgozni. Õ gróf Teleki Pál egykori minisz-
terelnök életének utolsó napját választotta.
Ezután Fábián Gyula író, újságíró a 48-as ma-
gyar sajtóból idézett érdekesebb részleteket, s
beszélt az akkori cikkekrõl és azok szerzõirõl.
Lábadi Károly néprajzkutató, egyetemi tanár a
Gödöllõhöz kötõdõ 48-as személyekrõl szólt,
illetve zárásként Nagy Gáspár költõ Petõfi Sán-
dor Apostol címû elbeszélõ költeményét ele-
mezte, párhuzamot vonva az akkori és a mai
sajtó és politika között.

A Török Ignác Gimnázium jubileumi évének
következõ rendezvénye a sportnap lesz, melyre
április 30-án, szombaton kerül sor. A szervezõk
az eseményre április 18-ig várják az egyéni és
csoportos jelentkezéseket. Jelentkezni a
28/420-380/33-as telefonszámon lehet Gõzné
Tóth Katalinnál, Gõz Tibornál vagy Farkas Ba-
lázsnál.

A sportnap után májusban egy 24 órás mate-
matikaórát szerveznek, majd októberben rende-
zik meg a jelképes össztantestületi értekezletet,
melyre a volt és jelenlegi tanárokat várják, va-
lamint a Török Ignác Gimnázium bálját, melyre
már minden egykori és jelenlegi diákot, illetve
tanárt elvárnak.

Ötvenedik tanévében a Török Ignác Gimnázium

Emlékezés a gödöllői vértanúra
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Kedves
Olvasóink!

FOLYTATÓDIK A JÓTÉKONYSÁGI

HANGVERSENYSOROZAT

A mûvészek a kastély 
helyreállítása érdekében a

koncertek bevételét 
és tiszteletdíjukat a királyi

kastély javára ajánlották fel.

ÁPRILIS 16-ÁN 19 ÓRÁTÓL a
barokk színházban

Károly Edit és Lehõcz Andrea
áriákat és duetteket ad elõ,
közremûködik a Savaria 

Barokk Együttes.
Jegyek válthatók a kastélyban

hétfõ kivételével 10-17 óra között.
A kastélymúzeum, a barokk 

színház és a királydombi pavilon
hétfõ kivételével 10-18 óra 

között tekinthetõ meg.

Pénztárzárás: 17 órakor
Tel.:28-410-124

www: kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő első osztá-
lyos gyermekük beíratására a követ-
kező időpontokban kerül sor:

április 22. (péntek), 8 órától 18 óráig

április 23. (szombat), 8 órától 12 óráig

A beírás az óvodai javaslat és a gyermek
születési anyakönyvi 

kivonatának bemutatása alapján, a
lakóhely vagy tartózkodási hely
körzetében található általános 

iskolában történik.

Gödöllő, 2005. április
dr. Nánási Éva

címzetes főjegyző

FELHÍVÁS 

IRODALMI KÁVÉHÁZ A
MÚZEUMBAN

Gödöllői középiskolák magyar
tanárainak előadásai

AZ ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN C.
KIÁLLÍTÁS KÖZMÛVELÕDÉSI 

PROGRAMJA
2005. április 20., szerda, 17 óra
AMBRUS ZOLTÁN (1861–1932)
Guba András (Török Ignác Gimnázium) elõ-
adása 
2005. április 27., szerda, 17 óra
HELTAI JENÕ (1871–1957)
Fischer Ernõ (Török Ignác Gimnázium) elõ-
adása
2005. május 4., szerda, 17 óra
SÍK SÁNDOR (1889–1963)
Hajnal Attila (Református Líceum) elõadása
2005. május 11., szerda, 17 óra
RÓNAY GYÖRGY (1913–1978)
Babicz Mária (Premontrei Gimnázium) elõ-
adása
2005. május 18., szerda, 17 óra
BOR AMBRUS (1921–1995)Bíró Csilla
(Premontrei Gimnázium) elõadása

A Chopin Zeneiskola programjai
Április 14., 20 óra: „A lakoma“ – egyfel-
vonásos opera a zenetörténet csoport elõ-
adásában
Április 17., 15 óra: Richard Wagner élete
és munkássága – I. rész, dr. Langermann
István elõadása (A Gödöllõi Richard Wag-
ner Társaság összejövetelének keretében)
Április 18., 17 óra: Várnai Miklósné nö-
vendékeinek hangversenye (fagott, furulya)
Április 20., 16.30: Fodor László és Csányi
István növendékeinek hangversenye (klari-
nét, szaxofon)
Április 20., 18.30: A F. Chopin Zeneiskola
növendékzenekarainak hangversenye

A IV. ORSZÁGOS NÉPZENEI 
VERSENY ESEMÉNYEI:

Április 22.: (helyszín: F. Chopin Zeneisko-
la, nagyterem); 13.30: Ünnepélyes megnyi-
tó;14 óra: A versenyzõk mûsora; 17.30: A
Nyíregyházi és a Váci Zenemûvészeti Szak-
középiskolások mûsora; 19.30: Népzenei
konferencia – vezeti: Kobzos Kiss Tamás
Április 23.: 9.30 és 15 óra: A versenyzõk
mûsora (helyszín: F. Chopin Zeneiskola,
nagyterem); 19 óra: Táncház az Esztena
Zenekarral (helyszín: Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Központ)
Április 24.: 11 óra: Díjkiosztás és gálamû-
sor (helyszín: Petõfi Sándor M. Központ).

A címbeli két szó a kulcsa Judith Sills
pszichológusnő Szállj le a döglött lóról!
című könyvének. Mit ért döglött lovon?
Életünknek azt a tényezőjét, amivel
már szakítanunk kéne, észrevenni,
hogy nem megy tovább.

Jó néhány szereplõ életét, megoldandó problé-
máját követhetjük a könyvben. Van, aki szeret
egy nõt, de attól, hogy feleségül is vegye, visz-
szariad. Már nem egészen fiatal hölgy gyere-
kekre vágyik, de nem meri rászánni magát,
hogy egyedül örökbe fogadjon egyet – vagy
többet –, a mesebeli hercegre vár, aki még majd
megjelenik, akivel családot alapítanak.

Mások nem érzik jól magukat a munkahelyü-
kön, de nem látják be, hogy megváltoztatva a
kollégáikhoz vagy a munkájukhoz való viszo-
nyukat, megtalálhatnák ott a helyüket. Azt sem
kockáztatják, hogy esetleg új állást vállaljanak.

Két férfi közt õrlõdik egy nõ. Másik sehogy-
sem képes úgy dönteni, hogy megszakítsa kap-
csolatát alkoholista partnerével. Pedig annyi le-
hetõség adódik. Aztán megvan mindennek a

színe is, a fonákja is. Ha másként nézzük ezt
vagy azt a dolgot, beláthatjuk, nemcsak hátrá-
nya van, de elõnye is.

Ki-ki belegörcsölõdik valamibe, s irtózik el-
rugaszkodni onnét. Megrázni magát, s elgondol-
kodni, hogyan is kéne inkább a sorsát irányíta-
nia. Hiszen a változtatás annyi kényelmetlen-
séggel járna. Marad inkább annál, ami nem jó
ugyan, de már megszokta. Belevágni valami
teljesen újba? Jaj, nem, mégsem!

Nézzünk szembe azzal, ami fáj! – biztat a szer-
zõ. Teremtsünk jövõképet! Nézzünk vissza, de ne
bámészkodjunk! Törjük át a kényelem korlát-
ját! Fohászkodjunk, és evezzünk a partra!

Van egy gyújtópont. Sokaknál egyszer csak
jön egy „kristálytiszta pillanat“. A pszicholó-
gusnõ tapasztalataiból tudja: akik valamilyen
alapvetõ változást kezdeményeznek az életük-
ben, gyakran percre meg tudják mondani, mikor
határozták el magukat. Figyeljünk tehát. Akár
felsõ hatalomtól, akár önnön figyelmünk erejébõl
adódnak a jelek, melyek megmutatják, mit kell
tennünk, észrevehetjük õket. (Judith Sills: Szállj
le a döglött lóról!)                                              - nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kényelem és félelem 

A Sina család és gróf Széchenyi István
címmel április 22-ig tekinthető meg hét-
főnként és péntekenként kiállítás a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Művészeti
Gyűjteményében (Budapest, Roosevelt
tér 9. III. em.). 

Akamarakiállítás létrehozásában közremûködött a
Gödöllõi Városi Múzeum, Kerényiné Bakonyi
Eszter muzeológus vezetésével, aki a  2003-ban,
Gödöllõn bemutatott hasonló témájú kiállításnak
szintén rendezõje volt. Múzeumunk történésze
március 25-én, a Magyar Tudományos Akadémi-
án a Habsburg Történeti Intézet és a Magyarorszá-
gi Görögök Kutatóintézete által, az MTA és az
athéni Újgörög Kutatások Intézete támogatásával
rendezett Lánchíd-konferencián tudományos elõ-

adást is tartott. A „Görög kereske-
dõk, görög tõke az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában“ alcímû tanács-
kozáson „A magyar kultúra görög
mecénása, Báró Sina Simon sze-

repvállalása a mûvészetek, a tudományos élet tá-
mogatásában és az MTA székházának megépíté-
sében“ címmel  színvonalas, saját kutatásain ala-
puló értekezéssel szerepelt Kerényiné Bakonyi
Eszter. Akonferencia elõadói voltak, többek között
Bácskai Vera és Kövér György (mindketten az
ELTE professzorai), Gerõ András, a Habsburg
Történeti Intézet igazgatója, Csorba László, a Ró-
mai Magyar Akadémia igazgatója.          Tóbiás Csaba

Kiállítás és konferencia

A Sina család élete

ÉRETTSÉGI! 
Iskolánk esti tagozatán 3 év alatt 
szerezhet érettségi bizonyítványt!

Felvilágosítás és jelentkezés a 
Madách Imre Szakközépiskolában. 

Cím: 2100 Gödöllő, Ganz Á. u. 3. 
Tel.: 28/520-712
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(folytatás az 1. oldalról)
A megemlékezésen részt vevõ lovasokat a Gö-
döllõi Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egyesü-
let tagjai kísérték a kastélyba, majd a Dózsa
György úti temetõben lévõ emlékmûhöz. Gö-
döllõ városa nevében köszönetünket fejezzük
ki az egyesületnek az idén március 15-én szer-
vezett lovas felvonulás megrendezéséért is.
Köszönet a városi megemlékezés színvonalát
látványosan emelõ alábbi fogatoknak:
– a szilvásváradi Ménesgazdaság Dallos Andor
igazgató által küldött két lipicai kettesfogata
(Balogh József sokszoros regionális fogathajtó
bajnok),
– Vincze Tamás (Veresegyház) lipicai négyesfoga-
ta (hajtója: Kecskeméti László fogathajtó világbaj-
nok),
– ALázár Lovaspark (Domonyvölgy) kettesfogata
(hajtója: Szegedi Gábor, csapatban fogathajtó vi-
lágbajnok),
– Aszódi Gábor (Galgahévíz) lipicai kettõs va-
dászhintója,
– Bobál István (Hévízgyörk) lipicai kettõs hintója,
– Elek József (Szada) népi kettesfogata,
– Guba Ferenc (Szada) népi kettesfogata,
– Karácsony István (Gödöllõ) népi egyesfogata,
– Orosz Szilvia (Gödöllõ) kisbéri kettes hintója,
– Paulusz Ferenc (Veresegyház) lipicai kettes hin-
tója.

Köszönet az isaszegi Szent Márton Lovas
Hagyományõrzõ Egyesület honfoglaló lovasai-
nak és huszárcsapatának, valamint a Bárány
Lovastanya (Szada), a Bucsy Lovasudvar (Gö-
döllõ), a Fónay Lovasudvar (Szada), az Izsó
Lovasudvar (Isaszeg), a Kohajda Lovarda
(Kistarcsa), a Lengyel Lovasudvar (Csömör), a
Lilla Lovasudvar (Szada), a Mézner Lovarda
(Szada), a Monarchia Lovasiskola (Gödöllõ)
lovasainak, továbbá Galgagyörk, Gödöllõ, Isa-
szeg, Mogyoród, Õrbottyán, Szada, Szilasliget
és Veresegyház egyéni lovasainak. Bízunk ben-
ne, hogy részvételükre 2006. március 15-én is
számíthatunk!

