
Az építtető Grassalkovichok és a kirá-
lyi korszakot bemutató állandó kiállí-
tások után a gödöllői kastély XX. szá-
zadi történetét is megismerhetik a lá-
togatók. A legnagyobb hazai barokk
műemlékegyüttes még helyre nem ál-
lított virágházában és a fürdőben nyí-
lik az új időszaki kiállítás, amely kie-
gészítve az emeleti tárlatot, a kastély
XX. századi életén, változásain, és fel-
újításának eddigi állomásain kalau-
zolja végig látogatóit fényképek, tár-
gyak, építészeti emlékek és egyéb
kordokumentumok felhasználásával.
Betekintést enged az épület egy ko-
rábbi, XIX. századi állapotába is a fel-
tárt falfestések és épületelemek se-
gítségével. Az időszaki kiállítás a láto-
gatóktól évek óta elzárt helyszínen, a
felújításra váró szárnyak egyikében
fogadja az érdeklődőket.

A tárlat az egykori fürdõ és virágház négy he-
lyiségében, mintegy 180 négyzetméteren épült
föl. Elsõ termébe belépve a Grassalkovich-kori
fürdõ feltárt helyisége tárul a látogatók elé, a
padlószintbe süllyesztett medencével és az óko-
ri római termákat idézõ, dombormû-szerû fal-
festésekkel. A szemben lévõ, szintén festett falú
ovális helyiségben kap helyet többek között az
egyetlen megmaradt kerti pad, és a fõhomlok-

zat mellvédjének kovácsoltvas részlete, mely-
nek alapján újra elkészítették a díszrácsot. In-
nen a virágház oszlopokkal támasztott, boltíves
helyiségeibe léphetnek az érdeklõdõk, melyben
a XX. század emlékei vonulnak föl, a tanács-
köztársaság eseményeit, a Horthy-korszak tár-
gyi emlékeit és híres vendégeit, (pl. a windsori

herceg), valamint az 1945 utáni idõszakot, a
szociális otthont, a szovjet katonai- és a polgári
védelmi bázist mutatják be, kiegészítve az
1980-as években elkezdõdött rehabilitáció
egyes szakaszainak bemutatásával.

(folytatás a 2. oldalon)
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Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben

Ha a falak beszélni tudnának
SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Münchenben járt a Cavaletta Mûvészeti
Egyesület leánykara. A gödöllõi kórus Mik-
lósi András és Retzler Péter közremûködé-
sével több nagysikerû hangversenyt adott. 

(2. oldal)

Kálmán herceg szobránál rendezett meg-
emlékezést a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és a Nemzeti Lobogó Társasá-
ga a Muhi csata évfordulóján.       (2. oldal)

Egyesületet alapított dr. Farkas Iván, aki a
népszerû komolyzenei elõadássorozatait
egy   könyv megjelentetésének munkálatai
miatt szünetelteti. (3. oldal)

Tizenhatodszor rendezték meg a Magyar
nyelv hetét a Hajós Alfréd Általános Isko-
lában. A már hagyományos rendezvényso-
rozat keretében elõadásokat és játékos ve-
télkedõket tartottak. (3. oldal)

Megkéselték a Gödöllõi Rendõrkapitány-
ság egyik munkatársát munkavégzés köz-
ben a gödöllõi vasútállomáson.    (6. oldal)

Eredményesen szerepeltek a mezeifutó-ver-
seny országos döntõjében a városunkat
képviselõ csapatok. Az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola diákjai két dobogós helyet is
magukénak mondhatnak.              (15. oldal)
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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 kézmûves
foglalkozáshoz szükséges eszközökkel
június 25., szombat, 19: batyus bál
június 26., vasárnap, 15: táncház fiataloknak

TELEFON: 20/310-2372, 28/411-293

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

(folytatás az 1. oldalról)
A negyedik helyiség egykor

a virágház padlófûtését és a
medencék vizének melegítését
szolgálta ki, és visszavezet a
bejárati helyiségbe. Falán
egyenként megvilágított képek
idézik fel a '80-as években el-
kezdõdött és máig sem befeje-
zett rekonstrukció egyes fázisa-
it, érdekes részleteit.

A kastély különbözõ évszá-
zadait bemutató kiállításegyüt-
tes ezzel az idõszaki bemutató-
val válik teljessé. A barokk kort
is újdonság idézi ezen a tava-
szon. A magyar vezérek és ural-
kodók arcképeit Magyarorszá-
gon egyedülállóan csak a ki-
rálydombi pavilonban lehet
megtekinteni. 

Újdonsággal gazdagodott a
királyi korszakot bemutató Er-
zsébet emlékkiállítás is. A híres soproni mû-
gyûjtõ, Storno Gábor tulajdonában volt a Fe-
renc József és felesége mellképét ábrázoló ket-
tõs üvegablak (képünkön). Az ismeretlen mes-
ter(ek) élénk színekkel festett környezetben he-
lyezték el a királyi pár szép mívû portréját. 

Áprilistól egyébként már egy órával hosz-

szabb ideig – 10-18 óra között – várja a látoga-
tókat a kastély. Az állandó kiállítások egyénileg
is megtekinthetõk, a barokk színház, a király-
dombi pavilon és az április 21-tõl megtekint-
hetõ XX. századi kiállítás tárlatvezetéssel és
csoportosan látogatható.

(b.)

Több százan vettek részt a múlt héten a Szent Ist-
ván Egyetem elõtt álló árpádházi Kálmán herceg
lovasszobránál megrendezett ünnepségen. Az ese-
ményen az 1241-es muhi csatában elesett hõsre
emlékeztek a Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um, a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága, és a
Gödöllõi Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egye-
sület szervezésében. Az ünnepségen a város vala-
mennyi oktatási intézménye részt vett. Bucsy Lász-

ló, a Magyar Nemzeti Lobogó Társaságának elnö-
ke elmondta, örömteli, hogy évrõl-évre növekszik
a részvevõk száma. Céljuk, városunk ifjúságának
körében ismertté tenni Kálmán herceg nevét és tet-
teit, amelyekrõl méltatlanul feledkezett meg az
utókor. A rendezvényre városunk határain túlról is
érkeztek, az isaszegi Szent Márton Lovashagyo-
mány-õrzõ Egyesület tagjai nem elõször tették
tiszteletüket a herceg lovasszobránál.

Méltóságteljes ünnepség Kálmán herceg szobránál

A muhi csata hőse
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Münchenbe látogatott a Gö-
döllõi Cavaletta Mûvészeti
Egyesület leánykara április
7. és 10. között. A német út,
és fellépés apropója egy ta-
valyi koncert volt: a magyar
származású Agácsi Károly
ellátogatott az aichachi Szt.
András templombéli kon-
certjükre, így idén a kórust
visszahívta Németországba.
A Müncheni Népfõiskola
Konzervatóriumának karna-
gyaként segítette, hogy né-
hány zenetanár és diák fo-
gadja Márton Danku István
karnagyot és leánykarát. 

A borús, esõs napok ellenére igazán szép él-
ményben volt részük; megnézhették München
történelmi emlékeit, az óvárost. A magyar szár-
mazású idegenvezetõ München alapításáról
szóló történetekkel, majd uralkodókkal kapcso-
latos legendákkal színesítette a programot. Így
a városnézõ körút után élményekkel gazdagon
mehettek hangversenyt adni a müncheni idõsek
otthonába, ahol magyar szerzõk (Decsényi Já-
nos, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Karai József
és Wolf Péter) mûveit ismerhette meg a közön-
ség. A második koncert április 9-én, az evan-
gélikus Andreaskirchében volt. Egész napos
városnézõ túrát, és a világhírû Deutsche Muse-

umban tett látogatást követõen szép koncertet
adtak a müncheni érdeklõdõknek. 

A mûveket Soós Gabriella, a gödöllõi  Cho-
pin Zeneiskola korrepetitor tanára kísérte. Mik-
lósi András orgonamûvész Bach, Liszt és
Vierne mûveivel színesítette a fellépést, a kon-
cert végén pedig Retzler Péter Adj erõt, új élet!
címû saját szerzeményét adta elõ. 

A vendéglátók kedves búcsúesttel köszönték
meg a fellépést, melynek a remények szerint
jövõre lesz folytatása, amikor a müncheni kórus
látogat el Gödöllõre.

P.D.
Fotó: a szerző

Cavaletta: tavaszi koncert Münchenben

Két koncert Bajorországban

A Cavaletta

Felhívás
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy

április 18-tól május 18-ig kifüggesztésre

került a Polgármesteri Hivatal Lakosság-

szolgálati Irodáján,

a Gödöllõ, volt Szilas major

területére készülõ

szabályozási terv.

A kifüggesztés ideje alatt a tervel kap-

csolatos észrevételeiket a helyszínen meg-

tehetik.
Lakosságszolgálati Iroda

Felhívás
2005. évi városi Pedagógusnapon ismételten át-
adjuk a Gödöllõ Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat.

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj
azoknak a személyeknek adományozható, akik

a). „kiemelkedõ eredményeket értek el a ne-
velõ-oktató munkában, illetve  azoknak szerve-
zésében, irányításában,“

b). „magas fokú pedagógiai, szakmai felké-
szültségük alapján, élen járnak az újszerû és ha-
tékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában.“ 

c). „színvonalas és eredményes munkájukkal
szolgálták a gödöllõi gyermekek, a gödöllõi ifjú-
ság gondozását, nevelését,“

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot – rész-
letes indoklással – olyan személyre, akit méltó-
nak tartanak e kitüntetõ cím elnyerésére. Ajavas-
latot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mû-
velõdési és Sport Irodájára szíveskedjenek meg-
küldeni (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.).

HATÁRIDŐ: 2005. MÁJUS 2.

Tisztelettel, Guba Lajos,
a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Ismét a diákok festményei díszítik majd az
aluljáró falát, április 28-tól. Ekkor festik újra a
gödöllõi iskolák tanulói, akik részt vettek a
Kökörcsin Környezetevédelmi Oktatóközpont
Ez a hazám, ez az otthonom címmel kiírt rajz-
pályázatán. A szervezet valamennyi gödöllõi
oktatási intézménybe eljuttatta a kiírást, ame-
lyet 3-6 fõs  csapatok számára hirdetett meg.
Az iskolákban a tanárok döntötték el, hogy a je-
lentkezõk közül kiknek a munkája kerüljön fel
az aluljáró falára, ahol minden iskolának jut
majd hely. Az akcióhoz szükséges festéket a
Kökörcsin Oktatóközpont biztosítja ugyanúgy,
mint a pályázat díjait. A tanulók a munkát reg-
gel 8.30-kor kezdik meg. A festés alatt az alul-
járóban zavartalanul biztosított a közlekedés.

Minden iskola részt vesz

Aluljárófestés

Besnyői Esték
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház (Gö-
döllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok tere 3.)

Idõpont: 2005. április 30., szombat 19 óra
Vendégünk: Pilhál György újságíró
Az elõadás címe: „A nemzeti sajtó helyzete“

Húsz különbözõ napirendi pontot tárgyal Gödöl-
lõ városának képviselõ-testülete, amely lapzár-
tánk után tarjta áprilisi ülését. Az ülésen több
pénzügyi kérdés mellett várhatóan döntés szü-
letik a Helyi Építési Szabályzat egyes pontjainak
módosításáról, üzlethelyiség értékesítésérõl és
nem lakáscélú helyiség hasznosításáról. Aképvi-
selõk elé kerül a Damjanich iskola igazgatójának
beszámolója,  a 2004. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés, valamint Gödöllõ 2004. évi mérlegbe-
számolója. A testület ezen az ülésen határoz a
sportcélokra biztosított harmincmillió forint fel-
osztásáról, és arról, hogy mely építészeti értékek
kerülnek fel Gödöllõ védett értékeinek listájára.

Testületi előzetes

Pénzügyek
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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

Az elmúlt hónapokban nélkülöznie kel-
lett a gödöllői zeneszerető közönség-
nek dr. Farkas Iván előadásait. A csend
azonban nem jelenti azt, hogy az ope-
rák barátja befejezettnek tekinti mun-
káját, sőt! Új elképzelések megvalósí-
tása kötötte le idejét az elmúlt időszak-
ban. 

– Miért kellett hiányolniuk elõadásait az opera-
barátoknak az elmúlt hónapokban?

– Többen is kérdezték, miért szüntek meg
ezek a programok, s megnyugtathatom azokat,
akik örömmel vettek részt a közös zenehallga-
tásokon és elõadásokon, hogy csupán átmeneti
pihenõrõl beszélhetünk. Nem, mintha pihenés-
sel teltek volna ezek a hónapok. Más, szintén a
zenéhez  kapcsolódó szervezések kötötték le
minden szabadidõmet. Többek között nagy
örömmel tájékoztatom a komolyzenét szeretõ
gödöllõieket, hogy néhány barátommal megala-
pítottuk a Gödöllõi Richard Wagner Zenei és
Mûvészeti Egyesületet. A célunk, hogy Richard
Wagner mûveit minél szélesebb körben megis-
mertessük, de természetesen más zeneszerzõket
is igyekszünk népszerûsíteni.

– Miért éppen Gödöllõn hozta létre ezt az
egyesületet¸ gondolja, hogy városunkban van
akkora komolyzenét kedvelõ réteg, hogy érde-
mes egy ilyen kezdeményezést útjára indítani?

– Hogy miért éppen Gödöllõ? Ennek több
oka is van. Elõször is azért, mert itt élek, és tu-
dom, hogy ebben a városban többen is szeretik
az igényes muzsikát. Másodszor azért, mert vé-
leményem szerint meg van hozzá a szükséges
kulturális háttér. Van egy szimfónikus zenekara
a városnak, van zeneiskolája, a mûvelõdési
központban koncertek megrendezésére is van
lehetõség. Itt az egyetem, a kastély, a barokk
színház, amelyek mind-mind fantasztikus lehe-

tõségeket nyújthatnak ezen a téren. Az egyesü-
let segitséget nyújt a zenekedvelõknek, hogy az
eddigieknél jobban bekapcsolódjanak a nem-
zetközi zenei vérkeringésbe, eljuthassanak a
neves külföldi zenei rendezvényekre, és segít-
hetünk abban is, hogy városunk zenei esemé-
nyeinek hírét vigyük. Szeretettel várunk min-
den zenebarátot, hogy csatlakozzon hozzánk.
Arra törekszünk, hogy senkinek ne a pénztárcá-
ja vastagságától függjön, hogy hozzájut-e az
igényes, színvonalas elõadásokhoz. 

– Úgy tudjuk, más elfoglaltsága is akadt az
elmúlt hónapokban, és ez is a zenéhez kötõdik.

– Már régóta dédelgettem a gondoltot, hogy
írok egy könyvet, amelyben az operaéneklés ki-
alakulásával, történetével ismertetném meg az
olvasókat. Kicsit talán lexikon jellegû, de törté-
netekkel, képi és – a terveim szerint – hangil-
lusztrációkkal színesített kiadványról van szó.
Az opera mûfajának számtalan kiváló elõadó-
mûvésze volt és van. Sokuk nevére már csak

kevesen emlékeznek, a hangjukra pedig még
kevesebben. Pedig kár feledni õket! Ezért a
könyv CD-mellékletet is tartalmazna,  terveim
szerint. Mostanában ezen dolgozom, s ez bi-

zony minden idõmet leköti.
– Amikor önrõl megtudják,

hogy eredeti hivatását tekintve –
mivel belgyógyász –  semmi kö-
ze sincs a zenéhez, sokan meg-
lepõdnek. Honnan ez a hihetet-
len szeretete az operának és a
komolyzenének?

