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85 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én az I.
világháborúban győztes hatalmak és
Magyarország közötti békeszerződést
a Párizs melletti Versailles-ban a Kis-
Trianon kastélyban írták alá. A diktá-
tum következtében Magyarország terü-
letének 71, lakosságának 64 százalé-
kát vesztette el. A gyászos napról Gö-
döllőn két eseményen is megemlékez-
tünk az elmúlt héten. Pénteken a Ma-
gyar Nemzeti Lobogó Társasága a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Központ szín-
háztermében rendezett trianoni em-
lékestet. Másnap a máriabesnyői kegy-
templomnál volt megemlékezés.

A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága széles
nemzeti összefogással megrendezett trianoni
estjén a Gödöllõi Városi Vegyeskar éneke után
dr. Gémesi György polgármester, országgyûlé-
si képviselõ mondott beszédet. Rámutatott: em-
lékeznünk kell Trianonra, számot kell vetnünk
a történelmi esemény következményeivel. Ér-
zelmileg és értelmünkkel is fel kell dolgoznunk
hatásait, s mindebbõl erõt gyûjtve építkeznünk
kell.

Építeni kell emlékhelyeket, el kell zarándo-
kolnunk hozzájuk, de ennél is fontosabb feladat
a szellemi építkezés, a magyar nemzet lélekben
történõ egyesítése. Ezen és ezért akkor is érde-
mes fáradozni, hogy ha olyan megdöbbentõ és

kellemetlen tapasztalatokat is szerzünk, mint a
múlt év decemberi népszavazáson, amelyen
kevesen vettek részt, és éppen csak meghaladta
a külhoni magyarok kettõs állampolgárságát tá-
mogatók száma az azt elutasítókét. A megosz-

tottságunk  orvoslására vállalkozó népszavazás
elbukott. Mégsem tehetünk mást, mint hogy
elõsegítjük a nemzet újraépítkezését.

(folytatás a 2. oldalon)

Emlékezések a trianoni tragédiára

A magyar nemzetet kell építeni
SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Nagy sikerrel rendezték meg vasárnap a fõ-
zõversenyt a városi piac területén.  A rendez-
vényre tizennégy csapat jelentkezett, akik kö-
zel nyolcszáz adag ételt fõztek a gödöllõiek
örömére. (2. oldal)

Több jótékonysági programnak is helyszíne
volt a királyi kastély a hét végén. Péntek este
a Mosolygó Kórház Alapítvány javára rende-
zett divatgálára érkeztek a vendégek, szom-
baton a zeneiskola tanárainak és növendé-
keinek hangversenyén, vasárnap pedig a Rák
ellen, az emberért, a holnapért Alapítvány
programján vehettek részt az érdeklõdõk.

(3. oldal)

Új regénnyel lepte meg az olvasókat a Könyv
Ünnepére Nádudvari Anna.  Az írónõ immá-
ron tizenkettedik kötetét szombaton délután
mutatja be és dedikálja a Városi Könyvtár-
ban. (6. oldal)

Eredményesen szerepeltek kosarasaink a
Pest megyei kosárlabda-bajnokság idei küz-
delmeiben. (15.oldal)

A trianoni tragédiára
emlékeztek
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(folytatás az 1. oldalról)

Az emlékest mûsorában többek között fellépett
Cserey Erzsébet, a New York-i Magyar Színház
igazgatónõje is. Nagy tetszéssel fogadta a kö-
zönség Fuszenecker Ferenc fotográfus és Sza-
badi Attila videós magas színvonalú filmetüdeit
a sátoraljaújhelyi Magyar Kálváriáról és a Szó-
zatról, melynek verssorait Raksányi Gellért
tolmácsolta. Trianon mai megítélésérõl tartott
elõadást Lencsés Barna tanár.

A mûsort követõen a mûvelõdési ház mellett
egy évvel ezelõtt felavatott emlékmûnél tartot-
tak méltóságteljes koszorúzást gödöllõi, kör-
nyékbeli és külhoni szervezetek képviselõi. Az
esemény rangját a Szent Korona másolatának
jelenléte emelte. Bucsy László, a Magyar Nem-
zeti Lobogó Társasága elnöke megemlékezett a
közelmúltban elhunyt Pongrátz Gergelyrõl, az
56-os forradalom Corvin-közi parancsnokáról.

Évek óta megemlékeznek gödöllõiek Tria-
nonról a máriabesnyõi kegytemplom mellett
1941-ben felállított feszületnél. Bár a mûvelõ-
dési házban elõzõ napon tartott esten is felhív-
ták a figyelmet erre az eseményre, június 4-én
ide már kisebb sokaság látogatott el. A megje-
lenteket a Teleki Pál Egyesület és a Premontrei

Szent Norbert Gimnázium nevében Fábri Mi-
hály tanár köszöntötte, majd Bányai László atya
és Ángyán Péter mondott beszédet. A zenés iro-
dalmi összeállításban szavalattal Bárdy Tamás,
Katona Éva és Tóth Viktória mûködött közre,
fuvolán játszott Illés Anna. A feszületnél koszo-
rút helyezett el az MDF gödöllõi szervezete, a
Lokálpatrióta Klub, Gödöllõ Város Önkormány-
zata, a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága és a
Vitézi Rend, a Teleki Pál Egyesület valamint a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium.

