
Véget ért a tanév a középfokú okta-
tási intézmények végzős diákjai szá-
mára, akik szombaton búcsúztak is-
kolájuktól. Az ünnepségeken négy-
száztizenhárom diák ballagott virág-
csokorral, tarisznyával. Nekik már az
a feladatuk, hogy számot adjanak tu-
dásukról, és tovább öregbítsék alma
materük jóhírét, amelyet az elmúlt
esztendőkben elődeik megalapoz-
tak.

A Gödöllõi Református Líceum Gimnáziu-
mában,a hagyományoknak megfelelõen is-
tentisztelettel kezdõdött a végzõsök, Danku
István és Unyi Tamás osztályfõnökök diák-
jainak búcsúztatása. A Török Ignác Gimnázi-
umban Veszelyné Fábri Zsuzsanna, Szucsák
Mátyás és Joó Attila tanítványai köszöntek
el iskolájuktól. A Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban is szentmisével kezdõdött a
ballagás, Lencsés Barna és Tóthné Horváth
Márta osztályfõnökök tanítványai búcsújuk
során felkeresték Fényi Ottónak, a gimnázi-
um újjáalapító igazgatójának sírját is. Kilenc
osztályfõnök, Papp Lászlóné, Lippai Judit,
Kozák Györgyné, valamint Horváth Ferenc-
né, Mácsár Gyula, Hegedûs Andrásné, Orgo-
ványi Imre, Kiss Szilvia és Dávid Lászlóné
ballagtatta el diákjait a Madách Imre Szak-
középiskola és Szakiskolában. A tanulók lap-

zártánk idején adnak számot arról, hogy az
elmúlt évek alatt milyen szintû tudásra tettek
szert. Az idei esztendõben azonban nem csak
a diákok vizsgáznak, hanem az új, kétszintû

érettségi rendszer is, amely a tanároknak je-
lentõs többletmunkát adott az elmúlt hóna-
pokban.

(Fotóösszeállításunk a 6. oldalon)
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Szombaton elbúcsúztak a véndiákok...

Több, mint négyszáz ballagó
SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Pénteken megnyitotta kapuit a Tesco. A be-
vásárlóközpont közel háromszáz új munkahe-
lyet teremtett a városunkban és a környezõ
településeken élõknek. (2. oldal)

Távozik a Királyi Kastély élérõl prof. dr. Kö-
rösvölgyi László. Az igazgató hat esztendeig
állt a Kastély Kht. élén. Megbizatása május
közepén lejár, s nem kívánja tovább betölteni
a tisztséget.  (2. oldal)

Városunkban mutatta be elsõ miséjét május
1-jén Szakáll Ádám. A gödöllõi születésû fia-
talemberrel arról beszélgettünk, mivégre
döntött amellett, hogy életét szerzetesként Is-
tennek szenteli (3. oldal)

Városunkban tartott konferenciát a Magyar
Gyógytornászok Társasága Pest megyei Egye-
sülete. A tanácskozáson a gerinc megbetgedé-
seivel és a legkorszerûbb terápiákkal ismer-
kedtek a szakemberek. (7. oldal)

Az új katolikus templom építésére gyûjtöttek
adományokat azon a labdarúgó mérkõzésen,
amelyet a polgármesterek és a Pest megyei
katolikus papok válogatottja vívott egymás-
sal szombaton. (15. oldal)

Ballagnak a Premontrei Szent Norbert Gimnázium végzősei
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A tervek szerint pénteken tartotta volna
a Kastély Kht. a soron következő taggyű-
lését. A résztvevők legnagyobb meg-
döbbenésére azonban a többségi tulaj-
donos képviselői olyan kifogásokkal áll-
tak elő, amikor a napirendi pontokban
kellett volna megállapodni, hogy azok
nem tették lehetővé a taggyűlés megtar-
tását, s annak valamennyi résztvevőjét
mélységesen felháborították.

Az elmúlt hónapokban örömmel állapíthattuk
meg, hogy a Királyi Kastélyban rendezõdni lát-
szott a tulajdonosok közötti kapcsolat, folyta-
tódtak a fejlesztések, és egymást követték a szí-
nes programok. Május hatodikán azonban ismét
visszaköszönt az a forgatókönyv, amelynek
mentén a többségi tulajdonos Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma éveken át igyeke-
zett ellehetetleníteni a kastély mûködését. Pén-
teken reggel a NKÖM képviseletében résztve-
võ dr. Király Gabriella és dr. Keskeny György –
formai okokra, valamint arra való hivatkozás-
sal, hogy nem volt elég idejük áttanulmányozni
az egyébként határidõre megkapott anyagot –,
nem voltak hajlandók a 2004. évi közhasznúsá-
gi jelentés és a 2004. évi mérleg megtárgyalását
napirendre tûzni holott a könyvvizsgáló és a FB
kitûnõnek talált azt. Kiderült, nem is léteznek
azok a formai hibák, melyekre hivatkoztak.

A taggyûlés résztvevõit felháborította az
NKÖM képviselõinek magatartása, aminek
többen is hangot adtak. Rubicsek Sándor, a Kht.
felügyelõ-bizottságának elnöke, többször is
visszautasította mind a hangnemet, mind azokat
az állításokat, amelyekre való hivatkozással,
mint fogalmazott: a többségi tulajdonos képvi-
selõi gátolják a kht. törvényes mûködését. Kije-
lentette, észrevételeit jelezni fogja delegálójá-
nak az Állami Számvevõszéknek és a minisz-
tériumnak is.

Dr. Gémesi György, a kisebbségi tulajdonos
gödöllõi önkormányzat képviselõje értetlenül
áll a történtek elõtt, hiszen az elmúlt hónapok-
ban zavartalan volt az együttmûködés mind a
tulajdonosok, mint a Kht. vezetése között. A
most történtek ellenben arra engednek követ-
keztetni, hogy a NKÖM visszatért ahhoz a poli-
tikához, amelyet Varga Kálmán és szakértõi

egy 2002-ben elkészített jelentésükben úgy
határoztak meg: „… az év végi kötelezõ beszá-
molókat, majd pedig a mérleget el kell utasíta-
ni. Meg kell vizsgálni annak a lehetõségét,
hogy amennyiben nem történik változás a Kht.
jelenlegi struktúrájában, kormánydöntéssel
megszûnjék a szervezet.“

A NKÖM éveken át folytatott hadjárata nem
vezetett eredményre. Bár több vizsgálatnak és
átvilágításnak alávetették, a Kastély Kht. veze-
tésében és gazdálkodásában nem találtak hibát,
s így nem sikerült elmozdítaniuk az igazgatót.

A többségi tulajdonos mostani magatartása
azért is érthetetlen, mert Körösvölgyi László
május 14-én távozik. Megbízatása lejár, és nem
kíván az igazgatói tisztségben maradni.

Átmeneti vezetés a kastélyban
Körösvölgyi László távozik

– Mi az oka  a minisztérium magatartásában
bekövetkezett fordulatnak? - kérdeztük az igaz-
gatót.

– Nem tudom, engem is meglepetésként ért,
már csak azért is, mert nem jelezték elõre, hogy
bármi problémájuk is lenne, holott erre lehetõ-
ségük volt. Ez egyértelmûen koncepcionális
döntés volt. Nem véletlen, hogy dr. Rubicsek
Sándor, a felügyelõ-bizottság elnöke többször
is tiltakozásának adott hangot.

– Mi lesz péntektõl? Ki vezeti majd a kas-
télyt? 

– Lejár a munkaszerzõdésem, és nem kívá-
nom meghosszabbítani. A kastélyt átmenetileg
helyettesem, Gönczi Tibor vezeti majd, amíg
nem lesz új igazgató. A többségi tulajdonos
ugyanis – bár én már hónapokkal korábban je-
leztem, hogy nem kívánok tovább maradni – el-
felejtett gondoskodni az utódlásról. Gönczi Ti-
bor kiváló marketing szakember, bízom benne,
hogy átvészeli majd azt az idõszakot, amíg
megszületik a megállapodás az igazgató szemé-
lyérõl.

– Úgy tudjuk, jelölt lenne…
– Néhány nappal ezelõtt jelezte a NKÖM,

hogy Mizsei Zsuzsát - akinek a Millenáris Park-
ban végzett ténykedését jól ismerik – szeretné
igazgatónak jelölni. Ehhez azonban a tulajdo-
nosok közötti megegyezésre van szükség.

– Hat esztendeig állt a Kastély Kht. élén.
Hosszú lenne a lista, ha mindent felsorolnánk,
mi is történt ezalatt az idõ alatt.

– Rengeteg feladatot végeztünk el. Sokat ha-
ladtunk azon az úton, hogy megvalósítsuk II.
Grassalkovich Antal elképzelését, hogy itt egy
multikulturális központ legyen. Ez a kastély
többre hivatott, hogy csupán múzeumként mû-
ködjön, de nagyon sokat fektettünk a múzeum
anyagának gyarapításába is. Volt olyan eszten-
dõ, hogy 9-10 millió forintot költöttünk erre a
célra. Folytatódott a felújítás, elkészült többek
között a Lipót szárny, a barokk színház, a király-
dombi pavilon és a balusztrád. A Hárfafesztivál
és a Liszt-fesztivál a nemzetközi komolyzenei
életben is megalapozta a nevünket. Megalkot-
tuk a Sissi-út programját, amelyet a világ négy
legszebb útja között tartanak számon, és ha-
zánk, Ausztria, Németország mellett már Olasz-
ország is csatlakozott a Sisi úthoz, sõt Francia-
ország is jelezte csatlakozási szándékát. Persze
nem minden sikerült. Nagyon sajnálom, hogy a
tervezett szálloda projekt nem valósult meg, de
ez nem rajtam múlt. A befektetõ, amellett, hogy
egy csodaszép luxusszállót alakított volna ki, a
kastély teljes felújítását is vállalta volna. Azu-
tán amikor látta, hogy a többségi tulajdonos
képviselõjeként milyen tárgyalópartnerei van-
nak, megunva a huzavonát, a botrányokat, elállt
a szándékától.

– Úgy értesültünk, tanácsadóként továbbra is
részt fog venni a kastély munkájában.

– Errõl egyelõre még nem született megálla-
podás. Természetesen mindenben állok rendel-
kezésre, ha segítségre lesz szükség.                -nyf-

Lemondott az MDF 
alelnökségéről 
Gémesi György

Több figyelem Gödöllőnek

Lapzártánk után érkezett szerkesz-
tőségünkbe dr. Gémesi György aláb-
bi nyilatkozata:
„A mai napon, megköszönve a bizalmat és az
együttmûködést, tájékoztattam dr. Dávid Ibo-
lyát, a Magyar Demokrata Fórum elnökét,
hogy az általa javasolt és támogatott fela-
datomról, az MDF elnök-helyettesi posztjá-
ról lemondok.
Fenti döntésem az elmúlt idõszakban meg-
szaporodott, más irányú elfoglaltságaim in-
dokolják, melynek megfelelõen nagyobb ener-
giát és még több figyelmet kívánok városomra
Gödöllõre, és országgyûlési választókörze-
temre fordítani.
Természetesen a Magyar Demokrata Fórum
elnökségi tagjaként továbbra is mindent
megteszek azért, hogy az MDF a 2006-os
parlamenti választásokon sikeresen szere-
peljen.“

Természetesen megkérdeztük Gödöllõ pol-
gármesterét, mi késztette erre a döntésre?
– Mint azt a nyilatkozatban is megfogalmaz-
tam, szeretnék több idõt tölteni Gödöllõn. Az
elmúlt hetekben az önkormányzat ered-
ményesen szerepelt több európai uniós pá-
lyázaton, amelyeknek eredményeként a ter-
málprogram és a regionális hulladéklerakó
megvalósítása is szabad utat kapott. Új le-
hetõségek jelentek meg királyi kastély szál-
lodaprogramjával kapcsolatban is, s ezek a
fejlesztési tervek több idõt követelnek. Ezért
határoztam úgy, hogy lemondok alelnöki
tisztségemrõl, s így több idõm marad, hogy
ezeknek a projekteknek a megvalósításán
dolgozzam.

A felügyelő bizottság vezetője tiltakozik

Meghiúsított taggyűlés

Régen várt, a közvéleményben talán már
nem is remélt kedvező döntés született
április végén Brüsszelben: az Európai
Unió illetékes bizottsága jóváhagyta a tá-
mogatását már 2002-ben elnyert Észak-
kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladék-
gazdálkodási Projekt módosítását. Meg-
indulhat a beruházás, elkezdődhet a kivi-
telezés. A 6-6,5 milliárd forintos program
a két megye 106 településén élő több
mint 270 ezer lakos érdekét szolgálja a
kommunális hulladék korszerű kezelé-
sével, újrahasznosításával és biztonságos
lerakásával. 

– Az európai uniós csatlakozás olyan feladatokat
adott hazánknak a szilárd hulladék megfelelõ ke-
zelése területén, amelyek teljesítéséhez egy-egy te-
lepülésnek nincs elég pénze. Az Észak-kelet Pest
és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Projekt
megvalósítására több kistérség, két megye városai
és községei szövetkeztek – nyilatkozta lapunknak
Fábián Zsolt, Gödöllõ alpolgármestere. – Emlé-
kezetes, hogy ez a program, annak ellenére, hogy
már 2002-ben elnyerte az EU támogatását, sze-
rencsétlenül indult. Nem volt elfogadott terület a
tervezett lerakó építéséhez. A feladat nehézségét 8
elutasító népszavazás is érzékeltette. 2004 február-
jában Gödöllõ is belépett a regionális hulladék-
gazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati

társulásba. 2003 õszén vetõdött fel ugyanis – és ezt
a megoldást támogatta a környezetvédelmi mi-
nisztérium is –, hogy ne egy új nagy lerakó épül-
jön, hanem a már meglévõ, így például az önkor-
mányzatunk tulajdonában álló, Kerepes közigaz-
gatási területén fekvõ telepet bõvítsék, tegyék al-
kalmassá a kiválogatott, az újrahasznosítható hul-
ladékokat már nem tartalmazó szemét végleges el-
helyezésére. Az ezután kibõvült taglétszámú, meg-
újult vezetõségû Észak-kelet Pest és Nógrád Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társulás átdolgozta a
projektet és 2004 szeptemberében benyújtotta a
módosított dokumentációt a Nemzeti Fejlesztési
Hivatalnak. Ezt megtárgyalta az EU illetékes bi-
zottsága, majd a tervezett beruházás helyszínein is
szemlét tartott 2004 decemberében.

– Atársulás vezetõsége a napokban vehette kéz-
hez a brüsszeli döntéshozók jóváhagyó határoza-
tát. Ez lehetõvé teszi a módosított projekt megva-
lósítását – tájékoztatott Köles Krisztián, a VÜSZI
Kht. környezetvédelmi referense, a projekt megva-
lósító egység tagja. – A társulás joggal lehetett
büszke teljesítményére, hiszen a projekt korábbi
változatának sorsa nem sok reményt adott arra,
hogy valaha is megvalósulhat a rendszer. Az Euró-
pai Unió támogatása a költségek felét fedezi, 40
százalékkal járul hozzá a magyar állam, s 10 száza-
lék a társulási önerõ. Jelenleg már két közbeszer-
zési eljárás zajlik. A határidõk igen szorosak. Júni-

us elején aláírt szerzõdésekkel is
rendelkeznünk kell. Az ütemterv sze-
rint az év végén írhatjuk ki az építési
tendert, jövõ év elején kezdõdnie
kell az építkezésnek és a gépbeszer-

zésnek, hogy 2007. január elsején beindulhasson a
próbaüzem.                                                                      -r-

Megvalósulhat a regionális hulladékgazdálkodási projekt

Brüsszel jóváhagyta a módosítást

A Gödöllõi Richard Wagner Zenei és
Mûvészeti Egyesület következõ 

összejövetele 
2005. MÁJUS 29-ÉN VASÁRNAP, 15 ÓRAKOR: 

R. Wagner: A Rajna kincse c. 
operafelvétel vetítése

Az Európai Parlament Régiók Bizottsága
felmérést készít a tagállamok hulladékgazdál-
kodási gyakorlatáról. Az errõl szóló jelentést az
év végig kell letenni az asztalra. Amunka magyar-
országi koordinátora Fábián Zsolt, városunk al-
polgármestere. Érdeklõdésünkre elmondta, a
vizsgálat régiók szerint történik hazánkban. A
felmérés során arra is ki szeretne térni, hogy mi-
ért húzódnak el nálunk rendkívüli módon a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos engedélyezési
eljárások.