– A rádió mûsorait hallgatva
szerettem meg ezt a mûfajt.
Amikor az 50-es évek végén, a
hatvanas évek elején kezdtek el-
terjedni a bakelit lemezek, és
egyre több mû vált hozzáférhe-
tõvé, elkezdtem vásárolni. Ak-
kor alapoztam meg a késõbbi
gyûjteményemet, még az egye-
temi ösztöndíjamból. Azután,
amikor Gödöllõre költöztem,
ennek az idén van már tíz esz-

tendeje, úgy gondoltam, milyen jó lenne má-
sokkal is megismertetni ezeket a darabokat, s
közösen hallgatni és beszélgetni a muzsikáról.
Ebben csodálatos partnerem lett a Chopin Ze-
neiskola vezetõje, Ferenczi Anna. Ekkor 1998-
at írtunk. Az  elõadások egyik apropóját egyéb-
ként az adta, hogy 100 éves évfordulója volt an-
nak, hogy Emil Berliner a  sokszorosítható ba-
kelitlemez feltalálta.  A másik pedig, az elsõ
operát 1598-ban mutaták be Firenzében. Ennek
egyébként el is veszett az anyaga. Az elsõ elõa-
dások után újabb és újabb ötletek jöttek, és vé-
gül több mint hatvan elõadáson vagyunk túl,
amelyeket amint lesz rá ismét idõm, újabbak
követnek majd.

– Kikbõl tevõdik össze a hallgatósága?
– Sok közöttük a kolléga, de többen járnak a

zeneiskolából, Pestrõl és az egyetemõl  is. Sze-
rencsére mindig vannak új arcok is, akiket nem
ismerek. Ezek az elõadások általában nem túl
hosszúak, a zenehallgatással együtt két óránál

tovább nem tartanak. Ennyi azt hiszem elég
még azoknak is, akik nagyon szeretik a ko-
molyzenét.

– A most megalakult egyesület Richard Wag-
ner nevét viseli. Õ a kedvence?

– Inkább úgy fogalmaznék, az õ operáit cso-
dálom a leginkább. A többi klasszikust is na-
gyon szeretem, és nem szívesen ragadnék ki
közülük egyet sem. Mint már említettem, az
egyesület sem kizárólag az õ zenéjét kívánja
népszerûsíteni.

– Kiket várnak az egyesület tagjai közé, és
hol jelentkezhetnek?

– Aki szeretne bekapcsolódni a tevékenysé-
günkbe, az bátran hívjon a 30/958-1622 tele-
fonszámon. Természetesen azokra számítunk,
akik nem csak felületesen, hanem több megkö-
zelítésbõl is szeretnék megismerni a komoly-
zene gyöngyszemeit

K.J.
Fotó: K.B.

Beszélgetés dr. Farkas Ivánnal

Az opera szeretete

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
dr. Farkas Iván

A Költészet napja ad alkalmat immár
tizenhat éve a Magyar nyelv hetének
megrendezésére a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolában. Az idén éppen a Köl-
tészet napjára, József Attila születés-
napjára, április 11-ére eshetett az ün-
nepélyes megnyitó, majd délután a Jó-
zsef Attila-szavalóverseny az iskola 7.
és 8. évfolyamának tanulói részére.

Másnap az Andersen-évforduló tiszteletére ol-
vasóvetélkedõ volt a 4., 5., 6. osztályosoknak.
A harmadik napon, szerdán dr. Balázs Géza
egyetemi tanár tartott az iskolában elõadást
Nyelvkultúra a XXI. században címmel. Csü-
törtökön megrendezték a Magyar Televízió
munkatársa, Cserháti Ágnes elnökletével a vá-
rosi riporterversenyt. A város hat iskolájából
tizenkilencen indultak rajta, a feladatuk az
volt, hogy három ismert személyiséggel,
Kresz Albert fotómûvésszel, Kun Anita és Re-
horovszky Gábor elõadómûvészekkel készít-
senek riportot. A következõ helyezések szület-
tek: 1. helyezett lett Trombitás Mónika és Ju-
hász Zsombor a premontrei gimnáziumból, 2.
Sallai Daniella a Hajós-iskolából, 3. Soós
Bernadett az Erkel-iskolából, 4. Ertl Boglárka
a Hajós-iskolából, 5. Kocsis Attila a Petõfi-is-
kolából. Pénteken került sor a hét záróprog-
ramjára, játékos nyelvi vetélkedõre Gelle Ist-
ván vezetésével, melyen az iskola felsõ tago-
zatának minden osztályából önkéntes alapon
szervezõdõ háromtagú csapat, összesen het-
venkét tanuló vett részt. 

Tóth Ildikó magyartanár, a humán munka-
közösség vezetõje tájékoztatott: 

– A nyelv, a beszédkultúra mindig nagyon
fontos volt a számunkra, ezért kerestük a mód-
ját, hogy másként is foglalkozhassunk velük,
mint a tanórákon lehetséges. A héten regge-
lente a nem magyarszakos kollégák tartottak
egy-egy rövid, körülbelül tízperces elõadást
„gondolatok a nyelvrõl“ megjelöléssel. A
rajzszakos kolléga a festészet és az irodalom
kapcsolatáról beszélt. Más a mûfordításról. A

fizikatanár azt a témát választotta: hogyan ta-
láljuk meg az olvadást József Attila verseiben?
A témákhoz megfelelõ zene kapcsolódott.
Megzenésített József Attila-verseket énekeltek
a gyerekek, a Kertész leszek…, a Rejtelmek, ha
zengenek… kezdetûeket.

Zmák Júlia, az iskola igazgatója hozzátette:
– Fazekasné Katona Magdolna kolléganõnk

a Török Ignác úti épületünkben az alsó tago-
zatosaknak szervezte meg a hetet. A tavaszhoz
fûzték a teendõket. Verseket írtak a gyerekek a
tavaszról. Népszokásokat gyûjtöttek és mutat-
tak be. Kiszebábot égettek. Osztályonként a
legjobb teljesítményt nyújtó három gyereknek
„aranytollat“, vagyis aranyszínû tintával író
tollat ajándékoztunk. Értékes játékokat kaptak
az osztályok a szülõk alapítványától. Ez a hét
nálunk arról szól: mindig szépen beszéljenek a
gyerekek. Hogy tudatában legyenek: anya-
nyelvünk a kultúránk hordozója.

N. A.

Magyar nyelv hete a Hajós iskolában

Mindig szépen beszélni
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Kedves
Olvasóink!

FOLYTATÓDIK A JÓTÉKONYSÁGI

HANGVERSENYSOROZAT

A művészek a kastély 
helyreállítása érdekében a

koncertek bevételét 
és tiszteletdíjukat a királyi

kastély javára ajánlották fel.

ÁPRILIS 23. SZOMBAT:
Rákász Gergely orgonamûvész

Bach, Händel, Widor, Liszt, Bartók
mûveibõl játszik

Jegyár: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft
MÁJUS 4., SZERDA:

Vásáry Tamás zongoraestje
Mûsoron: Liszt: Mefisztó-keringõ.
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

Jegyár: 3000 Ft
A hangversenyek 19 órakor kezdõdnek a

díszteremben.
Jegyek válthatók a kastélyban hétfõ

kivételével 10-17 óra között.
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 
magyartanárainak előadásai

AZ ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN C.
KIÁLLÍTÁS KÖZMÛVELÕDÉSI 

PROGRAMJA

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
Az ingyenes rendezvényeken a résztvevõk a
múzeum vendégei kávéra, teára.

Helyszín: 
Gödöllõi Városi Múzeum

2100 Gödöllõ, Szabadság tér 5.
Tel.-fax: 28-422-003, 421-997

E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

A Chopin Zeneiskola programjai

A IV. ORSZÁGOS NÉPZENEI 
VERSENY ESEMÉNYEI:

Április 22., péntek
(helyszín: F. Chopin Zeneiskola, nagyte-
rem)
13.30: Ünnepélyes megnyitó
14 óra: A versenyzõk mûsora
17.30: A Nyíregyházi és a Váci Zenemûvé-
szeti Szakközépiskolások mûsora
19.30: Népzenei konferencia – vezeti: Kob-
zos Kiss Tamás
Április 23., szombat
9.30 és 15 óra: A versenyzõk mûsora (hely-
szín: F. Chopin Zeneiskola, nagyterem)
19 óra: Táncház az Esztena Zenekarral
(helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ)
Április 24., vasárnap
11 óra: Díjkiosztás és gálamûsor (helyszín:
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ)
Április 26., kedd 17 óra
A Nagyrõcére utazó növendékek hangver-
senye
Április 27., szerda 17 óra
Buka Enikõ növendékeinek hangversenye
(oboa, furulya)
Április 28., csütörtök 18 óra
Bartók Béla emlékhangverseny a zeneszer-
zõ halálának 60. évfordulója tiszteletére.
Tóthné Pataki Anikó és Törpényi Sándor
növendékeinek elõadásában.

Azt hiszem, örvendetes, hogy megnö-
vekedett a mágikus, ezoterikus témájú
könyvek iránti érdeklődés. Az emberek
lelke szomjazik valamire, valami olyas-
mire, ami több, mint földhözragadt
mindennapi életünk.

Paulo Coelho brazil származású, jelenleg Párizs-
ban élõ író annak köszönheti rendkívüli sikerét,
hogy regényei központjában mindig a misztikum
áll. Nem egyszer vallásos misztikum ez, akár
könyvcímként is ad bibliai idézetet.

Legutóbb megjelent, A Zahir címû regényének
a mottóját merítette a Szentírásból, Lukács evan-
géliumából: a pásztor, akinek száz juha van, ha
egy elvész közülük, ott hagyja a kilencvenkilencet
és az elveszett egy keresésére indul. Acím, a Zahir
pedig az iszlám hagyományban lelhetõ fel: valami
vagy valaki, amivel vagy akivel egyszer kapcso-
latba kerültünk, s eztán egészen eláraszt bennün-
ket, már nem tudunk másra gondolni, csak rá.

A regény hõse egy író – egy Párizsban élõ, na-
gyon sikeres író –, akinek egyszer csak, minden
elõzetesen erre utaló jel, minden magyarázat nél-
kül eltûnik a felesége. Aki pedig már Zahirrá vált
a számára. Semmi és senki nem pótolhatja, addig
nincs számára nyugalom, amíg nyomára nem

bukkan. Elmerül Párizs mélységeiben, olyan he-
lyekre jut el, olyan emberek közé, ahová, ha nem
keresne megszállottan, sose jutott volna. Egyfajta
megvilágosodáshoz, kitáguláshoz érkezik el. Már
eddig is tudta, hogy aki harcol, azt küzdelmében
támogatják az angyalok, de mind több igazolást
szerez erre.

Megismerkedik egy kazah nemzetiségû mû-
vésszel, aki szeánszokon szólítja meg hallgatósá-
gát. Õ az, aki a felesége nyomára vezetheti. E-
gyütt indulnak el Kazahsztánba, egy számára ad-
dig ismeretlen társadalomba, világba. Magába fo-
gadja a néma sztyeppe, ahol talán a szél hatására,
talán másért a dûnék énekelnek.

– Isten hozott Tengri földjén – mondják neki. S
nekünk eszünkbe idézõdhet, hogy az õsmagya-
rok istene is Tengri. Meglehet, hogy ebbõl, a Teng-
ribõl származik  Isten szavunk, ennél maradtunk,
hogy a kereszténységet felvéve nem vettük át
ugyanakkor valamelyik európai nép megfelelõ
szavát.

– Szia – mondja egyszerûen  a feleségének, mi-
kor itt valóban rátalál egy kis faluban. – Vártalak –
feleli az. Csak ennyi. Nem kerül sor sem faggató-
zásra, sem magyarázkodásra. Belengi õket az ál-
dás, melyben újratalálkozásuk idejére mindketten
részesültek. -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tengri hatalmában

A Benyus Testvérek Kamaraegyüttese április 24-
én vasárnap 16.30 kor  „Reneszánsztól napjain-
kig“ címmel jótékonysági hangversenyt ad a Pre-
montrei Gimnázium aulájában. A belépés ingye-
nes, de örömmel vesszük, ha egy-egy téglányi ösz-
szeggel hozzájárul a jótékonysági  hangverseny
azon célkitûzéséhez, hogy támogassa a gödöllõi
görög katolikus központ (templom és parókia)
megvalósítását. A tíz testvérbõl álló kamaraegyüt-
tesrõl ki-ki talán már hallott, hiszen több alkalom-
mal szerepeltek televíziós adásokban (elsõként 19

évvel ezelõtt Vitray Tamás „Terefere“ c. mûsorá-
ban, amikor még csak kilenc testvér alkotta a csa-
ládot), de muzsikáltak már a SZIE aulájában is,
amikor a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Gödöllõn tartotta országos kongresszusát. Számta-
lan helyre hívták és hívják õket, olykor a sok felké-
résbõl kénytelenek néhányat vissza is mondani.
Talán túlzás nélkül mondhatnánk, ha akarták vol-
na, beutazhatták volna a világot, ismert együttes
lehetnének. De nem ezt választották. Volt valami,
amit ennél is nagyobb értéknek tartottak. S.J.

Jótékonysági hangverseny a Premonteriben 

Gödöllőn a Benyus család
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Szúrt és elmenekült

A tegnapi napon Gödöllõn, a vasútállomás kö-
zelében a közterületi szolgálatot ellátó járõrpá-
ros közúti ellenõrzés alá vont egy fehér Volvót.
A személygépkocsi vezetõje iratai átadása után
pozitív eredményû alkoholszondát fújt, ezért a
járõrök közölték vele, hogy elõállítják a Gödöl-
lõi Rendõrkapitányságra. A német állampolgár-
ságú férfi ellenállt, majd feltehetõen késsel,
többször alkaron megszúrta az egyik rendõrt és
a helyszínrõl az autóval elmenekült. A rendõr
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenve-
dett. A Gödöllõi Rendõrkapitányság országos
körözést adott ki F. László Lajos 58 éves német
állampolgár ellen. A Pest Megyei Ügyészségi
Nyomozó Hivatal hivatalos személy elleni erõ-
szak elkövetése miatt folytatja az eljárást.

101-ből 71 gépjármű vizsgázott le
hétvégén a Gödöllői Közlekedés-biz-
tonsági napon

2005. április 9-én, 9-14 óra között rendezte
meg a Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Gö-
döllõi Kirendeltsége és a Gödöllõi Rendõrka-
pitányság Balesetmegelõzési Bizottsága által
közösen szervezett közlekedés-biztonsági na-
pot. A Haraszti út alatti vizsgálóállomásra 101
gépjármû érkezett, amibõl 76 autó felelt meg a
jogszabályban elõírt mûszaki állapot kritériu-
mainak, és 71-en kérték is a kocsijuk mûszaki
vizsgájának a meghosszabbítását. 25 autó saj-
nos nem volt megfelelõ mûszaki állapotban,
azok tulajdonosainak kisebb-nagyobb javításo-

kat kell majd elvégez-
tetni a jármûveiken.