-sk-

A Református Lelkészi Hivatal 601 négyzetmétert
eladott a régi temetõbõl. Az ingatlanon engedélye-
zett építkezés megkezdésekor, a tereprendezés és a
telekhatár kitûzése során kiderült, vannak sírok,
amelyek az építési területre esnek. Errõl elsõként
az MTV június 3-i, péntek esti Híradója számolt
be. Az illetékes építési hatóság, a Gödöllõi Polgár-
mesteri Hivatal hétfõn helyszíni szemlét tartott a
területen. Dr. Nánási Éva címzetes fõjegyzõ azon-
nali intézkedésként jegyzõkönyvileg felfüggesz-
tette a megkezdett építést. Nyilatkozatot kért a Re-
formátus Lelkészi Hivataltól arra vonatkozóan,
hogy a lelkészi hivatal, mint tulajdonos, gondos-
kodott-e a telekalakításhoz szükséges önkormány-
zati engedélyben elõírtak végrehajtásáról, gondos-
kodott-e a területen esetleg még megtalálható te-
metési helyek megszüntetésérõl a vonatkozó jog-
szabályok szerint.

– Aváros jelenleg nem tart fenn önkormányzati
tulajdonú temetõt – nyilatkozta lapunknak dr. Ná-
nási Éva címzetes fõjegyzõ. – A Dózsa György úti
temetõ részben a katolikus, részben a református
egyház tulajdonában van. A máriabesnyõi sírkert a
máriabesnyõi katolikus plébánia tulajdonába ke-
rült az egyházi javak átadása keretében. Az MTV
lakossági bejelentésre hivatkozó Híradójából érte-
sültünk arról, hogy a Dózsa György úti, a reformá-
tus egyházi tulajdonában lévõ temetõvel kapcso-
latban probléma merült fel. 

Tényszerûen a következõket lehet elmondani. A
református egyház képviseletében Nagy Károly
lelkész és Csákai Gyula református egyházi gond-
nok még 1999-ben kérelmezte az önkormányzat-
nál, vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a refor-
mátus egyház temetõterületébõl a Dózsa György
út felé elsõ részen miként lehet telekalakítást vég-
rehajtani. Az egyház azzal indokolta kérelmét,
hogy ezen a részen már mintegy 70 éve nem volt
temetés, ez egy lezárt temetõrész. Úgy ítélte meg
az egyház, hogy vállalkozói területként, a temetõi
funkcióhoz alkalmazkodó célra szeretné a területet
hasznosítani. Akérelem elbírálásakor az egyház és
a polgármesteri hivatal is figyelembe vette azt a
tényt, hogy 1984-ben a temetõ ezen vonalában az
egyház már értékesített területet egy temetkezési
vállalkozó részére, amelyen a vállalkozó fel is épí-
tette a maga sírkõkészítõ üzemét és továbbépítésre
is engedélyt kapott.

Hosszas egyeztetések után a végleges telekala-
kítási engedélyt a református egyház részére az ön-
kormányzat 2001 májusában adta ki. Az engedély-
ben elõírtuk, hogy a telekalakítás során az egyház,
mint a temetõ tulajdonosa, a vonatkozó jogszabá-
lyok szerint, köteles gondoskodni az esetlegesen a
területen található sírok megszüntetésérõl. A ren-
delkezésünkre álló adatok szerint az egyház a fel-
tételeket teljesítette, és a földhivatal 2001 augusz-
tusában a telekalakítási engedélynek megfelelõen
az ingatlan-nyilvántartásba átvezette, önálló hely-
rajzi számmal látta el a kialakított földrészletet.

2005 februárjában értesültünk arról, hogy az
egyház az új helyrajzi számon kialakított területet
értékesítette. AVarga és Fiai Kft. építési engedély
kérelmet nyújtott be erre a területrészre és hiteles
tulajdoni lappal igazolta, hogy 2003-ban adásvé-
tel útján tulajdonába került a terület. A hatályos
építésügyi jogszabályok és a helyi építési elõírá-
sok szerint ebben az övezetben lehetõség van az
építési engedély kérelemben megjelölt funkció –
virágbolt és temetkezési vállalkozási iroda – ki-
alakítására. Áprilisban a szabályos engedélyezési
eljárás lefolytatása után kiadtuk az építési enge-
délyt a Varga és Fiai Kft. részére. 

Az építési engedély május 4-én lett jogerõs,
mivel az érintettek, így a református egyház-
község is írásban nyilatkozott arról, hogy lemond
fellebbezési jogáról, mert az építkezés nem sérti
az érdekeit. 

Az építési engedélyes cég május 30-i dátum-
mal jelentette be, hogy az építési engedély alap-
ján megkezdi a terület beépítését. Ezt követõen
értesültünk arról, hogy a tereprendezés és a te-
lekhatár kitûzés során kiderült, sírhelyek vannak
a telekhatáron. Június 6-án, hétfõn, helyszíni
szemlét rendeltem el. Ennek eredményeként a
szemlét lefolytató építéshatósági munkatársak ar-
ról tájékoztattak, hogy valóban sírkövekkel jel-
zett sírhelyek találhatók a telekhatár vonalában.
Azonnali intézkedésként jegyzõkönyvileg fel-
függesztettem a további építési munkát és nyilat-
kozatot kérem a Református Lelkészi Hivataltól
arra vonatkozóan, hogy a lelkészi hivatal, mint
tulajdonos, gondoskodott-e a telekalakításhoz
szükséges önkormányzati engedélyben elõírtak
végrehajtásáról, gondoskodott-e a területen eset-
leg még megtalálható temetési helyek megszün-
tetésérõl a vonatkozó jogszabályok szerint. Erre
azért is szükség volt, mert úgy látszik, nem sike-
rült maradéktalanul eleget tenni annak a 2001-es
elõírásunknak, hogy a tulajdonos gondoskodjon
az esetlegesen a területen található sírok meg-
szüntetésérõl. A református egyház nyilatkozatá-
tól függ, hogy az építési munkák folytatódhat-
nak-e. 