„A mûködõ lerakók bevonásának az a legna-
gyobb elõnye, hogy földtanilag feltárt területen
találhatók, hasznosításuk módját a helyi társa-
dalom és a területrendezési tervek is elfo-
gadták“ –nyilatkozta lapunknak 2004 elején
Donáth Béla, a környezetvédelmi minisztérium
fejlesz-tési igazgatója. Szomorúan értesültünk
róla, hogy a környezetvédelem ügye iránt
elkötelezett szakember életének 54. évében
április 28-án elhunyt. 38 évig dolgozott a
környezetvédelem különbözõ területein. Fáj-
dalommal búcsúzunk tõle, aki a lehetõ legtelje-
sebben igyekezett hasz-nosítani a szakmai
pályafutása során szerzett környezetvédelmi és
nemzetközi projektirányítási tapasztalatait. 

Felhívás
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub gyűjtést
szervez a mellékelt ábrán látható aszta-
lok és padok Alsóparkban, május vé-
gén történő felállítására. 
Egy egység felállítása kb. 40 000 forint-
ba kerül. Kérjük, hogy hozzájárulásával
támogassa városszépítő kezdeménye-
zésünket!

Számlaszám: 
10103836-52622739-00000006

Az adományozók nevét tábla 
fogja jelezni!
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Scholae Piae – Kegyes Iskolák: ilyen
néven szervezett, nyitott meg 1597-
ben Kalazanci Szent József taninté-
zetet a szegény, elhagyott, csavargó
gyermekek számára Rómában. Az is-
kola oktatóit piaristákként kezdték
emlegetni, majd 1621-ben hivatalo-
san is létrejött az Ordo Scholarum
Piarum, a Kegyes Iskolák Rendje –
vagyis a piarista tanító szerzetes-
rend. 

A piaristák a múlt század második felében, a
különbözõ szerzetesrendek által vezetett is-
kolák legtöbbjének megszüntetése idején is
két gimnáziumot mûködtethettek Magyaror-
szágon: Budapesten és Kecskeméten. Szakál
Ádám Márton, akinek elsõ miséjén május 1-
jén vehettünk részt a kastélytemplomban, a
kecskeméti gimnáziumban tanult, s immár
maga is piarista szerzetes. Jelenleg tanári
vizsgáira készül, eközben kerestem fel, kér-
tem beszélgetésre. 

– Önt Gödöllõn, ha másként nem, látásból
ismeri a „fél város“. Ott nõtt fel, járt iskolá-
ba, templomba…

– Ott is születtem, 1978-ban, akkor még szü-
lészet volt az Ady Endre sétányon az az épület,
ami most mentõállomás. A Petõfi iskolába jár-
tam. Gyerekkorom plébánosai közül legin-
kább Mozsgai József atyára emlékszem. Visz-
szanézve nagyon kedves emlékem, mikor a
rendszerváltás után elkezdte hordani a cisz-
terci habitusát. Jó volt látni, milyen fontos
neki, hogy szerzetes, megtudhattuk, hogy lé-

lekben, titokban mindig is az volt.
– Hatan vannak testvérek. Mit jelentett ön-

nek, hogy nagycsalád tagja? 
– Azt a szeretetet jelentette, amivel mint

legkisebbet körülvettek a nagyobb testvére-
im. Még gyerekek voltak, de telefonálgattak a
szülészetre, érdeklõdtek, hogy megszülettem-
e már? Szurkoltak, hogy fiú legyek, mert ak-
kor leszünk fele-fele arányban, három lány
és három fiú.

– Miért éppen a kecskeméti piarista gim-
náziumot választotta középiskolájaként?

– Édesapám, nagybátyáim, majd a bátyáim

is oda jártak. Egész eddigi éle-
temben kikövezett és kipróbált
utakon járhattam. Kecskeméten
kollégiumba kerültem, eleinte
nehezen viseltem, hogy távol

kerültem a családtól, de aztán fel kellett is-
mernem, hogy így inkább megadathatott a
„felnövekvés élmény“. 

– Milyen arányban voltak a szerzetes, illet-
ve világi tanárai?

– A világi tanárok voltak többen. De õk is
a piarista szellemet képviselték, sok közülük
öregdiákként tért vissza tanítani. Az osztály-
fõnököm történetesen szerzetes volt, matema-
tikát és kémiát tanított. A magyart, a fizikát és
a hittant tanultam még szerzetestanároktól.
Sokan nosztalgikusan emlékeznek ma a régi
szerzetesi iskolákra, de azt hiszem, hiába ta-
nítana megint csupa szerzetestanár, ugyanazt
a légkört úgysem hoznák vissza, mint ami
valaha volt. Új helyzetben vagyunk. Nem rosz-
szabb helyzetben, hanem újban. Nem lenne sze-
rencsés olyan körülményeket létrehozni, me-
lyek nem a mai világ realitásait tükrözik. Mi
is lenne akkor a gyerekeinkkel, ha aztán ki-
lépnek a mába?  

– Ma hol vannak hazánkban piarista isko-
lák? És hol voltak régen?

– A történelmi Magyarországon a felvidéki
Podolinban nyílt elõször piarista iskola. A tö-
rök idõk utáni újjáépítés során létesült töb-
bek között a kecskeméti, a pesti intézményük
is. A piaristák, hagyományukhoz híven in-
gyenesen tanítottak, és a kor viszonyaihoz
képest modern szellemben neveltek. Ma Vá-
cott, Gödön, Kecskeméten, Pesten, Moson-
magyaróvárott, Nagykanizsán, Szegeden,
Sátoraljaújhelyen vannak jelen. Általános is-
kolát, gimnáziumot, kollégiumot, szakmun-
kásképzõt egyaránt indítottak. 

– Ön hogyan határozta el, hogy a szerzete-
sek sorába lép? 

– Megszerettem a légkört, ami köztük, kö-
rülöttük van. Nehéz ezt, az elhatározást ese-
ményekhez kötni. Felfedeztem magamban,
hogy gondolkodom rajta. Felfedeztem, hogy
vágy, indíttatás van bennem a szerzetesi élet-
re. Nem hiszem, hogy egy ilyen döntésnek
valamilyen misztikus, rózsaszín ködben kéne
történnie. Megtörtént velem a legjobb, ami
megtörténhet az emberekkel, minden ember-
rel: ráismertem a számomra Istentõl adott
vágyra, hivatásra. Különleges dolognak tar-
tom a szerzetesi hivatást, de ugyanolyan kü-
lönleges ha más a papi, vagy a családapai,
családanyai hivatását fedezi fel. Engem a szer-
zetességre hívott meg az Isten. Egyszerûen és
szépen, ahogyan Õ szokott mûködni. Egyéb-
ként kivételes osztály volt a miénk. Még há-
rom osztálytársam lépett be a rendbe, egy pe-
dig egyházmegyés pap lett. 

– Mi következett az elhatározás után?
– Egy év novíciátus Vácott. Ekkor elég el-

zártan éltünk, de szép év volt. Ott tettünk elõ-
ször szerzetesi fogadalmat. Aztán még ötször,
évente újítottuk meg ezt az ideiglenes foga-
dalmunkat. Vác után Pesten tanultunk, a Sa-
pientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán
együtt más rendekbe tartozó szerzetesnöven-
dékekkel. A harmadik év után egyetemre is
beiratkoztunk. Én történelem-földrajz tanári
szakra. A földrajz szakot idén fejezem be,
történelembõl még egy évem van hátra. Mint
szerzetes, tavaly augusztusban Vácott tettem
örökfogadalmat, szeptemberben Pesten dia-
kónussá szenteltek, idén áprilisban pedig
összesen ötünket szentelt pappá Kecskemé-
ten Bíró László püspök atya.

Fotó: -kj-
Nádudvari Anna

Gödöllőről indult piarista szerzetes

Felfedezni magunkban a vágyat

Több mint 100 civil szervezet kezde-
ményezett aláírásgyűjtést petárdastop
elnevezéssel, hogy az Országgyűlés al-
kosson törvényt a petárdázás teljes be-
tiltásáért. 

Az elmúlt szombaton a városi piacon is nagy
számban írták alá a gödöllõiek a jelenlegi ren-
delet módosítását követelõ ívet, amelyet az Or-
szágos Választási Bizottság is hitelesített. A fel-
híváshoz csatlakozott a HEROSZ és számos ci-
vil is. Kérjük, hogy amennyiben nyugalmat, biz-
tonságot szeretne, aláírásával támogassa ön is
kezdeményezést, amely a következõ kérdésre
ad választ: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Or-
szággyûlés napirendjére tûzze egy átfogó „pe-
tárdastop“ bevezetését, így a „játékos piro-
technikai“ és a „kis tûzijáték“ termékek em-
bert és állatot veszélyeztetõ használatának
megakadályozását?“
Az íveket a következő helyeken lehet
aláírni:
– KoVaVet Bt. Kisállatrendelõ és Patika (Szõlõ
u. 20-22.)
– Blahai Kisállatrendelõ (Blaháné út 55.)
– dr. Bodó Szilárd állatorvos
– Tappancs Kutya-Macska Eledel (Szabadság
tér)
– Natura Díszállatkereskedés (patak tér 3.)
– Állateledelbolt (Szõlõ u. 12.)
– HEROSZ Állatotthon (Kotlán S. u. 1.)

Gödöllõn is sokan egyetértenek a petárdázás
betiltásával, amely embernek és állatnak egya-
ránt kellemetlenségeket okoz.

Dr. Varga Ferenc állatorvos: „Magánember-
ként és állatorvosként is egyetértek a petárda-
stoppal. Szilveszter elõtt rendkívül megnõ azok-
nak a száma, akik különbözõ szedáló- és nyug-
tató szerekért jönnek be hozzánk a patikába,
hogy segítségükkel állataik minden gond nélkül
„túléljék“ a számukra is félelmetes égi hábo-
rút. Nem azzal van gondom, hogy az emberek
mulatni akarnak, mert annak ott az ideje, de a
kivitelezésben sok kivetnivalót találok. Az új-
évünk elsõ heteiben persze megnõ a hirdetõfa-
lunkon az elveszett állatok listája, napjában
több állattartó keres meg telefonon is a petár-
dázások hatására világgá menekült állataik
után érdeklõdve.“ 

Dolányi Sándor, a Lakásszövetkezetek és
társasházak gödöllõi egyesületének elnöke:
„Nagyon sok ember véleményét ismerem ebben
a kérdésben és elmondhatom, óriási a tilta-
kozás a petárdázások miatt. Osztom azoknak a
véleményét, akik nem csak a petárdázást tilta-
nák be, hanem a gyártást és a forgalmazást is.
Ez az emberek nagytöbbségének kellemetlensé-
get okoz. Nem állítok fel fontossági sorrendet,
de gondolja el, milyen hatása van a petárdázás-
nak egy kisgyermekre, egy idõs emberre. Na-
gyon sok állattartó is panaszkodik, hiszen a há-
ziállatokat is rendkívül megviseli a szilveszter
környéki folytonos durrogtatás. Ráadásul tete-
mes anyagi kárt is okozhat, mint ahogyan erre
az idén volt is példa. 
Egyetértek tehát minden olyan kezdeményezés-
sel, amely a petárdázás betiltását szorgalmaz-
za.“

Gödöllőiek a petárdastop mellett

Folytatódik az aláírásgyűjtés 

Tisztelettel értesítjük a lakosságot,
hogy május 10-től június 10-ig kifüg-
gesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodáján

A TEVA GYÓGYSZERGYÁR RT. 
(VOLT HUMÁN RT.) ÉS KÖRNYÉKE

IPARTERÜLETRE KÉSZÜLŐ 
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA.

A kifüggesztés ideje alatt a tervvel kapcsolatos
észrevételeiket a helyszínen megtehetik.

Pénteken reggel megnyitott Gödöllő
legnagyobb bevásárlóközpontja. A Tes-
co ötezer négyzetméteren, közel negy-
venezer féle termékkel és ötszáz férő-
helyes ingyenes parkolóval várja a vá-
sárlókat, a hét minden napján, huszon-
négy órás nyitva tartással. Az avatáson
dr. Gémesi György polgármester, Papp
Gábor, a Tesco területi igazgatója és
Dave Robinson áruház-igazgató közö-
sen vágták át a szalagot és adták át az
áruházat, amely Gödöllőről és a térség-
ből várja a vásárlókat.

– Már az elmúlt esztendõ decemberére várták a
nyitást a gödöllõiek, mi okozta a csúszást? –
kérdeztük Dave Robinsont, az áruház igazgató-
ját.

– Arra törekedtünk,
hogy ne csak az áru-
ház, hanem annak kör-
nyezete is teljesen
rendben legyen a nyi-
tásra. A területrende-
zést, a környezõ utak
megépítését is elvé-
geztük, ehhez azonban
megfelelõ idõjárás kel-
lett. Így most jó minõ-
ségû utakon közelít-
hetnek meg bennünket
a vásárlók.

– Hányan dolgoz-
nak az új Tesco-ban?

– Kétszázötvenkilenc új munkahelyet biztosí-
tunk a Gödöllõn, valamint a térségben élõknek.
Nagy gondot fordítunk munkatársaink betanítá-
sára, képzésére.

– Miért éppen városunkat választották, ami-
kor az új áruháznak helyet kerestek?

– Ennek több oka is van. A Tesco elhatározta,
hogy nem csak a nagyvárosok, hanem a vidék la-
kosságának is szeretné nyújtani szolgáltatásait.
Amikor helyszínt kerestünk az új áruháznak, azt
láttuk, hogy ebben a térségben eddig nem volt
hasonló bevásárlóközpont. Az itt élõknek vagy
Fótra, vagy Csömörre kellett utazni egy-egy na-
gyobb bevásárlás alkalmával. Mindezek mellett
azért választottuk ezt a helyet, mert rendkívül jól

megközelíthetõ. 
Az új áruház lényegé-

ben Gödöllõ kapujában
van.

– Miben különbözik ez az áruház, az országban
lévõ többi Tesco-tól?

– Már a méretében is más, hiszen az alapterü-
lete ötezer négyzetméter, de a forgalmi elvárá-

soknak a számítá-
saink szerint ez
megfelelõ. Az ed-
dig megszokottól
jóval nagyon teret
rendeztünk be a
szezonális termé-
keknek és kerti bú-
toroknak. Nagy
gondot helyeztünk
arra is, hogy a vá-
sárlótér ne legyen
túlzsúfolt. A nyitást
követõen olyan ak-
ciókkal is várjuk a

vásárlókat, amelyekkel kizárólag itt, a gödöllõi
Tesco-ban találkozhatnak majd.

– Általánosságban mondana néhány szót a kí-
nálatról?

– Nehéz lenne mindent felsorolni, ezért csak
egy-két területet emelnék ki. Óriási választékot,
és naponta friss termékeket kínálunk a cseme-
gepult és a friss áruk osztályán. Gödöllõn, de ta-
lán a térségben is a legnagyobb választékot
nyújtja a vásárlóknak a könyv és a CD részle-
günk. Szeretném kiemelni, hogy a nálunk forgal-
mazott termékeknek csaknem nyolcvan százalé-
ka magyar áru. Arra törekszünk, hogy az itteni
piacról szerezzük be a termékeket. De mindezek
mellett a legfontosabb alapelvünk, hogy a leg-
kedvezõbb áron kínáljuk azokat.

Kép és szöveg: -bk-

Új munkahelyek Gödöllő kapujában

Megnyitott a Tesco

Szakál Ádám Márton
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Kedves
Olvasóink!

IRODALMI KÁVÉHÁZ A
MÚZEUMBAN

Gödöllői középiskolák 
magyartanárainak előadásai

AZ ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN C.
KIÁLLÍTÁS KÖZMÛVELÕDÉSI 

PROGRAMJA

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

Hannah boldogan utazik Londonba.
Hogyne, kicsiny falujukból, ahol csak
néhány emberrel találkozhatott, nagy-
városba kerülhet, úrinépeket láthat, ta-
lán meg is ismerkedhet egynémely úri
személyekkel, csoda csodára követke-
zik majd, szédítő forgatagban telnek a
napjai…

Nyüzsgésbõl, tolongásból ki is veheti a részét,
amint megérkezik. Szegényke, nem mindjárt fe-
dezi fel, hogy aki teheti, menekülni igyekszik in-
kább az emberek tömeges lakóhelyét jelentõ vá-
rosból. Eleinte inkább csak az tûnik fel neki,
hogy nem valami kellemes illat lengedezik az ut-
cák felett. Odalent pedig mi van? Az ember lába
porba, piszokba, szemétbe süllyed. De hát, eb-
ben a környezetben él a király. Itt is, ott is megje-
lennek díszes ruhás urak és hölgyek, akiket min-
dennek ellenére elragadtatással szemlél.