Fotók: Hudák Tamás, Papp Tibor,
Tatár Attila, Winkler Csaba
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SZÜLETTEK:
Galambosi Eszter
Mezõ Lajos Balázs
Tóth Balázs
Somogyi Szilárd
Somody Anna
Hrapan Mátyás
Németh Rikárdó
Szlifka Marcell József
Rácz Szilvia
Butor Anna
Szegvári Gábor Tibor
Kasper Ágnes
Klacskó Ádám
Strausz Kevin Márk
Lakatos Ramóna
Schopp Anita Lilla
Terpák Luca
Lendvai Lotti
Svába Vince
Keresztes Krisztián
Olasz Tibor Bendegúz
Kõmûves Mária
ELHUNYTAK:
Kovács Istvánné
Szabó János
Juhász Ferencné Lakatos Piroska
Jenei István
Berze Lajos
Ujváry Géza
Radics István
Ács Mihály
Kováts Tiborné Kolozs Éva
Krekács Oszkár
Gódor Józsefné Botlik Mária
Fuchs Péter Lászlóné Tatár Julianna
Gombos Sándorné Sorger Valéria
Radnóti Józsefné Könnyû Erzsébet
Ferenczi Lajosné
Prokai Mártonné Szepesy Erzsébet

Bagi Sándorné  Kehrer Gabriella
Sipos Andrásné Szedenik Anna
Denkovics Mária.
Szibilla András László
Pap Márton István
Czeglédi Balázsné Rózsa Ilona
Koltay Gyula Imre
Erdei Sándor
Szekeres László 
Nándorné Moldoványi Katalin
Németh Jánosné Samu Erzsébet
Csintalan András
Becsei Miklós
Jenei István
Kis Imre
Rétsán Márta
Bíró Lászlóné Biri Erzsébet
Nagy Lajosné Lovas Róza
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Stógli Béla János és Piacsek Rózsa Erzsébet
Sebestyén Zoltán és Megyeri Katalin
Samu András és Karlovics Andrea

Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Április 4-11-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor
út 1. Tel.: 416-551.
Április 11-18-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.

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

Állatorvosi ügyelet
Április 9-10.: dr. Kurucz Marianna, Er-
dõkertes, Csillag u. 5/a. Tel.: 20/341-6655.

Recept

SAJTOS, TEJFÖLÖS SÁRGARÉPA-
EGYTÁL
Hozzávalók: 1 kg sárgarépa, 20 dkg füstölt
edami sajt, 1 mk reszelt szerecsendió, 2 dkg
vaj, 2 dl tejföl, 1 tojássárgája.
Elkészítés: A sárgarépát meghámozzuk, kisujj-
nyi darabokra vágjuk és lábosba szórjuk. Eny-
hén megsózzuk, majd 1 dl vizet aláöntve, lassú
tûzön, fedõ alatt kb.10 percig pároljuk. A fõzés
vége felé a fedõt levesszük, és hagyjuk, hogy a
víz elpárologjon. Közben a sajt egyharmadát
lereszeljük, a többit felszeleteljük. Egy tûzálló
tálat kivajazunk, és a répa felét beletesszük.
Szerecsendióval megszórjuk, majd beborít-
juk. Rátesszük a répa másik felét, és ismét
megszórjuk szerecsendióval. A tejfölt a tojás-
sárgájával és a reszelt sajttal elkeverjük és rá-
öntjük a répára. Elõmelegített sütõben, köze-
pes lángon kb. 20 perc alatt pirosra sütjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó:
– benne: ÖSSZEFOGLALÓ A KÖLTÉSZET

NAPJA GÖDÖLLÕI ESEMÉNYEIRÕL

– RÉSZLETEK A TAVASZI AJÁNDÉKKOSÁR C.
ZENÉS, VIDÁM NÕNAPI MÛSORBÓL

A rádióban hallgattam a temetési szer-
tartás közvetítését. Az összegyűlt ha-
talmas tömegből itt- ott kiáltások hang-
zanak: azonnal avassák szentté. Ő volt
az a mindig mosolygós fehér ruhás bá-
csi, aki a gyűlölet közepén is rendíthe-
tetlenül hitt a szeretetben. Százhar-
minc országban járt, a munkatársai sze-
rint annyit utazott, hogy háromszor
megjárhatta volna a holdat. Azt hi-
szem, ő tovább jutott.

Gyermekkoromban azt hittem, a pápa mindig is
ugyanúgy nézett ki és ez most már mindig is így
marad, sose gondoltam, hogy másképp is lehet.

Aztán egyszer kezembe akadt egy kép-
regény, ami az életérõl szólt. Kiderült,
hogy õ is volt fiatal, sõt igazi sport-
emberként élt, sokat focizott, síelt és
kirándult. Az élete is izgalmas volt, a

világháború alatt sokat kellett szenvednie a hi-
téért és a háború borzalmai döbbentették rá,
hogy úgy segíthet a legtöbbet, ha pappá válik.
Ez 1946-ban történt. Innen vezet az útja 1978-
ig, amikor pápává szentelték. 1981-ben egy isz-
lám terrorista merényletet intéz ellene, három-
szor rálõ. Túléli, lendülete semmit sem válto-
zik. Uralkodása alatt több történelmi lépést tett,
célja és programja a béke és a szeretet. Elítélte
mind a kapitalizmust, mind a szocializmust, s
1991-ben kijelentette: csõdöt mondott a megva-
lósult szocializmus, s ugyanebben az évben
meglátogatta hazánkat. Minden nemzethez a
saját nyelvén szólt, egészségét nem kímélve
hirdette Isten igéjét. Az emberi életet védve el-

ítélte az eutanáziát és az abortuszt, és a holoca-
ustot. A keleti keresztény egyházakhoz is köze-
ledett, mindig a közös pontot és az egyetértést
kereste. Békejobbot nyújtott az iszlám hívek-
nek. A temetésén több, eddig egymással ellen-
séges politikus nyújtott egymásnak kezet. A fel-
jebb leírt információ töredékek ott gomolyog-
tak a fejemben, miközben hallgattam a gyász-
misét. Furcsa fojtogató érzés vett erõt rajtam.
Egy korszak lezárult. A mosolygós bácsi már
csak a fényképrõl fog lenézni rám. Kezdett vol-
na megsuhintani az elmúlás szele, aztán rájöt-
tem, ez a közel harminc év, amit ezzel a szolgá-
lattal eltöltött, nem volt hiábavaló, életmûve
örökre itt marad, élete példaértékû lesz utódjá-
nak és minden keresztény és nem keresztény
embernek. 
Mértéket és példát mutatott: igen, ilyen is lehet
egy ember.

d és dzs

Ecce iuventus – Íme az ifjúság

Lángnyelvek

„Hogy a jogait mindenki érvényesít-
hesse“, ezt biztosítja a megyei pártfogó
felügyelői és jogi segítségnyújtó szol-
gálat a szociálisan rászorulóknak a pe-
ren kívüli eljárásokban. 

Szociálisan rászoruló az, aki rendszeres szociá-
lis segélyben, közgyógyellátásban részesül,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát
állapították meg, átmeneti szállást igénybe ve-
võ hajléktalan, menekült, menedékes, ha a havi
nettó jüvedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét, jelenleg: 24700 Ft-
ot és vagyona nincs.Ezen esetekben a jogi segít-
ségnyújtás ingyenes. A jogi segítségnyújtás a
szociális helyzettõl függõen lehet ingyenes,

vagy a jogi segítõ, ügyvéd munkadíját az állam
megelõlegezi, melyet 1 éven belül kell az ügy-
félnek megfizetnie. A fél helyett a jogi szolgál-
tatás díját az állam megelõlegezi, ha a havi net-
tó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
minimálbért – jelenleg 57.000 Ft-ot – és vagyo-
na nincs. Milyen ügyekben adható jogi segít-
ségnyújtás? Pl. a mindennapi megélhetést köz-
vetlenül éritnõ kérdésekben, – lakhatás, munka-
jogi kérdések, közüzemi szolgáltatások – pol-
gári és bûntetõ ügyekben rendkívüli jogorvos-
lati kérelem elkészítése, olyan jogvita, melyben
per lefolytatására kerülhet sor, és amelyben a
jogokról, kötelezettségekrõl tájékoztatás szük-
séges illetve beadvány készítése szükséges stb.
A 2004. áprilisától mûködõ hivatalt eddig közel

600 ügyfél kersete fel. Ügyeik elsõsorban kö-
zös tulajdon megszûntetésével, házasság fel-
bontásával és a házassági vagyonközösség
megszüntetésével, gyermekelhelyezéssel, vég-
rehajtási eljárással, kártérítéssel munkajogi kér-
désekkel kapcsolatosak voltak. A részletes tájé-
koztató a polgármesteri hivatalok hirdetõtáblá-
ján is megtekinthetõ. Bõvebb felvilágosítással
naponta várja az ügyfeleiket: 
IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Pest Megyei Hivatala, Hétfõ: 9-13
óráig, Szerda: 13-18 óráig, 1145 Budapest,
Kassák Lajos u. 69-71. Telefon: 06/1/450-2592,
fax: 06/1/450-2591.                                                IM

A Nemzeti Civil Alapprogram kereté-
ben több milliárd forint működési tá-
mogatásra pályázhatnak idén tavasz-
szal a hazai civil szervezetek. A sikeres
pályázatíráshoz nyújt segítséget a Pá-
lyázatírás művészete tréning második
részén, amely gyakorlati kérdésekkel,
többek között az aktuális pályázatok
ismertetésével foglalkozik. Az Eucon-
sult Alapítvány és a Regina Alapítvány
képzésén lehetőség nyílik a résztvevők
megírás alatt álló pályázatainak megvi-
tatására, a felmerülő kérdések megvá-
laszolására.

A képzést követõ NCA fórum keretében a mû-
ködési támogatás pályázat kiírói kínálnak hasz-
nos információt – az elmúlt év tapasztalatairól,
az idei kiírás változásairól, a gyakran elkövetett
hibákról, valamint ötletek és segédletek kapha-
tóak a sikeres pályázatíráshoz, elszámoláshoz.
Idõpont: 2005. április 21., csütörtök 
Pályázatíró tréning: 14-17 óráig
NCA fórum: 17-18 óráig
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,
Gödöllõ
További információ és jelentkezés:
www.reginanet.hu/civilek

Föld napja és Erdõk Hete alkalmából a Táj-
sebészet Kampány részeként kiállítás nyílik a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ aulájában.
A kiállítást megnyitja Szilágyi László, a Hulla-
dék Munkaszövetség (HuMuSz) elnöke.

Célja, embertársaink felelõtlen hulladékke-
zelési szokásainak bemutatása, avagy miért kell
lépten-nyomon kidobott szeméttel találkoznunk

a legeldugottabb és legháborítatlanabb helyeken
is? Szeretnénk, ha az érdeklõdõk szembesülné-
nek azzal, hogy szûkebb környezetünkben élõ
embertársaink milyen tárgyakat, eszközöket te-
kintenek hulladéknak.

A megnyitó 2005. április 22-én, 17 órakor
lesz, a kiállítás 2005. május 10-éig tekinthetõ
meg. 

Hol a helyem a munka világában?
A Regina Alapítvány önismereti-pályaorientá-
ciós tréningje munkába visszatérni kívánó
középkorú nõk számára.
Milyen tevékenység illik hozzám legjobban?
Milyen ismereteket kell még megszereznem?
Milyen munkát vállaljak fel? Ilyen és hasonló
kérdésekre kaphat választ dr. Kiss Katalin hu-
mánfejlesztés tréner képzésén. A csoportban a
szakmai segítségen kívül  elfogadó közösségre,
biztonságos térre lelhet. A tréningen a részvétel
ingyenes.
Idõtartam: 4 egymást követõ péntek délelõtt
2005. májusában
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,
Gödöllõ
Jelentkezés: dr. Kiss Katalin, 20/388-4953,
28/415-998
Jelentkezési határidõ: 2005. április 29.

Ha 45 éves elmúlt, munkanélküli vagy válta-
ni szeretne munkát, jelentkezzen a képzésre!