A református egyház 1999-ben is arra alapozta
a kérelmét, hogy a református temetõ ezen része
lezárt temetõ, ahol 70 éve nem volt temetés. Nin-
csenek érvényes, megváltott sírhelyek, illetõleg a
korábbi sírhely tulajdonosok már áttemetették
hozzátartozóikat errõl a területrõl. Ezt most ellen-
õrizzük. Tényszerûen és szakszerûen, mint építé-
si hatóság ennyit kívánok az ügyrõl nyilatkozni.
Szeretném megnyugtatni a közvéleményt: a re-
formátus egyházközség presbitériumával együtt-
mûködve és egyeztetve mindent megteszünk
azért, hogy a kegyeleti jogok ne szenvedjenek
sérelmet. 

A hatósági eszközökkel érvényt szerzünk a
jogszerûen meghozott határozatoknak.

-ti-

A ferencvárosi polgármesteri hivatal oktatási, kul-
turális és sport irodáján dolgozik a jövõben Varga
Ferenc, a Petõfi Sándor Általános Iskola igazgató-
ja, aki megpályázta és elnyerte az irodavezetõ-he-
lyettes munkakörére kiírt pályázatot. A képviselõ-
testület Varga Ferencet 2008. július 31-ig nevezte
ki a Petõfi iskola igazgatójának. Kérésére a május
26-i ülésén vezetõi kinevezését június 30-ai ha-
tállyal visszavonták, közalkalmazotti jogviszonyát
áthelyezéssel megszüntetik. Az iskola megbízott
igazgatója Soós Lászlóné biológiai-testnevelés
szakos tanárnõ lesz az intézményvezetõi állás pá-
lyázati úton történõ betöltéséig. Soós Lászlóné 33
éves pedagógusi gyakorlattal rendelkezik, amely-
bõl 8 évig a Flór Ferenc Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Gimnázium általános igazgatóhelyet-
tese volt. Két évig – az igazgató betegsége miatt –
megbízott igazgatóként is tevékenykedett. Ez idõ
alatt, valamint a Petõfi Sándor Általános Iskolában
eltöltött 14 év alatt pedagógiai és vezetõi tapaszta-

latokat szerzett. Jelenleg a természettudományi
munkaközösség vezetõje. Önképzésére folyama-
tos hangsúlyt fektet, legutóbb,  2002-ben  a Sem-
melweis Egyetem gyógytestnevelõ tanári szakát is
elvégezte. Oktató-nevelõ munkájára az igényesség
jellemzõ. Személyisége elfogadott a nevelõtestü-
let, a szülõk és a gyermekek körében. 

A képviselõ-testület elrendelte az intézmény-
vezetõi állás azonnali meghirdetését az Oktatási
Közlönyben. 

Lagúna ötletpályázat
Az önkormányzat tervezési és hasznosítási ötlet-
pályázatot hirdet a 1971-ben vendéglõnek épült
Lagúna üzletház jövõbeni hasznosításának meg-
határozására. Az épület tervezett funkciója tovább-
ra is a kereskedelem és vendéglátás, melynek fõ
katalizátora az idegenforgalom. A pályázatra az
épület eredeti tervezõjét, Kovách Istvánt külön
meghívják.                                                                          -it-

Közel nyolcszáz adag étel fogyott el a
városi piacon megrendezett főzőver-
senyen vasárnap. A bográcsok tartal-
ma közül, a zsűri döntése alapján Kö-
les László marhagulyása bizonyult a
legjobbnak. 

Második hellyel jutalmazták a Polgármesteri Hi-
vatal csapatát, akik hallé férfiasan névvel illették
az általuk elkészített ételkölteményt. Harmadik
lett Tóth Magdolna, aki csülkös pacallal kápráz-
tatta el az ínyenceket, és különdíjban részesítet-
ték az Altor Bt. tárkonyos szürkemarha raguját,
valamint Boros Edina fõztjét, aki Harcsapapri-
kást készített túrós csuszával. A hagyományte-

remtõ szándékkal megrendezett fõzõversenyt a
tervek szerint õsszel ismét megrendezik a sör-
fesztivál eseményeihez kapcsolódva.                  BJ

Bográcsozás a piacon

Kifőzték...

Testületi hírek

Búcsúzik a Petőfi igazgatója

Nem szenvedtek sérelmet a kegyeleti jogok
Felfüggesztették a temető melletti építkezést

Az elmúlt hónapokban több felhívás is
napvilágot látott, amely arról tájékoz-
tatta a lakosságot, hogy a kártevők az
elmúlt évekhez képest jóval na-
gyobb számban jelentek meg, s ezért
fokozott védekezésre van szükség. La-
punk arra volt kíváncsi, milyen mérték-
ben érinti a fertőzés városunkat. 

A vártnál jóval kisebb kárt okoztak a környezõ
erdõkben a gyapjaslepkék. – válaszolta kérdé-
sünkre Zambó Péter, a Pilisi Parkerdõ Rt. ve-

zérigazgatója. A tavaszi petecsomó számlálás
során a szakemberek felkészültek a védekezés-
re, de a fertõzés mértéke nem volt akkora, hogy
indokolttá tegye a permetezést. Jelentõsebb fer-
tõzött terület található Galgamácsa térségében,
de szerencsére a Gödöllõt környezõ erdõkben
csak kis mértékben jelentek meg a kártevõk.
Mint azt a vezérigazgató elmondta, annak elle-
nére, hogy jelenleg nem fenyeget a gyapjaslep-
kék inváziója, készen állnak arra, hogy bármi-
kor repülõgépes permetezéssel védekezzenek,
amennyiben ez indokoltnak tûnik.                   -bn-

Egyelőre nem fenyeget a gyapjaslepke

A szakemberek felkészültek

Nappali tábor Máriabesnyőn! Ismerd meg ahol élsz!