A közlekedés-biz-
tonságához nem csak a
technikai eszközök jó

állapota szükséges, hanem maga az ember is. A
rendezvény keretében KRESZ-lapokat tölthet-
tek ki a vállalkozó szellemû gépkocsivezetõk,
tesztelve ezzel a felkészültségüket, tudásukat.
75-en töltöttek ki KRESZ lapot, majd közülük
került kisorsolásra az alábbi tíz szerencsés 
nyertes, akik autóápolási ajándékcsomagot ve-
hetnek át 2005. május 2-6. között munkaidõben
a Gödöllõi Rendõrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztályán.

A nyertesek: Bankó Sándor (Gödöllõ); Tóth
Bordás László (Gödöllõ); Sovány György (Gö-
döllõ); Balogh Judit (Budapest); Keresztes Ró-
bert (Iszkáz); Ákoshegyi Zsolt (Szada); Kertész
Ferenc (Mogyoród); Molnár József (Gödöllõ);
Gergely János (Zsámbok); Fehér Károly (Gö-
döllõ).

Munkavégzés közben halt meg az
ács

2005. április 11-én, 14.05 órakor halálos ki-
menetelû munkahelyi baleset történt Veresegy-
házon. A Hegyláb utcában egy családi ház épí-
tésénél dolgozott K. László 54 éves ürömi lak-
helyû ács, amikor a csigalépcsõ felsõ védõkor-
látjának kiépítése közben leesett az emeletrõl.
A szerencsétlenül járt férfi olyan súlyos kopo-
nyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen
életét vesztette. A baleset körülményeit a Pest
megyei Munkavédelmi Felügyelõség, valamint
a Gödöllõi Rendõrkapitányság államigazgatási
eljárás keretében vizsgálja.

-kz-

Rendőrségi hírek

Rendőrt késelt meg...

Idén is sok szeretettel vár 
mindenkit az Alsó-parkban 

a majálison a 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

gödöllői szervezete. 
Aki találkozni szeretne 

DR. GÉMESI GYÖRGY 

polgármesterrel, annak
lehetősége lesz rá 10-12 óra

között.

Gödöllõ Város Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata

meghívja Önt és kedves családját a 
MAJÁLIS alkalmából rendezett 

CIGÁNYFESZTIVÁLRA

Színes, szórakoztató programok
10 órától

Családi sportnap

Helyszín:Városháza elõtti tér és a hátsó
parkoló, valamint a földszinti nagyterem
Idõpont: 2005. május 1. 10.30-14.00

Programok:
10.30: Notter Béla elõadása a földszinti
nagyteremben (Norvégia)
11.15: Futóverseny – rajt, cél a Városháza
elõtti térrõl, helye az Alsópark
11.30–12.00: Kutyakiképzõ iskola bemuta-
tója,
11.30–13.00: Kerékpáros ügyességi verseny,
tesztlap kitöltés; Kosárradobó verseny; Fut-
sal bemutató (9 éves korosztály) hátsó par-
kolóban; az NB I-be felkerült csapat bemu-
tatója.
12.00–13.00: Küzdõsportok bemutatói
13.30-tól: Eredményhirdetés

A kerékpáros ügyességi versenyen és a 
kosárra dobó versenyen egyéni és családi

verseny is lesz.

Május 1. LOMTALANÍTÁS 2005.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a lakó-
telepeken a lomtalanítás folyamatos, ezért kü-
lön gyûjtési idõpontokat nem hirdetünk meg.
Az új tömörítõlapos gyûjtõjármûvek alkalma-
sak arra, hogy az 1100 literes konténerek mellé
kitett darabos hulladékot, berendezési tárgyakat
is felszedjék, ezért kérjük a lakosságot, hogy a
lakótelepi lakásokban feleslegessé vált tárgya-
kat, lomokat a lomtalanítási akciótól függetle-
nül, azok keletkezésének pillanatában rakják ki
az állandó konténerek mellé, de úgy, hogy az
sem a gyalogos-, sem a jármûforgalmat ne za-
varja. Kérjük, hogy ömlesztett szemetet – pl.
építési törmeléket – ne tegyenek ki, mert azt így
nem áll módunkban elszállítani. Az ilyen hulla-
dékok céljára külön konténert szíveskedjenek
megrendelni. A családi házas övezetben a lom-
talanítás ez évben május 2-án kezdõdik  és aug.
5-ig tart.

Kihelyezés: május 2., hétfõ 
1-1 db konténer

Kossuth L. u. (Petõfi tér közelébe)
Kossuth L. u. (Dózsa Gy. u. közelébe)
Kossuth L. u. 42. sz. elé
Kõrösfõi K. A. u. 18. sz. elé
Kõrösfõi K. A. u. 32. sz. elé
Kõrösfõi K. A. u. - Táncsics M. u. sarok
Városmajor u. – Dózsa Gy. u. sarok
Városmajor u. – Szent Imre u. sarok
Széchenyi u. – Balassi B. u. sarok

A növényvédelmi elõrejelzés szerint április vé-
gétõl a gyapjaslepke-hernyók (lymantria dispar)
komoly kártételével kell számolni. A kártevõ
2003-ban még csak gócszerûen jelentkezett az
országban. A 2004-es évben tömeges felszapo-
rodását figyelték meg. Pest megyében az er-
dõkkel szomszédos területeken okoztak nagy
gondot a hernyók a rágásukkal.

Tömegével jelentek meg a fák kérgén elhe-
lyezkedõ tojáscsomókból. A tojáscsomókban
áttelelt peték nagy száma a tömegszaporodás
tényére hívja fel a figyelmet: és a tavalyinál jó-
val jelentõsebb hernyórágásra kell számítani

Alaktani leírása: egynemzedékes, pete alak-
ban telel, hernyói április végén, május elején
kelnek ki. A peték kb. 1 mm átmérõjû fémes fé-
nyû gömböcskék, melyeket a nõstények a pot-
rohszõrükkel fednek be és így úgynevezett pe-
tecsomókat képeznek. A lárvák (hernyók) alap-
színe többnyire szürkés, szõrösek. Kifejletten a
hím 40-50 mm-es, a nõstény akár a 60-75 mm-t
is elérheti. Testszelvényeinek háti részén, két
hosszanti sorban kék (elõl 5 pár) és piros, (hátul
6 pár) szemölcsöket viselnek. A szemölcsök a
hernyó oldalán is megvannak, de kevésbé fel-
tûnõek. A hernyó feje viszonylag nagy, sárgás
alapszíne barnán márványozott és két sötét
csíkkal tarkított. Selyemszálat képeznek, ennek
segítségével fejlõdésük korai szakaszában akár
több tíz kilométerre is elvitorlázhatnak. A her-
nyók általában 4-6 hét rágás (benne 4-5 vedlés)
után a törzsön, ágakon bábozódnak. A lepkék 2-
3 hét után, a nyári hónapokban kelnek ki.

Kártétele, tápnövényei: hazai fafajaink közül
fõ tápnövényei, melyek tömegszaporodását
elõsegítik a kocsányos tölgy és a csertölgy, ne-
mesnyár hidridek, gyertyán és a mézgás éger.
Rendszeresen és tömegesen lép fel, a molyhos-,
a vörös tölgyön, a füzeken és a vadgyümölcsö-
kön is. Különbözõ almatermésû, csonthéjas,
héjastermésû gyümölcsfajok, a szõlõ, közterü-
leti díszfák és díszcserjék, esetenként tûlevelû-

ek (erdei-, ezüst-, luc-, vörös- és jegenyefenyõ)
is lehetnek tápnövényei. Gyümölcsösökben szin-
tén legyengíti a fákat, ezáltal fogékonnyá teheti
õket más károsításokkal szemben és közvetve
jelentõs termésveszteséget, vagy a teljes termés
elvesztését okozhatja. 

Humánegészségügyi vonatkozások: hernyói-
nak szõre érzékeny bõrûeken, leginkább kis-
gyermekeken ritkán viszketést és bõrpírt, el-
vétve hólyagokat is okozhat. 

Védekezés: a hernyók ellen környezetkímélõ
készítményekkel (bacillus thuringiensis spóra-
szuszpenzió, vagy kitinszintézist gátló anya-
gok) eredményesen lehet védekezni. Legked-
vezõbb a fiatal hernyók (2. lárvastádium) ellen
idõzíteni a kezelést. Mindkét szercsoportról
tudni kell, hogy hatásuk nem azonnali, a perme-
tezés után a hernyók még bizonyos ideig táplál-
koznak és csak utána pusztulnak el. A baktéri-
umpreparátum az UV-sugárzásra érzékeny,
ezért lehetõleg a késõ délutáni órákban juttas-
suk ki. Hûvös, esõs idõben nem érdemes per-
metezni, mert a hernyók nem táplálkoznak és a
preparátum a levelekrõl lemosódik. A gyapjas-
lepke által leggyakrabban megtámadott csere-
sek, tölgyesek, de az erdõk általában is jelentõs
természeti értékeket hordozó ökoszisztémák,
melyekben csak környezetkímélõ szereket sza-
bad alkalmazni, azokat is csak gondos mérle-
gelés, illetve egyedi megfontolás alapján, de
ugyanígy a házikertben és a gyümölcsösökben
is.

Fontos megjegyezni, hogy a kezelés a fiatal
hernyók (2. lárvastádium) ellen a leghatéko-
nyabb! Az erdõkben elsõsorban légi úton, ki-
sebb területû parkokban, kertekben, lakott tele-
püléseken földi úton történõ kijuttatás javasolt.

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a
http://www.erti.hu/gyapjaslepke honlapon
rendszeresen frissített információkat olvas-
hatnak.

MEGHÍVÓ
A gazdatüntetések előzményei, lefo-
lyásuk, eredményeik.
Hogyan tovább…???

Előadók: 
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gaz-
daszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ)
elnöke, a demonstráló szervezetek és a tár-
gyaló delegáció vezetõje
dr. Ángyán József, egyetemei tanár, a SZIE
KTI igazgatója, a tárgyaló delegáció tagja
Bagi Béla, a MAGOSZ alelnöke, a demonst-
rációs bizottság elnöke
Péter Mihály, a demonstrációs bizottság tag-
ja, a „Gazdák terének“ (Felvonulási tér)
„polgármestere“.

AZ ELŐADÁS ÉS AZ AZT KÖVETŐ 
BESZÉLGETÉS IDEJE ÉS HELYE:

2005. MÁJUS 5., 18 ÓRA, gödöllői 
Petőfi Sándor Művelődési Központ

A belépõ 200 Ft/fõ, amely a terembérleti
hozzájárulást tartalmazza. 
Jegyigénylés: (30) 234-6116

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendező
gödöllői polgári körök!

Közfelhívás

Úszómester kerestetik
A Szent István Egyetem területén lévõ, városi
kezelésben mûködõ strandra végzettséggel ren-
delkezõ úszómestert keresnek. Az alkalmazás
idõtartama: 2005. május 28-tól augusztus 31-ig.
Érdeklõdni lehet a 20/319-1677-es telefonon.
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Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Április 11-18-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.
Április 18-25-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.

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

Állatorvosi ügyelet
Április 23-24.: dr. Csernai Ferenc, Mogyo-
ród, Rákóczi u. 7. Tel.: 20/945-7816.

Recept

HABOS-TÚRÓS

Hozzávalók: a tésztához: 1 tojás, 10 dkg mar-
garin, 1/2 csomag sütõpor, 30 dkg liszt, 1 po-
hár (2 dl) tejföl, pici só, cukor; a krémhez: 5 to-
jás sárgája, 30 dkg cukor, 1/2 kg túró, 3 pohár
tejföl, 1/2 citrom reszelt héja, 5 tojás kemény
habbá vert fehérjéje, õrölt fahéj
Elkészítés: a tészta: A margarint összemorzsol-
juk a liszttel, sütõporral, a csipet sóval és a csi-
pet cukorral. Ezután hozzáadjuk a tejfölt és a
tojást. Összegyúrjuk könnyen nyújtható tésztá-
vá. Margarinnal kikent, lisztezett tepsibe, vagy
sütõpapírra tesszük a kisujjnyinál vékonyabbra
nyújtott tésztát. A krém: A tojássárgákat és a
cukrot habosra kerverjük, hozzáadjuk a citrom
héját, az összetört túrót, tejfölt, majd a kemény
habbá vert tojásfehérjéket. Könnyedén össze-
keverjük. (Ha túl hígnak találjuk, kevés búza-
darát adhatunk hozzá.) Ráöntjük a tésztára,
majd kevés fahéjjal meghintjük. Elõmelegitett
sütõben, közepes lángnál 30 percig sütjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

– SZÍNHÁZI KÖZVETÍTÉS: 

SZAKONYI KÁROLY ADÁSHIBA C. SZÍNDARAB-
JA, A PREMONTERI SZENT NORBERT GIMNÁZI-
UM DIÁKJAINAK ELÕADÁSÁBAN

BELLA GRÁCIA 
SZALON

(A PETÕFI TÉR 3. SZ.  ALATT)

Kozmetika:
BELLA SZILVIA: 20/912-9732

HATLACZKI BEATRIX: 30/962-1336

Masszázs:
GERGÁCZ RÉKA: 20/320-5451

Fodrászat:
TÓTH KATALIN: 30/350-8852
DORNER ANITA: 30/283-6160

Néhány héttel ezelőtt már olvashatta-
tok egy-két gondolatot az alkoholról,
az alkoholizmusról, és akkor azt ígér-
tük, a témában megszólaltatunk egy
igazán szakavatott személyt. Nos en-
nek az ideje most jött el, olvassátok hát
figyelemmel az alábbi interjút, amit egy
kivételesen szerény és nagyszerű em-
berrel, Tibold Győzővel, a gödöllői Kék-
kereszt vezetőjével  készítettem.

– Elõször is szeretném megköszönni, hogy ren-
delkezésemre állt egy rövid interjú erejéig. Rög-
tön az elsõ kérdésem az lenne, hogy gyakorlati-
lag mit nevezünk alkoholizmusnak, mikortól
számít alkoholistának valaki?