Ha még nincs 45 éves, ajánlja a képzést is-
merõseinek!

A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ címre várunk: 
civilinfo@reginanet.hu

A jog nem pénzkérdés

Segítségnyújtás a rászorulóknak

Civil sarok

Milliárdok civileknek 
Anyakönyvi hírek

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik DR. HORVÁTH ANDRÁSNÉ
SZÜL. SZABÓ JUDIT temetésén meg-
jelentek, gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család



Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosság-
szolgálati Irodája értesíti a város lakosságát, hogy
Gödöllőn az ebek 2005. évi veszettség elleni védő-
oltásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2005. ÁPRILIS 16. (SZOMBAT) SZABADSÁG U.-BESNYÕ U. SAROK, 8-10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) KÖZTÁRSASÁG ÚT (SOROMPÓ), 8-10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 29. (SZOMBAT) KAZINCZY KRT. RENDELÕ, 15-17 ÓRÁIG

Aszervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdo-nát képezõ ebet lehet elhozni. Az eboltás díja: 1500 Ft +
féreghajtó (a kutya súlyától függõen 10 kg-ként 1 db tabletta javasolt. Atabletták ára: 150 Ft/db)

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az állatvédelmi törvény értelmében indok nél-
kül 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).
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Ha errõl a kutyafajtáról beszélünk, nem felejt-
hetjük el Lord Tweedmouth nevét, akinek je-
lentõs szerepe volt a fajta kialakulásában. Elsõ
retrieverét, Noust 1865-ben vásárolta Brighton-
ban. Az említett lord birtoka a Tweed nevû fo-
lyó partján feküdt. Ennek a területnek volt már
egy ismert fajtája, az
úgynevezett tweed wa-
ter spániel, s úgy adó-
dott, Noust egy ilyennel
fedeztették. Majd ahogy
kölykeik felcsepered-
tek, egyiküket tovább
keresztezték szintén ez-
zel a spániellel, s az õ
kölykei közül egyet újra
fedeztettek az elsõ alom
egyik kutyájával. A
XIX. század végére
rendkívüli módon elter-
jedt ez a fajta Angliá-
ban. Végleges nevét 1920-ra kapta, így lett gol-
den retriever.

A golden retriever színét tekintve az arany-
sárga minden árnyalatában megtalálható, bár
talán a legkedveltebb mégis a sötét aranysárga
színváltozata. Feje arányos, jól formált, széles,
de mégsem durva, amely jól illeszkedik a nyak-
hoz. Orra fekete színû. Szemei sötétbarnák,
egymástól távol ülnek. Fülei közepesen na-
gyok. Erõs állcsont-állkapocs jellemzi, szinte
tökéletes fogazattal ellátva. A golden retriever
nagyon erõs csontozatú, marmagassága a ka-

nok esetében 56-61 cm, a szukák-
nál 51-56 cm, tehát egy közepes
nagyságú kutyáról van szó. Testsú-
lya kb. 25 és 36 kg között mozog.
Szõrzete sima vagy hullámos,

rendkívül dús, vastag, mely alatt egy vízálló
aljszõrzet található. Ezt a fajtát energikus és
lendületes mozgás jellemzi.

Ennek a kutyafajtának az egyik legjellem-
zõbb tulajdonsága a mérhetetlen szeretete,
amely nem csupán a gazdira terjed ki, hanem

minden emberre. Úgy
is mondhatjuk, nem
igazán egyemberes
kutya. Így tehát, ha
valaki házõrzõt sze-
retne, ne ezt a fajtát
válassza. Mindemel-
lett békés, nyugodt,
barátságos természe-
tû, tökéletes választás
gyerekek mellé.
Ugyanakkor nyílt, en-
gedelmes és játékos,
az egyik legintelli-
gensebb kutyafajta.

Ami pedig nagyon fontos: megbízható és kiszá-
mítható. Nem véletlenül választja nagyon sok
tápgyártó cég reklámkutyájává. Nem szabad
megfeledkeznünk arról sem, hogy a golden ret-
riever némi vadászösztönnel is meg van áldva,
így nem kevés vadász ezt a fajtát használja
munkájának segítésére. Mindezek mellett kivá-
ló hírnévnek örvend a vakok világában. Nem
egy példány vált már híres vakvezetõ kutyává,
amely páratlan intelligenciájának köszönhetõ.

Következik: gordon szetter
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

Golden retriever

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/350-
8592, Karaszi Pál 30/
318-7255.
Ingyen örökbe adandó
két 4 hónapos nagytestû
keverék kutya. Tel.: 28/
430-528

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

3 év körüli
pointer keve-
rék kan

Talált kutya

3 hónapos
k e v e r é k
kan

Kaukázusi
j u h á s z
szuka

Talált keve-
rék kutyák

3 hónapos
foxterrier
keverékek

Felhívás

Jártunkban-keltünkben észrevettük, hogy hatalmas változáson ment át Gödöllő
egyetlen aluljárója. Az elmúlt héten az önkormányzat Városüzemeltetési Irodá-
jának megbízásából az aluljáró falait és plafonját fehérre festették. Hamarosan
ismét gyermekrajzok díszítik a falakat. Csak reménykedni tudunk benne, hogy
később nem fogják firkálmányok elcsúfítani az aluljárót!

Eladó
A VÜSZI Kht. eladásra kínálja a következõ
kishaszon-gépjármûveket:

– 3 db Opel Combo 1,7 D típusú tehergép-
kocsi; minimum ár 100 000 Ft/db,

– 1 db Isuzu Midi 2,2 diesel kisbusz; min-
imum ár 250 000 Ft.

A gépjármûvek megtekinthetõk a VÜSZI
Kht. központi telephelyén (Gödöllõ, Dózsa
Gy. út 69.). Érdeklõdni lehet Udvardi József
garázsmesternél (telefon: 410-988/121). Azo-
nos ajánlatok esetén az ajánlattevõk között
május 6-án licit alapján döntenek.
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A Forrás áprilisi programjai

Tiniklub 14-én 14 órától, kézmûves foglal-
kozás 21-én 14 órától.
Jogi tanácsadás 18-án 15-17 óráig, pszicho-
lógusi tanácsadás 13-én és 20-án 14-17 óráig.

Előzetes bejelentkezés szükséges!
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ÁLLÁS
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel ren-
delkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem.
Tel.: 06/20-472-3919.
* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai kisegítő nő
jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Zöldség-gyümölcs kiszállításra B-C jogosítvánnyal rendelkező, 30 év
alatti férfi munkaerőt keresünk. Tel.: 415-394.
* Titkárnő jelentkezését várjuk, angol nyelvtudással és alapfokú
számítógép ismerettel. Tel.: (30) 9509-396.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó. Válaszborítékért ingyene-
sen tájékoztatom. Fowjhan Mónika, 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.
* Gödöllői irodába keresünk Windows + Windows CE 2003, Palm OS, PHP
- HTML programozókat azonnali kezdéssel. Távmunkában nem megold-
ható. Érdeklődni lehet bármikot a 30/470-0365-ös telefonszámon.

* Állást keresek májusi kezdéssel, A, B, C, E jogosítvánnyal, vállalkozói
engedéllyel, kereskedelmi gyakorlattal, 3t gépjárművel, internet kapc-
solattal. Érdekelne:anyagbeszerző, stb. Tel.: 30/9528-228.
Podlaviczky Pál.
* Egyedülálló idősebb nőt keresek, aki du. 14 órától este 21:30-ig vál-
lalná idős édesanyám felügyeletét. Érd.: 430-738, de. 11-13 óráig.
* Gödöllőn családi ház nagy telekkel (3100 nm), az Isaszegi út és a
patak között ősfákkal, gyümölcsössel, 76 nm-es, 2 szobás komfortos
házzal, pincével, nyári konyhával 28 mFt-ért eladó. Tel.: 30/949-
9915.
* Árufuvarozói engedéllyel és max. 3,5 tonnás zárt tehergépkocsival
rendelkező alvállalkozókat keresünk. Tel.: 28/523-311.
* Önállóan dolgozni tudó víz-, gáz-, és központi fűtésszerelőt állandó
munkára, hosszú távra felveszek. Csak képzett szakemberek jelen-
tkezését várom, kiemelt bérezéssel. Tel.: 30/9523-678.
* Gödöllői irodába fiatal, tárgyalóképes munkatársat keresünk szol-
gáltatás értékesítésére. Fix fizetés + magas jutalék. Nem biztosítás!
Építőipar. Tel.: 28/422-918, 30/529-1132.
* Babysittert keresek másfél éves kisgyermekemhez hétköz-
naponként, délelőtt. Tel.: 20/4468-317.
q Exkluzív gödöllői cukrászdába kiemelt fizetéssel cukrászmestert és
cukrászatban jártas alkalmazottakat keresek. Tel.: 30/9513-243,
30/545-8609.
* Vezető, irányító eladót keresünk függöny, lakástextil üzletek
ellátásához, vevők kiszolgálásához, lakások függönyözéséhez, sza-
kirányú képzett, 5-10 év jelenlegi aktív gyakorlatú, jó kommunikációs
készségű hölgy személyében Gödöllőre. Tel.: 30/9461-807.
* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe gyakorlott gumiszerelőt
keresünk. Tel.: 30/990-1114.
* Óvónő hallgató lány gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 30/573-2885.
* Gödöllői ruhaszalonba agilis, nyugdíjas hölgyet keresünk. Szükséges
varrónői vagy szabómesteri szaktudás. Érdeklődni a 06-30-9529-987
vagy 06-28-410-035 telefonon lehet.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, raktárost és
anyagmozgatót felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk: 2112
Veresegyház, Pf. 61.
* Hamarosan nyíló gödöllői Tescoba a Don Pepe Pizzéria sürgősen
keres szakácsot, pizza szakácsot, konyhakisegítőt, pultost és
pénztárost. Tel.: 30/687-5158.
* Bio-Fitt Center (Gödöllő, Állomás út 1-2/A) délutáni műszakba
fodrászt keres. Tel.: 20/9511-138.
* Gödöllőn épülő irodaház takarítására megbízható, önállóan dolgozni
tudó férfi munkaerőt keresünk. Tel.: 30/577-3314.
* Külföldi és belföldi gyakorlattal rendelkező babysitter gyermekfelü-
gyeletet vállal. Tel.: 20/451-1182.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését
várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* 87 éves édesanyám mellé keresek olyan egyedülálló idősebb nőt, aki
du. 16 órától reggel 6 óráig a felügyeletét vállalná. Érd.: 430-738, de.
11-13 óráig.
* Gödöllőn nyíló fagyizóba fiatal, ápolt, női munkatársat keresek
májusi munkakezdéssel. Tel.: 20/423-6335.
* Gödöllői iroda fiatal, agilis, dolgozni szerető ADOBLE INDESIGNER
programot kezelni tudó tördelő-szerkesztő-adminisztrátort keresünk
főállásba. Érd.: 20/439-5949.
* Gödöllői és szentendrei irodánkba fiatal, agilis, dolgozni szerető
hirdetésszervezőket keresünk hosszú távra főállásba. Érd.: 20/439-
5949.