Helye: Máriabesnyõ, Kegytemplom hátsó, zárt udvara. Idõpont: 2005. július 4 - augusztus 13-
ig, hétfõtõl péntekig. Programok: turisztika, sport, játék, manuális foglalkozás,beszélgetések
az erkölcsrõl, életmódról, egészségrõl, környezetrõl.
Célja: játékos nevelés. Célkorosztály: 7–11 éves korig. Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna.
Részvételi díj: 9900 Ft / hét. Szervezõ: ALTOR Bt. Gödöllõ

Részletes tájkoztatás és jelentkezés: 70 /3159-182

Gyermeknapi játékok

Még az idõjárás is a gyermekek
kedvét kereste május utolsó hét-
végéjén. A gyermeknapon, a  Petõ-
fi Sándor Mûvelõdési Központ ál-
tal szervezett programokra több
ezren látogattak el. A legkisebbek
kézmûves foglalkozásokon, mutat-
ványosok mûsoraival múlathatták
az idõt.                                               -mz-



2005. június 9. Gödöllői Szolgálat 3

A Rák ellen, az emberért, a holnapért Alapít-
vány várta az érdeklõdõket a Királyi Kastélyba
vasárnap, ahol sok-sok színes program várta az
érdeklõdõket. Arendezvényt dr. Gémesi György,
Gödöllõ polgármestere nyitotta meg. A díszte-
remben hangverseny várta a vendégeket, a kas-
télyparkban kirakodóvásár, bioétel-kóstoló,
gyermekrajz-verseny, kézmûves foglalkozások
színesítették a programot, amelyben a felnõttek
és a gyermekek egyaránt találhattak kedvükre
valót. Csatlakozva az alapítvány programjához,
a kastélyban családi napot hirdettek vasárnapra,
így családi jeggyel ingyenesen tekinthették meg
az érdeklõdõk a barokk színházat, a királydombi
pavilont, valamint a kastély XX. századi törté-
netét bemutató kiállítást.

Magyar Szabadság Napja

Ünnepi műsor az Alsóparkban a Világfánál

2005. június 25-én,
szombaton 20.30 órai kezdettel

Ünnepi köszöntőt mond:

DR. GÉMESI GYÖRGY

országgyűlési képviselő, Gödöllő polgármestere

„A HETEDIK TE MAGAD LÉGY…“
ZENÉS, VERSES ÖSSZEÁLLÍTÁS JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉRE

Közreműködnek: Détár Enikő, Forgács Péter, Götz
Anna, Jordán Tamás, Kalapács József, Koncz Gábor, Kubik
Anna, Rékasi Károly, Ruttkay Laura, Sebő Ferenc, Selmeczi
Roland, Sipos Imre, Varga Klári, Varga Miklós

Zene: Kormorán Együttes és Sebő Ferenc

RENDEZŐ: KOLTAI GÁBOR

Nagy sikerű jótékonysági estnek adott
otthont a gödöllői Királyi Kastély pén-
tek este. A Mosolygó Kórház Alapít-
vány javára rendezett divatgálán ne-
ves előadadóművészek, sportolók, te-
levíziós személyiségek vonultak fel
szebbnél szebb ruhakölteményekben.

Az Albert Royaards és Csáky Bornemissza
Éva grófnõ által létrehozott Mosolygó Kórház
Alapítvány célja, hogy a Magyarországon mû-
ködõ gyermekkórházakat segítse, életmentõ
mûszereket vásároljon, valamint, hogy elõse-
gítse, hogy a gyermekek kórházi napjai ottho-
nosabban, kellemesebb körülmények között
teljenek. A nemes cél érdekében valamennyi
résztvevõ örömmel tett eleget a felkérésnek,
és tiszteletdíj nélkül vállalta, hogy bemutatja
Bencsik Andrea, Kosánszky Dóra és a Márton
Rózsa-Végsõ Gizella páros ruhakölteményeit.

Baby Gabi, Balogh Eszter, Barkó Judit, Ba-
yer Ilona, Berkes Gabi, Brunner Márta, Far-
kasházi Réka, Gaál Noémi, Pesuth Rita, Pok-
rivtsák Mónika, Sárosdy Eszter, Simorjay
Emese, Stefanek Gertrúd, Tóth Tímea és Vin-
cze Lilla nem csak ruhákat mutatta be, hanem
versekkel, énekszámokkal emelték az est fé-
nyét, melynek fõvédnöke Czigány Ildikó, a
Malév elsõ nõi pilótája, és egyetlen nõi kapitá-
nya volt.

Nem csak a fellépõk érdemelnek azonban
említést. A vendégek között számos hazai mû-
vész, közéleti személyiség foglalt helyet. Töb-
bek között Pécsi Ildikó, Kovács Kati, Dolly és
Kékes Zoltán, Karda Beáta, valamint Réz And-
rás tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. 

Természetesen kíváncsiak voltunk arra is,
hogy miért vállalták a fellépést. Kérdésünkre
Tóth Tímea, a Ferencváros és a nõi kézilabda-
válogatott átlövõje így nyilatkozott:

– Ez az alapítvány nagyon nemes célért jött

létre. Úgy érez-
tem, nem utasít-
hatom vissza a
felkérést, sõt ki-
fejezetten meg-
t i s z te l t e tésnek
tartom, hogy itt
lehetek, s külön
öröm, hogy ezzel
segíthetek. Sze-
retnék minél ha-
marabb vissza-
jönni ide, Gödöl-
lõre, hogy meg-
nézzem ezt a cso-
dálatos kastélyt!