– Vezetõink szerint, valamint a külföldi sta-
tisztikák is azt mondják és mutatják, hogy azt
lehet nevezni alkoholistának, aki már kötele-
zõen minden áldott nap iszik két-három pohár
bort, vagy ugyanennyi üveg sört. Itt például
olyanra is gondolok, hogy valaki buszsofõr, aki
12 órás szolgálatban nem fogyaszthat alkoholt,
mert más emberek életével játszik, de amint le-
száll a buszról, hazafele már „beugrik“ a kocs-
mába, vagy csak egyszerûen bemegy egy bolt-
ba és otthon például tévénézés vagy újságolva-
sás közben muszáj neki meginni azt, mert anél-
kül nem tud létezni. Itt még nincsenek nagy
gondok, ilyenkor még mindenki azt hiszi, hogy
ez még nem alkoholizmus. Ez a kezdet. És ak-
kor már egy bizonyos idõ után nem lesz elég a
kettõ-három, ez növekedni fog. Sörnél mond-
juk ötre, hatra, tízre, és mivel már az sem elég,
akkor bejön a képbe az erõsebb ital, például a
bor, de rendszerint a tömény ital. Ilyenkor a sör
már szinte csak mint kísérõ marad. Így süllyed-
het egyre mélyebbre az ember. És ebbõl nincs

visszaút. Sajnos, még az orvosoknak is el kell
ismerniük, hogy abszolút nem tudnak segíteni,
mert a gyógyszeres kezelés nem sokat ér. Én
magam is voltam kétszer elvonón, egyszer há-
rom, egyszer hat hónapig nem ittam, de mivel
az „ûrt“ nem töltötte ki semmi – a gyógysze-
rekkel nem elvonták az alkoholt, hanem egész
egyszerûen sokan nem mertek inni rá, attól fél-
vén, hogy esetleg valami halálos mellékhatása
lesz –, így ez a gyógymód nem igazán mûkö-
dik. Mivel az emberek alapjában véve társas lé-
nyek, ezért sok embernek a kocsma volt a társa-
ság és egyfajta görcsoldó is, ahol minden baját
elmondhatta. Azt nem lehet megmondani, hogy
ki miért szokik rá az alkoholra. Egy biztos: örö-
kölni nem lehet. Ebbõl az egészbõl egyetlen ki-
út van, és most már az orvosok is mindenkit a
Kékkersztes Misszióba küldenek, ami 1981-
ben alakult meg ismételten Magyarországon.
Ez a misszió a református egyház keretén belül
mûködik. Ez '82-ben vált Iszákos Mentõmisz-
szió Kékkereszt Egyesületté. Amúgy Magyar-
ország már az 1890-es években benne volt a
kékkeresztes mozgalomban, csak ezt 1947-ben
leállították, viszont ugyanaz a rendszer látta,
hogy nem tud mit kezdeni az alkoholizmussal,
és sorra zárták be az országban az addiktológiai
intézeteket, mivel azok semmilyen eredményt
nem tudtak felmutatni.

– Említette az elvonáskor keletkezõ kitöltet-
len „ûrt“. Ez az „ûr“ mennyire hasonlítható
össze más élvezeti cikkek leszokásánál keletke-
zõ hiánnyal, gondolok it, például a dohányzás-
ra?

– Van, akinél alkohol esetében ez a kényszer
sokkal erõsebb. Ám hadd mondjam el azt, hogy
az alkoholnál sokkal veszélyesebb a nikotin. Az
annyira alattomos, mert külsõleg nem látszanak

a jelek. Míg egy alkoholista dülöngél, beesik az
árokba az észrevehetõ, de amikor egy dohá-
nyosnál kiderül, hogy rákos, az már teljesen
visszafordíthatatlan. Ugyanúgy nem tudnak sza-
badulni abból sem. Én is megpróbáltam már
ezen a téren sok mindent, az akupunktúrától
kezdve a tapaszokig. A feleségem is sokfelé
volt kuruzslóknál és természetgyógyászoknál,
neki nyolc éve sikerült végleg leraknia az Úr Jé-
zus segítségével, úgy, mint nekem az alkoholt.
Most négy hete nem dohányzom, lehet hogy
most véglegesen sikerül nekem is letennem ezt
is.

– Kicsit más vizekre evezve, mit gondol róla,
hogy a napjainkban észlelhetõ fiatalkori alko-
holizálás, gondolok itt arra, hogy 13-14 éves
részeg gyerekeket lehet az utcán látni, mennyire
tudható be az ún. fiatalkori „lázadásnak“?

– Én nem tudom, ha õk ezt jó példának ve-
szik a szülõktõl, akkor nagyon szomorú va-
gyok, hogy õk is az alkoholban keresik az éle-
tük értelmét…nem, nem is azt. Inkább ez egy-
fajta felszabadultságot ad. Megnyitja a nyelvet,
más a viselkedése. Tegyük fel, hogy egy szóra-
kozóhelyen, egy diszkóban egy szolidabb fiú,
nem meri felkérni a kislányt táncolni. Ha már
megiszik két féldecit, vagy a mindenhol jelen-
lévõ kábítószert fogyaszt – amitõl ugyanúgy
nem fog tudni szabadulni, mint az alkoholtól,
függetlenül attól, hogy elõször csak kis mérték-
ben fogyasztja –, akkor már bátrabb lesz. Ha
csak egy kétéves adatot mondok, ami szerint
egymillió(!) ember van nyilvántartva Magyar-
országon, mint alkoholista, amiben már a fiata-
lok is benne vannak, már ez magában egy ször-
nyû dolog. Ugyanakkor hány olyan ember van,
aki nem fordult orvoshoz a problémájával. Ha
mindehhez pedig még azt is hozzáteszem, hogy
minden embernek van egy rokona, vagy ha csa-
ládban él, akkor kettõ-három, akkor az azt je-
lenti, hogy három-négy millió ember szenved
az alkoholizmustól (folytatjuk).

d and dzs

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

Van kiút a gödörből (1. rész)

Az 1995-ben létrehozott – és 1999-től
közhasznú Alapítvány működése nyi-
tott könyv önök előtt, hiszen a Szolgá-
lat hasábjain rendszeresen beszámol-
tunk a fontosabb eseményekről. Cé-
lunk változatlanul a súlyosan beteg gyer-
mekek családjainak anyagi támogatása. 

Alapítványunkhoz egyre több rászoruló fordul
segítséget remélve. Mi azt tudjuk elosztani,
amit az adózók 1 százalékos felajánlásaiból ka-
punk. Ennek az összegnek a többszöröse is ke-
vés lenne a felmerülõ igények kielégítésére.
Mit kérünk? A válaszom egyszerû: elõször is
mindenki éljen az adója 1 százalékos felajánlá-
sának lehetõségével. Másodszor: akinek nincs
különösebb elkötelezettsége, ajánlja fel adója 1
százalékát a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány
számára, hiszen annak teljes összegét a beteg
gyermekek javára használjuk fel. Most talán
olyan gondolatokat vetek papírra, melyeket rit-
kán írtam le. Örömmel fogadunk egyszeri na-
gyobb felajánlásokat is, vállakozók, cégek, kö-
zösségek adóalapjukból leírhatják az 1 száza-
lékot. A jótékonykodásban nálunk elõbbre járó
országokban különleges hagyománya van az
adakozásnak. Mivel az adózó nem tudja, hogy

ki a rászoruló, ezért megkeres egy olyan alapít-
ványt, mint a miénk. Befizeti adományát, ami-
rõl igazolást kap (mi is kérés nélkül adunk, csak
kérjük feltûntetni az adószámot). Ezt azután le-
írja az adóalapjából, mint ahogy nálunk is lehe-
tõvé teszik ezt a törvények. A különbség csak
az, hogy míg nálnuk ennek elõfordulása szinte
egyenlõ a nullával, addig ez nyugaton minden-
napos, megszokott, társadalmilag elismert ese-
mény. Családi összejöveteleknél, házassági év-
fordulóknál, név- és születésnapok megünnep-
lésénél, esküvõknél, keresztelõknél természetes
dolog egy-egy alapítvány támogatása. Temeté-
seknél a virágmegváltás szokásos, a ravatahoz
egy-egy szál virágot hoznak, de a kiválasztott
alapítvány számlájára befizetik azon drága ko-
szorúk árát, amelyek 2-3 nap múlva a gyászoló
család költségén szemétként kerülnek elszállí-
tásra. Gondolkodjunk el ezen! 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Számítok adomá-
nyaikra, és arra, hogy a fenti tanácsaim egyik-
másikán elgondolkodnak. 

Elõre is köszönöm megértõ együttmûködé-
süket.
ADÓSZÁMUNK: 18670945-1-13 
CÍMÜNK: GÖDÖLLÕ, PETÕFI U. 1.
DR. MAKRA CSABA, A KURATÓRIUM ELNÖKE

Tíz éves a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány

1 százalékos támogatás

Ezúton szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik gyógyszer mellékhatásaként
kialakult súlyos betegségem elviselésében mellettem álltak. Kiemelten szeretném megköszönni

a Segítség Közalapítvány (BBRT: 10103836-13223239-00000003), és a Lumniczer Sándor
Közalapítvány (OTP: 11742049-20301004-00000000) támogatását. Segítségükkel könnyebb lett
elviselnem a bezártságot, valamint tanulmányaim folytatásához is technikai segítséget biztosítottak.

Befejezésül szeretném megkérni azokat, akiknek lehetõsége van, támogassák az elõbbi
alapítványokat adójuk 1%-ával is, ezzel is segítve az alapítványok további hatékony mûködését. 

Köszönettel, Zoli

Mély meghatottsággal köszönjük min-
denkinek, akik szeretett férjem
elvesztésében osztoztak enyhíteni fáj-
dalmunkat. 
Nándori Albertné Máté Magdolna és
családja

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Gödöllői Piac Kft (Gödöllő, Szabad-
ság út 3.) pályázatot hirdet a városi
piac csarnoképületének emeletén
lévő üzlet bérleti jogának megszer-
zésére-2005. május 1-jétől. 
A pályázaton a városi piac (296 hrsz.)
csarnoképület galériáján lévõ 210. sz. 4,8
m2 alapterületû üzlet (butik) 2005. decem-
ber 31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ
meg, mely évente meghosszabbítható. Az
üzletben iparcikk, textil, üvegáru, lábbeli,
bõrdíszmû, ajándék, papír-írószer, kozmeti-
ka-illatszer, elektronikai cikkek, sportárú,
sporthorgászati,-kempingcikkek kiskeres-
kedelmi, ingatlanközvetítési és egyéb szol-
gáltatói tevékenység folytatható.
Bérleti díj: 23.704 Ft+áfa/hó/üzlet. 
Kaució: 2 havi bérleti díj/üzlet.
A bérlemények megtekinthetõk a piac nyit-
vatartási ideje alatt (7-18-ig, szombaton: 7-
13-ig) Gödöllõ, Szabadság út 3. sz. alatt.
Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a
piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve
a 06/30-503-0777-es vagy a 06/28-422-019-
es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. április 25., hétfõ, 10 óra. 
Eredményhirdetés, szerzõdéskötés:
2005. április 26., kedd, 9 óra. 

Gödöllői Piac kft.



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 23. (SZOMBAT) KÖZTÁRSASÁG ÚT (SOROMPÓ), 8-10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 29. (PÉNTEK) 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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Bár a fajta származása legalább a XVII. szá-
zad elejéig nyúlik vissza, a gordon szetter
igazi kitenyésztõjének Alexandert, Gordon
negyedik hercegét tekinthetjük. A herceg ön-
álló skót vadászkutya fajtát akart kialakítani,
amelyet a nehéz felföldi terepviszonyok kö-
zött is megbízhatóan lehet alkalmazni. Alap-
vetõen ennek köszönhetõ, hogy egy
igazi gordon szetter még napjaink-
ban is erõteljesebb felépítésû, vasta-
gabb csontozatú, mint egy ír vagy
angol szetter. Alexander olyan va-
dászkutyát akart, mely kevésbé ke-
cses és elegáns, de jóval ellenállóbb,
kitartóbb, és sokoldalúbban használ-
ható, mint a többi szetterfajta. 

Feje hosszú és mély, szépen har-
monizál a testével. Orrtükre fekete,
szeme barna, fülei hosszúak, lelógó-
ak, amelyeket hosszú, enyhén hullá-
mos, finom szõr borít. Nyaka izmos,
szikár. Koponyateteje domború,
amely arra enged következtetni,
hogy az angol vérebnek is része volt
a fajta kialakításában. Tartása elegáns, marja
erõteljesebb a többi szetteréhez képest. Tör-
zse rendkívül arányos, háta izmos, ágyéka
rövid, mellkasa viszont mély, de nem széles.
A végtagok egyenesek, párhuzamosak,
ugyanakkor jól izmoltak, és erõsek. Színe
ragyogó szénfekete, cserbarna rajzolatokkal.
A kanok marmagassága átlagban 56-64 cm,
míg a szukáké 56-61 cm. Testtömegük 24-33

kg között mozog. Egy gor-
don szetter alomban várha-
tóan általában 6-8 kiskutya
születik, a fajta élettartama
pedig 10-14 évre tehetõ.

Ez a fajta kiegyensúlyozott, nyugodt, álta-
lában nem agresszív. Híres jó alkalmazko-
dóképességérõl, és rendkívül szociális. Egy
értelmes és engedelmes kutyáról van szó, aki
csendes is egyben. Ami miatt viszont nem
szerencsés lakásban tartani, az az óriási
mozgásigénye. Mivel eredeti rendeltetése

szerint mezei és vízi vadászkutya, szüksége
van a rengeteg mozgásra. Valamelyest tar-
tózkodó az idegenekkel szemben, gazdájá-
hoz azonban szinte fanatikusan ragaszkodik.
A gordon szetter pedig szeretetével csak
erõsíteni fogja gazdájában a fajta iránti ra-
jongást.

Következik: a groenandel
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A gordon szetter

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!

„TJ“
2 éves keve-
rék szuka

„Cézár“
1 éves keve-
rék kan

1 éves kaukázusi
juhász kan

1 éves puli
keverék kan

1 éves keve-
rék szuka

Felhívás

Jártunkban-keltünkben vettük észre ezt a munkagépet, amely ezúttal nem az el-
kerülőút építésén, hanem a gödöllői Petőfi téri parkoló rendbetételén dolgozott.
A VÜSZI Kht. megbízásából végezte el a javítási munkálatokat a belváros ingye-
nes parkolójában. Reméljük, hogy ennek köszönhetően az autósoknak keve-
sebb okuk lesz bosszankodni!

JJáárroomm  aa  vváárrooss tt .. .. ..
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AVÜSZI Kht. a kertvárosi övezetekben kísérleti
jelleggel folytatja a rendszeres, hetenkénti zöld-
hulladék-begyûjtést (a lakosságot szórólapokon
is tájékoztatták minderrõl). A vegyes háztartási
hulladéktól különválasztott biohulladékot (kerti
növények származékait, fûnyesedéket, zöldség-
maradványokat, lombot) térítésmentesen elszál-
lítják. Akukaedényektõl elkülönítetten zsákokba
rakott növényi hulladékot hétfõi napokon gyûj-
tik be, a biohulladékot azonban nem a kommu-
nális szemetet elszállító jármû viszi el, hanem
késõbbi idõpontban egy másik. Amennyiben
zsákokba nem férõ, nagy mennyiségû zöldhulla-
dék keletkezik, az saját fuvareszközzel az ökör-
telek-völgyi lerakóba szállítható, ahol lerakási
díj felszámítása nélkül átveszik (nyitva hétfõtõl
péntekig 7 és 15 óra között, szombaton 7-tõl 12
óráig). A VÜSZI ezúton is kéri az érintett öve-
zetek lakosait, hogy a zöldhulladékot ne kever-
jék a háztartási hulladék közé, hanem elkülönít-
ve, hétfõnként helyezzék ki az utcára. Azöldhul-
ladék gyûjtésével kapcsolatos esetleges kérdé-
sekkel a 410-988-as telefonszám hívható.      D. M.