INGATLAN
* HATVAN városközpontjában zöldövezeti 2000 m-es ( négyzetméteres
jel kellene ) telek téglaházzal, garázzsal, idős bácsival együtt azonnal
eladó. Építkezni vagy befektetésre kiváló! Ugyanitt: 400 négyszögöles
szőlő gyümölcsfákkal, alápincézett szintes házzal tulajdonostól eladó
vagy művelésre kiadó. 06-20/556-3180, 06-30/269-8688.
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm,
2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120
nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas. Iár:
26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel
TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385 
* BUDAPESTEN Kálvin tértől két percre 75 négyzetméteres igényesen
felújított lakás tulajdonostól sürgősen eladó, irodának is alkalmas. 06-
20/556-3180, 06-30-269-8688.
* GÖDÖLLŐN, a Malomtó utcában, gyönyörű természeti környezetben
hosszútávra bérbeadó egy hatszobás 200 nm-es igényes családi ház,
5000 nm parkosított kertben, egy 100 nm-es lakóház 800 nm-es kert-
ben, és egy 70 nm-es lakóház 700 nm-es telken. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96
m2-es igényesen felújított lakás, irodának is használható különbejáratú
lakrésszel, garázzsal, gondozott kis kerttel eladó.  Irányár: 29,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában nagyméretű, panorámás építési telkek
eladók. Irányár: 11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldalban, 1800 nm
közművesített telken, 80 nm-es régi téglaépítésű családi ház eladó. Irányár:
22,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új építésű, 173 nm-
es (2 szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs, tároló) eladó vagy értékeg-
gyeztetéssel kisebb gödöllői lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldalban, 1800
nm közművesített telken, 80 nm-es régi téglaépítésű családi ház eladó.
Irányár: 22,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
* ISASZEGEN, a központhoz közel 150 nm-es lakóterületű (kétlakásos),
felújított családi ház 1400 nm-es közművesített telken (két férőhelyes
garázs, pince, műhely, fúrt kút) eladó vagy környékbeli halastóra cserél-
hető. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasutállomás közelében 950 nm-es
közművesített, gondozott telken lévő téglaépítésű családi házban egy 80
nm-es két szobás (garázs, pince) és  egy 90 nm-es 3 szobás ( garázs ,
pince , műhely, ipari áram)  különbejáratú lakrész  eladó, vagy környék-
beli halastóra cserélhető.   Irányárak: 12  mFt és 17,5 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, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen parkosított
telken 280 nm lakóterületű, háromszintes, kétgarázsos igényes lakóház
ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Rét utcában 830 nm-es bekerített, közművesített építési
telek eladó. Irányár: 13,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, gondozott 975 nm közművesített telken,
120 nm lakóterületű, négy szobás, kertes ház garázzsal, 70 nm mel-
léképülettel eladó. Irányár: 26,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLÖN, a központhoz közeli vállalkozásra is alkalmas, 225 nm-es
egyszintes lakóház 50 nm-es melléképülettel, 1500 nm-es telken, áron
alul, sürgősen eladó. Családi házat Gödöllő környékén beszámítunk.
Irányár: 27,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333

* GÖDÖLLŐN, a Rét utcában 830 nm-es bekerített, közművesített
építési telek eladó. Irányár: 13,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, gondozott 975 nm közművesített telken,
120 nm lakóterületű, négy szobás, kertes ház garázzsal, 70 nm mel-
léképülettel eladó. Irányár: 26,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ belvárosában új építésű házban öt szoba + nappalis kli-
matizált lakás hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn, a Szent János utca 1/B-ben 2 szobás lakás eladó. Tel.:
28/430-433.
* Kertvárosban (Rákóczi F. u.) 3 szobás, 127 nm-es családi ház
pincével, garázzsal 694 nm-es telken eladó. I.ár: 24,3 mFt. Érd.: 8-19
óráig: 70/580-9308, 70/593-0427.
* PALOTAKERTEN SÜRGŐSEN ELADÓ 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnal beköltözhető.
Ugyanitt eladó a Valkói út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-
528-4862.
* Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 3 szobás
összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi ház. Nagy mel-
léképület, gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés, összközművesített.
Megközelíthető M3-as autópályán, valamint autóbusszal és vonattal
is. Irányár: 8,2 Millió Ft. Érdeklődés: 06-30-495-7116 telefonszámon.
* Gödöllőn, az Ambrus Zoltán közben eladó egy felújított, 2 szobás, 55
nm-es, külön vízórás lakás. Irányár: 12,9 mFt. Tel.: 06/20-966-8157.
* GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali + 1
szobás lakás, előker ttel, 28 nm-es terasszal, Dryvit
szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás lakást beszámítok. Iá.:
19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.
* 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.
* Gödöllőn a János utcában, magasföldszinten nagy konyhás, 59 nm-
es, 2 szobás lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/6252-179.
* Királytelepi családi házra cserélném Operához közeli kettő 1 szobás
lakásom, megegyezés szerint. Érd.: 06-1-352-1885.
* Gödöllőn János utcai, salakbeton építésű 1. emeleti, gázkonvek-
toros, parkettás, 56 nm-es lakás eladó. Tel.: 20/347-5788.
* Gödöllő Rózsadombján panorámás, összközműves, 720 nm-es telek
eladó 36 nm-es, komfortos, lakható faházzal, beépítési lehetőség 15
%. I.ár: 12,4 mFt. Tel.: 70/372-2327.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves. I.ár:
13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.

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

-Belváros szívében földszinti, iroda vagy
üzlet céljára alkalmas, 27 m2-es ingatlan,
igényes berendezéssel 7,4 MFt.
-Rákóczi u-ban 694 m2 telken 127 m2-es, 3
szobás családi ház 24,3 MFt.
-Egy szobás 44 m2-es lakás azonnal
költözhetõen 9,5 MFt. 
-Második emeleti, 74 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes,
tégla, gázcirkós  lakás garázzsal 18,5 MFt.
-Elsõ emeleti, 80 m2-es, 3 szobás, erkélyes,
tégla, gázcirkós lakás, 22 m2 pincével, 18 m2
garázzsal 18 MFt.
-Haraszti részen 108 m2-es, 2 és fél szobás tár-
sasházi lakóház, beépíthetõ tetõtérrel 16,5 MFt.
-Kossuth L. u-ban 2. emeleti, egyedi fûtésû, erké-
lyes, 2 és fél szobás lakás 13,8 MFt.
-69 m2-es, 1 + 2 fél szobás, extrán felújított lakás,
egyedi fûtéssel, beépített konyhával 17,9 MFt.
-Csendes, zöldövezeti Sajó u-ban, parkosított 1103
m2 telken 150 m2-es, 4 szobás, 3 fürdõszobás
családi ház 34 MFt.
-Hunyadi úton egyszintes, nappali + 3 szobás 120
m2-es családi ház, garázs elektr. kapu, riasztó, klí-
ma, kaputelefon, 718 m2 telek 39,5 MFt.
-Fenyvesben 733 m2 belterületi, építési telek 8,5 MFt. 

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

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

A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.

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

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

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.



10 Gödöllői Szolgálat 2005. április 14.

* Gödöllőn, Szent János utcában jó állapotú, 1. emeleti, 47 nm, 1+1 fél-
szobás társasházi lakás sürgősen eladó. Téglaépület, konvektoros, log-
giával (erkéllyel), 4 nm zárható pincerésszel. I.ár: 11,6 mFt. Tel.:
30/655-7511.
* Gödöllőn csendes, frekventált helyen, kastély mögött kétszintes családi
ház eladó. I.ár: 35,9 mFt. Tel.: 20/9443-356.
* Gödöllő Palotakerten, 4 emeletes ház 2. emeletén 58 nm-es, 2 szobás,
felújított, kítűnő állapotú, parkra néző lakás 12,8 mFt-os irányáron eladó!
Tel.: 30/557-8120.
* Gödöllő, Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó! I.ár: 12,5
mFt. Tel.: 28/420-285, 70/242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm földszinti, 3 szoba, hallos, téglaépítésű,
egyedi fűtésű lakás, pince és kertrésszel eladó vagy hosszú távra bérbeadó!
Irodának, üzletnek is alkalmas. Érdeklődni: 28/420-285, 20/939-0841.
*Nagykőrösön eladó 3 szobás, 100 nm-es családi ház melléképülettel. I.ár:
16,5 mFt. Érd.: 20/361-3820.
* Szent István téren 4.emeleti, 58 nm-es, 2 szobás igényes lakás beépített
bútorokkal eladó. 14 mFt. Tel.: 06/20-214-0713.
* Lovastanya eladó Szadán, 720 nöl-es, erdő melletti telken 110 nm-es
összkomfortos családi ház eladó. I.ár: 33 mFt. Tel.: 30/201-7110.
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában eladó 2 szobás, magasföldszinti, felújí-
tott lakás. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 30/377-6364, du.
*BUDAPESTTŐL 30 km-re, ISASZEGEN, 280 nöl-es összközműves telken,
háromszintes családi ikerház fele, 210 nm+garázs, melléképületekkel
eladó. Iá.: 19,8 mFt. Tel.: 30/942-7701.
* Eladó lakás! Szőlő utca, 69 nm, első emelet, teljesen felújítva. I.ár: 15,5
mFt. Tel.: 20/330-3104, 20/313-5573.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 millió Ft.
Tel.: 70/531-3166.
* Bp. XX., Határútnál 58 nm-es, 1. emeleti nagy loggiás, 2 szoba étkezős
lakás 9,9 mFt-ért azonnal beköltözhetően eladó. Tel.: 28/513-435,
20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Gödöllőn 100 nm-es ház 2392 nm-es összközműves telken 21 mFt -
Boncsokban 1670 nm-es megosztható, panorámás üdülőtelek 5 mFt. Tel.:
28/513-435, 20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek, építési engedéllyel,
pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/392-4357.
* Gödöllőn egy 136 nm-es családi ház nagy garázzsal, üzemelő élelmiszer-
bolttal eladó. I.ár: 29 mFt. Tel.. 30/280-8830.
* Gödöllőn, Szabadság téren az OTP Bank felett 6. emeleti, parkolóra,
kastélyra néző 44 nm-es, 2 szobás lakás saját tárolóval 10.170.000 Ft-ért
eladó. Az ár tartalmazza a részleges felújítást is. Tel.: 30/9917-191.
* Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül részben felújítva,
festéssel lakható két szoba. Nagy szuterén, tetőtér beépíthető. Tel.:
20/434-0706, 28/418-203.
* Gödöllőn, Erdőszél u. 27 alatt eladó 774 nm összközműves építési telek
alápincézett faházzal, termő gyümölccsel. I.ár: 12 mFt. Érd.: 70/509-
9369.
* 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.

* Budapest XVII. kerületi, 344 nm ingatlanomon 2 szobás, összkomfor-
tos, 80 nm házrészemet eladnám vagy gödöllői kisebb házra, házrészre
cserélném. I.ár: 17 mFt. Tel.: 30/391-1377.
* Gödöllőn, Kazinczy krt-on 2 szobás, 61 nm-es, konvektoros, vízórás,
kábeltv-s, déli fekvésű lakás a 3. emeleten eladó. Ár: 12,5 mFt. Tel.:
30/212-6390.
* Gödöllőn panorámás telek, 601 nm-es, 14 nm-es faházzal (víz, villany
van, gáz idei lekötéssel) sürgősen eladó. I.ár: 6,5 mFt. Érd.: 20/5565-
912 vagy 28/421-744, este.
* Gödöllőn, a Plus áruház mellett 2 szobás felújított lakás eladó.
Beépített konyha, külön vízóra, egyedi fa ajtók. I.ár: 13,8 mFt. Tel.:
06/30-565-8219.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, két szobás parket-
tás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/578-
9410.
* Telek Gödöllő Nagyfenyvesen! 1330 nm panorámás, összközműves,
gyönyörű építési telek új építésű, fejlődő villanegyedben 18 mFt-ért
eladó. Ikerház is építhető rá. Tel.: 30/951-8061, 06-1-266-1067.
* Galgahévíz ,Fő út 139. Kétgenerációnak is megfelel, 140 nm-es ház
2000 nm-es telken eladó. Nagy gazdasági épületekkel,
összközművesítve. I.ár: 24 mFt. Tel.: 20/4977-322.
* Gödöllő, Blaháné úton eladó 370 nöl telken 120 nm-es, 3 szobás ház
melléképülettel. Ára: 16 mFt. Tel.: 30/403-3822.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület,
garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítunk.
Tölgyfa utcában telek eladó. Tel.: 20/476-8647.
* Gödöllőtől 35 km-re, 90%-ban kész családi ház sürgősen eladó. Érd.:
30/905-6240.
* Gödöllőn központhoz és az Erzsébet parkhoz is közel, a Kossuth L.
utcában 2. emeleti, 65 nm-es, 2,5 szobás felújított lakás (beépített kony-
ha, új gardrób szekrény, stb), külön fűtésszabályozós és vízórás, erkélyes
lakás sürgősen eladó. I.ár: 13,8 mFt. Tel.: 28/430-672, 30/4236-188.
* Ha kényelmesen szeretne lakni, nézze meg a Gödöllő kertváros
szívében eladó masszív, 4 szoba összkomfortos családi házat. Pince,
garázs, jó parkolási lehetőség. Tel.: 30/360-3935.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* Központhoz, parkhoz közel eladó 130 nöl saroktelken tetőteres, két-
generációs családi ház. 2 + 2 szoba, nagy konyha, 2 fürdőszoba, nagy
terasz + melléképület + könnyűszerkezetes garázs. I.ár: 28 mFt. Tel.:
28/412-536.
* Eladó! Gödöllő Palotakerti lakótelepen 57 nm-es, 2 szobás, távfűtéses,
erkélyes, vízórás, telefonos, kábeltévés (+ tárolóval) lakás. Tel.: 28/421-
753, 20/254-0018.
* Gödöllő kertvárosában 185 nm családi ház bevezetett üzlettel, pincév-
el, külön garázzsal, 730 nm kerttel 31 mFt-ért eladó. Érd.: 28/414-003,
16-19 óráig.
* Sürgősen ELADÓ Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti 2 szobás
lakás átalakítva, felújítva. I.ár: 12,0 mFt. Tel.: 06-20-3289-666.
* Gödöllőn, Erzsébet K. körúti 2 . emeleti. 64 nm-es, felújított lakás
eladó. Érd.: 70/573-5173.