1665-öt írnak, mikor Mary Hooper most meg-
jelent regénye játszódik. London óriási az akkori
viszonyokhoz képest: háromszázezer lakosa
van. S hamarosan ezen lakosok harmadát elpusz-
títja a rettenetes járvány, az elszaporodott patká-
nyok terjesztette pestis.

Mintha mi is ott lennénk a borzalmak borzal-
mát átélõ városban, úgy láthatjuk az eseménye-
ket egy fiatal, naív, boldogságra vágyó, a legki-
sebb örömöt is értékelni tudó lány, Hannah sze-
mén át. Látjuk a lezárt házakat, a holttestekkel
megrakott kocsikat, a temetéseket. Aztán azt,
amikor nincs már temetés, hatalmas gödrökbe

egymásra halmozva földelik el azokat, akiket el-
ragadott a szörnyû kór. Hannah és akihez ment, a
nõvére, Sarah átvészelik a dolgokat. Vajon való-
ban azért, mert amint kilépnek az utcára, rozma-
ringlevelet rágcsálnak? Bájos ellentéte a külvilág
rémségeinek az õ világuk. Édességboltjuk van, a
Cukrozott szilva cégére alatt. Gyümölcsökön kí-
vül virágokból, ibolyából, rózsasziromból, akár-
milyen növénybõl, ami ehetõ, készítenek nya-
lánkságokat. Cukros lébe áztatják, megszárítják.
A mandula, de akár a cukor lisztfinomságúvá tö-
rése nem kis munka a fiatal lányoknak. Azonban
ha azt akarják, hogy jól menjen az üzlet, muszáj
szorgalmasnak, de még leleményesnek lenniük
is. Mikor a legjobb vevõik, a gazdagok szerte vi-
dékre távoznak a balsors elõl, igyekeznek olyan
árukat elõállítani, amiket a szegények is megve-
hetnek, sõt, megóvhatja õket a betegség ellen.
Tom, a patikusfiú – akibe Hannah, mi tagadás,
beleszeretett, s a vonzalom kölcsönös – ad nekik
jó tanácsokat. S megpróbálkoznak a gyógynö-
vény, az angyélika, a turbolya, a sárkányfû alap-
anyagú cukrozott rudacskákkal. Miközben kint a
házak elõtt egyre harsan a kiáltás: hordják ki a
halottaikat!

Igen, így éltek 1665-ben. Sokan elmentek, de
az édességreceptek megmaradtak. A regény vé-
gén közölnek belõlük néhányat: cukrozott szilva,
cukrozott narancshéj, kandírozott angyélika,
marcipángyümölcs, kandírozott rózsaszirom.
(Mary Hooper: Édességek kicsiny boltja)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A Cukrozott szilvában

A Chopin Zeneiskola 
programjai

Május 12., 17 óra: Tóthné Borovy Klára nö-
vendékeinek hangversenye (fuvola).
Május 13.,17.30: Szkordiliszné Czitrovszky
Ilona növendékeinek hangversenye (zongo-
ra).
Május 19., 17.30: Bali János növendékeinek
hangversenye (furulya – kamarazene).
Május 21., 11 óra: Wilhelm Ildikó növendé-
keinek hangversenye (cselló).
Május 24., 18 óra: Ferenczy Beáta és Albert-
né Joób Emese növendékeinek hangversenye
(zongora).
Május 28., 10.30: „Négy húron pendülünk“ –
Gálné Bagi Márta növendékeinek hangver-
senye (hegedû).
Május 28., 17 óra: A Cuento Gitártrió hang-
versenye, helyszín: Evangélikus templom
(Petõfi tér).
Május 29., 15 óra: Dr. Langermann István
elõadása vetítéssel.
(A Gödöllõi Richard Wagner Társaság ösz-
szejövetelének keretében).
Május 30., 17 óra: Sári Erika növendékeinek
hangversenye (zongora).
Május 31., 18.30: Novák Gyuláné növendé-
keinek hangversenye (hegedû).

Jótékonysági koncert
Zongoranégyesek a díszteremben 

JÚNIUS 4-ÉN, 19 ÓRAKOR

A közreműködő művészek:

Láng Gabriella zongora,
Juniki Spartakus hegedû,

Neczné Alaki Katalin mélyhegedû,
Simonova Jaroszlava gordonka

A kastély helyreállítása érdekében a koncert
bevételét és tiszteletdíjukat a királyi kastély

javára ajánlották fel.

Műsoron:
Mozart és Brahms 

g-moll zongoranégyese

JEGYEK 1200/800 FT ÁRON VÁLTHATÓK

A KASTÉLY PÉNZTÁRÁBAN,
HÉTFÕ KIVÉTELÉVEL 10-16 ÓRA KÖZÖTT

Tel.: 410-124

informacio@kiralyikastely.hu
www: kiralyikastely.hu

Irodalmi túra a Múzeumi Világnapon
2005. május 18-án szerdán 10 órakor

Amúzeumi világnap alkalmából szervezett
program keretében busszal végigjárjuk 
szakmai vezetéssel azokat a helyszíneket
Gödöllõn, amelyek irodalmi szempontból

nevezetes személyiségekhez kötõdnek.

PROGRAM:
Gyülekezés a múzeum bejáratánál. Indulás 10
órakor.
10-10.30: Léda-villa (Gödöllõ, Batsányi u. 8.) –
a villában megnézzük az eredeti állapotban meg-
maradt faragott tölgyfalépcsõt és a kültéri gipsz-
vázákat.
10.30-11: Ambrus Zoltán nyaralója és emlékszo-
bája (Gödöllõ, Lovarda u. 6.) – Bemutatja: dr.
Fallenbüchl Zoltán, az író unokája.
11-11.30: Sík Sándor-ház (Gödöllõ, Isaszegi út
42.); Bor Ambrus háza (Dalmady Gyõzõ u. 2.);
Németh László nagybátyjának, Gaál Kálmán-
nak a háza (Podmaniczky u. 1/a).
11.30-12: Ferdinandy György háza (Podma-
niczky utca 45.) – Bemutatja: Ferdinandy 
György író.
12-12.30: Ottlik Géza háza (Gödöllõ, Köztársa-
ság út 63.) – Emlékeznek Ottlik gödöllõi életé-
nek tanúi: a gondnok (Mariska néni a Budában)
lánya, a szomszéd, aki megvette Ottlikéktól a
kert egy részét.
12.30-13: Heltai Jenõ háza (Fenyvesi nagyút
42.) – Atúrát vezeti: Gaálné dr. Merva Mária iro-
dalomtörténész, a Gödöllõi Városi Múzeum
igazgatója.

Az irodalmi túra ingyenes!
Aszervezés megkönnyítése érdekében 

kérjük, szíveskedjenek elõre jelezni részvételi
szándékukat. AMúzeumi Világnapon a 

kiállítások díjtalanul látogathatók!

Emlékezetes hétvége marad számunkra április el-
sõ három napja. Országos szolfézsversenyt ren-
deztek Debrecenben, ahol 80 diák, köztük a F.
Chopin Zeneiskola 6 növendéke vett részt. Õk vol-
tak azok, akik már a megyei versenyen megméret-
tetve bejutottak az országos döntõbe. Négy kor-
csoportban indultak a versenyzõk. Bense Ákos,
Deák Tamara, Pintér Richárd, Langer Ágnes, Lan-
ger Dóra és Nagy Hanna képviselték a gödöllõi
zeneiskolát, mint az országból a legtöbb növendé-

ket indító intéz-
ményt. A Kodály
Zoltán nevét vi-
selõ versenyt im-

már nyolcadszor rendezték meg. A zsûri elnöke
Szesztay Zsolt, Liszt-díjas karnagy, fõiskolai tanár
volt, aki az eredményhirdetésen többször is gratu-
lálhatott a gödöllõieknek. Az I. korcsoportban Pin-
tér Richárd különdíjat, a II. korcsoportban Langer
Ágnes elsõ helyezést, a IV. korcsoportban Langer
Dóra második helyezést, Nagy Hanna pedig kü-
löndíjat kapott. Felkészítõ tanáruk, Lázárné Nagy
Andrea kiemelt tanári díjban részesült. 

T. Pataki Anikó

Szolfézsverseny Debrecenben

Zeneiskolásaink sikerei
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AVÜSZI Kht. a kertvárosi övezetekben folytatja a
rendszeres, hetenkénti zöldhulladék begyûjtést. A
vegyes háztartási hulladéktól különválasztott bio-
hulladékot (kerti növények származékait, fûnyese-
déket, zöldségmaradványokat) térítésmentesen el-
szállítják. Akuka edényzetektõl elkülönítetten zsá-
kokba rakott növényi hulladékot az eddigi tapasz-
talatok alapján ezentúl a csütörtöki napokon gyûj-
tik be. Kérik a lakosságot, hogy a vegyes háztartási
hulladék gyûjtési napjától függetlenül, mindig csü-
törtökön, zsákokban összegyûjtve helyezzék ki a
biohulladékot, segítve ezzel a közhasznú társaság
hatékonyabb biohulladék-gyûjtését. Amennyiben
zsákokba nem férõ, nagyobb mennyiségû zöldhul-
ladék keletkezik, az saját fuvareszközzel az ökör-
telek-völgyi lerakóba szállítható, ahol lerakási díj
felszámítása nélkül átveszik (nyitva tartás:H-P: 7
és 15 óra, Sz: 7 és 12 óra között). AVÜSZI Kht. to-
vábbra is díjmentesen átveszi az elektronikai hul-
ladékot (tv, rádió, számítógép, hûtõszekrény, stb),
továbbá átveszi az 1400 mm-es külsõ átmérõnél
kisebb gumiabroncsokat. Az elektronikai hulladék
és a gumiabroncs díjmentesen leadható a VÜSZI

Kht. központi telephelyén, hétfõtõl péntekig 7-tõl
17 óráig és az ökörtelek-völgyi hulladéklerakóban
hétfõtõl péntekig 7-tõl 15 óráig, szombaton 7-tõl
12-ig.                                                                                    -x-

Továbbra is szelektív gyűjtés

Zöldhulladék: csütörtökön

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet
1-1 üzlethelyiség tulajdonjoga, illetőleg bérleti joga 
megszerzésére.

A megvásárolható ingatlan ismertetése:
A 289/A/1 hrsz-ú, 65,85 m2 alapterületû üzlethelyiség Gödöllõn, a Petõfi S. u. 4. sz. alatti
társasház alagsorában található. A Petõfi S. utcában víz, villany, szennyvíz, gáz és telefon
közmûvek találhatóak. Az ingatlan víz, villany és szabálytalan kiépítésû szennyvíz 
közmûvekkel van ellátva. Az ingatlan közmûvesítésével, illetve a – be nem kötött, vagy
szabálytalanul bekötött – közmûvekre történõ csatlakozással járó költségek a vevõt terhelik,
és az ahhoz szükséges engedélyek beszerzésérõl is neki kell gondoskodni. 
Kikiáltási ár: bruttó 5.750.000 Ft, melybõl a nettó kikiáltási ár 4.600.000 Ft, a 25 %-os
mértékû általános forgalmi adó összege 1.150.000 Ft.

A bérbevehető ingatlan ismertetése:
Az 5891/5/A/37 hrsz-ú, 13,8 m2 alapterületû, Gödöllõ, Palota-kert 4. sz. alatti társasházban talál-
ható üzlethelyiség 10 évre vehetõ bérbe, a bérbeadó ezt követõen további 10 évre szóló elõbérleti
jogot biztosít. A helyiség elsõsorban iroda céljára hasznosítható, vagy olyan kereskedelmi, szol-
gáltató tevékenységhez, amely nem zavarja a társasházi lakók nyugalmát. A helyiség elektromos
árammal ellátott, víz-, csatornahálózatba kötött, távfûtéses, önálló WC-mosdó helyiséggel nem
rendelkezik, közös WC-mosdó helyiség használata biztosított.
Kiinduló bérleti díj: 15.400 Ft/hó + 25 % ÁFA, amelyrõl a licitálás indul.

Az árverések helye: GÖDÖLLÕ VÁROSHÁZA (Szabadság tér 7. II. em. 229. sz. helyiség)

Az árverések ideje: 2005. május 31., 14 óra
AZ ÁRVERÉSEKRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE

Bánatpénz címén az adásvétel esetén az ingatlan kikiáltási ára 20 %-ának megfelelõ összeg,
azaz 1.150.000 Ft, a bérbevétel esetén a három havi kiinduló bérleti díjnak megfelelõ összeg,
azaz 57.750 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés
megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.

Az árveréseken történõ részvételre 2005. május 30-án, 16 óráig lehet jelentkezni a gödöllõi
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet) üzlethelyiség
megvételére a 227. sz. helyiségben, üzlethelyiség bérbevételére a 232. sz. helyiségben.

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást az adásvétel tekintetében Tolnai Katalin, 
a bérbevétel tekintetében Tóthné Pervai Katalin ad.

A helyiségek megtekintésére a megjelölt személyekkel idõpont egyeztethetõ.
Telefon: 28/529-253 Telefax: 28/529-251 e-mail: tolnai@godollo.hu
Telefon: 28/529-148 Telefax: 28/529-251 e-mail: pervai@godollo.hu

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR 

a városi piacon 2005. június 5-én vasárnap 

(8 órától-17 óráig)

Szerettel meghívunk mindenkit, aki zenés környezetben finomakat akar enni-inni  úgy,
hogy közben sok érdekes, kézmûves által készített termék közül vásárolhat is. 

AKI KEDVET ÉREZ AHHOZ, HOGY MEGMUTASSA FÕZÉSI TUDOMÁNYÁT ÉS
ÚGY GONDOLJA, HOGY MESTERE A PACAL, HALÁSZLÉ, PÖRKÖLT VAGY

MÁS SPECIÁLIS ÉTEL BOGRÁCSBAN VALÓ KÉSZÍTÉSÉNEK, 
AKKOR HÍVJAA 06/28/422-019-ES VAGYA 06/30/503-0777-ES SZÁMOT. 

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 
A VÁROSI PIAC TERÜLETE (GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG ÚT 3.)

Szeretettel vár minden érdeklődőt és kikapcsolódni vágyót az üzemeltető:
Gödöllői Piac Kft.

Négy iskola–négy ballagás

Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola

Református Líceum

Török Ignác Gimnázium

Premonteri Szent Norbert Gimnázium

A magyar irodalom kincsesbányája kimeríthetet-
len. Eperjes Károly nagyszerû ember és kitûnõ szí-
nész. A jó vers nem csak gyönyörködtet, de el is
gondolkodtat. Már-már közhelyek. De együtt egy
estére viszont már kivételes alkalom. Errõl meg
szólni szinte lehetetlen, legfeljebb rá emlékezni
felemelõ érzés. Mert az emberi jóság mindig fel-
emelõ. Eperjes Károly ezt be is bizonyítja. Ver-
sekkel és magánvéleményekkel. Igen, vélemé-
nyekkel tabuk nélkül. Nem aktuál-politizál, csak
szól: hitrõl, felebaráti szeretetrõl, jóságról, egy-
másrautaltságról. Szól, miként a versek, szívünk-
höz, lelkünkhöz, gyarló emberi létünkhöz. Elegáns
és jól szabott, mint egy Babits-vers. Kérlelhetetle-
nül hitelvû, mint egy Pilinszky-négysoros. Pontos
és önmarcangoló, mint József Attila kordiagnózi-

sa. És aztán?
Még néhány
pillanat, még
ott lebegnek a
vers-pillan-

gók, a költõóriások eltûnnek a még csak nyiladozó
tavasz páraköd-Panteonjában, a mûvész megtörli
homlokát, megköszöni a kiérdemelt tapsvihart, és
vége az elõadásnak, a csodának. Vagy talán még-
sem! Nem, mert az ember hazamegy, levesz a polc-
ról egy kötetet, keres, talál, visszarak levesz mási-
kat, és most már benne neszeznek vissza a verslé-
lekrezdülések. Köszönet ezért a magyar költé-
szetnek, köszönet a mûvésznek egyaránt! De, azért
álljunk még meg egy sor erejéig: köszönjük a vá-
rosi könyvtárnak, hogy ezt a csodát számunkra
megteremtette. Biztosított számunkra egy csendes
zugot, ahol egy pillanatra kiléphettünk rohanó vi-
lágunk túlpörgõ mókuskerekébõl, hogy észreve-
gyük az emberi jót – a csodát.

dr. Lencsés György

Lélekrezdülések egy könyvtári estén

Közhelyek és tabuk nélkül
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Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Május 9-16-ig: Ezüstkehely, Petõfi Sándor
út 1. Tel.: 416-551.
Május 16-23-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.:
430-069.