Zöldhulladék

Elkülönítve
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ÁLLÁS
*Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai kisegítő nő jelen-
tkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel ren-
delkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem. Tel.:
06/20-472-3919.
* Titkárnő jelentkezését várjuk, angol nyelvtudással és alapfokú
számítógép ismerettel. Tel.: (30) 9509-396.
*Gödöllői Hyundai márkakereskedés értékesítési asszisztens munkatársat
keres adminisztrációs munkakörbe. Jelentkezni lehet, telefonon történő
egyeztetés után Cím: Gödöllő, Szabadság út 179. Tel.: 28/514-145
* Gödöllői Hyundai márkaszerviz gyakorlattal rendelkező karosszéria
lakatos munkatársat keres. Jelentkezni lehet, telefonon történő egyeztetés
után. Cím: Gödöllő, Szabadság út 179. Tel.: 28/514-145
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését vár-
juk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Számítástechnikust keresek napi 4 órás munkára. Érd.: 20/9156-351.
* Árufuvarozói engedéllyel és max. 3,5 tonnás zárt tehergépkocsival ren-
delkező alvállalkozókat keresünk. Tel.: 28/523-311.
* Önállóan dolgozni tudó víz-, gáz-, és központi fűtésszerelőt állandó
munkára, hosszú távra felveszek. Csak képzett szakemberek jelentkezését
várom, kiemelt bérezéssel. Tel.: 30/9523-678.
*Mogyoródi gumiszerelő műhelybe gyakorlott gumiszerelőt keresünk. Tel.:
30/990-1114.
* Gödöllői ruhaszalonba agilis, nyugdíjas hölgyet keresünk. Szükséges var-
rónői vagy szabómesteri szaktudás. Érdeklődni a 06-30-9529-987 vagy
06-28-410-035 telefonon lehet.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, raktárost és anyag-
mozgatót felveszünk. Fényképes önéletrajzot kérünk: 2112 Veresegyház,
Pf. 61.
* 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.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését vár-
juk. Tel.: 06/20-466-6504.

* Gödöllőn nyíló fagyizóba fiatal, ápolt, női munkatársat keresek májusi
munkakezdéssel. Tel.: 20/423-6335.
* Gödöllői iroda fiatal, agilis, dolgozni szerető ADOBE INDESIGNER programot
kezelni tudó tördelő-szerkesztő-adminisztrátort keresünk főállásba. Érd.:
20/439-5949.
* Gödöllői és szentendrei irodánkba fiatal, agilis, dolgozni szerető hirdetéssz-
ervezőket keresünk hosszú távra főállásba. Érd.: 20/439-5949.
* Gödöllői lakásfelszerelés üzletbe eladót keresek májusi kezdéssel. Tel.:
20/999-5574.
* Érettségivel, jó kommunikációs készséggel, B+PAV II jogosítvánnyal munkát
keresek anyagbeszerzői, gépkocsivezetői, eladói munkakörökben. Tel.: 30/2969-
618.
* Gödöllői virágüzletbe gyakorlattal rendelkező virágkötőt felveszek. Tel.:
20/340-9641.
* Középkorú egészségügyi végzettségű, leszázalékolt nő tiszta erkölcsi
bizonyítvánnyal idős személy gondozását, esetleg gyermekfelügyeletet kötetlen
időben, Gödöllő területén vállalom. Jelentkezését várom 14-20 óra között a
28/430-474-es telefonszámon.
*Önálló munkavégzésre képes villanyszerelőt és segédmunkást keresek. Gödöllő
és Gödöllő környéki lakosok előnyben. Érd.: 30/949-3326.
*Gödöllői munkahelyre számítógépes ismeretekkel rendelkező agilis kolléganőt
keresünk ügyintéző-szervezői-pénztárosi munkakörbe. Tel.: 20/9417-627.
*Nyugdíjas kertészmérnök kerti munkát vállal. Tel.: 30/9770-593.
* INGATLANREFERENST keresünk Fót, Mogyoród területre, gödöllői Citycartel
franchise irodánkba. Feladatok: az eladandó ingatlanok feltérképezése,
szerződéskötés, értékesítés. Elvárásaink: megbízható, leinformálható múlt és
jelen, szakmai rátermettség, jó kommunikációs készség, szorgalom. Technikai
feltételek: saját gépkocsi, mobiltelefon, digitális fényképezőgép. Amit kínálunk:
hosszú távú partnerség, önálló vállalkozási lehetőség. Referenseink tiszta
jutalékos rendszerben dolgoznak, szerződéses formában. Érdeklődni lehet a 06-
70-513-6150-es telefonszámon, önéletrajz küldése: v.viktor@citycartel.hu

INGATLAN
*Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75 nm, 2 szoba
összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és
társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
*Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, tele-
fon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385 
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában kiadó egy kétszobás lakás. Tel.: (70) 331-
7291, (1) 251-3911
* 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 kertben, 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 
* A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új építésű, 173 nm-es (2
szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs, tároló) eladó vagy értékeggyeztetéssel
kisebb gödöllői lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750 nm-es közművesített
saroktelken, 90 nm-es, három szobás, garázsos, felújított családi ház eladó.
Irányár: 27,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN, a horgásztó mellett, 828 nm-es bekerített üdülőtelek, rajta 50
nm-es házalappal, villannyal, fúrt kúttal eladó. Irányár: 3,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/510-225, 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 cserélhető. Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasutállomás közelében 950 nm-es
közművesített, gondozott telken lévő téglaépítésű családi házban egy
80 nm-es két szobás (garázs, pince) és  egy 90 nm-es 3 szobás (
garázs , pince , műhely, ipari áram)  különbejáratú lakrész  eladó, vagy
környékbeli halastóra cserélhető.   Irányárak: 12  mFt és 17,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen parkosított telken
280 nm lakóterületű, 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 melléképülettel eladó.
Irányár: 26,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, gondozott 975 nm közművesített telken, 120 nm
Irányár: 26,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐ lakóterületű, négy szobás, kertes ház garázzsal, 70 nm melléképület-
tel eladó. belvárosában új építésű házban öt szoba + nappalis klimatizált lakás
hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 3. emeleti  67 nm-es, 2 és fél szobás,
étkezős, dupla erkélyes, konvektoros, alacsony rezsijű lakás eladó vagy egy 40
nm-es lakással együtt a város központban kertes házra cserélhető. Irányár: 15,2
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 2. emeleti 40 nm-es, 1 és fél szobás, kon-
vektoros, jó állapotú lakás eladó eladó vagy egy 67  nm-es lakással együtt a város
központban kertes házra cserélhető. Irányár: 11,1 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* ELADÓ *öröklakásokat, házakat keresünk* ügyfeleinknek akár közvetítői díj
nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-
KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191
*Nyugatihoz közeli 43 nm-es, 1,5 szoba, konyha+étkezős magasföldszinti lakás
9,5 MFt-ért ELADÓ, CSERÉLHETŐ gödöllői lakásra! 06 (30) 619-9043
*Mátyás Király utcai duplakomfortos, osztott telkes családi ház garázzsal 19,5
MFt-ért  ELADÓ! 06 (20) 513-5191
**Kampis téren* 21,8 MFT-ért 73 nm-es földszinti kétszoba amerikai konyhás;
tetőtéri 58 nm-es (40,24 hasznos) 2 szobás lakás 14,9 MFt. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043
*PALOTAKERTEN négyemeletes társasházban 61 nm-es magasföldszinti, erké-
lyes 2,5 szobás lakás *családi okok miatt* ÁRA ALATT ELADÓ 11,5 MFt-ért.
FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (20) 513-5191
* Kazinczi körúton ELADÓ IV. emeleti téglaépítésű, konvektoros, azonnal
költözhető lakás 10,5 MFt. FIX áron saját pincetárolóval. 06 (30) 619-9043
FeMa-KoNT Ingatlaniroda.
* *MUNKÁCSI UTCAI magasföldszinti, napos, 51 nm-es felújítandó 2 szobás,
konvektoros öröklakás saját pincetárolóval ELADÓ 9,8 MFt-ért! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda: 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191.
*Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es telken
eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős.
Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat
beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
*Blahán szép fekvésű, építési telek eladó. Iá.: 11,5 mFt. Tel.: 30/255-7973.
*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, garáz-
zsal 694 nm-es telken eladó. I.ár: 24,3 mFt. Érd.: 8-19 óráig: 70/580-9308,
70/593-0427.
*Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 3 szobás összkomfortos,
180 négyszögöl telekkel családi ház. Nagy melléképület, 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.
* SŰRGŐSEN eladó Gödöllőn, központhoz közel egy 55 nm-es felújított, azonnal
költözhető lakás, hitelügyintézéssel. Tel.: 06/20-966-8157 vagy 485-538.
* GÖDÖLLŐN négylakásos társasházban 2 szoba + nappali + 1 szobás lakás,
előkerttel, 28 nm-es terasszal, Dryvit szigeteléssel eladó. Gödöllői 2 szobás lakást
beszámítok. Iá.: 19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.

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

-Kertvárosban 250 nöl telken, 1985-ben épült,
nappali + 4 szobás családi ház 23 MFt.
-Kertvárosban 694 m2 telken 127 m2-es, 3 szobás
családi ház, garázzsal 24,3 MFt.
-Kertvárosban 711 m2 telken 105 m2-es, 3 szobás,
sátortetõs családi ház 26 MFt. 
-Belvárosban földszinti, 27 m2-es iroda, igényes
berendezéssel 7,4 MFt.
-Fenyvesben szép belterületi 733 m2 telek, víz, vil-
lany közmûvekkel 8,5 MFt.  
-Egy szobás, 44 m2-es, 3. emeleti lakás,
költözhetõen 9,5 MFt.
-Központban 2 szobás, elsõ emeleti, azonnal
költözhetõ lakás 12,5 MFt.
-Veresegyházán igényes, 2003-ban épült, 120 m2-
es, nappali + 3 szobás családi ház 925 m2 telken,
dupla garázzsal 31 MFt.
-Zsámbokon 432 nöl belterületi telek, 6 éves
fenyõültetvénnyel (ezüst és luc) 5,5 MFt.
-Vácszentlászlón 450 nöl belterületi, építési telek 0,8MFt.
-Szilasligeten 709 m2 belterületi telek, lakható 25
m2-es téglaházzal 14 MFt.
-Domonyvölgyben 550 m2 üdülõtelek, 91-ben
épült hangulatos, fûthetõ faházzal, víz, villany,
telefon közmûvekkel 4,5 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

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

A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.

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

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

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* 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.
* Gödöllő egyik legszebb részén 610 nm-es panorámás, parkosított telken,
2 lakásos, lakható rész 220 nm, családi ház sok extrákkal eladó (medence,
kandalló, szauna, stb.). I.ár: 49,5 mFt. Tel.: 20/9148-885.
* 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 bér-
beadó! Irodának, üzletnek is alkalmas. Érdeklődni: 28/420-285, 20/939-
0841.
* Gödöllő központjában, téglaépítésű házban 50 nm-es, magasföldszinti,
felújított lakás eladó. I.ár: 285.000 Ft/nm. Érdeklődni lehet: 20/511-
3974.
* 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 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.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 millió Ft.
Tel.: 70/531-3166.
* 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 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.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület,
garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítunk.
Tölgyfa utcában telek eladó. Tel.: 20/476-8647.
*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.
* 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, kétgen-
erációs 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.
*Sürgősen ELADÓ Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti 2 szobás lakás áta-
lakítva, felújítva. I.ár: 12,0 mFt. Tel.: 06-20-3289-666.
*Eladó 2 db egymással szomszédos telek a Szent Antal hegyen örök panorámá-
val, 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.
* 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 előkert-
tel, 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.
* 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, azonnal 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 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban, központhoz
közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
* Eladó a Csanakban - Gödöllő panorámás, csendes részén építkezés alatt lévő
125 nm pinceszint + földszint + tetőtér beépíthetőséggel, érvényes építési
engedéllyel rendelkező 500 nm telek. I.ár: 15.5 MFt. Érd.: 70/3823-112.
* 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, tele-
fonos, 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.
*GÖDÖLLŐ CENTRUMÁBAN 73-ban épült 3 szobás, 100 nm-es családi ház 200
nöl telken eladó. I.ár: 30 mFt. Tel.: 70/333-4671. Gödöllői földszintes, 2 szobás
lakásra értékegyeztetéssel cserélhető!Apróhirdetés felvétele a KKossuth L .  u .  1ossuth L .  u .  1 .  a latt.  a lat t
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* 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 sarok-
telken, 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.
*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.
*Gödöllő, Erzsébet Királyné krt-i 55 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás, felújított, azon-
nal 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 Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, 2 és félszobás, erkélyes,
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 vízórával, tele-
fonnal, kábeltévével, külön tárolóhelyiséggel. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: 30/9504-901,
28/417-537.
* Irtványban bőtermő kert művelésre kiadó, fele termény ellenében. Tel.: 430-
776 (este); 70/333-4735, Gergelyné.
*Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 06/20-468-1423.
* Eladó 1250 nm földrész Gödöllőn a Marika telep környékén, a Fenyves alsó
részén. Tel.: 28/410-808.
* Eladó! Vácszentlászlón 880 nm-es telken konvektoros, 2 szobás, 100 nm-es
családi ház, melléképülettel. I.ár: 8,2 mFt. Érd.: 20/538-9005.
*Sürgősen eladó Gödöllő Szent János utca 28-ban másfél szobás lakás, azon-
nal beköltözhető, tehermentes. Érd.: 20/386-7377 vagy este 28/421-462.
*Gödöllő központjában, kastélyra néző ablakokkal 1. emeleti, erkélyes, 2 szoba
összkomfortos öröklakás sürgősen eladó. I.ár: 15 mFt. Tel.: 30/357-4935,
28/419-769.
* Isaszegen 543 nm-es telken 100 nm alapterületű, tetőtérbeépítéses családi
ház melléképülettel, kúttal eladó. Nappali + 1 szoba, 3 félszoba. I.ár: 17,9 mFt.
Tel.: 20/2011-094.
* Eladó! Tóalmáson, gyógyfürdőhöz közel szintes kőnyaraló. Három hálószoba,
nappali, konyha, két fürdőszoba, külön wc van benne. Érd.: 70/294-5711.
*3,5 millió Ft-ért Dányban 666 nm telek eladó. Tel.: 28/464-147.
*Gödöllő központjában, a János utcában, téglaépítésű házban egyedi fűtésű, 30
nm-es, 2. emeleti, erkélyes garzonlakás eladó. Tel.: 430-635.
* Eladó 100 nm-es, földszintes, 3 szobás családi ház, tágas, világos hely-
iségekkel. Parkosított, rendezett kerttel, garázzsal. Nyugodt, csendes, aszfalto-
zott, rövid kis utcában. Aszódon. I.ár: 21 mFt. Tel.: 30/449-5636.