* Gödöllőn, központban (Remsey krt.) téglaépítésű sorházi lakás
eladó. Kétszintes, 75 nm-es, 2,5 szobás + 20 nm zárt terasz, egyedi
fűtés, kerékpártároló. I.ár: 22,9 mFt. Tel.: 28/418-591, 20/912-
9465.
* Eladó 2 db egymással szomszédos telek a Szent Antal hegyen örök
panorámával, közművel. Mindkét telek 208 nöl-es. Iá: 6,5 mFt/telek.
Tel: (30) 977-2718.
* Palotakerti lakótelepen 57 nm-es, 2 szobás lakás újszerű állapotban
eladó, déli fekvésű, redőnyös. I.ár: 11.900.000 Ft. Érd.: 30/381-
8424, 30/494-8518.
* Gödöllőn, Alkotmány u. 20/A, családi ház, 5 szoba, nappali, fürdő,
2000-ben épült, 90%-ban kész, osztott telken eladó. Ár: 22 mFt. Tel.:
30/677-5638.
* Kazinczy krt-on, téglaépítésű házban magánszemélytől eladó 2 db
felújított, egyedi fűtésű, parkettás, redőnyözött, 2 szobás lakás, 4.
emeleti 52 nm-es 11,3 mFt, 2. emeleti 54 nm-es 12,5 mFt. Érd.:
30/639-5242.
* Gödöllőn négylakásos társasházban 2 szoba+nappali+1 szobás
lakás előkerttel, 28 nm terasz, dryvit szigetelés, eladó. Gödöllői 2
szobás lakást beszámítok. I.ár: 19.500.000 Ft. Érd.: 70/592-7601.
* Áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, 64 nm-es, felújított lakás. (Új villamos hálózat, műanyag
nyílászárók, redőnyök, klíma, kábeltévé, külön mérőórák) I.ár:
12.700.000 Ft. Tel.: 20/987-2578.
* Családi házat KERESÜNK Gödöllőn! Fizetés: 15 mFt kp + balaton-
fűzfői nyaraló, kb. 11 mFt. Tel.: 20/398-1535.
* Gödöllő központjában csendes, világos, 1. emeleti 1,5 szobás, 44
nm-es, vízórás, kábeltévés, lambériás, felújított lakás tárolóval eladó.
I.ár: 10,7 mFt. Tel.: 20/3456-029.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken
80 nm-es családi ház 3 héten belüli költözéssel eladó. Az ingatlan
irányára: 17,3 mFt. Érd.: 20/2277-294.
* Veresegyházon a Táltos utcában sorházi ház eladó. Első és hátsó
kert, 4 szoba összkomfort, garázs 120 nm-en. Az épület 7 éves, azon-
nal beköltözhető. I.ár: 17,5 mFt. Érd.: 20/2277-294.
* Gödöllő központjában 2 éve épült, belső udvaros társasházban, 74
nm-es + nagy tárolóval 2 szobás+nappali (amerikai konyhás és
beépített konyhabútorral, nagy gardróbbal), földszinti, igényesen
kialakított, egyedi fűtésű lakás eladó. I.ár: 21 mFt. Tel.: 20/801-2217.
* Gödöllőn 1707 nm-es területen 80 nm-es, felújításra szoruló ház
eladó. I.ár: 15 mFt. Tel.: 70/262-567.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban,
központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* Királytelepen kétszintes (100 + 45 nm), egyedi fűtésű családi ház
(földszint felújítva) 300 nöl ősfás telekkel eladó. I.ár: 34 mFt. Érd.:
28/411-350, 30/2317-601.
* Eladó Gödöllőn 7. emeleti, 1 szobás, 44 nm-es, kábeltv-s, külön
vízórás, telefonos, parkra néző öröklakás. Ár: 9,9 mFt. 2 szobás csere
is érdekel. Tel.: 30/595-6279.
* Lakás-Gödöllő-Palotakert, X. emeleti 62 nm-es, kastélyparkra néző
terasszal eladó, irányár 10,7 mFt. Tel.: 70/250-9060.
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* Eladó Gödöllőn 1,5 szobás 43 nm-es, konvektoros, francia erkélyes,
4. emeleti, jó állapotban lévő lakás. Szőlő utcai, Kör utcai csere
érdekel. I.ár: 10,8 mFt. Tel.: 20/482-2137. Nyári költözéssel.
* GÖDÖLLŐ CENTRUMÁBAN 73-ban épült 3 szobás, 100 nm-es családi
ház 200 nöl telken eladó. I.ár: 33 mFt. Tel.: 70/333-4671. Gödöllői föld-
szintes, 2 szobás lakásra értékegyeztetéssel cserélhető!
* Eladó Gödöllő Isaszegi út 41. sz. alatti lakás. 47 nm. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 30/667-3006.
* 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 657 nm telekkel, i.ár: 29,8
mFt. 2,5 szobás 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappalis új
ikerházrész 567 nm telekkel, i.ár: 27 mFt. TELKEK: kétlakásos ház
építésére alkalmas 833 nm saroktelken, i.ár: 13,7 mFt. 1496 nm-es
panorámás telek, i.ár: 13,5 mFt. 502 nm örökpanorámás telek, i.ár: 7,5
mFt. 1080 nm telek, i.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás teljesen
felújított lakás. Iá: 12,9 mFt.  Tel.: 20/919-4870
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses, erkélyes,
kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új nyílászárókkal + 10
nm-es pincével. Ára: 12.700.000 Ft. Tel.: 20/5650-698.
* Gödöllői 1 szobás 1. emeleti, felújított lakás eladó. Érd.: 20/4433-551.
* Egyetem téren 59 nm-es, összkomfortos, 2 szobás, konvektoros,
felújított lakás eladó. Ár: 13,7 mFt. Érd.: 30/323-3307, 70/627-0199.
* Gödöllőn, régi villaépületben, egyedi hangulatú társasházi lakás eladó.
40 nm-en: konyha, fürdőszoba, kamra, étkező-nappali, 25 nm-es
galérián 2 szoba. Gázfűtés, gázbojler, 30 nm-es pince. I.ár: 11,5 mFt. Tel.:
20/312-1935.
* Hatvanban a szőlőhegyen panorámás hétvégi ház (villany, víz van) 200
nöl területen eladó. I.ár: 2 mFt. Tel.: 20/378-0608.
* Sürgősen eladó kétgenerációs, duplakomfortos, felújított, rendezett
parkosított udvarral családi ház. HÉV, vonat 10 percre. Érd.: 30/2288-
403, egész nap. I.ár: 31 mFt.
* Felújított lakás a Szabadság úton 56 nm-es, külön víz-gáz-villanyórás,
belső parkosított udvarral, külön pincével (6 nm) eladó. Érd.: 30/2288-
403, egész nap. Értékegyeztetéssel telekre is cserélhető. I.ár: 13,5 mFt.
* Gödöllő, Erzsébet Királyné krt-i 55 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás, felújí-
tott, azonnal beköltözhető öröklakás eladó. 11,6 mFt. Tel.: 20/311-3714.
* KIADÓ - ELADÓ! Gödöllő belvárosában 80 nm, igényes, új lakás
extrákkal eladó vagy kiadó (irodának is alkalmas). Tel.: 28/415-215.
* Gödöllőn, a Batthyány u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80 nm-es, 2 szoba
összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari árammal eladó.
Azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Gödöllőn, csendes belvárosi környezetben, 2 szobás jó beosztású, 70
nm-es családi ház 825 nm-es rendezett kerttel SÜRGŐSEN ELADÓ!
Budapesti lakást beszámítunk. I.ár: 18.000.000 Ft. Tel.: 06-70-257-
4553.
* Gödöllőn sürgősen eladó egy 2000-ben átépített 260 nm-es
parasztház 1492 nm-es telken. Az ingatlan kereskedelmi tevékenységre
is alkalmas. I.ár: 29.500.000 Ft. Tel.: 06-70-257-4553.
* Eladó Jászapátin nyugalmas környéken 500-as telken kétszobás,
fürdőszobás kockaház 5,5 mFt-ért, és egy két éves, újszerű, tetőteres,
négyszobás családi ház 6,3 mFt-ért. Gáz beszerelve. Tel.: 20/414-2133.

* Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, 2 és félszobás, erké-
lyes, laminált padlós, vízórás, megkímélt állapotú, világos lakás eladó.
HÉV - buszmegálló 3-6 percre. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/592-8493.
* Eladó Gödöllő Palotakerti 57 nm-es jó állapotú 2 szobás lakás vízórá-
val, telefonnal, kábeltévével, külön tárolóhelyiséggel. I.ár: 10,9 mFt.
Érd.: 30/9504-901, 28/417-537.
* Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szoba összkom-
fortos családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott
telekkel. Iá: 18,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen a Nagyfenyvesben 2 lakásos
ikerházban, 145 nm hasznos lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdős-
zobás tetőteres lakások két beállásos garázzsal, 550 nm-es déli
fekvésű, panorámás telekrésszel év végi beköltözéssel leköthetők. Hitel,
szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 29 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllő legkeresettebb részén, a Kertvárosban 97 nm alapterületű, 3
szobás családi ház, 60 nm-es garázzsal, műhellyel, 790 nm-es telekkel.
Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertvárosban 90 nm alapterületű, nappali + 2 szobás, belül
teljesen felújított családi ház garázzsal, alápincézett melléképülettel,
200 nöl-es rendezett telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali + 4
szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, melléképülettel, garáz-
zsal, 270 nöl-es telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kertvárosban 2 generáció részére is alkalmas 110 nm
lakóterű, 2 szobás + tetőtérben 3 hálószobás családi ház, egy külön
bejáratú 1 + fél szoba összkomfortos lakrésszel, dupla garázzsal, 205
nöl-es telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on földszinti, 60 nm-es, 2 szobás, egyedi
fűtéses és vízórás, erkélyes lakás. Iá: 9,6 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Szabadság téren I. emeleti 44 nm-es, 1 + 1 szobás felújí-
tott öröklakás. Iá: 10,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2004-ben épült, igényes kialakítású
53 nm hasznos területű tetőteres öröklakás, beépített bútorokkal, saját
telekrésszel. Iá: 17,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában 4 lakásos társasházban, magasföldszinti, 100
nm területű (ebből 40 nm-en jelenleg eü. szolg. tevékenység működik)
téglaépítésű lakás garázzsal, pincével, saját parkosított telekrésszel. Iá:
29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, 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, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves, csúc-
spanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság 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 összkom-
fortos külön bejáratú lakóház, fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 6,9
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Isaszegen nagyon jó állapotban lévő, 120 nm alapterületű, 3 szoba
összkomfortos családi ház garázzsal, pincével, 572 nm-es rendezett telekkel.
Iá: 19,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Őrbottyán belterületén panorámás, 1590 nm-es közművesített építési
telek lebontandó házzal eladó. Irányár: 10,5 M Ft Reg.szám: 4170 Tel: 06-70-
454-0353; 06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben)
*Gödöllő Blahai részén 723 nm-es domboldali építési telek kiváló közlekedési
lehetőséggel eladó. Irányár: 12,5 M Ft  Reg.szám: 5670  Tel: 06-70-454-
0352;  06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben)
*Szada Fenyvesligeten 1602 nm-es építési telek érvényes, ikerházas építési
engedéllyel eladó. Irányár: 13,5 M Ft Reg.szám: 5617  Tel: 06-70-454-0352;
06-28-414-870  Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben)
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2000-ben teljesen felújított 65 nm-es,
2,5 szobás, erkélyes, II. emeleti, távfűtéses (egyedi hőmennyiségmérővel)
panellakás eladó. Irányár: 13,9 M Ft
Reg.szám: 5683  Tel.:06-70-454-0352;  06-28-414-870 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Veresegyházon, Csonkáson 1996-ban épült, frissen színezett, 72 nm-es,
fiatalos sorház, 
1 nappali + 2 félszoba, 270 nm-es saroktelken eladó. Irányár: 17,8 M Ft
Reg.szám:5636 Tel.:06-70-454-0354; 06-28-414-870 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa György út 5-7. 
* Veresegyházon, Csomádon 758 nm-es telken, 2004-ben épült 147 nm-es,
1 nappali + 3 hálószobás, dupla fürdőszobás, tetőtér beépítéses családi házak
tűz jelzővel, riasztóval 90-os készültségben eladók.  Irányár: 22,7 M Ft
Reg.szám:5679   Tel.:06-70-454-0354; 06-28-414-870 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Aszódon 2004-ben felújított 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázkonvek-
toros, IV. emeleti tégla  lakás eladó. Irányár: 8,7 M Ft  Reg.szám: 5640 Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György
út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Gödöllőn a Szent János utcában II. emeleti, 43 nm-es, 1,5 szobás, loggiás,
konvektoros, felújítandó öröklakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft Reg.szám: 5657
Tel.:06-70-454-0352; 06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa
György út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Gödöllő, Kazinczy körúton 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes, tárolós, konvek-
toros, III. emeleti, tégla építésű, felújítandó lakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft
Reg.szám:5658 Tel.:06-70-454-0352; 06-28-414-870 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)
*Gödöllő, Palotakerti lakótelepen 57 nm-es,  2 szobás, erkélyes, diszkrét ele-
ganciával felújított  napfényes, reluxás lakás,  saját szinten tárolóval eladó.
Akciós ár: 11,3 M Ft Reg.szám: 5611 Tel.:06-70-454-0352;  06-28-414-
870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. 
* Gödöllőn Egyetem téren patinás, 59 nm-es, 2 szobás, konvektoros, tégla
lakás 9 nm-es pince-tárolóval csendes környéken eladó. . Irányár: 14,5 M Ft
Reg.szám:5694 Tel.:06-70-454-0352; 06-28-414-870 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)   
* Gödöllő Királytelepi részén 760 nm-es építési telek sürgősen eladó. A
közművek az utcában vannak. Irányár: 8,5 M Ft Reg.szám: 5671 Tel.: 06-70-
454-0352; 06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben)
* LAKÁS Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es,
1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű,
igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű
lakás eladó. Ár: 16,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2fél-
szobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu 
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2 közötti
új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitelle-
hetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ Gödöllő -Királytelep, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nap-
pali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2 telek, 20m2-es terasz,
beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nap-
pali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított, 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 Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők
Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK 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 leköthetők.
Méret igények-lehetőség szerint! INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nap-
pali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi
ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat, 20m2
borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére, 40m2 pince.
3.014m2-es panorámás telek. 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, parket-
tás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba,
17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek.  INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nap-
pali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyu-
gati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs, ház-
tartási helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint, egyeztetés
alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. 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, dupla-
garázs, pince, tároló, 310m2 telek. Irányár: 28,5MFt INGATLANBANK
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. 2nappali+3szoba, 70m2 garázs, 70m2 pince, nagy terasz,
1.284m2-es parkosított telek medencével. Irányár: 39MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában
gázfűtéses családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületek, pince,
450m2-es telek. Irányár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű, 42m2-
es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők,
augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nap-
pali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2
garázs, 400m2-es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban:
24,7MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Ambrus Z. közben, III. emeleti, 55m2-es, dél-nyugati
fekvésű, 2 szobás,                     
igényesen felújított lakás +tároló. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Nagyfenyves 2004-ben felújított, 180m2-es, 1nap-
pali+5szobás családi ház. 2fürdőszoba, gáz cirkó fűtés, terasz, 44m2-
es pince, beálló egy autó részére, 2.412m2 telek. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, igényes kialakítású, szinteltolásos, 280m2-
es családi ház. 1nappali+2szoba+1félszoba, galéria, 2fürdőszoba,
3terasz, 40m2 garázs, szuterén, parkosított 701m2-es telek. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS SŰRGŐSSEN ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV.
emeleti, 61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+
tároló. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött, igényes, 160m2-es, 1nappali+4
és félszobás sorházi lakás. 2 fürdőszoba, 11m2 terasz, 65m2
szuterén, 21m2 garázs, 476m2-es parkosított telek. Irányár: 30MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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* SORHÁZ Gödöllő -Nagyfenyves, felújítandó, 130m2-es,
1nappali+2szobás+3félszobás sorházi lakás. 2fürdőszoba, 14m2-es
háztartási helység, 25m2 tároló, 12m2 terasz, 24m2 garázs, parkosí-
tott telek. Irányár: 22,9MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Kertváros, felújított, 85m2-es, téglaépítésű, 1nap-
pali+2szobás családi ház kiadó. Konvektoros fűtés, beálló egy autó
részére, 790m2-es gondozott telek. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ 27,5MFt-ért eladó Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház,
nappali+3 szoba (152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos
telekkel. Kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Kossuth L. utcai 2 szobás lakásba, külön szobába, 2 lány albérlőtársat
keres. Érdeklődni egész nap: 70/524-34-44, 18 óra után: 30/432-
1120.
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában kiadó egy kétszobás lakás. Tel.: (70)
331-7291, (1) 251-3911
* Kiadó külön bejáratú szoba-konyhás lakás. Tel.: 411-045.
* 54 nm-es, bebútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű lakás hosszú
távra (55 eFt + rezsi, 3 hó kaució) kiadó. Tel.: 20/934-8548.
* Gödöllő belvárosában 76 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított, bútoro-
zott lakás hosszú távra, igényes bérlőnek kiadó. Tel.: 06-30/553-1729.
* Gödöllőn 1 szobás, bútorozott lakás alacsony rezsivel igényeseknek
kiadó. Tel.: 70/450-3897.
* Palotakerten két szobás, főbérlő nélküli lakás május 1-től kiadó. Tel.:
20/381-6226.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal, tároló
helyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/9459-
939. 
* Gödöllőn a Fenyvesben 40 nm-es, külön bejáratú, alacsony rezsijű
házrész kiadó. Érd.: 30/214-5031.
* Belvárosi 2. emeleti, erkélyes, 2 szobás öröklakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/9461-040.
* Önálló kertes kisház 4 személy részére kiadó, 40.000 Ft/hó. Gödöllő,
Asbóth S. út 9. Tel.: 28/414-424.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1
szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakás, csak igényeseknek,
hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Nem kell albérletet fizetnie ha független, egyedülálló hölgy vagy és
segítesz a háztartási munkában, Gödöllőn. Tel.: 28/421-383, 30/392-
6096.
* Kiadó Erzsébet körúton bútorozott lakás, fiatal párok előnyben. Érd.:
20/465-1558, az esti órákban.
* 1 szobás lakás májustól kiadó a Kossuth L. utcában. Érd.: 419-336
vagy 20/497-9997.
* Kettő szobás, gázfűtéses, parkettás, 2. emeleti bútorozatlan lakás
kiadó. 50 eFt/hó + rezsi. Érd.: 20/3410-070.
* 2 személy részére albérlet kiadó. 2100 Gödöllő, Lovarda út 14.
* Igényes kialakított 180 nm-es lakás nagy garázzsal, parkosított kert-
tel kiadó. Érd.: 20/9459-939.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti "zöld társasházban" 3 szoba, étkezős, egyéni
fűtésű, vízórás, bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. Tel.: 30/9344-
525.
* Különbejáratú, bútorozott, kisméretű albérlet fürdőrésszel egy (lehető-
leg) nem dohányzó személy részére hosszú távra kiadó. Ár: 31.000 Ft/hó
rezsivel. Tel.: 70/501-7181, lehetőleg 14 óra után.
* Gödöllőn lévő albérletbe bérlőtársat keresek. Tel.: 70/5055-143.

KIADÓ
* Üzlethelyiség kiadó a kistarcsai kórház belső udvarában lévő üzlet-
soron. Tel.: 20/326-15-43.
* KIADÓ: 40 nm-es légkondicionált iroda helység, parkolóval
80.000Ft+áfa áron. Ui. 6 nm helység kiadó 15e Ft+áfa áron. Tel.:
30/365-7772, 30/9999-495.
* Bérelnénk Gödöllő és vonzáskörzetében kiadó büfét vagy- kocsmát.
Tel.: 30/491-9145.
* Ikergarázs egyik fele kiadó a Kossuth L. utcában. Tel.: 20/458-2002.
* Kossuth utcai ikergarázs egyik fele hosszú távra kiadó. Tel..: 20/9253-
018.
* Gödöllőn frekventált helyen 43 nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Érd.:
20/9445-607.
* Gödöllőn, a Fenyvesben 40 nm-es üzlet ellátatlan területen kiadó. Érd.:
30/214-5031.
* KIADÓ! 45 nm-es helyiség a Kossuth Lajos utcában raktárnak vagy 2
személygépkocsi tárolására alkalmas. Tel.: 20/942-0821.
* Kiadó! 45 nm-es helyiség a Kossuth Lajos utcában - raktárnak vagy 2
db személygépkocsi tárolására alkalmas - helyiség. Érd.: 20/9420-821,
28/418-362.
* Műhelynek 60 és 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20-200-50.
* Veresegyházon jól berendezett söröző családi okok miatt átadó. Tel.:
30/466-9122.
* Gödöllő központjában 90 nm-es üzlethelyiség bérleti joga eladó! Cím:
Dózsa Gy. út 12. (A postával szemben.) Érd.: 20/9419-855, 20/9420-
109.
* Gödöllő központjában 10 nm-es üzlethelyiség kiadó. Érd.: 28/413-550,
30/497-6158.
* Kiadó üzlethelyiséget keresünk Gödöllőn vagy környékén. Tel.:
20/390-8512.
* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 55 nm-es üzlet kiadó. Érd.:
70/535-4474.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási lehetőséggel
június 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllő belvárosában 42 nm-es helyiség irodának, műhelynek, üzlet-
nek, raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllő belvárosában 16 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási
lehetőséggel, irodának, üzletnek május 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-
7337.

* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úton a zöld társasházban üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 30/9344-525.

SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* Minőségi HIDEGBURKOLÁS! Lásd a szines hirdetést a 14. oldalon. Tel.:
70/244-61-83, 20/228-89-78
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, har-
mónikaajtó, 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 villanyszerelése. 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, biz-
tonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-
542, 20/997-4004. 
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök
motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaa-
jtók, fix és mozgatható szúnyoghálók készítése. Reluxák fából is!
Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos
Norbert. Tel.: 30/942-6848, 28/414-230.
* 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.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent
és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70-
944-2377.
* Kőműves mester vállalja családi házak építését, lakások felújítását, és
egyéb kőműves munkák igényes kivitelezését. Vigh Lajos. Tel.: 06-20-
3289-666.
* Tavaszi nagytakarítás, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* Családi házak, ipari létesítmények építész és statikus tervezése,
műszaki ellenőrzése, műszaki vezetése, költségvetéskészítés. Tel.:
28/418-537.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását,
csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy 20/9947-715.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz megyek!
Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005,
30/3939-927.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-,
gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040.
* SZJA fizetésre kötelezetteknek mellékfoglalkozás. Befektetés és
plussz munka nélkül, rendszeres többletjövedelem törvényesen.
Ingyenes tájékoztató. Időpontegyeztetés: Tel.: 06/70-281-7111.