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

Állatorvosi ügyelet
Május 14-16.: dr. Mohai Imre , Veresegy-
ház, Bánóczi u. 2. Tel.: 30/9531-242.

Recept

PITYÓKÁS CSIRKE

Hozzávalók: 1,2 kg-os csirke, 10 dkg szalon-
na, 12 apró vöröshagyma, 4 paradicsom, 4 ge-
rezd fokhagyma, 1 evõkanál mazsola, 3 cl ko-
nyak, 1-1 dl édes vörösbor és száraz fehérbor, só
Elkészítés: A paradicsomokat meghámozzuk,
belsejüket kikaparjuk, húsukat apróra vágjuk.
Összekeverjük a felkockázott szalonnával, a
zúzott fokhagymával, és sóval, borssal ízesít-
jük. A csirkét sóval, borssal kívül-belül bedör-
zsöljük. Jénai vagy római tálba rakjuk a para-
dicsomos keverék felét, beletesszük a csirkét,
és a maradék paradicsomos masszát ráöntjük.
Mellétesszük a megtisztított hagymákat és a
mazsolát. A háromféle alkohollal meglocsol-
juk, az edényt lefedjük, és meleg sütõben kész-
re sütjük. A sütés vége elõtt 15 perccel a fedõt
levesszük, és a csirkét aranyszínûre grillezzük.
Az edényben tálaljuk, köretként párolt rizst
vagy fõtt burgonyát ajánlunk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

– HÍRADÓ: BESZÁMOLÓ A KASTÉLY KHT.
TAGGYÛLÉSÉRÕL

– RÉSZLETEK A SZIE-EN, JANUÁRBAN

MEGRENDEZETT SEGÉLYKONCERTBÕL

A GÖDÖLLŐI SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
TÖBB MINT 10 ÉVE DOLGOZIK AZ ÖNÖK

SEGÍTSÉGÉVEL AZOKÉRT A
GYERMEKEKÉRT ÉS CSALÁDOKÉRT, 

AKIK SEGÍTSÉGRE VÁRNAK. 
KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTÉRZÉST. 

AJÁNLJA FEL MOST IS ADÓJA 1%-ÁT
A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

JAVÁRA.
SZÁMLASZÁM: 1-9176860-1-13

Felhívás
A 2005. évi városi Semmelweis

napon ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT-DÍJ

Az önkormányzati rendelet értelmében a díj
azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek
adományozható, akik a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedõ tevé-
kenységet folytattak a gyógyító–megelõzõ
munkában, illetve a szociális gondoskodás te-
rületén jelentõs eredményeket értek el.
GÖDÖLLÕ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT díjban
évente legfeljebb két személy és egy közösség
részesíthetõ, amennyiben közösségre nincs ja-
vaslat, 3 személy részesíthetõ a díjban.
Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – rész-
letes indoklással – olyan személyekre, közös-
ségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntetõ
cím elnyerésére.
A javaslatot a Népjóléti Irodára szíves-
kedjenek megküldeni (Polgármesteri Hi-
vatal, Népjóléti Iroda, 2100 Gödöllõ, Sz-
abadság tér 7. sz.)

Határidő: 2005. június 1.

A Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat programja

TINI KLUB
2005. május 12.
Kézmûves foglalkozás, üvegfestés
2005. május 19.
Kézmûves foglalkozás
2005. május 26.
Tini klub 7. születésnapja
PSZICHOLÓGUSI TANÁCSADÁS május
18., 14-17 óráig (elõzetes bejelentkezéssel)

A gyászoló család
köszönetet mond
mindazoknak, akik
szeretett halottunk,
SZIRÁKI LÁSZLÓ
búcsúztatásán ve-
lünk voltak, akár
gondolatban is. Szi-
vünkben õrizzük
drága emlékét és példáját visszük tovább!

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ormos Panagias, a Chalkidiki félsziget középsõ
lábon található, kis halászfalu. Az appartmanház
300 méterre van a tengertõl. A tenger homokos, a
víz fokozatosan mélyül és nagyon tiszta. Az ap-
partmanház 3 szintes, s appartmanonként 4 vagy 5
személyes, és 1 vagy 2 helyiségbõl és teraszból
áll. A 2 részre választott szobában 1 db kétszemé-
lyes franciaágy és 1 db emeletes ágy, melynek az
alsó része franciaággyá alakítható. Amerikai
konyhasarok az alapvetõ felszereléssel, hûtõ-
szekrénnyel és 2 lapos rezsóval. A fürdõszobában
zuhanyozó és WC van. Elhelyezés: házaspárok a
2 részre leválasztottban, egyedülállóak a 4 szemé-
lyesben. Napernyõt, gyékényt, törülközõt vinni
kell, de ágynemûhuzatot nem. Az appartman kert-
jében faszénen sütni lehet.
PROGRAM: 1. nap: Indulás 9 órakor a gödöllõi
Mûv. Ház parkolójából. 2. nap: délelõtt megér-
kezés az appartmanhoz, elhelyezkedés. 3-10.
nap: üdülés a tengerparton. Egy nap kirándulás
Agios Nikolaoszba és valamelyik helységbe, ahol
piac van. 11. nap: reggel becsomagolva indulás
Thesszalonikibe, ahol megtekintjük a várat, a Fe-

hér Tornyot, a Dimitrisz székesegyházat, sétálunk
a belvárosban és a tengerparton. 12. nap: délután
érkezés Gödöllõre.
Részvételi díj: 40.000 Ft/ fõ, amely tartalmazza
az autóbusz közlekedést, városnézést és a szállást
9 éjszakára. Utazás nyugati típusú, légkondicio-
nált autóbusszal.
Fakultatív program lehetőségek:
1. Egész napos hajókirándulása Szent Atkos hegy-
séghez. A hajó nagyon közel megy a parthoz, így
láthatók a kb 40-ó0 db kolostor. Visszafelé a hajó
kiköt Uránopoliszban. Részvételi díj: 20 Euró/fõ.
2. Egész napos kirándulás a METEORAK-hoz,
Ára: 25 Euro/fõ + 2 Euro a belépõk. 3. Közõs va-
csora az appartman kertjében görög ételekkel és
görög zenével. Részvételi díj: 5 Euro/fõ. Az italt
mindenki maga hozza.
Kb. 22 órát utazunk, útvonal: Szeged-Újvidék-
Belgrád-Nis-Szófia-Thessaloniki-Chalkidiki.
Görögországban az árak a mienkhez hasonlóak.
Érdeklõdni: dr.Sztavridisz Diagórasz elnöknél
a 06-70-219-38-38-as vagy 28/420-972-es tele-
fonon lehet.

GÖRÖGORSZÁGI TENTERPARTI ÜDÜLÉS  2005. augusztus 31-től szeptember 
11-ig (önellátós) a Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat szervezésében

Ötödik éve rendez szakmai konferenciá-
kat a Magyar Gyógytornászok Társasága
Pest Megyei Szervezete. Az évente két-
három alkalommal megtartott tanács-
kozásokon az új kezelési eljárásokkal
ismerkednek a szakemberek. 

Az elmúlt hét péntekén a gerinc betegségeirõl
és kezelési lehetõségeirõl cseréltek tapasztala-
tot. A kreditpontos továbbképzésen az új vizs-
gálati és az új terápiás lehetõségekrõl egyaránt
esett szó. A rendezvényen közel 300-an vettek
részt, többségében hölgyek, de az utóbbi idõ-
ben a pálya iránt a férfiak körében is nõtt az ér-
deklõdés. Mint azt megtudtuk, ezen a téren év-
tizedeken keresztül kizárólag nõk számára indí-
tottak képzést, s csupán néhány évvel ezelõtt
nyílt lehetõség arra, hogy az erõsebb nem kép-
viselõi is elsajátítsák ezt a szakmát. A pálya
iránt nagy az érdeklõdés, vonzóvá teszi a hat
órás munkaidõ, hogy a gyógytornász önállóan
dolgozik, hogy az orvos nem felettese, hanem
partnere a szakembernek. A jelenlegi gyógytor-

nászok közül sokan dolgoznak a privát szférá-
ban is. A konferenciához az idén is kapcsoló-
dott egy bemutató, amely a szakmához kapcso-
lódó legújabb gyógyászati segédeszközökkel is-
mertette meg a résztvevõket. Kép és szöveg: -nyf-

Folyamatos változás, új kezelési technikák

Gyógytornász konferencia Felhívás
A Logopédiai Intézet és Általános Iskola
értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy május hó-
napban megkezdjük az önkormányzati
óvodák nagycsoportos korú 5 éves beszéd-
hibás gyerekeinek szûrését. Az óvoda logo-
pédusa elõre egyeztetett idõpontban keresi
fel az óvodát. Kérjük, hogy gyermeke feltét-
lenül legyen jelen a szûrés idõpontjában!
Hiányzás esetén pótszûrést telefonon meg-
beszélt idõpontban végezzük. Óvodába nem
járó, 5 éves gyerekek szûrése is telefonegyez-
tetés útján történik. Az önkormányzat általá-
nos iskoláiban olvasás, írás, helyesírás, gyenge
tanulók szûrése májusban történik, melyet az
iskola logopédusa helyben végez. Tájékozta-
tást minden esetben kérhet az intézmény ve-
zetõjétõl. Intézményünk telefonszáma:
28/512-525.

Mészáros Györgyné intézményvezető

Felhívás 1 százalékra
Kérjük, hogy adója 1%-val támogas-
sa a Logopédiai Intézet és Általános
Iskola „Tiszta Beszéd“ Alapítványát! 

Bankszámlaszám:
10103836-72458200-00000000 

(Budapest Bank) 
Adószám: 1868218-1-13. 

A számlánkra beérkezõ összeget a beszéd-
hibás gyerekek megsegítésére, az oktatáshoz
szükséges fektételek magasabb színvonalon
történõ megvalósítására fordítjuk.

Mészáros Györgyné intézményvezető

Felhívás
Gödöllõ városa testvérvárosi hagyomá-
nyainak megfelelõen a 2005-ös évben is fo-
gad látogatókat a belgiumi Turnhoutból és
a hollandiai Wageningenbõl. 

VENDÉGSZERETÕ CSALÁDOKAT KERESÜNK

LÁTOGATÓINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁRA A

KÖVETKEZÕ IDÕPONTOKBAN:
– belgák: 2005. szeptember 8-11., 3 éjszaka
– hollandok: 2005. október 6-9., 3 éjszaka

Információ: www.godollo.hu. 
Jelentkezés: Polgármesteri Hivatal, Mészöly
Beatrix, telefon: 529-140, 
e-mail: mbea@ godollo.hu.
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Lomtalanítás
Kihelyezés, 1-1 db konténer

MÁJUS 13., PÉNTEK
Ripka F. u. 14. sz. elé
Bethlen G. u. eleje
Bethlen G. u. - Grassalkovich u. sarok
Bethlen G. u. vége
Bethlen G. u.-ba a Grassalkovich u.
és Szõlõ u. közé
Munkácsy M. u. - Szabadság u. sarok
(lakóház és az iskola közé a parkolóba)
Zombor u. sarok

Szabadka u. - Munkácsy M. u. sarok
Tompa u. - Fiume u. sarok

MÁJUS 16., HÉTFŐ

Munkácsy M. u. - Szabadka u. sarok
Munkácsy M. u. - Október 6. u. sarok
Munkácsy M. u. - Március 15. u. sarok
Grassalkovich u.-ba az Árpád u. kö-
zelébe
Grassalkovich u.-ba a Rákóczi u. kö-
zelébe
Béke utcába a Március 15. u. és Októ-
ber 6. u. közé
Fiume u. 7. sz. elé
Tompa M. u. 6. sz. elé
Árpád u. 8. sz. elé

MÁJUS 18., SZERDA

Árpád u. 31. sz. elé
Rákóczi u. 12. sz. elé
Rákóczi u. 23. sz. elé
Grassalkovich u. - Hunyadi u. sarok
Hunyadi u. 17. sz. elé
Hunyadi J. u. közepe
Zrínyi u. 3-5. sz. elé
Zrínyi u. 22. sz. elé
Zrínyi u. végére

MÁJUS 20., PÉNTEK

Báthory u. 22. sz. elé
Báthory u. végére
Szabadka utcai garázsokhoz
Grassalkovich u. Bercsényi u. sarok
Bercsényi u. közepe
Bercsényi u.-ba a Szív u. és Arany J.
u. közé
Testvérvárosok útjára a Grassalko-
vich u. és Nagyvárad u. közé
Testvérvárosok útjára a Nagyvárad u.
és Kodály u. közé
Testvérvárosok útjára a Kodály u. és
Szabadság u. közé

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/350-
8592, Karaszi Pál 30/
318-7255.

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-
10550764

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

2 hónapos új-
f o u n d l a n d i
keverék szu-
ka

4 hónapos keverék kan

2 hét múlva
e l v i h e t ő
keverékek

2 hónapos
k e v e r é k
szuka

4 hetes németvizsla keverékek

Jártunkban-keltünkben leltünk rá erre a keresztre a Dózsa György út mentén.
Sokáig eltakarták a bokrok, az akácfák, ám a Tesco átadása előtt, az útépítéskor
megtisztították a környékét. Az elmúlt évtizedek alatt megrongálódott talapza-
tot a VÜSZI rövid időn belül helyreállítja.

JárJárom a vom a várárosost...t...

Fo
tó

: T
at

ár
 At

tila

Fajtatiszta cairn terri-
er kiskutyák igényes
gazdáknak eladók.
Tel.: 20/350-8592

Úszómester kerestetik
A Szent István Egyetem területén lévõ,

városi kezelésben mûködõ strandra
végzettséggel rendelkezõ

ÚSZÓMESTERT

keresünk.

Az alkalmazás idõtartama: 2005. május 28-
tól augusztus 31-ig.

Érdeklõdni lehet a 20/319-1677-es
telefonon.

Németországban tenyésztették ki, borzvadászatra.
Arövidszõrû tacskó a fajta elsõ képviselõje, s belõ-
le hozták létre szelektív tenyésztéssel a hosszú és a
szálkás szõrû változatot. Csak a hosszabb, selymes
szõrzetben különbözik a rövid szõrû tacskótól. A
tacskó a szõrzettõl és a mérettõl függõen 6 válto-
zatban létezik: rövid, hosszú és szálkás szõrû,
mindhárom típus normális és törpe változatban.
Legutolsóként a szálkás szõrû törpetacskót ismer-
ték el önálló változatként Nagy-Britanniában. Rö-
vid lábú, hosszú testû kutya. Ágyéka jól izmolt,
mellkasa mély, hasa felhúzott. Feje hosszúkás,
szeme melegbarna. Zászlós farka a szetteréhez ha-
sonló. Az elsõ negyed jól izmolt, a láb merõleges a
talajra. Háta egyenes, marja magas. Aszegy erõsen
kiugrik, a mellkas szélesen bordázott. Enyhén fel-
húzott a hasi vonal. A hát vonalában lévõ farok
görbület nélküli. Külön kiemelendõ az egész tes-

ten egyformán tömött szõr-
zet és a jól behatárolt vörös
folt, amely nem lehet túlsá-
gosan nagy. A szõrzetnek el
kell lepnie a fül alsó részét.

Hibás az egész testen egyformán hosszú szõrzet, a
túlságosan göndörödõ vagy lompos szõrzet, a fül-
rõl lelógó szõr, a háton elváló szõrzet, valamint a
lábujjak, mancsok túlságosan hosszú szõrzete. Át-
lagos magassága 24 centiméter, a szukák körülbe-
lül 12 kilogramm, a kanok 13,6 kilogramm súlyú-
ak. A többi hasonló szõrzetû fajtához hasonlóan
rendszeres ápolást igényel. Mivel védi területét, a
hosszú szõrû tacskó kiváló õrzõ-védõ kutya, uga-
tása vad, szükség esetén gyorsan támad és véde-
kezik. Sok ember ideges kutyának tartja, mert nem
szereti, ha idegenek foglakoznak vele. Abarátaival
vidám és odaadó, semmit nem kedvel a hasonlóak
társaságánál jobban. Engedelmes, hûséges, na-
gyon intelligens, könnyen nevelhetõ, kitûnõ a hu-
morérzéke és ragaszkodó társ. 