*Szilasligeten 110 nm alapterületű, kétszintes ház eladó. 700 nm telek, kiváló
közlekedés (3-as főút, M3, HÉV 5 perc séta). 22 mFt. Tel.: 30/611-4033.
* Eladó Gödöllőn 120 nm családi ház, saroktelken garázs, pince, teljes
összközmű. 27.000.000 Ft. Érd.: 30/488-7674, 30/650-2194.
* Gödöllőn 120 nm-es családi ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, garázs, mel-
léképületek, ásott kút, ipari áram, 990 nm telekkel 23,5 mFt irányáron. Tel.:
20/224-9660.
* Aszódon 1,5 szobás, 50 nm-es földszinti lakás eladó. I.ár: 8,2 mFt. Tel.: 70-
279-0393.
*Eladó a János utcában 1 szobás, földszinti, felújított lakás 9,1 mFt, másfél, 2
szobás, 1-2. emeleti, gázos lakáscsere is érdekel. Tel.: 20-333-8957.
*Sürgősen eladó Gödöllőn, János utcában 61 nm-es lakás. I.ár: 14 mFt. Tel.: 70-
562-5515.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás terasszal, beépített
bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
*Gödöllőn 140 nöl építési telek eladó. Antalhegyi út 113. Érd.: 20-318-6620.
*Sürgősen eladó Bp. VI. kerületi 74 nm-es, felújított, konvektoros, 4 m belma-
gasságú, 2. emeleti lakás a Nyugatihoz közel. I.ár: 15,5 mFt. Tel.: 30-6062-821.
* Sürgősen eladó ár alatt, anyagi okok miatt Gödöllő-Öreghegyen 120 nm
lakóterületű családi ház panorámás helyen, 360 nm telekkel. I.ár: 21 mFt. Tel.:
30-6062-821.
*Bagon eladó beköltözhető 80 nm-es, összkomfortos, téglaépítésű családi ház
520 nm telken, csendes utcában. Jó közlekedési lehetőségek, szilárd burkolatú
utak. I.ár: 11,2 mFt. Tel.: 70-535-4165 vagy 19 óra után 469-525 telefonokon.
*Gödöllő központi kertvárosi részén, az aszfaltos, összközműves (csatorna, gáz)
Zrínyi utcában családi okok miatt 2 és félszobás családi ház cc. 200 nöl-es
telekkel eladó. Érdeklődni egész nap: 06-70-578-4667.
* Aszódon eladó 33 nm-es, felújított, egyedi fűtésű, 1 szobás téglalakás.
Kocsibeálló, kerthasználat, pince + tároló, egyedi konyha, jó közlekedés. I.ár:
7.100.000 Ft. Érd.: 30-269-3339.
*Eladó Gödöllő központi részén 9 lakásos, téglából épült házban egyedi fűtésű,
magasföldszinti, 3 szobás lakás tárolóval. Érd.: délután 28/410-870.
*Kelemen László utcában közműves építési telek eladó. Rét - Röges - Rigó utca
- autópálya között, még nem beépíthető telek eladó. Tel.: 20-3760-529.
*Másfél szobás csendes lakás eladó a János utcában, egy tégla építésű ház 3.
emeletén, gázfűtéssel. Azonnal beköltözhető, szép kis lakás. Tel.: 30-403-4780,
20-9388-424.
*Gödöllő Nagy László u. 4. sz. alatt 160 nm lakóterületű családi ház 27 mFt-ért
eladó. Tel.: 30-9445-751.
* Gödöllőn, a kertváros szívében elérhető áron eladó 4 szoba összkomfortos,
emeletes családi ház külön garázzsal, 200 nöl telken, bejárat két utcáról. Jó
parkolási lehetőség. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn, Hársfa utcában 2430 nm építési telek teljes közművel eladó. Tel.:
28/413-061 vagy 30/856-9444.
*Gödöllő kertvárosában, új építésű kész ház 150 nm + 50 nm pince, automata
garázskapu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer, központi porszívó és légkondí-
cionáló beállással eladó akár 26 m Ft-ért. Tel.: 70/315-8840.
*Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás teljesen felújított
lakás. Iá: 12,9 mFt.  Tel.: 20/919-4870
*Gödöllőn, a Zengő utcában 803 nm-es építési telek eladó. I.ár: 14,5 mFt. Víz,
gáz a telken van. Tel.: 20/2082-194.



12 Gödöllői Szolgálat 2005. április 21.

* Eladó áron alul, sürgősen Gödöllő-Palotakerti igényes, 61 nm-es, parkra néző
erkélyes öröklakás. Ár: 11,2 mFt. Tel.: 20/542-9288.
*Remsey körúton mélygarázsban BEÁLLÓ eladó. Érd.: 70/389-1792.
*Gödöllőn, a Valkói út mellett 2 db, egyenként 1000 nm-es, szántó művelődési ágú
telekingatlan eladó. I.ár: 1,3 mFt/db. Érd.: 20/2097-931.
*Sürgősen eladó Gödöllőn, Szent János utcában jó állapotú, 1. emeleti, 41,7 nm,
1+1 félszobás, tehermentes, társasházi lakás. Téglaépület, konvektoros, francia
erkéllyel, 4 nm zárható pincerésszel. I.ár: 10,4 mFt. Tel.: 30/655-7511.
* XVI. kerületben (Mátyásföldön) az Erzsébet-ligetben I. emeleti, 62 nm-es, 2
szobás, déli fekvésű nagy erkélyes, egyedi fűtéses, tégla építésű, nagyon jó állapotú
lakás. Iá: 15,4 mFt. Érd.: 0620/9194-870
*Gödöllőn 1707 nm-es területen 80 nm-es, felújításra szoruló ház eladó. I.ár: 15
mFt. Tel.: 70/262-5970.
*Eladó 6m Ft-ért 3 szoba összkomfortos ház, gáz, víz, villany van közös udvarban.
Ugyanitt szobabútor, előszoba bútor, rekamié, két fotel eladó, nagyon szép, jó
állapotú. Gödöllő, Rákóczi út 24. Tel.: 20/921-3357.
* Gödöllőn, felújításra szoruló családi ház központban, a Blahán felújított ház,
Peresben egy telek eladó. Tel.: 30/2634-798, 30/432-0638.
*Gödöllőn, Kossuth L. utcában magasföldszinti, 55 nm-es felújított, egyedi felsz-
ereltségű, átalakított öröklakás eladó. Beépített konyha, hidromasszázskád,
kanadai tükörajtós beépített szekrény. I.ár: 13.000.000 Ft. Tel.: 30/377-6364, du.
*Gödöllőn 4 lakásos társasházban 110 nm-es lakás előkerttel, 30 nm-es terasszal
eladó. Lakótelepi lakást beszámítok. I.ár: 19,5 mFt. Tel.: 70/592-7601.
*Eladó Gödöllőn, János u. 48., 93 nm-es, másfél szobás kábeltévés, redőnyös, par-
kettás lakás. Ára: 12 mFt. Tel.: 30/591-3971.
* Központban működő étterem szakácsot keres. Tel.: 20/3550-008, 30/528-
8845.
*Eladó Aszódon 764 nm panorámás építési telek. A telek előtt összközmű. I.ár: 5,5
mFt. Tel.: 20/9759-156.
*Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es + 65 nm
fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3 teraszos, szintes
igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehet-
séges). I.ár: 29 000 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.

*Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám alatti 82 nm-
es, földszinti lakásom. 3 szobás, nappalis, erkélyes, konvektoros, parkettás,
különálló garázzsal. Tetőtér beépíthető. I.ár: 19 mFt. Tel.: 28/416-599, 20/238-
1393.
*Gödöllőn a Rögesben, teljesen alápincézett, háromgenerációs nagy családi ház
340 nöl telken ÁRON ALUL eladó. Tel.: 20/203-5827.
*Eladó Gödöllőn, Kör utcában 1. emeleti, jó fekvésű, szép állapotú lakás. 1+2 fél-
szoba, 69 nm, gázkonvektor. I.ár: 15 mFt. Érd.: 20/9808-905.
*Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nappali) 1. emeleti,
déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 70/521-
0261, 70/946-2598.
* 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 szem-
ben)
* 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 szem-
ben)
*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, fiata-
los 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. 
* Veresegyház egyik legszebb részén szilárd burkolatú útról megközelíthető,
összközműves, 16x50 méteres építési telek eladó. Reg.szám:4169   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, gázkonvektoros, 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, kon-
vektoros, 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, konvektoros,
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 elegan-
ciával 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)   
* Budapesti ügyfeleink részére eladó építési telkeket keresünk Gödöllő és
környékén. Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Gödöllőn a Királytelepen 130 nm alapterületű, 3 szoba összkomfortos,
felújításra szoruló családi ház, 700 nm-es telekkel. Iá: 12,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn a Harasztban 2 lakásos társasházban, 71 nm alapterületű, 2 + fél
szobás családi ház, szerkezetkész állapotban lévő tetőtérrel, 500 nm-es
telekrésszel. Iá: 16,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 40 nm-
es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott telekkel. Iá: 17,8 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2 lakásos társasházban, 5 szobás, 2 konyhás, 2
fürdőszobás, teljesen felújított 2 szintes családi ház pincével, garázzsal, 70 nöl-
es parkosított telekrésszel. Iá: 24,9 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 fürdőszobás 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 ren-
dezett 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, garázzsal, 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 Blahai dombon 90 nm alapterületű, nappali + 3 és fél szobás, 2
fürdőszobás tetőteres családi ház, 600 nm-es telekkel. Iá: 35 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870

*Gödöllőn a Kazinczy krt-on, II. emeleti 64 nm-es, 1 + 2 x fél szobás, jó állapot-
ban lévő, déli fekvésű, erkélyes lakás. Iá: 11,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn  a Szent István téren 58 nm-es, 2 szobás, részben felújított , erkélyes
lakás. Iá: 12,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a János utcában földszinti, 54 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás, saját
tárolóval. Iá: 12,5 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
* 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 
* Gödöllőn a Fenyvesi részen 1460 nm-es (20 m széles), ikerház építésére is
alkalmas, déli fekvésű építési telek 10000 Ft/nm áron. 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 összkomfortos
külön bejáratú lakóház, fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 7,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870 
*Gödöllő vonzáskörzetében, zöld övezetben összesen 82 nm lakóterű, nappali +
2 szobás, tóra néző tetőteres lakóház, saját stéggel, pincével, garázzsal, 800 nm-
es parkosított telekkel (örökzöldek, sziklakert, kerti sütő). Iá: 16,8 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 összkom-
fortos 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 
*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 fél-
szobás 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.ingat-
lanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Nagyfenyves, felújítandó, 130m2-es,
1nappali+2szobás+3félszobás sorházi lakás. 2fürdőszoba, 14m2-es háztartási
helység, 25m2 tároló, 12m2 terasz, 24m2 garázs, parkosított telek. Irányár:
22,9MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Kertváros, felújított, 85m2-es, téglaépítésű,
1nappali+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
*LAKÁS SŰRGŐSSEN ELADÓ! Gödöllő -Pál László közben, felújítandó, 43m2-es,
magasföldszinti, 1és félszobás, konvektoros fűtésű lakás eladó. MINDEN
MEGOLDÁS ÉRDEKEL! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Egyetem mögött, téglaépítésű, jó állapotú, 74m2-es, 2+fél-
szobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2 panorámás terasz,
25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba (152m2), +
garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező
hitellehetőséggel, szoc-pol, Ár: 27,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* 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, bútorozott lakás
hosszú távra, igényes bérlőnek kiadó. Tel.: 06-30/553-1729.
*Kiadó külön bejáratú szoba-konyhás lakás. Tel.: 411-045.
*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.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal, tároló hely-
iségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/9459-939. 
* Igényes kialakított 180 nm-es lakás nagy garázzsal, parkosított kerttel 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.
* Gödöllőn albérlet kiadó! Szoba + konyha, rezsivel együtt 45.000 Ft. Érd.:
30/2735-206.
*Gödöllőn 3 szobás kertes családi ház bútorozatlan garázshasználattal 70eFt +
rezsiért VI. 1-től kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel.: 20/532-3871.
* Gödöllő központjában, 10 emeletes ház 5. emeletén bútorozatlan lakás
kábeltévével hosszú távra kiadó. 50.000 Ft + rezsi/hó. Tel.: 70/529-5044.
*Galgamácsán 42 nm-es földszinti, összkomfortos lakás hosszú távra 37eFt +
rezsiért kiadó. Érd.: 30/5550-943.
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*Gödöllő központjában 80 nm-es családi ház hosszú távra kiadó irodának vagy
lakásnak. Érd.: 20/9613-925.
* Gödöllő belvárosában a Szent István lakóparkban, téglafalas, 2. emeleti két-
szobás összkomfortos, bútorozott lakás kitűnö közlekedéssel, igényes, nem
dohányzó személyek részére hosszú távra kiadó. Tel.: 70/364-8514.
*Gödöllő belvárosában 2,5 szobás, 60 nm-es felújított, bútorozott lakás hosszú
távra kiadó június 1-től. Érd.: 20/212-1350.
*Gödöllőn 1 szobás, bútorozott lakás alacsony rezsivel igényeseknek kiadó. Tel.:
70/450-3897.
* Keresek 44 nm-es 2 szobás, összkomfortos lakás 12 nm-es, bútorozott
szobájába férfi lakótársat. Érdeklődni lehet a 30/854-0083 telefonszámon 15-
20 óráig.
*Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1 szoba +
nappalis bútorozatlan, új építésű lakása csak igényesnek, hosszú távra.
Tel.:30/9617-621.
*Gödöllő központjában másfél szobás felújított, gázkonvektoros, alacsony rezsi-
jű, egyedi mérőkkel felszerelt, azonnal beköltözhető lakás hosszabb távra kiadó.
Kaució szükséges. Garázs megoldható. Tel.: 20/356-3032, 28/421-842.
* Gödöllői Kazinczky körúti 2 szobás lakásba lány lakótársat keresek azonnali
költözéssel. Tel.: 30/625-5155 vagy 20/549-6773.
*1 szobás összkomfortos családi ház kiadó Ibolya utcában. Érd.: 20/450-7402,
28/412-846.

KIADÓ
* Bérelnénk Gödöllő és vonzáskörzetében kiadó büfét vagy kocsmát. Tel.:
30/495-9145.
* Ikergarázs egyik fele kiadó a Kossuth L. utcában. Tel.: 20/458-2002.
*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, a Petőfi udvarban 55 nm-es üzlet kiadó. Érd.: 70/535-
4474.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úton a zöld társasházban üzlethelyiség kiadó. Tel.:
30/9344-525.
*Hosszú távra garázs kiadó a János utcában. Érd.: 06/20-459-8265.
*Gödöllő városközpontjában, forgalmas helyen 56 nm-es üzlethelyiség ügyvédi,
ingatlan irodának, fodrászat, kozmetika, pedikür, masszázs szalonnak, orvosi
rendelőnek, vagy bármilyen üzleti tevékenységre (nagykereskedőnek) KIADÓ.
Érd.: 28/414-149, 411-245, 30/310-4126.
* Remsey krt-i, kb 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Tel.: 20/9420-
455.
*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, üzletnek, rak-
tárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
*Gödöllő belvárosában 16 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási lehetőséggel, irodá-
nak, üzletnek május 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.