– Évekig vezet-
tem a Civil Kurá-
zsi címû mûsort,
amely a Magyar
Televízióban az
Aczél-korszak után is a megtûrt kategóriába
tartozott – mondta Bayer Ilona. – Amikor

megszûnt, akkor
sem mondtam le a
civil kezdeménye-
zések támogatásá-
ról. Szeretnék Al-
bert Schweitzer
mondásának meg-
felelni: „Minden
ember annyit ér,
amennyi szeretet
van benne.“

A rendezvényre
– megszakítva útját – Gödöllõre érkezett Al-
bert Royaards is, aki március 15-én indult el
kerékpáros körútra,
hogy több mint hatezer
kilométert megtéve
gyûjtsön pénzt az ala-
pítványnak. A kezde-
ményezést a Magyar
Önkormányzatok Szö-
vetsége is támogatja.
Albert Royaards ke-
rékpározása során
szombaton érkezik vá-
rosunkba, a Városhá-
za elõtt dr. Gémesi
György polgármester
fogadja. B.J.

Fotók: Tatár Attila,
Balázs Gusztáv

Jótékonysági programok a Királyi Kastélyban

Divatbemutató

A Gödöllõi Királyi Kastélyban az idén ta-
vasszal eddig nyolc jótékonysági hangver-
senyt tartottak. A gödöllõi mûvészek kép-
viseletében Baráth Nóra, a Gödöllõi Váro-
si Vegyeskar és az Arpeggio Gitárzenekar,
illetve Láng Gabriella, Juniki Spartakus,
és Nenczné Alaki Katalin lépett fel.

Vendégként játszott: Szabó Marcell, Ko-
vács Annamária, Papp Dániel, Balogh Eni-
kõ, Deák György, Károly Edit, Lehõcz And-
rea, Rákász Gergely és Bertalan Örs.

A leghíresebb mûvészek: Andrew Wilde,
Szabadi Vilmos és Vásáry Tamás szintén
ingyen koncerteztek a gödöllõi kastélyban.

A hangversenyekbõl több mint  1 millió
forint tényleges bevétel származott, úgy,
hogy a közremûködõk további mintegy
másfél millió forint értékû tiszteletdíjukról
is lemondtak a kastély javára.

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ezúton
is köszöni a támogatást.

*
Júliusban egy angol szimfonikus zenekar

fellépésével folytatódik a sorozat. A West
Sussex Youth Orchestra ad koncertet 30-
án, szombaton, és a nézõktõl kapott adomá-
nyokat a magyar mûvészekhez hasonlóan a
kastélynak ajánlják fel.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Jótékonysági koncertek

A kastélyban

Bayer Ilona

Tóth Tímea

Demcsák Zsuzsa

Farkasházi Réka Vincze Lilla

Gaál Noémi
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Kedves
Olvasóink!

A Chopin Zeneiskola 
programjai

Június 9., csütörtök, 17 óra
Wilhelm Ildikó növendékeinek hangversenye
(cselló)
Június 14., kedd, 17 óra
Barta Katalin növendékeinek hangversenye
(zongora)

ÉVZÁRÓ – BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS:
JÚNIUS 15-ÉN, SZERDÁN, 17 ÓRÁTÓL

BEIRATKOZÁS A 2005/2006. TANÉVRE:
JÚNIUS 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 14.30

ÓRÁTÓL 16.30 ÓRÁIG

Június 27. hétfõtõl július 4. hétfõig
Zene és társmûvészetek – Tábor a zeneisko-
lában.

BÉCSI DALLAMOK
Strauss – Lehár – Stolz 

szerzeményeiből

operettgála a díszudvaron

június 12-én, 19 órákor

(rossz idõ esetén a lovardában)

SZTÁRVENDÉG: KÁLLAY BORI

Közremûködik: 
Berkes János, Molnár Marica,

Vadász Zsolt, Szilágyi Olga, Kincses
Károly és Eperjesi Erika, 

továbbá a Tere-fere táncegyüttes.

A Miskolci Nemzeti Színház
Zenekarát Váradi Katalin vezényli.

Jegyek válthatók a kastélyban
hétfõ kivételével 10-17 óra között.

Tel.: 06/28-410-124

informacio@kiralyikastely.hu
www: kiralyikastely.hu

SŰRGŐSEN eladó Gödöllőn, a
központhoz és az Erzsébet
parkhoz közel, egy 55 nm-es,
felújított, azonnal költözhető
délnyugati fekvésű, külön víz-
órás, redőnyös lakás, hitel-
ügyintézéssel. 
Tel.: 20/966-8157, 485-538.

Falukutatók csapata érkezik valami-
kor az 1930-as években egy alföldi
nagyközségbe. Az ottani fényképész
lekapja őket, rákerül a fotóra néhány
éppen a közelben levő helybeli is. A
kutatás alanyai.

Aztán évekkel, sõt, évtizedekkel késõbb talál-
kozunk valamennyiükkel. Kikbõl miniszterek
lettek, kik haláltáborba, kitelepítésre vagy bör-
tönbe kerültek. Tipikus sorsot értek meg vala-
mennyien, ki így, ki úgy. A miértekre keresi a
választ Závada Pál A fényképész utókora címû
regénye. A sûrû magyar valóságba kerülhet az
olvasó. Sajátos szempontból, valaki mindig je-
len van, szemtanúja az eseményeknek, de
ezeknek a szemtanúknak a kilétére nem derül
fény. Csak annyi tudható róluk: ott vannak
mindenütt.