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)
(Következik: Hovawart)

Állati dolgok

Hosszú szőrű tacskó
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ÁLLÁS
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel ren-
delkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem.
Tel.: 06/20-472-3919.
*Gödöllőn, a Sziget Vendéglőbe gyakorlattal rendelkező szakács és fel-
szolgáló jelentkezését várjuk. Tel.: 20/454-27-68.
* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai kisegítő nő
jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Gödöllőn üzemelő étterembe takarító nők jelentkezését várjuk. Tel.:
30/223-98-01.
* Gépjármű márkaképviselet gödöllői telephelyére keres: megbízható,
gyakorlattal-, "B" kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
KAROSSZÉRIALAKATOS munkatársat. Információ: Birkás Csaba (28)-
525252

* Mérlegképes könyvelö, gyakorlattal rendelkezö munkatárs jelen-
tkezését várja gödöllöi székhelyü cég. Autóiparban szerzett szakmai
gyakrolat elönyt jelent. Érdeklödni: 06/20-965-5859 vagy e-
mail:falucskam@invitel.hu
* A Városi Filmszínház büféjébe heti 3 napra délutáni 6 órás
munkavégzésre kolléganőt felveszünk. Tel.: 30/500-2432.
* Gödöllőn épülő irodaház takarítására megbízható, önállóan dolgozni
tudó férfi munkaerőt, valamint egy fő, angolul beszélő területi
vezetőt keresünk. Tel.: 30/577-3314.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését
várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó. Válaszborítékért ingye-
nesen tájékoztatom. Fowjhan Mónika, 2100 Gödöllő, Városmajor u.
30.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer Ft. Képzettséget nem igénylő,
otthon végezhető munkalehetőségek. Nem házalás! Felbélyegzett
válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom. Szénási Szilvia, 2170
Aszód, Falujárók u. 5/1. Tel.: 20/382-2252.
* Árpád Hentesáru Kft. gödöllői boltjába HENTES-ELADÓ pozícióba
felvesz szakképzett eladókat. További információ: 06-20-534-6150.
* Reklámfelületek értékesítésére munkatársakat keresek. Tel.:
20/489-6967.

* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe gyakorlott gumiszerelőt keresünk.
Tel.: 30/990-1114.
* Vasipari végzettségű, C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkatársat keresünk gödöllői munkahelyre. Érd.: 20/9391-702.
* 52 éves érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinformálható
férfi ház körüli alkalmai munkát vállal. Kerti munka, földmunka,
csatornabekötés, kerítéskészítés, javítás, festés, stb. Tel.: 30/4027-
276.
* Gödöllői cukrászdába konyhai kisegítőt, hétvégi munkára pultos
lányokat felveszünk. Tel.: 20/372-7845.
* Napi 1-2 óra munkával, havi nettó 50-100 eFt közötti jövedelemhez
juthat. Válaszboríték: Bujtás Jánosné, Körösfői utca 37. Érdeklődni:
28/420-456.
* Áruterítési munkára gépkocsivezetőt felveszünk. Napközben:
20/9653-236.
* Szobafestő - mázolót Gödöllő és környéki munkákra állandóra
felveszek. Tel.: 20/973-1564.
* Autószerelő szakmunkást gödöllői telephelyre felveszek.
Zöldkártyavizsga előny. Tel.: 30/670-2670 vagy 30/651-8747.
* Fiatal munkaerőt recepciós munkakörbe felvesz sportközpont.
Jelentkezés a következő telefonszámon: 28/410-333, 20/444-9017.
* Megbízható, káros szenvedélyektől mentes két férfi fizikai munkát
vállal. (Kerítésépítés, betonozás, árokásás, stb.) Tel.: 20/412-1987.
* A gödöllői Shell töltőállomásra munkatársakat keresünk az alábbi
munkakörök betöltéséhez: kútkezelő, shopos. Jelentkezéskor szük-
séges kereskedelmi végzettség. A gyorsétkező részlegre pedig
látványpéket keresünk. Tel.: 20/467-1986.
* Bejárónői munkát vállalok (takarítás, vasalás) és gyermekfelü-
gyeletet. Érdeklődni bármikor: 20/465-0092.
* Gödöllő és környékéről NOMINÁTOROK jelentkezését várom: 06-30-
9244-186. Átképzés lehetséges.
* Napi másfél órás takarítási munkára kolléganőt felveszünk. Tel.:
30/500-2432.
* Üveges műhelybe dolgozót keresünk. Koós Üveg-stúdió Kft. Gödöllő,
Százszorszép u. 47-49. Tel.: 30/940-0084.
* Gyógyszerészt és okleveles gyógyszertári asszisztenst felveszünk
Mogyoródra és Gödöllőre is, akkreditált patikába. Tel.: 20/9453-714.
* Fiatal szobafestő szakmunkást állandó munkára felveszek. Tel.:
30/978-3867.

INGATLAN
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában nagyméretű, szomszédos (1500 és
2400 nm-es),  panorámás építési telkek eladók. Irányár: 11,0 eFt/nm
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333   
* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 80-110-nm lakóterületű,
új építésű, igényes sorházi lakások garázzsal 220 ezer FT/nm áron
eladók. Ugyanitt 27, 41, 55 nm-es társasházi lakások 250 ezer Ft/nm
áron leköthetők.  Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
* A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új építésű, 173 nm-
es (2 szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs, tároló) eladó vagy értékeg-
gyeztetéssel kisebb gödöllői lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN a 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, konvektoros, 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
* GÖDÖLLŐN a Harasztban 490 nm-es gondozott telken 100 nm-es,
felújított családi ház (35 nm-es tároló, két autó r. kocsibeálló) eladó.
Irányár: 20,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 1. emeleti, kétszobás 61 nm-es,
gázkonvektoros, 2004-ben felújított lakás eladó.  Irányár: 12,6 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN a második tó közelében 860 nm bekerített
üdülőtelek (fúrt kúttal) eladó.  Irányár: 2,3 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központban földszinti 95 nm-es, régi építésű, üzletnek,
irodának alkalmas, gázkonvektoros lakás eladó.  Irányár: 16,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KÓKÁN a Pesti úton 3000 nm közművesített telken 80 nm-es 3
szobás lakóház ( melléképületek, pince, ásott kút, kemence) eladó.
Irányár: 10,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
* HÉVÍZGYÖRKÖN kellemes, nyugodt környezetben, két utcára nyíló
800 nm-es, közművesített telken 100 nm-es, újonnan épült családi ház
eladó. Irányár: 15,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333 
* SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm lakóterületű,
igényes új építésű öt szobás családi ház garázzsal eladó. Irányár: 32,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Malomtó utcában, gyönyörű természeti környezetben
hosszútávra bérbeadó egy hatszobás 200 nm-es igényes családi ház,
5000 nm parkosított kertben,  és egy 70 nm-es lakóház 700 nm-es
telken. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐ belvárosában új építésű házban öt szoba + nappalis klima-
tizált lakás hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn, 1376 m2, déli fekvésű üdülő telek,
(gáz-, villany az utcában, fúrt kút a területen), 30 m2-es szerszámkam-
ra. Irányár:5,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
*GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű üdülő telek, 20
nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* Budapest Visegrádi utcai 43 nm-es magasföldszinti 1,5 szoba
étkezős lakás 10,4 MFt-ért ELADÓ, CSERÉLHETŐ gödöllői 2 szobás
lakásra! 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191 
* Mátyás Király utcai *KÉTGENERÁCIÓS*DUPLAKOMFORTOS* 110
nm-es, 3 szoba étkezős családi ház osztott telken ELADÓ 16,5 MFt-ért.
06 (20) 513-5191 
* IV. emeleti Kazinczi körúti 52 nm-es lakás saját pincetárolóval, jó
állapotban ELADÓ 10,5 MFt FIX ÁRON! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06
(28) 410-324; 06 (30) 619-9043 
* MUNKÁCSI úti 53 nm-es magasföldszinti *FELÚJÍTANDÓ* 2 szobás
lakás pincetárolóval 9,5 MFt fix áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda
(28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* *Kampis téren* ELADÓ 21,8 MFT-ért: 73 nm-es földszinti 2 szoba
amerikai konyhás lakás saját tárolóval; és I.emeleti 40,24 nm-es 2
szobás lakás 14,9 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324;
06 (30) 619-9043
* *CSANAKBAN* 160 nm-es 5,5 szoba nappalis, tetőtérbeépítéses
családi ház 36,5 MFt-ért ELADÓ. FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-
324; 06 (20) 513-5191
* VALKÓN 3 szoba nappalis - családi ház 380 nöles telken 10,3 MFt-os
áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30) 619-
9043
* KIRÁLYTELEPI felújított *KÉTGENERÁCIÓS* DUPLAKOMFORTOS
családi ház ELADÓ 29,5 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-
324; 06 (30) 619-9043

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

-Központban 27 m2-es igényes iroda 7,4 MFt.
-Harasztban 108 m2-es, 2 és fél szobás, étkezõs tár-
sasházi ingatlan 16,5 MFt.
-Mohács u-ban 1040 m2 telken 2 szoba + étkezõs
családi ház 18,8 MFt.
-Alvégben 1292 m2 telken, 81 m2-es, 2 szobás
sátortetõs családi ház 19,8 MFt.
-Bercsényi u-ban 898 m2 telken, nappali + 4 szobás
családi ház, garázzsal 23 MFt. 
-Rákóczi u-ban 694 m2 telken 127 m2-es, 3 szobás
családi ház, garázzsal 24,3 MFt.  
-Blahán 502 m2 telken 160 m2-es, nappali + 3 és fél
szobás családi ház 25,5 MFt.
-Kertvárosban épülõ 114 m2-es, nappali + 3 szobás
ház, 273 m2 telekkel, garázzsal, burkolatok nélkül
25,5 MFt.
-Valkón 1020 m2 telken 80-ban épült, 4 szobás
családi ház, beépíthetõ tetõtérrel 12,9 MFt.
-Isaszegen 300 nöl telken 100 m2-es, 2 szobás csalá-
di ház 12 MFt.
-Galgamácsán 264 nöl telken 80 m2-es, 2 szobás,
hangulatos, manzárdtetõs családi ház 10 MFt.
-Valkón 446 nöl telken 2000-ben épült, nappali + 3
szobás családi ház 10,9 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

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

A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.

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

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

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* *Öröklakásokat 12 MFt-ig, házakat 22 MFt-ig keresünk*
ügyfeleinknek központhoz közel, akár közvetítői díj nélkül, hitelügyin-
tézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28)
410-324; 06 (30) 619-9043 
* Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 2 szoba + hall
összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi ház.Nagy mel-
léképület, gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés, összközművesített.
Megközelíthető M3-as autópályán, valamint autóbusszal és vonattal is.
Irányár: 8,5 Millió Ft. Érdeklődés: 06-30-495-7116 telefonszámon.
* DUNAKESZI, Tőzegtó területén, közvetlen vízparti, komfortos faház
saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-3714.
* GÖDÖLLŐ Erzsébet királyné körúton, park melletti, 55 nm-es, 1.
emeleti 2 szobás, felújított, kábeltévés, vízórás, déli fekvésű, azonnal
beköltözhető öröklakás eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 20/311-3714.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, kony-
ha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Blahán szép fekvésű, építési telek eladó. Iá.: 11 mFt. Tel.: 30/255-
7973.
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában eladó 2 szobás, magasföldszinti,
felújított lakás. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 30/377-6364, du.
* 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.
* Sürgősen ELADÓ Gödöllő, Szent János utcában 3. emeleti 2 szobás
lakás átalakítva, felújítva. I.ár: 12,0 mFt. Tel.: 06-20-3289-666.
*Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken 80
nm-es családi ház 3 héten belüli költözéssel eladó. Az ingatlan irányára:
16,7 mFt. Érd.: 20/2277-294.
* Gödöllőn 2,5 szobás, összkomfortos ház garázzsal, kertvárosban,
központhoz közel eladó. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 30/9495-449.
*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.
*Gödöllőn, a Batthyány u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80 nm-es, 2 szoba
összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari árammal
eladó. Azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Eladó Gödöllő Palotakerti 57 nm-es jó állapotú 2 szobás lakás vízórá-
val, telefonnal, kábeltévével, külön tárolóhelyiséggel. I.ár: 10,9 mFt.
Érd.: 30/9504-901, 28/417-537.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 06/20-
468-1423.
*Gödöllőn 120 nm-es családi ház eladó. 4 szoba, 2 fürdőszoba, garázs,
melléképületek, ásott kút, ipari áram, 990 nm telekkel 23,5 mFt
irányáron. Tel.: 20/224-9660.