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn, 

a KKossuth L. u. 1ossuth L. u. 1. alatt. alatt
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* Kőműves-burkoló-ács-munkák vállalása, családi házak építése-
felújítása. Tel.: 30/369-2381.
* Adminisztrátor segítségére van szüksége? Gépírást, szövegsz-
erkesztést, adatrögzítést alkalomszerűen, vagy folyamatos jelleggel
vállalok. Igényes, precíz munkavégzés. Hívjon! Érd.: 06-30-626-
6363.
* Vállaljuk házak lebontását, teljes körű takarítással, fürdőszoba fel-
szerelése, csempézése. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/481-4005.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Pályázatok, üzleti tervek készítése határidőre, magas színvonalon,
sikerdíjazással. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A válasz: FRONE-
SIS. Tel.: 30/263-6938.
* Építőipari kft generál kivitelezést vállalja. Tel.: 20/449-0647.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkarton-
szerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendsz-
erek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt
árakon. Tel.: 20/230-5240.
* Burkolást, gipszkartonozást, térkövezést vállalunk. Érd.: 37/369-
061, 20/9975-329.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre! Tel.:
28/486-029, 70/384-8711.
* Háztartási gépek, automata mosógépek javítása, felújítása,
vízkőtelenítése. Lakás villanyszerelése, lakások újravezetékelése, vil-
lamosfelújítása. Érd.: 20/2272-936.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás garanciával. Ingyenes felmérés.
Tel.: 30/360-9516. Szabó Zsolt.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüveg-
ezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása
hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u.
10. Tel: (20) 355-9709.
* Hat hetes FAT-FREE fogyi klub (budapesti szakemberek irányításá-
val) indul a Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/A - a vasútál-
lomással szemben). Állapotfelmérésre jelentkezés az alábbi telefon-
számokon: 414-068, 06-20-9511-138.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés -
zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása.
Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* Gödöllőn, a Kossuth L. u. 40. sz. alatt lévő Paradigma mintaboltban
az Ezoklubban minden szerdán 18 órától közös MEDITÁCIÓ!
Mindenkit szeretettel várunk. Bővebb információ: 30/9485-684.
* Ezoterikus Fénybolt, Paradigma mintabolt. Mindenkit szeretettel
várunk! Az üzletben található termékek: könyvek TÁRHÁZA, feng shu
tárgyak, mandalák, kártyák, cd-k, kazetták, füstölők, különleges
gyertyák, remes kövek, szerencsefák, karkötők, láncok, medálok bő
választéka, szolgáltatások: taplmasszázs, tanfolyamok, klub, meditá-
ció szerdán 18 órától. Üzlet: Gödöllő, Kossuth L.u. 40. Tel.: 30/948-
5684. 
* Szobafestés-mázolás-tapétázás. Minőségi munka korrekt áron,
bútormozgatással, fóliatakarítással, tisztán. Cégeknek is. Tel.:
20/5944-574, 28/418-591.
* Kisgép SZERVIZ vállalja permetezőgépek, szivattyúk, kapálógépek,
fűnyírók átvizsgálását, javítását, Briggs Tecumsem MTD típusú
gépek GARANCIÁLIS javítását. Vállaljuk automata öntözőrendszer
karbantartását és tavaszi beüzemelését. Kérjen árajánlatot. Kószó
János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.:
28/514-466, 20/579-5729.
* Személyi jövedelemadó bevallások elkészítését vállalom. Kft, bt,
egyéni vállalkozó, EVA-sok könyvelése. Regisztrált mérlegképes
könyvelő. Tel.: 30/415-4246.
* Társasházi képviselők! Társasházak könyvelését vállalom.
Tulajdonosonkénti egyenlegek nyilvántartása, éves elszámolás,
beszámolók, éves tervek, pályázatok készítése. Tel.: 30/415-4246.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol kezdő nyelvtanfolyam indul délelőtt, középhaladó
és haladó este, spanyol kezdő délután. Felkészítő a PITMAN, ECL és
Origo nyelvvizsgára. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel:423-744; 30-
224-75-63.
* Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.
* Számítástechnikai tanfolyamok, egyéni foglalkozások, kor-
repetálás, vizsgára való felkészítés folyamatos kezdéssel. Időpont-
egyeztetés: 70/248-2841, 28/423-184.
* Árnika nevelési centrum. Babaváró babavarró tanfolyam indul nem
csak kismamáknak. Április 18-tól 4 hétig minden hétfőn 17:30-
19:30. Érd.: Hadnagy Juditnál, 20/925-0029, 526-550.
* ABC eladó, kereskedő - boltvezető, vendéglátó üzletvezető OKJ-s
intenzív, hétvégi képzések Veresegyházon, részletfizetéssel. Tel.:
30/857-7300.
* Jogosítványát nem tudja melyik képzőszervnél szeretné megsz-
erezni? Hívjon fel. Számítógépes gyakorlási lehetőség az elméleti
vizsga, korrepetálás. Gyakorlati vizsga Skoda Fabia-val. Körösi
József. Tel.: 20/966-1439.
* Profi angol nyelvtanár középfokú és felsőfokú nyelvvizsgákra
felkészítést vállal. A délelőtti órákban is. Tel.: 30/948-5871.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire felkészítés
formájában. Tel.: 410-683, vagy 30/380-2608. 

TÁRSKERESÉS
* Személyiségközpontú társkeresés! Forduljon hozzám bizalommal!
Tel.: 70/546-2484.

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 belsőgumi (500 Ft). Tel.:
(20/358-5309).
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es Honda
MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Eladó 99-es évjáratú FORD FOCUS, ezüstmetál színú. Érd.:
30/484-9753.
* 3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 20/9463-112.
* 1999-es évjáratú, 1.4-es 16 szelepes OPEL ASTRA eladó
(szervókormány, ködlámpa, rádiósmagnó). I.ár: 1.650.000 Ft. Érd.:
70/272-1304.
* 1989 évjáratú 126 Polski eladó. Érd.: 28/417-306, 20/9406-573.
* 1997-es Opel Corsa Van kisteher-gépkocsi kifogástalan műszaki
állapotban eladó. I.ár: 380 ezer Ft. Tel.: 30/466-9122.
* Trabant 1,1 54 ezer km-rel, 2006 szeptemberig érvényes műszaki
vizsgával olcsón eladó. Érd.: 28/420-263.
* Seat Cordoba 1,4 CLX 95-ös, grafit szürke. I.ár: 970.000 Ft. Tel.:
70/369-7054, 30/405-3279.
* Lada 2105 86-os, sportos kivitel, sötét barna, másfél év műszaki,
1 év zöldkártya. I.ár: 185.000 Ft. Tel.: 70/369-7054, 30/405-
3279.
* Eladó 87-es Opel Corsa friss műszakival, tulajdonostól. I.ár:
155000 Ft. Tel.: 70/940-4651.
* Eladó VW Golf II, 1987-es évjáratú személygépkocsi. Műszaki
2007. 04-ig, zöldkártya 2005. 12-ig. Alufelni, központi zár, rádiós-
magnó, napfénytető, felújított motor. Érd.: 30/9547-767.
* Skoda Favorit eladó, 1990-es évjárat, lejárt műszakival. Ár: 120
eFt. Tel.: 30/4999-533.

ADÁS-VÉTEL
* Eladó 13 db 90x7x2 cm-es akác kerítés díszléc (4 ezer Ft), sal-
gólapok - 4 db 1,5x450x790-es és 2 db 450x500-as (1 ezer Ft),
elektromos fűszegélynyíró (3 ezer Ft), előszobai fehér szekrényajtók
- 2 db 43x75 cm és 2 db 43x145 cm-es (1500 Ft), 5 literes töltött
PB-gázpalack (3 ezer Ft), 2 db 57 mm-es, 2,8 m hosszú vascsőoszlop
(3 ezer Ft), 5 db 8x9,5 cm-es Elzett zár (1500 Ft), és 1 db 7x16 cm-
es (500 Ft), Arcoplax 45 cmx7,5 méter zöld kerítés díszdrót (2 ezer
Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Eladók: diavetítő (3 ezer Ft), asztali foci (2 ezer Ft), új, betegeknek
való járókeret (5 ezer Ft), 160 db, 350x30x22 mm-es tölgy parket-
talap (1500 Ft), 2,4 m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft), 1 db
4,5x9,5x470 cm-es padló (1500 Ft), fehér kerámia kézmosókagyló
(1 ezer Ft), 750 W-os porszívómotor (1 ezer Ft), kvarclámpa (4 ezer
Ft), 39-es cipős görkorcsolya (4 ezer Ft), Ladához való új gyújtótrafó
(2 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* 12 mm-es betonvas eladó Gödöllőn. Tel.: 20/9229-650.
* Eladó 1 db Sony-Ericsson z600-as mobiltelefon és 1 db Panasonic
x400-as mobiltelefon. Érd.: 20/555-1829, 70/944-2802.
* Üzletberendezés: 7 db fehér polc, 85x190 cm, 4 részes, és 5 db
fehér pult, 2 fiókos, üvegtetejű eladó. Ár: 150.000 Ft. Tel.: 30/212-
6390.
* Lapelemes bútor, felnőtt bordásfal és húzódzkodó nagyon olcsón
eladó. Gödöllő. Tel.: 30/964-1437.
* 1 db kétszemélyes rekamié és 1 db ágyneműtartó eladó. Tel.:
30/523-2777.
* Eladó jó állapotban lévő barna plüss füles garnitúra + egy hin-
taszék. Ára: 20.000 Ft. Érd.: 8-15 óráig a 28/529-130-as vagy 16-
20 óráig a 28/412-339-es telefonon.
* Tuják legolcsóbban a termelőtől eladók. Nagy tétel esetén ked-
vezmény. Tel.: 20/922-3791.
* Hagyatékot, régi bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, zsidó
kegytárgyakat vásárolnék. Tel.: 20/250-3485.
* Kis ABC felszerelése - elektromos mérleg, látványhűtők, mély-
hűtőláda, pult eladó. Esetleg egyben átadó. Érd.: 70/281-9555.
* 2 db 20-as, keveset használt gyermek BMX-kerékpár (fekete és
lila, egyenként 8 eFt-ért), valamint 1db 24-es női kerékpár 15 Eft-
ért eladó. Tel.: 30/529-7869.
* Kerti munkákhoz kézi permetező 5 l 2990 Ft, 10 l 4990 Ft, 12 l
5790 Ft háti motoros PERMETEZŐ SP 415 52900 Ft. Elektromos
FŰNYÍRÓ 1600 W 29990 Ft, sarokcsiszoló WB 500 2490 Ft.
MUSKÁTLI dugvány nagy választékban szimpla és dupla álló és futó.
Folicur Solo - monilia és tafrinás levélfodrosodás ellen - 50 ml 790
Ft 50 l vízhez. Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő,
Szabadság út 28/B. Tel.: 28/419-051.

EGYÉB
* Keresek 9 olyan embert, aki komolyan elhatározta, hogy le
szeretne fogyni! Tel.: 20/359-5076, 30/2378-785.
* Most kellene éhezés nélkül karcsúsodni! Kérem hívjon: 30/9738-
734. Ugyanitt mellékállás lehetőség.
* Hogyan fogyhat egyszerűen, egészségesen, éhezés nélkül?
Díjmentes tanácsadás GÖDÖLLŐN. Tel.: 30/9738-734.
* Korlátlan internet havi 2500 Ft-ért! Költözés miatt sürgősen átad-
nánk internet-előfizetésünket. (Fibernetes kábeltévé szükséges
hozzá.) Érd.: 30/6878-638.
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Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2005.
ÁPRILIS 29-ÉN 17 ÓRÁTÓL a Művelődési Központba az
egyedülálló Nemzetközi fair-play vándorkiállítás megnyi-
tójára. A fotókból álló kiállítás kuriózumnak számít, amely az elisme-
résben eddig részesített magyar sportolókat, egyesületeket, sportszövet-
ségeket mutatja be. A kiállítást megnyitja: Dr. Gémesi György polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság alelnöke. Vendég: Németh Károly válogatott asztali-
teniszező, a legutóbbi magyar díjazott (2003).