SZOLGÁLTATÁS

*Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* *HITELÜGYINTÉZÉS* Kedvező kamatozású kölcsönök új és használt lakásra
akár már 3 hét alatt! Mimindent egy helyen: FeMa-KoNT Ingatlaniroda:  06 (20)
513-5191.
* * SZÖVEGSZERKESZTÉS* FOTÓNYOMTATÁS * SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS*
Nagy kapacitású és munkabírású számítógépes adatrögzítést, névjegykártya- és
szórólapkészítést, fotó-, és pólóra vasalható matricák tervezését, nyomtatását
vállaljuk. 06 (20) 513-5191
*ÚJRA MEGNYÍLT: ÉVA MŰKÖRÖMSZALON. Szolgáltatásaim: HAGYOMÁNYOS,
FRANCIA, JAPÁN MANIKŰR (új), PEDIKŰR, MŰKÖRÖMÉPÍTÉS vezető márkájú
alapanyagokkal (új), DÍSZÍTÉS SZÍNES ZSELÉKKEL (új). Új cím: 2100 Gödöllő,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2. Nyitva tartás: H-Sz-P 12-20 óráig, K-Cs 9-16-ig, Szo 9-
13-ig. Mindenkit szeretettel várok! Nyitás április 25-én. Tel.: 30/305-6038.
*Utánfutókölcsönzés. TEL.: 20/340-4861.
* Kertépítést, kertrendezést, kertészeti munkákat, öntözőrendszer telepítést
vállalok! Érd.: 06-70-944-2377.
*Egészséges életmód WELLNESS témakörben vásárlókat, partnereket keresek.
Nem házalás! Tel.: 20/381-6977.
*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, harmónikaajtó,
napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: (20)
3685-888.
*VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés, elektro-
mos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékc-
sere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-
542, 20/450-6198, 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép
bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás, csaptelepek
cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK:
lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet
gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004. 
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását,
csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy 20/9947-715.
*Épület- és bútorasztalos munkák. Konyhabútorok, beépített szekrények, lépc-
sők, nyílászárók gyártása. Antik bútorok felújítása. Laminált parketta lerakása.
Tel.: 30/222-4228.
* 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.
*GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt köröm, elhalt

hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok szakszerű kezelése, ápolása. 25 év sza-
kmai 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 dobo-
zok, 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, gyepszellőztetés 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.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-, gáz-,
központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
*SZJA fizetésre kötelezetteknek állami támogatás lehetőségéről tájékoztató a
gödöllői Polgármesteri Hivatalban április 26-án ,17 órakor. Tel.: 06/70-281-7111.
* 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, sikerdíjazás-
sal. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A válasz: FRONESIS. Tel.: 30/263-6938.
*Építőipari kft generál kivitelezést vállalja. Tel.: 20/449-0647.
* 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, villamosfelújítása. Érd.:
20/2272-936.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás garanciával. Ingyenes felmérés. Tel.: 30-360-
9516. Szabó Zsolt.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüvegezést,
tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel.
Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.
*Hat hetes FAT-FREE fogyi klub (budapesti szakemberek irányításával) indul a
Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/A - a vasútállomással szemben).
Állapotfelmérésre jelentkezés az alábbi telefonszámokon: 414-068, 06-20-
9511-138.
* Társasházi képviselők! Társasházak könyvelését vállalom. Tulajdonosonkénti
egyenlegek nyilvántartása, éves elszámolás, beszámolók, éves tervek, pályáza-
tok készítése. Tel.: 30/415-4246.
*Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár csere,
méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466;
(20) 371-9862; 411-293.
* Szobafestés-mázolás-tapétázás. Minőségi munka korrekt áron, bútormoz-
gatással, fóliatakarítással, tisztán. Cégeknek is. Tel.: 20/5944-574, 28/418-591.
* Személyi jövedelemadó bevallások elkészítését vállalom. Kft, bt, egyéni vál-
lalkozó, EVA-sok könyvelése. Regisztrált mérlegképes könyvelő. Tel.: 30-415-
4246.
*Jó művészi érzékű, maximalista, kooperatív fotós vállal esküvői fotózást egye-
di igényekkel, albummal 45 ezer Ft-tól. Ugyanitt rendezvények, tablók, portrék,
hirdetések, szórólapok stb fotózása és nyomdai előkészítése. Meghívók is! Tel.:
70-333-4671 (egész nap), Hegedűs Gábor.
*Óriási akció az Éva Szalonban! 12-15 óra között 50%-kal olcsóbban barnulhat
minden kedves régi és új vendégünk. Egyéb szolgáltatás: fodrászat, műköröm.
Cím: János utca 38. Tel.: 30-280-4670.
*Festés, tapétázás, tetőszigetelés, javítás, előtetőkészítés, parkettázás, laminált
padlólerakás, hidegburkolás. Kérem hívjon, velünk jól jár! Tel.: 30-499-4068.
*FOGORVOS! Dr. Fajtha György, Gödöllő, Kossuth L. u. 32. I/1. R.: hétfőtől pén-
tekig du. és szerda de. Bejelentkezés: 30-934-9255.
*MAGÁNSZEMÉLY, kilépés előtt, kérheti díjmentes tanácsunkat, kérheti továb-
bi elképzelésének finanszírozását. Időpont egyeztetés: 06-30-9244-186.
*BUDAPESTI és PEST MEGYEI kisvállalkozásoknak kiemelten kedvező mikrohi-
tel lehetőség, türelmi idővel. Időpont egyeztetés: 06-30-9244-186.
*Konténeres sittszállítás. Mitru Fuvar Bt. Tel.: 30/248-3485.

ÁLLAT
*Rövidszőrű magyar VIZSLA gazdát keres. Kb 2 éves, kan. Simulékony és gyer-
mekszerető, lakásban tartott. Családi okok miatt. Sürgős! Tel.: 20-388-4126.

OKTATÁS
*Masszázstanfolyam indul Gödöllőn május 7-től. A tanfolyamról tájékoztatást a
70/331-0958, és a 70/330-4694 telefonszámokon kérhet.
* TOP-TAN: Angol kezdő nyelvtanfolyam indul délelőtt, középhaladó és haladó
este, spanyol és német kezdő délután. Felkészítő a PITMAN, ECL és Origo
nyelvvizsgára. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel.: 423-744; 30-224-75-63.
* Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú csoportunkba.
Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar, alkalmi és állandó felügyelet.
Jelentkezés: folyamatosan, előzetes bejelentkezés telefonon. Jegenye
Gyermekház, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 57/B. Tel.: 06/30-525-9645.
*Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak,
egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* ABC eladó, kereskedő - boltvezető, vendéglátó üzletvezető OKJ-s intenzív,
hétvégi képzések Veresegyházon, részletfizetéssel. Tel.: 30/857-7300.
*Jogosítványát nem tudja melyik képzőszervnél szeretné megszerezni? 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 vál-
lal. A délelőtti órákban is. Tel.: 30/948-5871.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és irodalom tantár-
gyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és
középszintű érettségire felkészítés formájában. Tel.: 410-683, vagy 30/380-
2608. 
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*Magánénekoktatás (hangképzés). Tel.: 20/974-5205.
*Felkészítés olasz szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára. Tel.: 30/474-1306.
*Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal. Tel.: 30/658-6284.
*Németnyelv oktatást vállalok. Hétvégén is. Tel.: 30/625-5155.
* TAGFELVÉTEL. Orosz katonai harcművészet. Nagy Csaba. Tel.: 30/543-
7578.

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

ADÁS~VÉTEL

* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum adagoló
kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: (30) 292-3580
* Lapelemes bútor, felnőtt bordásfal és húzódzkodó nagyon olcsón eladó.
Gödöllő. Tel.: 30/964-1437.
* Hagyatékot, régi bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, zsidó kegytár-
gyakat vásárolnék. Tel.: 20/250-3485.
* Kis ABC felszerelése - elektromos mérleg, látványhűtők, mélyhűtőláda, 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.
* Eladó használt alumínium radiátorok, gáz villanybojler, gázkazán, bontott
faablakok. Tel.: 30/6832-827.
* Eladó 23 db betonlap 210x70-es, 15 cm magas, 500 Ft/db. Tel.: 20/804-
1739.
* 120 literes, 1 évig használt Hajdú típusú villanybojler 15.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/587-9386.
*Eladó Siesta gázmelegítő 9000 Ft, 11 kg-os palackra szerelhető gázmelegítő
6000 Ft. Hold. út 2. Tel.: 70/363-2972
* Eladó jó állapotban lévő 2 db ágyneműtartós, kattanós rekamié, 1 db
dohányzóasztal, árban megegyezünk. Tel.: 28/411-088, 30-336-5279.
*N51 Simson 220 V fűnyíró + szegélyvágó olcsón eladó. Tel.: 20-545-4243.
* Építkezésből kimaradt új tangó natur cserép eladó, 500 db. 100 Ft/db. Tel.:
20-585-0056.
* Eladó 2 db felnőtt méretű, jó állapotban lévő ágyneműtartós heverő, 7000
Ft/db. Érdeklődni: 06-30-236-3722 munkanapokon 17 órától, hétvégén egész
nap.
*Eladó BMX17 gyermekkerékpár, Polsi Fiat 126-hoz tetőcsomagtartó, szobai
csillár + 2 falikar, gyerekmagasító ülés autóba. Tel.: 30-4424-555.
* Eladó olcsón terménydaráló - 16 kalapácsos, szieszta kéményes fali fűtő,
kisméretű terménydaráló, cserépkályha - olajfűtésű, kávédaráló. Gödöllő, Móricz
Zs. u. 12. Tel.: 412-629.
*Gidák és kecskék eladók. Tel.: 416-131, este 7 után.
*Gyomírtó akció! Totális gyomirtásra gufozátok: Glialka 2 dl 580 Ft 200 nm-
re, Glialka 1l 2430 Ft, Dominator 1l 1780 Ft, Glyfos 1l 1660 Ft. Kukorica
gyomírtó: Erunit profi 1l 3520 Ft 2000 nm-re, 5l 14700 Ft. Kószó János
Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 28/419-051.
* Colonial 11 db-os dolgozószoba megosztva is, hálószoba komplett csillárok,
háztartási gépek, egyéb bútorok eladók. Tel.: 30/9770-593.

*Sertés, hízó eladó. 120-130 kg-os. Tel.: 56/422-830.

JÁRMŰ , ALKATRÉSZ
*AUTÓT KERESEK 1995-ös évjárattól, 4-5 ajtós, legalább 1 év vizsgával, max.
2000 kcm-ig. CSAK SÉRÜLÉSMENTES, MEGKÍMÉLT AUTÓ ÉRDEKEL
1.400.000,-Ft-ig ! 06 (30) 218-6300
* 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.
* 1997-es Opel Corsa Van kisteher-gépkocsi kifogástalan műszaki állapotban
eladó. I.ár: 380 ezer Ft. Tel.: 30/466-9122.
* Eladó 87-es Opel Corsa friss műszakival, tulajdonostól. I.ár: 155000 Ft. Tel.:
70/940-4651.
* Eladó: 2105-ös kocka Lada, 2000 ccm-es, fiat motorral, sportváltó és kiipu-
fogó, 140 LE, új gumik, forgalmi, törzskönyv. Ár: 320 ezerFt. Tel.: 70/704-8394.
*Eladó Renault Midliner, 7,5 tonnás autószállító. Személyautó csere is érdekel.
Tel.: 70/704-8394.
*Eladó 126 Polski Fiat. Tel.: 28/410-808.

* 2002-es Skoda Fabia extrákkal (állítható ülés, kormánymagasság, fűthető
külső tükrök, rádiósmagnó, légzsák, elöl légterelők) garnitúra téligumival eladó.
I.ár: 1,9 mFt. Érd.: 20/586-2841.
* Eladó! Skoda Felicia 1.9 diesel 2001. 10., fehér, 88000 km, első tulajdonos,
garázsban tartott, vonóhorog, légzsák, szinezett üveg, rádiósmagnó, központi
zár, immobilizer. 1.490.000 Ft vagy 700.000 Ft és 850.000 hitelátvállalás,
37.000 Ft/hó. Tel.: 70-3311-733.
*Sürgősen eladó 94-es évjáratú s.zöld Mazda 121 típusú személyautó. Tel.: 30-
6062-821.
* Eladó Seat Ibiza 1.2-es injektoros, katalizátoros, 90-es évjárat, megkímélt
állapotban. I.ár: 320.000 Ft. Érd.: 06-20-251-1356.

EGYÉB
*Hogyan fogyhat egyszerűen, egészségesen, éhezés nélkül? Díjmentes tanác-
sadás GÖDÖLLŐN. Tel.: 30/9738-734.
* PENTIUM II-III-as SZÁMÍTÓGÉPEK és alkatrészek ÜZLET FELSZÁMOLÁSA
MIATT egyben, vagy alkatrészként is ELADÓK!!! (28) 410-324, (30)218-6300.
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Meghívó
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum, valamint az Éjszakai Sportbajnokság
Egyesület szeretettel vár minden érdeklődőt április 29-én
17 órára a Művelődési Központba a nemzetközi fair-play ván-
dorkiállítás megnyitójára. 
A fotókból álló kiállítás kuriózum, amely az elismerésben eddig részesített magyar sportolókat
mutatja be.
A kiállítást megnyitja: dr. Gémesi György polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság alel-
nöke. Vendég: Németh Károly válogatott asztaliteniszezõ, a legutóbbi díjazott magyar sportoló

Pingpongozz, ne drogozz!
NYITÓBULI: április 29.,
18 óra, Trafo Club

Gödöllőn is indul a Magyar Éjszakai Sportegyesület Bajnokság, amelynek
keretében minden péntek este éjszakába nyúló asztalitenisz bajnokság lesz.
Célja: minél több diák és fiatal vegyen részt péntek éjszakánként a sportolásban és egyben fel-
hívjuk a figyelmet az aktív szabadidõ eltöltésére, amely a drogprevenciót szolgálja. 
Az összejövetelek minden pénteken 20 órától lesznek a Török Ignác Gimnázi-
um tornatermében, illetve minden hónap utolsó péntekén a Trafo Clubban
(Palotakert).
Fellépő: a gödöllõi IRMA zenekar. Vendégek: dr. Faragó Sándor (pingpong doki), Németh
Károly (válogatott asztaliteniszezõ)
A megfáradtakat finom büfé várja. Várunk minden 10 évnél idősebb fiatalt, esetleg pingpongozni szerető szülőket!

A Lokálpatrióta Klub szeretettel meghív minden érdek-
lődőt a 2005. MÁJUS 7-ÉN, szombaton 14 órakor kezdődő

Polgármesteri válogatott – Papok csapata 
jótékonysági mérkőzésre

valamint az azt követõ kötetlen beszélgetésre a gödöllõi Táncsics Mihály úti labdarúgó pályára. 
A mérkőzés kezdőrúgását dr. Beer Miklós váci megyéspüspök végzi el.

A belépés ingyenes, a helyszínen az új római katolikus templom építésének javára adományok be-
fizetésére nyílik lehetőség.

ÁPRILIS 22. Labdarúgás: városi kispályás
II.o.: Círió – Speed, GEAC pálya,17 óra
Albérlet – Traffic, GEAC pálya, 18 óra

ÁPRILIS 23. Labdarúgás: NB III.: Jász-
berény – Pelikán FC, 16.30.