* 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.
* Kelemen László utcában közműves építési telek eladó. Rét -
Röges - Rigó utca - autópálya között, még nem beépíthető telek
eladó. Tel.: 20-3760-529.
* Gödöllő Nagy László u. 4. sz. alatt 160 nm lakóterületű családi
ház 27 mFt-ért eladó. Tel.: 30-9445-751.
* 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 légkondícionáló beállással eladó akár 26 m Ft-
ért. Tel.: 70/315-8840.
* 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 pin-
cerésszel. I.ár: 10,4 mFt. Tel.: 30/655-7511.
* Gödöllőn 1707 nm-es területen 80 nm-es, felújításra szoruló ház
eladó. I.ár: 15 mFt. Tel.: 70/262-5970.
* Eladó Gödöllőn, János u. 48., 93 nm-es, másfél szobás
kábeltévés, redőnyös, parkettás lakás. Ára: 12 mFt. Tel.: 30/591-
3971.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-
es + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2
fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló
kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29 000
000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Kertészek figyelem! Gödöllőn 3 szobás családi ház 2 db fűtött
üvegházzal eladó. Érd.: 70/3698-216.
* Palotakerti, 7. emeleti parkra néző, igényesen, egyedien felújí-
tott, 44 nm-es lakás őszi kiköltözéssel eladó. I.ár: 9,8 mFt. Tel.:
418-537, 30/240-4057.
* Gödöllő Kertváros, Rózsa utcában összkomfortos, 3 szobás föld-
szintes családi ház vállalkozásra alkalmas ipari műhellyel, 737 nm
telken 180 nm beépítettséggel eladó. Ár: 27,0 mFt. Érd.: 20/999-
3028.
* Gödöllőn, a Kossuth L. utcán eladó/kiadó egy üzlethelyiségnek is
(engedélyezett!) használható garázs. Ár megegyezés szerint. Tel.:
30/537-6985, 30/4280-520.
* Gödöllőn, az Arany János utcában 120 nm-es, felújításra szoruló
családi ház eladó. 3 szoba, tetőtér, nappali és melléképület. I.ár: 23
mFt. Tel.: 20/572-1931.
* Gödöllőn, a Fenyvesben új építésű tégla ikerház fele eladó. 140
nm, nappali, étkező, konyha, kamra, 4 háló, 2 fürdő, garázs. Hitel,
szocpol felvehető. I.ár: 28.000.000 Ft. Tel.: 20/999-5104.
* 50 nm-es, 1 + 2 félszobás téglaépítésű, gázfűtéses, 1. emeleti
lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/259-8529, 418-525.
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* Gödöllőn, kastélypark közelében 2 szoba + nappalis, szinteltolásos,
alápincézett családi ház 200 nöl telken eladó. 23,5 mFt. 4 emeletes
társasházban, földszinti, erkélyes lakás 12 mFt. Érd.: 28/412-916.
* Gödöllőn, Akácfa utca 11. sz. alatti 2430 nm építési telek teljes
közművel eladó. Tel.: 28/413-061 vagy 30/856-9444.
* Gödöllő kertvárosában panorámás, 1045 nm-es saroktelken, négys-
zobás, 127 nm-es családi ház szuterénnel, kétállásos garázzsal,
közműves melléképülettel eladó. 31,9 mFt. Tel.: 20/9221-220.
* Gödöllőn, a Szent János utcában tehermentes, nagy konyhás, maga-
sföldszinti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/6252-179.
* 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.
* Eladó! Gödöllőn, Nagyfenyvesben 4,5 szobás, 180 nm-es, kúria jel-
legű családi ház, 2 fürdőszoba, 2 bejárat. Telek 2054 nm. I.ár: 29 mFt.
Érd.: 28/410-881.
* Gödöllőn 1 éve épült saroktelken lévő 3 szobás, 50 nm-es nappalis,
32 nm garázzsal, működő üzlettel sürgősen, jóval ár alatt eladó. Ár: 26
mFt. Tel.: 30/280-8830.
* Gödöllőn 100 nm-es ház 2390 nm-es összközműves telken 21 mFt,
Malomdűlőben 2 ha földterület 9 mFt-ért eladó. Tel.: 28/513-435,
20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Bp. XX. Erzsébeten 2 szobás, étkezős lakás 9,9 mFt, Pécelen 2
lakásos ház 27,9 mFt-ért eladó. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387.
Ház és Vár Bt.
* Áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, 64 nm-es, felújított, szép lakás. (Új villamos hálózat, műanyag
nyílászárók, redőnyök, klíma, kábeltévé, külön mérőórák) I.ár:
12.700.000 Ft. Tel.: 20/987-2578.
*Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek, építési engedél-
lyel, pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/392-4357.
* Eladó Gödöllő Öreghegyen 120 nm lakóterületű családi ház 360 nm-
es telekkel és 74 nm-es egy budapesti, a Nyugatihoz közeli 2. emeleti
lakás. Iá.: 21 és 16,5 mFt. Tel.: 30/606-2821.
* Gödöllőn, Antalhegyi út elején építési telek, 1100 nm-es, déli oldal,
panorámás kilátással, összközművesítve eladó. I.ár: 16,5 mFt. Tel.:
20/4977-322.
* Gödöllőtől 36 km-re családi ház sürgősen eladó, 90%-ban kész, 729
nm-es telekkel. I.ár: 9,5 mFt. Érd.: 30/905-6240.
* Palotakerten négyemeletes társasázban 63 nm-es, 3. emeleti, felújí-
tott lakás eladó. Tel.: 20/428-1138.
* Domonyban, új lakónegyedben, nyugodt környezetben 75 nm-es
lakóterületű, amerikai konyhás, egy légterű, 10 éve épült családi ház
teljesen felújítva, 700 nm-es telken eladó! Az egész épület alápincézett.
Tetőtér beépíthető. I.ár: 11,9 mFt. Érd.: 20/224-9652.
* Gödöllőn, a János utcában 1. emeleti, 56 nm-es 2 szobás, parkettás,
gázkonvektoros, dél-nyugati fekvésű lakás eladó. Tel.:20/347-5788.
* Kazinczy ltp. 3. emeletén 61 nm-es lakás eladó. Ár: 12.200.000 Ft.
Tel.: 30/212-6390.
* Eladó Kerepesen 2002 év végén, nyeles telken épült 60+60 nm
összközműves családi ház. I.ár: 24 mFt. Tel.: 30/642-5124.
* Eladó 110 nm-es családi ház a Gébics utcában. 520 nm telek, 3
szoba, nappali, 2 fürdőszoba, garázs. I.ár: 23 mFt. Tel.: 20/322-9633.
* Gödöllő kertvárosában két utcára nyíló, 200 nöl telken a kertváros-
ban szolid áron eladó négy szoba nappalis, összkomfortos családi ház
teljesen tehermentes, azonnal beköltözhető. Központi helyen. Tel.:
30/360-3935.
* KERTVÁROSBAN (Rákóczi F. u.) 3 szobás, 127 nm-es családi ház
pincével, garázzsal 694 nm-es telken eladó. I.ár: 24,3 mFt. Érd.: 8-19
óráig: 70/580-9308, 70/593-0427.
* TURÁN (Bp-től 50 km-re) 1440 nm területi nagyságú, összkomfor-
tos, 3 generációs, családi házas ingatlan eladó. Jellemzők: 160 nm
lakótér (vegyes tüzelésű és gázkazán), 120 nm emelet-ráépítés beépí-
thetőséggel, 60 nm önálló lakrész (felújítandó), beépített terasz ( 100
nm) gyümölcsös, rendezett kert, udvar, aknás garázs eladó 18,95 mFt-
ért. Tel.: 30/283-6834.
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet park mellett a Semmelweis utcában két-
generációs ház. Tel.: 411-279.
* Palotakerten sürgősen eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnal beköltözhető.
Ugyanitt eladó a Valkói út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-
528-4862.

* Veresegyház, Csinkás részén négy lakásos társasházban 62 nm-es,
nappali + két szobás lakás eladó. I,ár: 14.800.000 Ft. Tel.: 30/454-
8887.
* Máriabesnyőn 3+félszobás 120 nm-es családi ház 945 nm telken
eladó. I.ár: 22.000.000 Ft. Tel.: 70/257-4553.
* Eladó Gödöllőn a Csanakban 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.
* Eladó! Gödöllő Palotakerti lakótelepen 57 nm-es 2 szobás, távfűtés-
es, erkélyes lakás, vízórás, telefonos, kábeltévés (+tárolóval) lakás. Tel.:
28/421-753, 20/254-0018.
* Gödöllőn 860 nm zártkerti panorámás telek a tévétorony közelében
áron alul eladó. Iá.: 3,8 mFt. Tel.: 20/428-1138.
*Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken 80
nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan irányára: 17,7
mFt. Érd.: 06-20-2277-294.
* Eladó Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában 2. emeleti, 56 nm-es, 2
szobás lakás tulajdonostól. I.ár: 11,7 mFt. Tel.: 30/397-3602.
* Gödöllőn a Palotakerten eladó egy kétszobás, felújított, 58 nm-es
öröklakás a 6. emeleten. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 28/414-725 (4 óra után)
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett, 30
nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali, főzőfülke, zuhany, wc.
Víz, villany, parkosított udvar. Érd.: 28/413-770, 17 óra után.
* VALKÓN eladó 1295 nm vízszintes, bekerített belterületi "építési
telek". 3445 Ft/nm. Van víz, gáz, villany, telefon. Érdeklődni 19 óra
után: 28/484-310.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Téglaépület,
betongerendás födémmel, melléképület, garázs, kert gyümölcsfákkal.
Lakótelepi lakást beszámítunk. Tölgyfa utcában telek eladó. Tel.:
20/476-8647.
* Domonyvölgyben 2 db 1102 nm tóközeli külterületi ingatlan eladó.
Érd.: 30/359-9354.
* Szadán 1400 nm-es panorámás, belterületi, építési, közművesített
telek eladó. Érd.: 30/261-1569.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal eladó.
Érd.: 20/559-2936.
* Gödöllőn, a Tesco melletti utcában 250 nm-es (7 szoba, 2 nappali, 3
fsz.) családi ház (+ 150 nm pince, 2 autós garázs, télikert, dryvit
szigetelés) 1380 nm telken ÁRON ALUL eladó. Tel.: 20/9413-790.
* Eladó a Szent István téren egy 2 szobás, igényesen felújított lakás
(műanyag nyílászárók, beépített konyha, előszoba). Ár megegyezés
szerint. Tel.: 28/410-228, 20/214-0713.
* Gödöllő, Szent István téri 1. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás
eladó. Tel.: 20-541-1570.
* Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, 9. emeleti erkélyes, jó állapotú lakás
külön tárolóhelyiséggel eladó. I.ár: 10,9 mFt. Tel.: 28/417-537,
30/9504-901.
* Gödöllőn, a Szent János utcában sürgősen eladó 59 nm-es jó
állapotú, 2 szobás, erkélyes, konvektoros, vízórás, 2. emeleti lakás. I.ár:
12,8 mFt. Tel.: 30/4469-799.
* 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.
* Költöztetés, lomtalanítás, lakásátrendezés! Tel.: 06/30-9134-599.
* Eladó Gödöllő Máriabesnyő városrészben egy 140 nm-es, tetőteres,
sorházi családi ház 3 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, 30 nm pince,
bevezetett élelmiszer üzlet, rendezett parkosított kert. Érd.: 20/423-
3086.
* Eladó Gödöllő csendes utcájában 5200 nm-es telken álló családi ház
60 nm-es, jó állapotú lakása. I.ár: 13.000.000 Ft. Tel.: 06-70-257-
4553.
* Gödöllőn, csendes kertvárosi környezetben, 2 szobás jó beosztású,
70 nm-es családi ház 825 nm-es, rendezett kerttel sürgősen eladó!
Budapesti lakást beszámít. I.ár: 16.000.000 Ft. Tel.: 06-70-257-4553.
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 10. emeleti felújított, 1,5 szobás
lakás tulajdonostól eladó! I.ár: 10,5 mFt. Tel.: 20/2165-412.
* Gödöllőn a Szent István téren II. emeleti 54 nm-es, 2 szobás teljesen
felújított lakás. Iá: 12,9 mFt.  Tel.: 20/919-4870
* Gödöllőn sürgősen, áron alul eladó a Kossuth utcában 65 nm-
es, 4. emeleti, 2,5 szobás, erkélyes, redőnyös, vízórás, lam.
padlós, újszerű állapotú lakás, tárolóval. I.ár: 13,2 mFt. Tel.:
30/552-6257.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves. I.ár:
13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.

Apróhirdetés felvétele a KKossuth L .  u .  1ossuth L .  u .  1 .  a latt.  a lat t
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* Eladó Aszódon egy 648 nm-es (17x35-ös) belterületi építési telek.
Panorámás, két lakásos ház építhető rá. Teljes közmű a kapuban. I.ár:
3,26 mFt. Tel.: 20/5921-799.
* Eladó Gödöllőn, Boncsokban 2 db egymás melletti négyzethez
közelítő zártkert. (Egy 850 és egy 1150 nm-es) Villany van. I.ár: 1,9
mFt. Tel.: 20/592-1799.
*Gödöllőn 83 nm-es, 1. emeleti társasházi lakás eladó. 3 szoba, loggia,
kis kert, 20 nm garázs. Ár: 17 mFt. Tel.: 417-277, 30/382-2642, este
19 órától.
* Gödöllőn 92 nm-es 2. emeleti, 1 szobás társasházi lakás eladó nagy
pincével. Ár: 8 mFt. Tel.: 06-1-433-4789, 30/9628-857, este.
* Eladó Gödöllő közigazgatási határán 1600 nm-es (32x50), bel-
területi, kétlakásos telek. Teljes közmű, engedélyes kiviteli tervekkel.
I.ár: 6,1 mFt. Tel.: 20/592-1799.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti 58 nm-es, 2 szobás parket-
tás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.:
30/578-9410.
* 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  Harasztban, 70 nm alapterületű, 2 szobás családi ház, 20
nm-es melléképülettel, 930 nm-es telekkel. Iá: 24 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2 lakásos társasházban, egy 3 szobás és
egy 2 szobás külön bejáratú teljesen felújított lakás 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 fürdős-
zobás tetőteres lakások két beállásos garázzsal, 550 nm-es déli
fekvésű, panorámás telekrésszel év végi beköltözéssel leköthetők.
Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 29 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali + 4
szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, melléképülettel, garáz-
zsal, 270 nöl-es telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali + 4 szobás, 2
fürdőszobás, teljesen felújított társasházi öröklakás 60 nm-es
szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es parkosított telekrésszel. 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
* Gödöllő legkeresettebb részén a Kertvárosban összesen 130 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház, télik-
erttel, garázzsal, 150 nöl-es telekkel. Iá: 39 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő belvárosában 96 nm-es, 4 szobás, lakásnak és irodának
egyaránt alkalmas, utca felé üzletnyitási lehetősséggel egyedi fűtéses,
téglaépítésű, magasföldszinti jó állapotban lévő lakás. Iá: 20 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 központjához közeli, most épülő 10 lakásos társasházban
30-65 nm közötti lakások augusztusi beköltözéssel, kedvező áron
leköthetők. 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,
csúcspanorámás, 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
* 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
* LAKÁS Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III. emeleti,
51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes
lakás + tároló. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban,
újszerű, igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz
fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Ár: 16,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitelle-
hetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu 
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2
közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező
hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Királytelep, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújí-
tott, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2 telek,
20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított,
610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, lekö-
thetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, par-
kettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszo-
ba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek.  INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nap-
pali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-
nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs,
háztartási helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint, egyeztetés
alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő Remsey krt. - Szent I. u. sarkán, új építésű, 42m2-
es, 1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők,
augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház. 1nap-
pali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított telek. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2
garázs, 400m2-es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban:
24,7MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött, felújítandó, 130m2-es, 1nap-
pali+2szobás+3félszobás sorházi lakás. 2fürdőszoba, 14m2-es ház-
tartási 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
* LAKÁS SÜRGŐSEN 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
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Pál László közben, felújítandó,
43m2-es, földszinti, 
1+félszobás, gáz fűtésű lakás eladó. MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL!
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*LAKÁS Gödöllő -Béri B.Á. utcában, téglaépítésű, jó állapotú, 74m2-es,
2+félszobás, II. emeleti lakás eladó. Egyedi gáz cirkó fűtés, 8m2
panorámás terasz, 25m2 garázs. Irányár: 18,5MFt INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Úrréti tónál új építésű ikerház, nappali+3 szoba
(152m2), + garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-
600m2), kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Erzsébet körúton, 2004-ben felújított, 63m2-es,
2szobás, teraszos lakás eladó. Ár: 11.850.000,-Ft INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey körúton, újszerű, 90m2-es,
1nappali+3szobás, I. emeleti, teraszos (48nm) lakás, 22m2-es garáz-
zsal. Irányár: 33,4MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllő -Blaha, természetvédelmi területen,
panorámás, 928m2-es ősfás telek, 45m2-es felújítandó, vagy bon-
tandó házzal eladó. Víz, villany bekötve, gáz a telken. Irányár: 15MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3 szobás
családi ház eladó. Konvektor fűtés, terasz, garázs, műhely, ipari áram,
791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -József A. utcában, 88-ban épült, 140m2-es, 1nap-
pali+4szobás családi ház. Gáz fűtés, riasztó, légkondicionáló, 16m2-es
panorámás terasz, 16m2-es garázs, 10m2 pince, 500m2-es parkosí-
tott telek. Ár:36MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Gödöllő kertes övezetében, a 30-as főút mellett, társasházban
külön bejárattal, félig bútorozott lakás azonnali beköltözéssel,
hosszú távra kiadó. Ár: személyes megbeszélés alapján. Érd.: min-
den nap 16 óra után a 06-20-9720-101 telefonszámon.
* Gödöllő központjában 80 nm-es családi ház hosszú távra kiadó
irodának vagy lakásnak. Érd.: 20/9613-925.
* 54 nm-es társasházi, földszinti, 1 szoba + 2 félszoba, bútorozat-
lan lakás kiadó az Ibolya utcában. Érd. este 6 óra után: 28/414-
899.
* 3 szobás lakásba harmadik lány személyében, kis szobába
lakótársat keresünk. Tel.: 70/201-1702.
* Gödöllő Palotakert sétányon 2 szobás, erkélyes, 6. emeleti,
távfűtéses lakás, hosszú távra, június 1-től kiadó. 55.000 Ft/hó +
rezsi + 110.000 Ft kaució. Érd.: 20/352-7445.
* Lakás kiadó Gödöllőn, Szent János utcában. 2 szobás, erkélyes,
felújított. Júniusi beköltözéssel. Tel.: 30/448-4538.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti zöld társasházban első emeleti, 3
szobás, étkezős, egyedi fűtésű (radiátorok), vízórás, kábeltévés,
bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 30/9344-525.

* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1
szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakása csak igényesnek, hosszú
távra. Tel.:30/9617-621.
* Lakás bérbeadó május 19-től! Palotakerten a 4. emeleten, 2 szobás
panellakás. Érd.: 06/30-912-4921.
*Gödöllő - Máriabesnyőn 3 szobás, amerikai konyhás, garázsos lakás 360
nm-es parkosított telken igényesnek kiadó. Tel.: 70/335-1800.
*Egyszobás kis lakás 4 egyetemista vagy munkás részére kiadó. Gödöllő,
Asbóth S. út 9. Tel.: 28/414-424.
* Gödöllőn a Klapkán albérlet kiadó! Szoba + konyha, rezsivel együtt
45.000 Ft. Érd.: 30/2735-206.
* Albérlet kiadó Gödöllőn az Erzsébet körúton, 4. emeleti, 2,5 szobás.
60.000 Ft/hó + rezsi. 2 hónap kaució. Tel.: 20/2363-830.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét szobás,
három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alkalmas - családi ház
garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.: 30/9489-426.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás két garázzsal, tárolóhely-
iségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/9459-939.
* Gödöllő központjában kétszobás, alacsony rezsijű, földszintes lakás
bútorozatlanul, hosszú távra kiadó. 52.000 Ft, két havi kaució szükséges.
Tel.: 20/967-1508.
* Erzsébet parknál 2 szobás, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel.:
28/386-875.
* Gödöllőn központhoz közeli 3 szobás kertes családi ház hosszabb távra
kiadó. Tel.: 28/421-619.
* Család KERES kiadó családi házat vagy lakást, hosszú távra, sürgősen!
Tel.: 70/508-1871, 70/285-5289.
* Gödöllő Palotakert sétányon 2 szobás, erkélyes, 6. emeleti, távfűtéses
lakás, hosszú távra, június 1-től kiadó. 55.000 Ft/hó + rezsi + 2 havi kau-
ció. Érd.: 20/352-7445.
*Kiadó Gödöllő - Öreghegyen 3 szoba nappalis (amerikai konyha) lakrész
panorámás helyen. Kocsibeállás biztosított. Tel.: 30/6062-821.
* Utcáról is külön bejáratú 1 szobás, összkomfortos, kicsi lakás (beren-
dezett), azonnal beköltözhető. Hosszú távra kiadó, 2 havi kaució szük-
séges. Ár kizárólag személyes megbeszélés alapján. Parkolás az udvarban.
Tel.: kizárólag 17-18.30 között: 06/20-488-0584.

KIADÓ
* Gödöllő központjában már 5 éve bevezetett, működő, monopolhe-
lyzetben lévő sportruházati üzlet árukészlete családi okok miatt eladó vagy
tőkéstársat keres. Tel. 06/302404963.
* Bérelnénk Gödöllő és vonzáskörzetében kiadó büfét vagy kocsmát. Tel.:
30/495-9145.
* Ikergarázs egyik fele kiadó a Kossuth L. utcában. Tel.: 20/458-2002.
* Remsey krt-i, kb 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Tel.:
20/9420-455.
*Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
*Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455-
583.
* Gödöllőn, a könyvtárral szemben 18 nm-es irodahelyiség 2005. május
1-től kiadó. Érd. telefonon: 410-115 vagy 70/369-8216.
* 10 nm-es üzlethelyiség Gödöllő központjában bérbeadó. Érd.: 28/413-
550, 28/413-551.
* Remsey krt. 21. szám alatt 20 nm-es üzlethelyiség kiadó! Tel.:
20/9556-576.
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti zöld társasházban 12 nm-es üzlethelyiség
kiadó! Tel.: 30/9344-525.
*MŰHELYNEK 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20-200-50.
*Gödöllő legforgalmasabb részén 100 nm-es családi ház udvarral, kerttel,
bármilyen célra hosszabb időre kiadó. Tel.: 30-9519-619.
* 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,
raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
*Gödöllő belvárosában 16 nm-es helyiség, jó parkolási lehetőséggel, irodá-
nak, üzletnek bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.

SZOLGÁLTATÁS
*Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* *HITELÜGYINTÉZÉS* Kedvező kamatozású személyi és lakásvásárlási
kölcsönök már 3 hét alatt! FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (20) 513-5191.
* *SZÖVEGSZERKESZTÉS * FOTÓNYOMTATÁS * SZÍNES
FÉNYMÁSOLÁS * számítógépes adatrögzítést (szövegszerkesztést) névj-
egykártya- és szórólapkészítést, fotó-, és pólóra vasalható matricák
készítését vállaljuk. 06(20) 513-5191
*Kertrendezést, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-70-944-
2377.
*Festés, mázolás, tapétázás, hideg - meleg burkolás, gipszkartonszerelés,
külső homlokzatfelújítás. Tel.: 30/925-0246.
*UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. Tel.: 20/340-4861.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonsz-
erelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendszerek), tér-
burkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt árakon. Tel.:
20/230-5240.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüvegezést,
tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveg-
gel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-
9709.
*ÉLETLEN? NEM VÁG? Forduljon bizalommal hozzám. Kiss László késes-
köszörűs mester. Gödöllő, Bethlen G. u. 41. H-P: 9-18 óráig. Tel.: 413-849
vagy 20/550-1277.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy 30/924-3216.
*Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás nagyvállalaltok, kis- és középvál-
lalkozók, magánszemélyek, non-profit szervezetek számára.
Referenciával, reális áron, vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez
korrekt segítség. Tel.: 20/9546-456.
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* Egészséges életmód WELLNESS témakörben vásárlókat, partnereket
keresek. Nem házalás! Tel.: 20/381-6977.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, har-
mónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn
ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés,
elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat
felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS
TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198, 20/208-2925.
*VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és 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.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz megyek!
Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005,
30/3939-927.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök
motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók,
fix és mozgatható szúnyoghálók készítése. Reluxák fából is!
Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert.
Tel.: 30/942-6848, 28/414-230.
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás benőtt
köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok szakszerű kezelése,
ápolása. 25 év szakmai gyakorlat. Pedikűrszalonom: Gödöllő, a
buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Szombat: 8-12 óráig.
Bejelentkezés.: 20/532-7275.
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész területén, ingyen
dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és min-
denkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.:
20/9527-289, 28/594-040.
* Kőműves mester vállalja családi házak építését, lakások felújítását, és
egyéb kőműves munkák igényes kivitelezését. Vigh Lajos. Tel.: 06-20-
3289-666.
* Pályázatok, üzleti tervek készítése határidőre, magas színvonalon, sik-
erdíjazással. GVOP, AVOP, banki hitel kérelmek? A válasz: FRONESIS. Tel.:
30/263-6938.
*Óriási akció az Éva Szalonban! 12-15 óra között 50%-kal olcsóbban bar-
nulhat minden kedves régi és új vendégünk. Egyéb szolgáltatás: fodrászat,
műköröm. Cím: János utca 38. Tel.: 30/280-4670.
* MAGÁNSZEMÉLY, kilépés előtt, kérheti díjmentes tanácsunkat,
kérheti további elképzelésének finanszírozását. Időpont
egyeztetés: 06-30-9244-186.
* BUDAPESTI és PEST MEGYEI kisvállalkozásoknak kiemelten
kedvező mikrohitel lehetőség, türelmi idővel. Időpont egyeztetés:
06-30-9244-186.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre!
Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.
*Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.:
30/4020-863, 28/407-122.
* A szépség mindig egy kicsit fokozható! NARANCSBŐR három hét alatt
megszüntetése, ALLERGIA ugyancsak három hét alatt. Ugyanitt mellékál-
lás! Tel.: 30/9738-734.
*TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* BOZÓTIRTÁST, FAVÁGÁST, FŰVÁGÁST ÉS PARLAGFŰIRTÁST korrekt
áron rövid határidővel, számlaképesen vállalunk! Tel.: 20-9749-816.
*Asztalos! Lépcsők, konyhák, faburkolatok, beépített szekrények.
Tel.: 20/419-0426.
* Bádogos munkák, ereszcsatornák, lemezfedések, csúcsdíszek
készítése, szerelése. Komplett tetők készítése, felújítása, lapos-
tetők szigetelése. Tel.: 30/260-1944.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése,
bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása.
Időpontegyeztetés. Ugyanitt Zsiguli eladó, vizsga 2006. jan. 10-ig.
Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* Éva műköröm szalon! Manikür, pedikür, műkörömépítés. Nyitva tartás:
H-SZ-P: 12-20, K-Cs.: 9-16, Szo.: 9-13. Bajcsy Zsilinszky u.2. Ingyenes
parkolás az udvarban. Tel.: 06/30-305-6038. 

ÁLLAT
* Elveszett! Április 28-án Máriabesnyőről egy szép, ápolt ír szetter kan
kutya. A megtaláló jutalomban részesül. Jelentkezni lehet: 28/421-494,
20/540-7620.
*Fajtiszta PUMI kölykök eladók. 10 eFt/db, Szadán. Tel.: 30/313-8716.

OKTATÁS
*Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és fegyvervizsgá-
val a Testőrmester Kft. Érd.: 30/686-4107.
*Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal házhoz járás-
sal türelmes, megbízható, diplomás tanár Gödöllőn és környékén minden
korosztálynak. Hívjon bizalommal! Tel.: 20/9546-456.
* Kreativitását fejlessze, gondolkodását frissítse! Váltani akar? Idegen
nyelvet tanulna? Tesztelni akarja képességeit? Szeretne megismerkedni
tanulást segítő technikákkal? A program 1x8 vagy 2x4 óra. Érd.: dr. Kiss
Katalin, 20/388-4953, 28/415-998.
* Kisiskolások! Ha valamelyik tantárgyból még nincs meg a jobb jegy,
segítek! Az évvégi hajrában csak a lényeget, a fontosat kiemelem, meg-
tanítom! Tel.: 20/3560-621.

TÁRSKERESÉS
*45 éves, autóbaleset által mozgáskorlátozott, önellátó férfi keresi azt a
hölgyet, aki otthonába örömet hozna. Rossz egyedül! Tel.: 06-30-636-
7139.

ADÁS ~ VÉTEL
* Eladó 2 db felnőtt méretű, jó állapotban lévő ágyneműtartós heverő,
7000 Ft/db. Érdeklődni: 06-30-236-3722 munkanapokon 17 órától,
hétvégén egész nap.
* Kompresszor eladó. 380 voltos, 2x24 lideres, 20 m új csővel.
Fűrészgépre gyári tengely. 380 voltos motor. Árakat megbeszéljük.
70/318-5432.
* Eladó csemperagasztó - 500 Ft/zsák, hőszigetelő lap - 4 cm-es, össze-
sen 15 nm/6000 Ft-ért. Lépésálló hőszigetelő 3-4 cm-es, műanyag
hordók. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/440-6738.
* 5 db fehér fa polc és 5 db fehér fiókos pult eladó. Ár: 130.000 Ft. Tel.:
30/212-6390.
*Zongora eladó! Bösendorfer típusú, fekete, jó állapotú, 175x150 cm. I.ár:
140.000 Ft. Érd.: 30/456-3263.
* Horgászcsónak eladó, műanyag duplafalú - gyári, valamint 90-es, íves
zuhanytálca. Tel.: 20/419-0426.
* Vásárolok régi porcelánokat, festményeket, csillárokat, faliórákat, régi
antik bútorokat. Tel.: 30/260-1944.
*Fűnyírógépek, kapálógépek vására! Elektromos fűnyíró 900W 9990 Ft,
1000W 14990 Ft, Ferm 1500W 15990 Ft. Kapálógép KF-04 4LE-s
Briggs motoros mega 79990 Ft, KF-04 Honda motoros 5,5 LE 109990
Ft. Egyéb gépek is akciós áron! A gépeket kérésre beüzemeljük és szak-
tanácsot adunk. Az üzletben a gépek szervizelését vállaljuk. Kószó János
Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság út 25/b. Tel.: 28/419-051.
* Zanussi hűtő, kis szekrények, 2 db könnyű fotel, 1 m széles kony-
haszekrény, székek, asztal, sörpad, függönytartók, függönyök,
bárányszörme, éjjeli lámpa, női-férfi újszerű ruhák, szandálok, táskák,
kristály pohatak - vázák - dísztárgyak, tányérkészlet, kerámia - üveg
vázák, mozsárfa, paradicsom paszírozó, 660 db 40x40 szürke pala, hor-
gonyolt csatornalefolyók, csatornavas, alumínium hófogók, 2 db tetők-
ibúvó, 3 fázisú terménydaráló, motoros permetező, üstház bográccsal,
fedővel, fürdőkád. Tel.: 20/349-2787.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* ELADÓ korához képest jó műszaki állapotban lévő 1977-es évjáratú
1200-as LADA szeptember közepéig érvényes műszaki vizsgával,
vonóhoroggal, rádió-magnóval 75 eFt. 06 (20) 513-5191
* Eladó 99-es évjáratú FORD FOCUS, ezüstmetál színű. Érd.: 30/484-
9753.
* SEAT IBIZA (1987-es) 60.000 Ft-ért bontásra eladó. Műszaki: 2005.
június közepéig. Érd.: 06-20-3135-816.
* Eladó Seat Ibiza 1.2-es injektoros, katalizátoros, 90-es évjárat,
megkímélt állapotban. I.ár: 320.000 Ft. Érd.: 06-20-251-1356.
* Robogó eladó! 50 cm3-es, 2002 gyártású, Spyrit típusú. Tel.: 30/448-
4538.
* Sürgősen eladó ár alatt egy 94-es évjáratú sötétzöld, gömölyű Mazda
121 típusú személygépkocsi. Tel.: 30/606-2821.
* Skoda 120 L-es személygépkocsi eladó. Vonóhorog, tetős csomagtartó,
pótalkatrészek, érvényes műszaki. Garázsban tartott, megkímélt. Ára:
150 eFt. Km.: 76 e. Rádió. Gödöllő, Mohács út 7. 

EGYÉB
* TENISZ SULI INDUL! Gyerekeknek és felnőtteknek egyéni vagy csopor-
tos tanulási lehetőségekkel. Tenisz= egészséges mozgáskultúra - kikapc-
solódás - szép környezetben. Érd.: 06-70-528-5161.
* Elveszett egy 6 db-ból álló kulcscsomó (5 db biztonsági, 1 db egytollú
ajtókulcs). Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom ellenében a
Polgármesteri Hivatal portáján adja le.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* ÜDÜLÉS! Balatonföldváron parthoz, állomáshoz, kikötőhöz közel
összkomfortos, 6 fekvőhelyes nyaraló kedvező áron kiadó. Parkolás az
udvarban. Érdeklődni 20-21 óra között: 28/421-135.
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Az Architekton Gödöllői RC extraligás
női csapata befejezte idei szereplését a
bajnokságban. A helyosztók során az
Angyalföldi DRC-vel kellett megküzde-
ni a benntmaradásért. A két győzele-
mig tartó párharc szerncsére hamar vé-
get ért, mivel a gödöllői együttes meg-
nyerte az első két mérkőzést.

Változatos küzdelmet hozott az elsõ játszma. Akét
csapat felváltva vezetett. Aszett végén 22:22-es ál-
lás után izgalmas végjátékban nyert a vendégcsa-
pat. A folytatásban már jobban figyeltek az AGRC
játékosai, így gond nélkül sikerült hozni a második
játszmát. Akövetkezõ két szettben egyre kevesebb
ellenállást mutatott a vendégegyüttes. A gödöllõi
csapat viszonylag könnyen nyerte a játszmákat és
megszerezte az elsõ gyõzelmet.

Abudapesti mérkõzésen gyorsan elõnyt szerzett

a Gödöllõ és 14-re nyerte a szettet. Amásodik játsz-
ma közepén felzárkózott az Angyalföld, de nem si-
került nekik az egyenlítés. Ennek ellenére nem ad-
ták fel a közdelmet. Tíz-tíz után kilenc pontot szer-
zett a hazai csapat és megérdemelten nyerte a har-

madik szettet. Ezután a gödöllõi együttes gyorsan
dûlõre vitte a dolgot és begyûjtötte második gyõ-
zelmét. Az AGRC a hetedik helyen végzett, az An-
gyalföld kiesett az extraligából.                                  szt

ANGYALFÖLDI DRC – ARCHITEKTON
GRC 3:1 (24, -19, 18, 23)

Csata utca, 50 nézõ, v.: Vári, Ortner
Angyalföld: Lovász 2, Antoni 9, Széles 6,
Juhász 8, Botos 7, BALOGH 13, csere: Nagy
(liberó), Váradi 4, Balczó. Edzõ: Horváth
Attila.
Gödöllõ: Vargáné 4, KOVÁCS 20, KU-
RUCZ 10, Gudmann 3, Balogh 8, KOVAL-
JOVA 17, csere: Nagy, Magyar 1, Szabó.
Edzõ: Hollósy László.

ARCHITEKTON GRC–ANGYALFÖLDI
DRC 3:1 (-25, 20, 18, 16)

Gödöllõ, 100 nézõ, V.: Szabó, Csikós
Gödöllõ: Gudmann 3, Kovács 9, Balogh 6,
VARGÁNÉ 14, KOVALJOVA 18, Kurucz
14. Edzõ: Hollósy László
Angyalföld: Lovász 3, BOTOS 15, Juhász 7,
Antoni 9, Balogh 10, Széles 6, csere: Rónyai
(liberó), Balczó 4, Váradi 1. Edzõ: Horváth
Kristóf.