A mesterien váltogatott idõsíkok lebilincse-
lõvé teszik a mûvet. Egy fiatalember, Koren
Ádám, aki a történet kezdetén még nem is élt,
tekinthetõ a regény fõhõsének. Körülötte rajzik
a többi leszármazott is. Megjelennek az 1960-
as években mint iskolások. Késõbb egy külföl-
di, Párizsba, Marseille-be vezetõ út során talál-
koznak. Barátságok, szerelmek szövõdnek.

Különös szerelmi háromszögek, négyszögek
jönnek létre, s ezek során megismerhetjük a
70-es, 80-as években helyüket keresõ, érzései-
ket tisztázni kívánó, vágyaik beteljesítésére tö-

rekvõ fiatalokat. Azokat, akik miként hajdan
elõdeik, alakítják maguk körül a világot.
Továbbhordozzák magukban apáikat, anyái-
kat, s még további felmenõiket. A máig vezet
mindez.

Koren Ádám reménytelen szerelme Adler
Viola iránt talán a regény legérdekesebb szála.
Miért nem találhatnak õk egymásra? Ádám Vio-
lának az apját, Adler Jenõt faggatja. Nem, de-
hogy a lányáról, hanem arról, hogy miken
ment keresztül élete során, attól kezdve, hogy
megjelent a fényképen mint a falukutató cso-
port vezetõje, a vezéregyéniségnek született
Dohányos László jobbkeze.

Dohányos fia, Mihály, akit csak Michelnek
neveznek, tragikus véget ér. Az apja személyi-
sége nehezedett rá, azért siklott ki az élete?
Meglehet. Ádám viszont mintegy visszatér a
falujába, abba a bizonyos alföldi községbe,
ahonnét a fénykép származik, ami egy véletlen
során hozzákerül. Úgy búcsúzunk tõle, felesé-
gül készül venni egy falujabeli lányt. A Violá-
val való utolsó beszélgetésük során tudatja ezt
vele. Nem történt semmi, gyõzködi magát, a
régi kedvest, az olvasókat. Azon az úton megy
tovább, ami a hagyományaik, a neveltetése so-
rán mintegy kijelöltetett számára.

(Závada Pál: A fényképész utókora. Az író a
könyvtár vendége lesz 11-én szombaton 16
órától a Könyv Ünnepen.)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Csoportkép a múltból

SZOKATLAN FORMÁJÚ

ABLAKOK KARNISOZÁSA,
FÜGGÖNYÖZÉSE!

ÁRENGEDMÉNY A 
KÉSZLETEN LÉVŐ
CSIPKE ÉS
FÉNYÁTERESZTŐ 
FÜGGÖNYÖKBŐL!

EN-TERIŐR FÜGGÖNY STÚDIÓ

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 44.
(Kossuth Lajos u.–Remsey krt. sarka)
Tel.: 06-20/312-1935

Fantasztikus élményben részesültek
azok, akik nemrégiben eljöttek a Kirá-
lyi Kastély Dísztermébe, meghallgatni
Vásáry Tamás zongoraestjét. 

A program szünet elõtti részében Liszt egyik
Mefisztó keringõjét hallottuk, a mûvésztõl
megszokott színvonalon. Elismerve Liszt Fe-
renc zenetörténeti jelentõségét, mind komponis-
taként, mind zongoravirtuózként, egyedülálló
fontosságát – félve írom le – nem õ írta a recen-
zes által legkedveltebb zongoramûveket. A Me-
fisztó keringõt hallgatva nem gondoltam, hogy
reveláció elõtt álltunk. Másodikként szólalt
meg M. P. Musszorgszkij: Egy kiállítás képei
címû zongoraciklusa. A Ravel hangszerelte ze-
nekari csillogó színeihez szokott fülnek – hi-
szen azt gyakrabban hallhatjuk mint az eredeti-
leg zongorára írt  mûvet – talán szegényesebb-
nek fog hatni zongorán. Hát nem ez történt. Ha
jól emlékszem, Szvjatoszlav Richter mondta,
hogy nem szereti a zenekari változatot, mert túl

díszes, csillo-
gó. Most értet-
tem meg iga-
zát. A kiállítás
képei Vásáry

zongoráján úgy szólalt meg, mintha zenekart
hallanánk. Ez azonban csak az elsõ ámulat volt.
Szünet után Liszt h-moll szonátája, ez a monu-
mentális opus hangzott el, lenyûgözõ elõadás-
ban. Már az meglepetés volt, hogy a tartalmas
elsõ rész után, egy még nehezebb, fárasztó mû-
vet játszott a mûvész. A java azonban ezután
jött. A közönség lelkes tapsa nyomán rövidesen
felhangzott a ráadás. No meg egy Chopin nos-
ture vagy keringõ, a teljes Pathetique szonátát
(Beethoven Op. 13. C-moll szonátáját) hallot-
tuk brilliáns tolmácsolásban, végül Körösvölgyi
László professzor tiszteletére játszotta el Liszt
XV. rapszódiáját. Engem megdöbbentett, hogy
ez a törékeny mûvész a fizikailag is kime-rítõ
mûsort milyen könnyedén abszolválta. Úgy
tûnt, az einsteini alapképlet (E=mc2) cáfolatá-
nak vagyunk tanúi. Honnan van ez a fantaszti-
kus energia? Sokáig elmélkedtem ezen a kér-
désen, jobb választ nem találván abba marad-
tam magammal, ez a tehetség isten adománya.

dr. Farkas Iván

Vásáry Tamás hangversenye a Kastélyban

Cáfolva Einsteint...