Pingpongozz, ne drogozz!
Gödöllőn is indul a Magyar Éjszakai Sportegyesület Bajnokság! A Lokálpatrióta
Klub sok szeretettel vár minden kedves sportolni vágyó fiatalt, akik péntek es-
ténként szívesen vennének részt egy éjszakába nyúló asztalitenisz bajnokság-
ban. Célunk: minél több fiatalt megmozgatni az asztalitenisz által, ezáltal is felhívni a figyelmet
a drogprevenció jelentõségére. Az összejövetelek minden pénteken 20 órától lesznek a Török
Ignác Gimnázium tornacsarnokában, illetve minden hónap utolsó péntekén a Trafo Club-
ban (Palotakert).
Nyitóbuli: április 29., 18 óra, Trafo Club, ahol az est folyamán az IRMA zenekar varázsol
fergeteges hangulatot.
Vendég: Dr. Faragó Sándor (pingpong doki), Németh Károly (válogatott asztaliteniszezõ).

Negyedszázados évfordulóját ünnepel-
te az Architekton Gödöllői Röplabda
Club női szakosztálya a hétvégén. A ju-
bileumi eseményt a Szent István Egye-
tem sportcsarnokában rendezték meg.
A meghívott egykori játékosok, edzők,
sportvezetők és támogatók közül so-
kan eljöttek az ünnepségre.

Dr. Gémesi György polgármester köszöntõ sza-
vai után Körösfõi László ismertette az elmúlt
huszonöt év legfontosabb eseményeit, eredmé-
nyeit. Szemes Árpád a Pest Megyei Sporthivatal
elnöke díszes serleget adott át a klub vezetõi-
nek a jeles nap alkalmából. A Gödöllõi Röplab-
da Sport Alapítvány nevében Buda László el-
nöktõl emlékérmet vehettek át játékosok, ed-
zõk, sportvezetõk és támogatók.

A legfiatalabb korosztályos csapatok labdás
ügyességi gyakorlatokból  tartottak bemutatót,
az idõsebbek pedig rövid mérkõzéseket játszot-

tak egymással. Természetesen az extraligás nõi
csapat és az öregfiúk együttesének mérkõzését
kísérte a legnagyobb érdeklõdés.

Az ünnepséget a Gödöllõi Fiatal Mûvészek
színvonalas elõadása, a Vuelta SE látványos rit-
mikus gimnasztika bemutatói és a Grassalko-
vich SE akrobatikus tornászainak remek prog-
ramja  színesítette.

-szt-

Röplabda

25 éves gödöllői röplabdások

Fotó: Pánker László

A Linzben rendezett világbajnokságon
46 magyar fiatal, köztük 6 gödöllői vett
részt. Versenyzőink a várakozásnak
megfelelően szerepeltek: egy bronz-
érem, két 4. és egy 8. helyezéssel tér-
tek haza.

A junior nõi tõrben csak Gémesi Tekla kvalifi-
káltatta magát, egyedül õ volt egyéniben érde-
kelt. Az elsõ fordulóban rendkívül jól szerepelt,
de sajnos a másodikban kikapott egy francia
versenyzõtõl, így nem jutott be a legjobb 32-be.
A vigaszt a csapatverseny jelentette, ahol a ma-
gyar válogatott valóban remekelt. A nõi tõr-
csapat megverte az osztrák és a francia csapa-
tot, így a 4. helyen végzett. Csapattagok: Géme-
si Tekla, Kreisz Fanni és Lemberg Mercédesz.

Nagy várakozás elõzte meg a junior férfi
kardcsapat mérkõzéseit. Nagyon izgalmas asz-
szókat vívtak, a 8-as döntõbe jutásért az olaszo-
kat verték meg 45:43-ra, ezután az USA csapa-
tára mértek vereséget. Az amerikaiak 25:18-ra
vezettek, amikor Gémesi Csanád saját asszóját
14:12-re megnyerte, ezzel megfordítva  a mér-
kõzés menetét, ezután a következõ három asz-
szóban a magyar válogatott kerekedett felül,
így fölényes gyõzelmet aratott az USA csapata
felett. Ezzel a 4-es döntõbe jutottak. A bronz-
éremért a spanyol csapattal kellett megvívniuk.
A spanyolok ellen papírforma szerint nyerni
kellett a fiúknak, de ez nem könnyítette meg
helyzetüket, mindenki fontosnak érezte ezt a
versenyt, hiszen itt volt a lehetõség az érem-
szerzésre. Végül meg is született a bronzérem,
ami egy világbajnokság legcsodálatosabb mo-
mentuma lehet és lett is a magyaroknak. A ma-
gyar válogatott tagjai: Gémesi Csanád, Hamar
Balázs, Kocsis Zsolt és Nagy Pál voltak. Érde-
kes mozzanata volt a versenynek, hogy a férfi

kardcsapat, köztük Gémesi Csanád, melletti
páston vívott a nõi tõrcsapat, köztük Gémesi
Tekla, az unokatestvérek eddig még soha nem
küzdöttek egymás mellett.

Egyéniben a legeredményesebb vívónk
Benke Balázs tõrözõ lett, aki teljesítményével a

nyolcadik helyet szerezte meg.
A világbajnokságon 53 ország képviseltette

magát, a kadet férfi tõrversenyen mintegy 100
indulóval. Benke Balázs az elsõ fordulóban két
gyõzelemmel és négy vereséggel  a 65. lett a
táblán. Itt az argentin Lopez  Vargasszal került
össze és végül 15:6-ra megverte. A 64-es táblán
a tábla egyessel, a világbajnokság nagy esélye-
sével, az olasz Minutoval kellett megküzdenie.
Izgalmas, fordulatos mérkõzésen az ellenfél
14:12-es vezetésénél sikerült fordítani, így
15:14-gyel jutott be tõrözõnk a legjobb 32-be.

Benke Balázs lendülete tovább tartott, egy
ausztrál ellenfélre mért nagyarányú, 15: 3-as
vereséget. A 16-ban a német Rickkel került ösz-
sze, akit 10:5-re gyõzött le (lejárt az idõ), így
már a 8-as döntõben küzdhetett. Sajnos azon-
ban itt már megtört versenyzõnk lendülete,
15:7-es vereséget szenvedett a szlovák Joniak-
tól, aki késõbb megnyerte a világbajnokságot.
Így is óriási eredmény ez a 8. hely, annál is in-
kább, mivel a kadet és junior vívók közül Ben-
ke Balázs érte el a legjobb eredményt a magyar

válogatottból. Neki és edzõ-
jének, Fekete Gábornak szív-
bõl gratulálunk!

A kadet nõi kardban tehet-
séges vívónk, Nagy Petra in-
dult. Öt gyõzelmével az el-
sõk között volt a táblán, de a
16-ba jutásért egy koreai lány-
nyal mérkõzött, az elején ve-
zetett, aztán elbizonytala-
nodott, végül egy tussal,
15:14-re kikapott.

Gáll Csaba, a kadet férfi
kardban, szintén a 16-ba ju-
tásért küzdött, de õ a román
Dolceautól szenvedett vere-
séget, miután sikeresen vette
az akadályt egy japán ver-
senyzõvel szemben. A román
fiú nyerte a Koracell-kupát,
így Csabának eleve rend-

kívüli kihívást jelentett.
Benkó Réka is a 16-ba jutásnál vérzett el, de a

junior nõi kardcsapat tagjaként 4. helyezést ért
el. Remekül szerepeltek vívóink ezen a világ-
bajnokságon, nemhiába készültek rá az egész
évadban. 

Büszkék vagyunk a gödöllõi vívókra, remél-
jük, ezentúl is legjobb formájukat hozzák és vá-
rosunk számíthat eredményeikre.

Z. Kárpáti Zsófia
Fotó: csg

Gödöllői vívók sikeres szereplése

Kadet és junior világbajnokság
ÁPRILIS 15.: Labdarúgás: Városi kispá-
lyás II.o.: Traffic – Círió, 17 óra, GEAC
pálya,Champion – Albérlet, 18 óra, GEAC

ÁPRILIS 16.: Diákolimpia – Kosárlabda
III. kcs. fiú, 9 óra, Budakeszi
Labdarúgás: NB.  III: Pelikán FC – Tápió-
györke, 16.30., Táncsics M. u.
Margita:LEMARADÁS 100–75–50A–50B–25
gyalogos teljesítménytúra, rajt: 100, 75,
50A, 50B: Verõce, vasútállomás 6 órától-9
óráig, 25: Alsópark, 9 óra

ÁPRILIS: 17.: Margita: MATÁV VIVI-
CITTA VÁROSVÉDÕ FUTÁS, rajt: Bu-
dapest, Margitsziget, gyaloglás: 3 km 9.30,
Midicitta: 6,5 km 10 óra, Minicitta: 3,6 km
11 óra  és 11.40, Vivicitta: 12 km, 12 óra

ÁPRILIS 18.: Diákolimpia – Kispályás
foci I. kcs.: 14 óra, II. kcs.: 14.30.; III.kcs.:15
óra GEAC
Diákolimpia – nagypályás foci IV. kcs.: 10
óra: Vác – Rem.
Labdarúgás: Városi kispályás II.o.: Vik-
tória – Champion, 17 óra, GEAC, Vitech –
Denevér, 18 óra, GEAC

ÁPRILIS 19.: Diákolimpia – kézilabda,
III. kcs. fiú: 14 óra, lány 16 óra
Labdarúgás: Városi kispályás I. o.: Rubau
98 – FC Amatõr, 17 óra, GLC, Barcelona –
BF.VILL., 18 óra, GLC

ÁPRILIS 20.: Labdarúgás: városi kispá-
lyás I.o.: Szenéremajax – Dinamic, 17 óra,
GLC, Aréna - Móres FC, 18 óra, GLC

Heti Sport
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Pilinszky János: József Attila

Beküldési határidõ: 2005. április 21.

A 12. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Mert megölhették hitvány zsoldosok / És

megszûnhetett dobogni szíve / Harmadnapra
legyõzte a halált / Et resurrexit tertia die.“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerték: Dr. Rátz Elemér, Tavasz-
mezõ u. 19., Rusznák Melinda, Akácfa u. 31.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
elõadására 2 fõ részére belépõt nyert: Ro-
mán Tímea, Blaháné út 105.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány aján-
dékát nyerte: Szõke Károlyné, Zrínyi u. 5.

A Városi Fimszínház kedvezményekre
jogosító klubkártyáját nyerték: Otyehel
Krisztina, Batthyány L. u. 118., Tóbiás Ág-
nes, Erzsébet krt. 5.

Az építtetõ Grassalkovichok és a királyi korszakot
bemutató állandó kiállítások után a gödöllõi kas-
tély XX. századi történetét is megismerhetik a lá-
togatók. A barokk mûemlékegyüttes még helyre
nem állított részében a hajdani virágházban és für-
dõben nyílik meg XX. századi életet ismertetõ be-
mutató. A tanácsköztársaság kastélybéli esemé-
nyeit, a Horthy-korszak képeit és tárgyi emlékeit,
valamint az 1945 utáni idõszak használati funkci-
óit: a szociális otthont, a szovjet katonai bázist és a
polgári védelmi központot mutatják be, kiegészít-
ve az 1980-as években elkezdõdött és máig sem
befejezett rehabilitáció fázisaival és érdekességei-
vel. Betekintést enged azonban a kiállítás az épület
korábbi évszázadaiba is, az épületrészben feltárt

falfestések és díszítõelemek segítségével. Új, a lá-
togatóktól évek óta elzárt helyszínen, a felújításra
váró szárnyak egyikében fogadja majd az érdeklõ-
dõket.

A kiállítás csoportosan, tárlatvezetõvel látogat-
ható áprilistól október végéig, a decemberben áta-
dott királydombi pavilonnal egy látogatói útvonal-
ba építve. A külföldi vendégek számára kétnyelvû
feliratok segítik majd a könnyebb megértést. 

Megnyitó: 2005. április 20., szerda, 11 órakor,
jó idõ esetén a kastély díszudvarán, rossz idõben a
díszteremben. A kiállítást dr. Máté Zsolt, a kastély
rehabilitációját vezetõ mûemlék építész nyitja
meg. Megtekinthetõ: április 20-tól október 30-ig.

szm

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben

A kastély XX. századi története 

Ikergarázs egyik fele kiadó
Gödöllőn, a Kossuth L. utcában. 

Tel.: 20/458-2002.