A Pest Megyei Kosárlabda
Bajnokságban sikeresen sze-
repeltek a Református Líce-
um leány csapatai. A gödöl-
lõi lányok kiemelkedtek a
mezõnybõl. A serdülõ kor-
osztályban nagyarányú gyõ-
zelmeket arattak és megér-
demelten szerezték meg a
bajnoki címet. Gödöllõ mö-
gött Kerepes végzett a má-
sodik helyen, a harmadik
dobogós csapat a Hévíz-
györk lett. A megyebajnok
csapat tagai: (állnak)
Szilágyi Eszter, Keszég Ka-
rolina, Soós Alexandra, Baj-

nóczy Viktória, Oravecz Kamilla, Gosler Anikó, Kósa Zsuzsa, Mácsai Tamás edzõ, (ülnek) Székely
Sára, Papp Fruzsina, Molnár Katalin, Magyar Katalin, Berei Réka, Hegyi Adrienn, és a képrõl
hiányzó Glacz Ágnes.

Eseménydús és eredményekben gaz-
dag hónapot tudhat maga mögött a GE-
AC vívó szakosztálya. Habár lassan a
szezon végéhez közeledünk, a ver-
senyzők és edzőik változatlan lelkese-
déssel készülnek a versenyekre.

Áprilisban megrendezésre került a Gyermek or-
szágos bajnokság Békéscsabán. A férfi tõr
egyéni versenyén Zorkóczy Csaba egész éves
kemény munkájának köszönhetõen a 2. helyet
szerezte meg. Nagyon izgalmas asszóban a za-
laegerszegi Hári Mátéval mérték össze erejü-
ket, s Csaba egy tussal maradt el az arany-
éremtõl. A csapatversenyen a GEAC csapata
(Zorkóczy Csaba, Ardai Szabolcs, Várnai Ben-
degúz, Tolnai Gábor, Rózsa László) legyõzve az
UTE és a Csata vívóit, szintén  ezüstérmet szer-
zett. Gyermek nõi tõrben Rimán Dorottya a do-
bogó harmadik fokára állhatott föl. Lányaink
(Rimán Dorottya, Varga Zsuzsanna, Székelyhidi
Zsófi, Tóth Gabriella, Tóth Adrienn) a nõi tõr
csapatversenyt szintén bronzéremmel zárták.

A tõrözõk edzõje Fekete Gábor. Nõi párbaj-
tõr egyéniben a ranglistavezetõ Tóth Fruzsina
(akinek gratulálunk a diákolimpián elért elsõ
helyezéséhez) a 7. helyen zárta a versenyt, míg
csapatban (Tóth Fruzsina, Rimán Dorottya,
Varga Zsuzsanna, Tóth Adrienn) két gyõzelem
után az 5. helyet szerezték meg. Edzõik: Ku-
rucz Balázs és Fekete Gábor. Férfi kardozóink
közül Valkai Ferenc és Seregi András jutottak a
nyolc közé, ahol mindketten a 3. helyen zártak.
Csapatban magabiztosan jutottak a döntõbe,
ahol változatos asszóban többek között Valkai
Ferenc bravúros fordításának köszönhetõen a
dobogó legfelsõ fokára állhattak, megszerezvén
az aranyérmet. A csapat tagjai: Valkai Ferenc,
Seregi András, Balogh Attila, Szabó Ákos, Csjer-
nyik János. Gratulálunk edzõiknek, Kurucz Ba-
lázsnak és Schubert Lászlónak a nagyszerû
eredményhez. Nõi kardozóink (De Luca Giulia,
Dohanics Anna, Puskás Mária, Utassy Liza,
Hidi Barbara, edzõjük Kurucz Balázs) a 4. he-
lyet szerezték meg.
Újonc korosztályban a Hódmezõvásárhelyen

megrendezett Kovács Do-
nát Emlékversenyen Ko-
vács Márk a 7., míg Ga-
lambos Gábor a 8. helyet
szerezte meg. Steiner

Dániel szép és fegyelmezett vívásának köszön-
hetõen megnyerte a versenyt, így tõr fegyver-
nemben is aranyéremre tettünk szert. Másnap
serdülõ korosztályban Gyulán az elõzõ napi fá-
radtság ellenére Kovács Márk a 7., Steiner Dá-
niel pedig a 6. helyen végzett. Újonc tõrözõink
részt vettek egy, az ausztriai Klagenfurtban ren-
dezett versenyen is. Férfi tõrben Steiner Dániel
a 2., Kovács Márk a 3., Galambos Gábor pedig
az 5. helyen zárta a versenyt, amelyen egyéb-
ként hat ország képviseltette magát. A lányok-
nál Rimán Dorottya az 5., míg Varga Zsuzsanna
a 3. helyet szerezte meg.

A Veszprémben rendezett vidékbajnokságon
újonc férfi kardozóink közül Balogh Levente 3.,
Valkai Ferenc pedig elsõ helyet szerzett. Nõi
kardban Gémesi Boglárka (edzõje Schubert
László) 2. helyen végzett. Nõi tõrben Rimán
Dorottya aranyérmet szerzett. Kadet korosz-
tályban, férfi tõrben Galambos Gábor 5., Stein-
er Dániel és Kovács Márk 3., míg Benke Balázs
(edzõje Fekete Gábor) sérült lába ellenére is az
elsõ helyet szerezte meg. Nõi kardban a nyolcas
döntõben hét gödöllõi vívott. Varga Eszter 8.,
Tímár Ágnes 7., Valkai Zsuzsanna 6., Berczel
Nóra és Gémesi Boglárka 3., Kelemen-Csiki
Tünde 2., Nagy Petra pedig az elsõ helyen vég-
zett. Kadet férfi kardban Liszkai János bronz-
érmes, Kovács Bendegúz 5., Valkai Ferenc 7.,
Balogh Levente pedig 8. lett. Edzõjük Kurucz
Balázs és Schubert László. A nagykanizsai
újonc nõi kardversenyen Varga Eszter (edzõje
Kurucz Balázs) 7. lett.

Felnõtt korosztályban Gémesi Tekla (aki az
idei fõiskolás bajnokságot aranyéremmel zárta)
nõi tõrválogató versenyen 6. lett. Edzõje Német
Zsolt. Nõi kardban a BSE tornatermében meg-
rendezett nõi kardválogatón Kerecsényi  Fodor
Georgina 12., míg a kadet korosztályú Benkó
Réka (edzõjük Schubert László) 7. helyen vég-
zett.

Ebbõl a nagyon tényszerû összefoglalóból is
kitûnik, hogy vívóink ismét remekül helyt áll-
tak a versenyek minden szintjén. Legközelebb
újoncainkért izgulhatunk az ob-n.

Z. Kárpáti Zsófia

Vívó Országos bajnokság

Taroltak a gödöllőiek
Szombaton ragyogó időben nem min-
dennapi mérkőzésre került sor a Tán-
csics Mihály úti labdarúgó pályán. Gé-
mesi György polgármester kezdemé-
nyezésére első alkalommal rendeztek
jótékonysági célú labdarúgó mérkő-
zést a Pest megyei katolikus papok és
a polgármester válogatott között. En-
nek célja pedig az újonnan épülő római
katolikus templom építésére való gyűj-
tés volt. 

A jó idõ mellé remek hangulat is párosult, a lel-
kes közönség minden akciót, minden jó meg-
mozdulást tapssal értékelt. A sportesemény
színvonalát és az összefogás erejét jellemzi,
hogy a mérkõzést megtisztelte jelenlétével és
játékával dr. Beer Miklós váci megyés püspök

is, valamint a játékvezetõ Telek András, a Fe-
rencváros és a magyar labdarúgó válogatott
egykori kiváló védõje volt.
Pest megyei papok: dr. Beer Miklós (váci me-
gyés püspök), Bakonyi János (Budapest), Koz-
such Zsolt (Budapest), Rólik Róbert (Nagybár-
kány), Görbe József (Csömör), Dlubala Róbert
(Galgahévíz), Karácsondi Mihály (Mogyoród),
Lendvai Zalán (Szécsény), Farkas László (Gö-
döllõ), Sivadó János (Gödöllõ), Szecsõdi Péter
(Gödöllõ), Varga András (Nógrád), Dóbiás Za-
lán (Nagykáta).
Polgármester válogatott: dr. Prózlik László
(Gádoros), Dankó Béla (Kondoros), Tóth Ernõ
(Nagyudvarnok), Tóth János (önkormányzati
képviselõ-Nagyudvarnok), Mucska Róbert (ön-
kormányzati képviselõ-Nagyudvarnok), Ravasz
Béla (Egyházgelle), Samók Gyula (Körössza-
káll), Tabányi Pál (Maglód), Eszes Béla (Já-

noshida), Kovács Sándor (Vácszentlászló), Gé-
mesi György (Gödöllõ), Bánhegyi Béla (ven-
dégjátékos-Gödöllõ), Vitéz G. Gergely (ven-
dégjátékos-Gödöllõ).
A mérkõzést 4-2-re a polgármester válogatott
nyerte.                                                                      -zp-

Az új templomra gyűjtöttek

Jótékonysági gálameccs

A két csapat a kezdés előtt

A kezdőrúgást dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök végezte el

Tóth Ernő felvidéki polgármester elől viszi el
a labdát Dlubala Róbert galgahévízi plébános

Női röplabda Extraliga

Hetedik helyen az AGRC

SÛRGÕSEN eladó Gödöllõn, a központhoz
és az Erzsébet parkhoz közel, egy 55 nm-es,
felújított, azonnal költözhetõ délnyugati fek-
vésû, külön vízórás, redõnyös lakás, hitel-
ügyintézéssel. Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Bajnok a Líceum

Május 13.
Labdarúgás városi kispályás II.o., 
Círió – Albérlet, 17.30, GEAC pálya
Traffic –Speed 18.30., GEAC pálya
Május 14.
Labdarúgás NB III.
Pelikán FC – Gyöngyöshalász, 17 óra, Tán-
csics Mihály úti sporttelep
Május 16.
Labdarúgás, városi kispályás II.o.
Viktória – Círió , 17.30, GEAC pálya
Denevér –Traffic, 18.30, GEAC pálya
Május 17.
Diákolimpia
Leányfoci IV. kcs., 10 óra, Gödöllõ
NAP többpróba, Budapest, UTE
Atlétika, egyéni bajnokság, IV. kcs. Buda-
pest, UTE
Labdarúgás városi kispályás I. o. Aréna –

Papp Miklós, 17.30, GEAC pálya
Rubau – Szeméremajax, 18.30, GLC pálya
Május 18.
Labdarúgás városi kispályás I.o.
Amatõr – BF.Vill. 17.30, GLC pálya Móres –
Dinamic 18.30, GLC pálya

Heti Sport

Gödöllőn 4 fős palánkos 
focibajnokság május 21-én 

a HS Szabadidő központban.
NEVEZÉSI DÍJ 8.000.- FT/CSAPAT. 

Játékidõ 2×15 perc. 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁJUS 19.

Érdeklõdni, jelentkezni: 
Szabó Kata: 06/70-567-7414

Tokai Norbert: 06/70-283-0588

Isaszegen 4+1 fõs teremlabdarúgó bajnok-
ság, május 28-29-én. Nevezési díj: 12.000.-

Ft/csapat. Játékidõ: 2×15 perc
Nevezési határidő: május 26.

Tokai Norbert: 06/70-283-0588.
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RÓMAI 6 PUSZTÍT
TÁPLÁL-

KOZHAT
TOVÁBBÁ

6 NÉVELÕ IDÕ JELE AMPER

ARANY
TANULÓ-

VEZETÕ
MUTATÓSZÓ

ÓRIÁS-

KÍGYÓ

1 2 3 5
HIDROGÉN,

TITÁN

HÓNAP,

RÖV.

TALLIUM
PÁRATLAN

ÁBEL!

APRÓRA

TÖRTE
LATYAK

KÉRDEZEM

(DIÁKOT)

KIEJTETT

BETÛ

MÉTER

CINK,

NITROGÉN

FÉLNE! GRAMM
ANGOL

LÉTIGE
NEM AZÉ

ÁTDUGJA

A KEZÉT

NORVÉG

AUTÓJEL

AZONOS

BETÛK
NEWTON

AZONOS

BETÛK

ÜDVÖZLÉGY

LATINUL, FON.

RÓMAI 50
EMBERI, LATIN

KIFEJEZÉSSEL

HOSSZÚ

KETTÕSBETÛ

KIEJTETT

BETÛK

DUPLÁN:

TÁNC

NYOMDAI

KARAKTER

BÓR

VONATKOZÓ

NÉVMÁS

HÕ-

EMELKEDÉS
Á. E. P.

VÁSÁROLNÁL JÓMAGAM

ÉSZAK

GYERMEK-

INTÉZMÉNY

KÁLIUM
IDEGEN

ANTAL

Õ, NÉMETÜL

(FÉRFI)

SZELLEMI

SPORT
KINYITJA RÁDIUSZ

„A”

KÖLTEMÉNYE

UGYAN!

NEHEZEN

LÉLEGZEM
ZÉRÓ EME

ELLENKEZÉS

IDEGEN KIF.
TONNA ÍME

EZÜST KEVERT FÉM!

FÉL TUCAT ÉGTÁJ

HIDROGÉN
AZONOS

BETÛK
ÉS

MOLIBDÉN CÉGFORMA KÉRDÕSZÓ

A NEGYEDIK

BOLYGÓ

TEMPUS

4

ÖZTEJTERMÉK D

KELET

PRÓBÁL,

ANGOLUL

FOGGAL

ÕRÖLJ

JOULE
„KEKSZES”

TELEPÜLÉSIG

…-TIN-TIN

LATINUL:

ECCE

„AZ”

ORVOSI

RECEPT

SPANYOL

AUTÓJEL

ACITEOP…

(! ! )

NK

SKÁLA-…

(ÜZLET-

LÁNC V.)

A MAGYAROK

SZENT

MADARA

SVÉD

AUTÓJEL

II. János Pál pápa pünkösdi gondolata

Beküldési határidõ: 2005. május 19.

A 15. szám rejtvényének helyes megfejtése:

„Köszönöm Istenem az édesanyámat/ Amíg Õ
véd engem nem ér semmi bánat/ Körül vesz
virrasztó/ Áldó szeretettel/ Értem éjjel nap-
pal/ Dolgozni nem restell.“ 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-
lási utalványát nyerték: Pálinkás Benõné,

Egyetem tér 3/a., Varga Béla, Kazinczy Krt .
20.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Kalászi Melinda, Szent János u.
16/b., Záhonyi Andrásné, Szent János u. 8/b.

A Városi Filmszínház kedvezményekre
jogosító klubkártyáját nyerték: Nézõ Fe-
rencné, Võfély köz 1., Szûcs Mária, Dózsa
György út 37.

A május 19-i lapszám
LAPZÁRTÁJALAPZÁRTÁJA
MÁJUS 13,

PÉNTEK 13.30.

A május 19-i lapszám
LAPZÁRTÁJALAPZÁRTÁJA
MÁJUS 13,

PÉNTEK 13.30.

Három generáció, három korszak, három
stílus mutatkozik be a Gödöllői Királyi
Kastélyban. 
A mûvész dinasztia alapítója, Pálnagy Zsigmond
nyolcvan esztendõvel ezelõtt rendezett elõször ki-
állítást szülõvárosában, Hajdúböszörményben.
Még nem volt harmincéves Szõnyi István, Rudnay
Gyula és más neves mesterek tanítványa, amikor a
paraszti világ zárt, s mégis oly színes hétköznapjait
bemutató festményei sikert aratnak. Szülõföldje
hazahívta, pedig kérlelték, maradjon a mûvészetek
városában, Párizsban és a kimeríthetelen témával
rendelkezõ Itáliában. 
Tehetségét öröklõ fia, Pálnagy Balázs az olajjal
festett zsánerképek helyett inkább akverelleken

mutatja a szeretett, alföldi tájat. A természetet a
forma, a folt, a vonal és a szín könnyedén alkalma-
zott együttesével varázsolja elénk.

Fia, ifj. Pál Nagy Balázs rajzfilmkészítõ, a mû-
vészdinasztia harmadik tagja animációval és alkal-
mazott grafikával is foglalkozik.
A bemutató május 29-ig ingyenesen tekinthetõ
meg – hétfõ kivételével – 10 és 18 óra között.

Három generáció

Három ecsettel

Pálnagy Balázs, a felesége és ifj. Pál Nagy Balázs
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