Kedvezmény a jó tanulóknak
10 százalékos kedvezménnyel
választhatnak könyvet a BA-
GOLY KÖNYVESBOLTBAN
azok a diákok, akik kitûnõ, vagy
jeles bizonyítványt visznek haza az év végén. 
Az akció a BAGOLY KÖNYVESBOLT tel-
jes kínálatára vonatkozik, és egyszeri alka-
lommal vehetõ igénybe!

A kedvezmény igénybevételéhez természe-
tesen a bizonyítványt be kell mutatni!

BESNYŐI ZENÉS ESTÉK A 
MÁRIABESNYŐI KEGYTEMPLOMBAN

Minden zenebarátot nagy szeretettel
hívunk és várunk a Besnyõi Szabadtéri 

Zenés Esték következõ koncertjére 
június 18-án szombaton 19 órakor.

KÖZREMÛKÖDIK A BENYUS CSALÁD

A belépés ingyenes, adományokat a 
kegytemplom javára köszönettel elfogadunk!

Pedagógus Lelkigyakorlat 
Máriabesnyőn

Ideje: 2005. június 24., péntek estétõl, 26-a
vasárnap délutánig.
Helye: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos
Ház
Vezeti: dr. Lukács László atya, a Sapientia
Szerzetesi és Hittudományi Fõiskola fõigaz-
gatója.

Telefon: 28/420-176, 28/510-740
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A GÖDÖLLÕI PETÕFI SÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

SZÍNHÁZTERMÉBEN

2005. JÚNIUS 14-ÉN 

19 ÓRAI KEZDETTEL

A gödöllõi Damjanich János Általános
Iskola tantestületébõl alakult 

Garabonciás Színtársulat elõadásában

Vajda Katalin:

ANCONAI SZERELMESEK

zenés, pajzán komédia

Dalszövegek: Fábri Péter, Mészáros Beáta
és Füle Sándor
Tomao Nicomaco, anconai polgár: Fejes
József
Lucia a leánya: Mikó Márta
Luigi del Soro, vándormuzsikus: Kõhler
Ákos
Drusilla, római lány: Molnár Katalin
Lucrezio, egyetemi hallgató: Sárközi István
(m.v.)
Viktória, magyar lány: Szikra Csilla
Giovanni, a cukrász: Keresztesi István
Dorina, Tomao házvezetõnõje: Szanyi Kati
Agnese, panziótulajdonos: Mészáros Beáta
Zene: Fejes József, Rehorovszky Gábor, Ka-
tonáné Kármán Katalin

RENDEZÕ: MÉSZÁROS BEÁTA

Belépõjegyek kaphatók 1000 Ft-os egység-
áron: a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ-
ban; a Városházán Pintér Zoltánnál; 
a Damjanich János Általános Iskolában

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS
AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ GÖDÖLLŐI 

GARABONCIÁS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

Az idei Könyvhét külön csemegét tar-
togat a gödöllőieknek. A dedikáló szer-
zők között ugyanis Nádudvari Annát is
köszönthetjük. Az elmúlt héten Buda-
pesten a Bazilikánál, a hét végén azon-
ban itthon is találkozhatnak vele az ol-
vasók, legújabb, immáron 12. köteté-
nek, a Kimberley angyala címmel meg-
jelent kalandregényének megjelenése
alkalmából.

– Hosszú idõ telt el az ezt megelõzõ könyve, és
a Kimberley angyala megjelenése között. Mi
volt a csend oka?

– Nagyon nehéz ma könyvet kiadni. Egy-
egy kézirat sokszor évekig áll a fiókban, ha
nem sikerül támogatókat találni a megjelente-
téshez. Ez a regény azonban annyira megtet-
szett az Argumentum kiadónak, hogy szponzo-
rok nélkül is vállalta a kiadást. 

– Úgy tudom, hogy bár kalandregényrõl be-
szélünk, sok valóságos, majdhogynem ismeret-

terjesztõ részlettel találkozhatnak benne az ol-
vasók.

– Sok néprajzi elem megtalálható a könyv-
ben az ausztrál bennszülöttek életérõl, szokásai-
ról, hiedelmeirõl. Két évig dolgoztam a regé-
nyen, nem csak sokat olvastam errõl a világról,
de magam is elutaztam Ausztráliába, s azt az
útvonalat dolgoztam fel, amelyet végigjártam.

– Mirõl szól a könyv?
– Egy lány kalandjait ismerhetjük meg, aki

miután Londonban elvégezte néprajzi tanulmá-
nyait, hazatér Perthbe, Nyugat-Ausztrália fõ-
városába az édesapjához, majd elindul, hogy
megkeresse az õslakókat. Útját azonban gyé-
mántcsempészek keresztezik. Ám nem csak
velük, hanem a természet erõivel is szembe ta-
lálja magát…

– Mikor vehetik kézbe a könyvet a gödöllõi
olvasók?

– Szombaton a könyvtárban szeretettel vá-
rok minden kedves érdeklõdõt. Itt 15 órakor
pedig a Könyv Ünnep keretében mutatják be a

könyvet, természetesen dedikálással egybe-
kötve.                                                         Nyári Fanny

Gödöllői szerzőt is köszöntünk a Könyv Ünnepen

Nádudvari Anna új könyve

Tisztelt Szerkesztőség!