ÁPRILIS 24. Diákolimpia–Ritmikus Sport-
gimnasztika, Hajós Iskola, 10 óra

ÁPRILIS 25. Futsal: Gödöllõi Futsal Klub
–Temesvári Hús, Domaszék, 20 óra, Diák-
olimpia–Kézilabda III. kcs. lány, Tiszaszent-
márton, 13 óra, Labdarúgás: városi kispá-
lyás II.o.: Viktória – Traffic, GEAC pálya, 17
óra; Círió – Denevér, GEAC pálya, 18 óra

ÁPRILIS 26. Labdarúgás: városi kispályás
I. o.: Amatõr – Aréna GLC pálya, 17 óra,
Papp M. – Szeméremajax, GEAC pálya, 18
óra

ÁPRILIS 27. Diákolimpia – Félpályás foci,
III. kcs., GEAC, 14 óra; Labdarúgás: városi
kispályás I.o.: BF. Vill. – Rubau 98, GLC
pálya, 17 óra, Dinamic – Barcelona, GLC
pálya, 18 óra

Heti Sport

Az országos mezeifutás diákolimpia
döntőjét nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg Gödöllőn. Az ország legjobb
általános és középiskolás versenyzői
közül csaknem kétezren futottak a re-
pülőtéren. Az előző évekhez hasonlóan
ismét nagyszerűen szerepeltek a gö-
döllői atléták a diákolimpia döntőjé-
ben. Bajnok lett az Erkel IV. korcsopor-
tos fiú csapata, ötödik helyen végeztek
az Erkel III. korcsoportos lányai és
hetedik legjobb eredményt érte el a
Líceum VI. korcsoportos leány csapata.

A legfiatalabb lányok versenyében Balogh Bar-
bara (Oroszlány) nyert Gyürkés Viktória (Bp.)
és Takács Anna (Gyõr) elõtt. Csapatban a Szé-
kesfehérvár nyert, második a Dunaújváros, har-
madik a Békéscsaba lett. Ebben a kategóriában
ötödik helyen végzett az Erkel csapata: Duczan
Eszter, Kalmár Tímea, Ofella Edit, Simon Lilla,
Ulakics Enikõ. A fiúknál a gyöngyösi Palotai
Péter lett a bajnok, 2. Matkó Csaba (Dunaúj-
város), 3. Búza Bence (Gyõr). A csapatversenyt
Kecskemét nyerte Harkány és Kõszeg elõtt. A

negyedik korcsoportban Varga Réka (Szeged)
vehette át az aranyérmet, 2. Szobonya Nikolett
(Abony), 3. Sali Dominika (Rábapaty). Csapat-
ban: 1. Abony, 2. Budaörs, 3. Szekszárd. A fiúk-
nál Kállai Dániel (Veszprém) volt a leggyor-
sabb, 2. Páli Márk (Tatabánya), 3. Bákány And-
rás (Bp.). Csapatban kiváló teljesítménnyel el-

sõ lett a  gödöllõi Erkel Ferenc Általános Iskola
87 ponttal: Czindrity Attila, Dékány Jenõ, Hor-
váth Bálint, Kovács Gábor, Ágoston Máté, ed-
zõ: Gadanecz György. A gödöllõi csapat nagy
fölényét jelzi, hogy a második helyezett Dom-
bóvár pontszáma 225, a harmadik Dunavecse
pedig 229 ponttal lett bronzérmes.

Az ötödik korcsoportban Kostyál Ágnes
(Oroszlány) végzett az élen, 2. Kovács Zsófia
(Gyöngyös), 3. Bartalis Zsófia (Bp.). A csapat-
versenyt Budapest nyerte Tatabánya és Dunaúj-
város elõtt. A fiúknál miskolci siker született: 1.
Kékesi Károly, 2. Molnár Gábor (Kaposvár), 3.
Korányi Gergõ (Bp.) edzõ: Gadanecz György.
A fiúknál Vác lett a bajnok, 2. Kaposvár, 3.
Miskolc.

A hatodik korcsoportos lányoknál Erdélyi
Zsófia (Aszód) volt a leggyorsabb, edzõ: Ga-
danecz György. Második Badis Anissa (Gyõr),
harmadik Nagy Mónika (Veszprém). A csapat-
versenyt a Veszprém nyerte a Gyõr és a Tata
elõtt. A Református Líceum csapata (Burgyán
Anna, Gyõri Blanka, Klincsek Krisztina, Má-
csai Anna, Paulusz Bogáta) a hetedik helyen
végzett, edzõ: Gerényi Péter, testnevelõ: Má-
csai Tamás. A fiúk versenyét Bene András
(Pécs) nyerte, 2. Minczér Albert (Veszprém), 3.
Takács Dávid (Veszprém). Csapatban a Pécs
végzett az élen, 2. Veszprém, 3. Budapest.

-esztí-

Országos mezeifutó-verseny

Bajnok az Erkel fiúcsapata

A női Extraligában megkezdődött a rá-
játszás. Az első négy helyért folyó küz-
delemben  a BSE nyert a Nyíregyháza
ellen (3:1), a Kecskemét nagy csatában
kapott ki a Vasastól (0:3). Az alsó ház-
ban a Jászberény kiütötte az Angyal-
föld együttesét, a Miskolc pedig le-
győzte a Gödöllőt.

A 25 éves jubileumát ünneplõ gödöllõi röplab-
dacsapat Miskolcon vendégszerepelt a hétvé-
gén. Az ötödik-nyolcadik helyért folyó párharc
elsõ mérkõzésén a remekül irányító Papizsansz-
kaja vezérletével magabiztos gyõzelmet aratott a
hazai együttes. Az AGRC csapata hullámzó tel-
jesítményt nyújtott ezen a napon. Az elsõ szett
elején tetemes elõnyt szerzett a Miskolc (14:4),
amit nem sikerült ledolgozni. A második játsz-
mában 11:6-ról feljött a Gödöllõ 12:11-re, de
ezzel el is lõtték a puskaporukat a vendégjáté-
kosok. Egyedül a harmadik játszma alakult iz-

galmasan. Ebben a szettben fej-fej mellett ha-
ladt a két csapat (9:9, 19:18) és 24:24 után há-
rom játszmalabdája volt a Gödöllõnek. A vég-
játék a miskolciaknak sikerült jobban, így 1:0-
ás vezetést szereztek a két gyõzelemig tartó
párharcban. 

A következõ mérkõzés Gödöllõn lesz április
21-én, csütörtökön 18 órakor a SZIE csarnok-
ban. A harmadik mérkõzés idõpontja: április
23., szombat, 17 óra Miskolcon.

-sz-

Női röplabda Extraliga

Vezet a Miskolc

Miskolc 100 nézõ, v.: Csizmarik, Bodrogi.
Miskolc: KOVÁCS ESZTER 11, PAPI-
ZSANSZKAJA 13, Szûcs 4, PUSKÁS 11,
Lengyel 11, MÁTRAI 9, csere: Németh
(liberó), Kovács Edina 4. Edzõ: Kerekes At-
tila. 
Gödöllõ: Gudmann 1, Kovács 8, Balogh 5,
VARGÁNÉ 9, KOVALJOVA 15, Kurucz 9,
csere: Magyar 4, Szabó: Edzõ: Hollósy László.

MVSC-MISI – Architekton GRC 
3:0 (18, 19, 27)

Hajós Kupa – leány kosárlabda torna

A Gödöllõi Kosársuli szervezésében leány kosárlabdatornát rendeztek a Hajós Alfréd Általános Is-
kola csarnokában. A 9-10 éves fiatal kosarasok nagy lelkesedéssel játszottak és szép kosarakat dob-
tak. A Hajós Kupát a Gödöllõi Kosársuli kék csapata nyerte. A Gyöngyös végzett a második helyen,
harmadik a Gödöllõi Kosársuli fehér csapata, a negyedik  pedig Hévízgyörk lett. A díjakat Zsolnay
Gyöngyi, a magyar válogatott volt játékosa és Pánker László, Gödöllõ város sportreferense adta át.

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a „Mar-
gita 344,2“ turisztikai és Sport Egyesület
tagjai  országos versenyeken is kimagas-
ló eredményeket érnek el. Most két 15
éves  fiú remekelt.

A múlt hét végén a Mecsek lejtõin, Magyarszéken
rendezték a Pannon Kupa 2005. downhill futamát.
Klement Péter második és ifj. Pálffy Tibor a har-
madik helyezést érték el a kategóriájukban.

– Milyen sportot takar a DH? – kérdeztük Kle-
ment Pétert.

– Sokak szerint a legõrültebb terepkerékpáros
sport. Egy hegy tetejérõl egyenként indítják a ke-
rékpárosokat. A pályán sok természetes és mester-
séges akadály, ugrató,  „letörés“ mellett rengeteg
kanyart alakítanak ki. Az a gyõztes, aki a legrövi-
debb idõ alatt éri el a célt.

– Nem túl veszélyes ez a sport?
– Nem veszélyesebb, mint bármelyik technikai

sport. Persze itt is kötelezõ a védõfelszerelés.
– Elégedett vagy a második helyezéseddel?
– Ha valaki elõre mondja, hogy életem elsõ DH

versenyén a 2. helyen végzek, nem hiszem el.
Büszke vagyok, hogy csak egy helybeli versenyzõ
elõzött meg, aki nagyon jól ismerte a pályát. 

– Hogy értékeled a kategória  3. helyezést? –
kérdeztük ifj.Pálffy Tibort.

– Én is nagyon örülök, de ez jobb is lehetett vol-
na, ha ez nem az elsõ DH versenyem. Az idõmérõ
edzésen 20 másodperccel vezettem. A rutintalan-

ságom  miatt a
felázott, csú-
szós, sáros  pá-
lyán  kockáztat-
tam, hibáztam és

bukás lett a vége. Ezzel az eséssel együtt az elsõtõl
5, a második helyezettõl 2 másodperccel marad-
tam le. Most már megtanultam, hogy nem nekem
kellett volna kockáztatni, hanem azoknak akik
mögöttem vannak. Legközelebb már okosabban,
higgadtabban versenyzek.

– Mikor lesz a következõ verseny?
– Április 29-30-án lesz Szekszárdon, ezen is sze-

retnék részt venni.                                                               pt

„Margita 344,2“

Érmek a downhill ob-n

Díjugrató lovasverseny

A Gödöllői Lovas Sport és 
Hagyományőrző Közhasznú

Egyesület 
szeretettel meghív minden érdeklõdõt 

2005. május 1-jén az 
Alsóparkban megrendezésre

kerül díjugrató lovasversenyre

Versenyszámok: B/I., B/II., B/III., C/II.–
Opel Kupa
Helyszín: Gödöllõ, Alsópark Világfa
Idõpont: 2005. május 1., vasárnap, 9 óra
Ebédidõben az isaszegi Szent Márton Lovas-
hagyományõrzõ Egyesület egy XIX. századi
huszárkarusszelt mutat be.
A verseny fõvédnöke: dr. Gémesi György,
Gödöllõ város polgármestere
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KICSI ÉNE-

KESMADÁR

HANGUTÁNZÓ

SZÓ
MULATSÁG RÓMAI 1100

AMPER ÉS TEMPUS NITROGÉN

RÓMAI 1 SUGÁR RÓMAI 50 6

2 3 4
LEVÁLIK

EGY RÉSZE!

INDIAI

NÕI RUHA
FOGSZÁM

PÁZSIT
KÖZÉPKORI

STÍLUS

GRAMM
FLUOR,

GERMÁNIUM

IZOM-

KÖTÕJE
DÉL

IJEDJEN

VARRÓ-

ESZKÖZÜNK

ÚJPESTI

SPORTKLUB

NÉVELÕ

HOSSZÚSÁG

JELE
ÉSZAK

ZORRO
KÖZÉPEN

ÁLL!

KÖR
SZEM.

NÉVMÁS
REPÜL

NEM AMAZ ELDALOLÓK KUTYA

FÉLIG!

L. Y. É.

HURKÁT

FÕZNEK

MEZÕSÉG

HANGZÓI

LOCSOL

HULLADÉK

IPSZILON OXIGÉN

HAJLÍTOTT

SZÖG

ÁLLÓVÍZ,

FORDÍTVA

FÉKÚT

KÖZEPE!

AZ ARSENAL

BECENEVE

KEVERT

BENZIN!
NEWTON

NULLA

ULTRAKÖNNYÛ

REPÜLÕGÉP

EGÉRFÉLE

RÁDIUSZ

ÁSVÁNYVÍZ-

FAJTA

ELLENÁLLÁS

JELE

BECSAP
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J
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AUTÓJELE 5

CSUK

TÖRÖK

KATONAI

RANG VOLT

RÓMAI 5
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AUTÓJEL

JÓD
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AUTÓJEL

KOSARAK
ANGOL

LÉTIGE

MAGOT

SZÓR

KÖZÉPEN

ÖBLÖS!

ÉVSZAKA
BIZONY-

TALAN

VÁLLALATI

NEHÉZSÉGI

GYORSULÁS

ÜGYELETESÉVSZAKOT

BELSÕ

BELSEJE!
KERGETISZÉN

ÚJ-ZÉLANDI

ÉS SPANYOL

AUTÓJEL

T. Ö. I. CSÜCSÜL
SZAMÁR-

HANG Y

TALMI J
SZOVJET

TEHERAUTÓ-

TÍPUS

Devecseri L.: Lassú táncot jár a szél

Beküldési határidõ: 2005. április 28.

A 12. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Elmúlt a tél, itt a tavasz / Minden bokor

újraéled / A földbõl a virágokat / Elõhúzzák a
tündérek.“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû
utalványát nyerték: Balogh Antalné, Kör u.
2., Sárvári Jánosné, Dózsa Gy. u. 39.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõ-
adására 2 fõ részére belépõt nyert: Sas
István, Nyárfa u. 3.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Pálinkás Gábor, Erzsébet királyné
krt. 26.

A Trafó Club belépõjét nyerték: Kiss Anikó,
Erzsébet királyné krt. 27., Furulyás Hajnal-
ka, Peres u. 15.

Tisztelt Olvasóink!
Lassan közeledik az adóbevallás határi-

deje, ezért fordulunk ismét Önökhöz. A Gö-
döllõi Szolgálatot kiadó Magyar Önkor-
mányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány –
mint civil szervezet – jogosult a személyi
jövedelemadó 1 százalékának igénylésére. 

Hetilapunk sok vihart megélt már, de min-
dig egyre törekedett: a hiteles és korrekt tá-
jékoztatásra. S teszi ezt 13 éve, ingyen, min-
den háztartásba eljuttatva a lapot. 

Nem egyszer kértük már a tisztelt olvasók
segítségét, akik mindig siettek kérõ sza-
vunkra. Ennek meg is volt az eredménye, s
egyben azt jelezte számunkra, hogy szükség

van a Gödöllõi Szolgálatra. Lehetõségeink-
hez mérten próbáljuk ezt meghálálni Önök-
nek, amely mind az újság tartalmában, mind
pedig külsõségeiben jelentkezik. Sokan tá-
mogatnak bennünket, de az is nyilvánvaló,
hogy nem minden – az újságunkat szeretõ –
ember engedheti meg magának a direkt mó-
don történõ támogatást (pl. az emelt díjas
telefonunkon történõ adakozást). Erre nyújt
lehetõséget az adóbevalláskor felajánlható 1
százalék.

Kérjük, hogy amennyiben lehetõségük
van rá, ily módon támogassák a Gödöllõi
Szolgálatot! Köszönjük!

Adószámunk:
18101962-1-13

TÁMOGATÁS 1 SZÁZALÉKKAL