Elnézésüket kérem, hogy egy május 5-én
megjelent cikkükre csak most reagálok, de el-
foglaltságaim miatt csak késõn olvastam el a
lapnak ezt a számát, de úgy érzem, hogy a
cikk egyik megállapítását ki kell egészítenem.
A „Hat esztendeje Gödöllõért“ címû cikkben
Balázsfalvi Nagy Judit a GLSE gazdasági ve-
zetõje nyilatkozik az egyesület tevékenysé-
gérõl és ennek keretében az ez évi május else-
jei díjugrató lovasversenyrõl. A nyilatkozatban
nevezett megemlíti, hogy az egyesület verse-
nyeivel elsõsorban azt a mintegy harminc év-

es hagyományt kívánják felújítani, amelyet dr.
Monostori István, az egyetem lovardájának
egykori edzõje teremtett meg a gyönyörû Al-
sóparkban. A méltatást dr. Monostori István
méltán megérdemli, de a teljes kép némi pon-
tosítást igényel. Ezt szeretném most megtenni.
Dr. Monostori István nem az egyetemi lovarda
edzõje volt, hanem alapító vezetõje, az egye-
tem Állattenyésztéstani Tanszékének adjunk-
tusa, az akkori Közgazdaságtudományi Egye-
tem címzetes docense. Monostori úr az egye-
temi lovardát, az Állattenyésztéstani Tanszék
oktatási bemutató és kísérleti telepeként 1955-
ben alapította. Itt nemcsak kiemelkedõ lovag-
lásoktatás és lovas-sport folyt, hanem a lovar-
da jelentõs feladatot látott el a hallgatók lóte-
nyésztési oktatásában is. Dr. Monostori István
39 éven keresztül állt az egyetemi lovarda

élén  és az ugyancsak itt dolgozó edzõket is
irányítva 39 éven át szervezte  a lovarda mun-
káját, és ezen belül  a május elsejei  alsóparki
díjugrató versenyeket is. Dr. Monostori István
tevékenységét méltatva nem lehet arról sem
megfeledkezni, hogy az egyetemi lovarda lo-
vasai, az egyetemi sportegyesület, a GEAC
lovas szakosztályának tagjaiként rendszere-
sen, igen eredményesen vettek részt az orszá-
gos és területi (budapesti) valamint az egyete-
mi és fõiskolai díjugrató bajnokságokon, sõt
külföldi versenyeken is.  Úgy gondolom, hogy
a leírtakkal kiegészítve kaphatunk teljes képet
dr. Monostori István munkájáról, amelynek
méltó folytatója lehet a GLSE tevékenysége.
Gödöllõ, 2005. május 29.

Tisztelettel:
dr. Raátz Elemér, a GATE ny. főtitkára

Postánkból
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Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Június 6-tól 13-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 432-126.
Június 13-20-ig:Ezüstkehely, Petõfi Sán-
dor út 1. Tel.: 416-551.

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

Állatorvosi ügyelet
Június 11-12.: dr. Szász László, Veresegy-
ház, Levendula u 63. Tel.: 30/991-7092.

Recept

MUSTÁROS GRILLEZETT CSIRKE

Hozzávalók: 60 dkg csirkemellfilé, 3-3 evõka-
nál dijoni mustár, magosmustár és csemege
mustár, 3 evõkanál fehérborecet, 4 evõkanál olí-
vaolaj, 5 evõkanál 100 százalékos almalé, fél
citrom leve, 1 vastag újhagyma, õrölt fehérbors.

Elkészítés: A csirkemellfilét rostjaira merõ-
legesen 8, lehetõleg egyforma szeletekre vág-
juk, kissé kiklopfoljuk. A háromféle mustárt
az ecettel, az olajjal és az almalével összeke-
verjük, majd belefacsarjuk a citrom levét is.
Az újhagymát megtisztítjuk, karikákra vág-
juk, az elõzõekhez adjuk, megborsozzuk. A
húsokat beleforgatjuk és így pácoljuk 2-3 na-
pon át. Grillezés elõtt lecsöpögtetjük (aki úgy
szereti, az a mustárt le is törölgetheti róla),  és
oldalanként kb. 6-6 percig sütjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

HÍRADÓ

BENNE: – TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSEK

– DÍVÁK ESTJE A KASTÉLYBAN

VÁLOGATÁS A LÍCEUMI NAPOK SZÍNHÁZI

PROGRAMJÁBÓL

Felhívás
Gödöllõ Város Önkormányzata, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ, az Egészség-
ügyi Bizottság elnöke, Dr. Bükkfalvy Beatrix
kezdeményezésére tanfolyamot hirdet

„A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS KOR-
SZERŰ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI VO-
NATKOZÁSAI" címmel.

A képzés alapszintû, mely a lakosság részére
ajánlott, egy alkalommal 6 óra idõtartamban, 10
fõs csoportokban. A tanfolyamon a hirtelen fel-
lépõ keringés-megállás esetén alkalmazandó se-
gítségnyújtás is elsajátítható, melynek nagy a je-
lentõsége, ugyanis hazánkban a vezetõ halál-
okok között szerepelnek a szív- és érrendszeri
betegségek, amelyeknek heveny szövõdményei
hirtelen-halált okozhatnak. Atanfolyamon tanult
életmentõ módszerek számos más esetben
(például vizi-baleset, áramütés stb.) is haszno-
síthatóak.

A képzésre névvel, lakcímmel ellátva, írásban
lehet jelentkezni az alábbi címen: 2100 Gödöllõ,
Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda.

Jelentkezési határidő: 2005. június 20.

A tanfolyamok a jelentkezõk létszámától függõ-
en megállapított idõpontokban kerülnek lebo-
nyolításra. A tanfolyam helyszínérõl és idõpont-
járól a jelentkezõket írásban értesítjük.

BÚTORLAP-SZABÁSZAT

275x207
18mm SM fehér 6400.-/tábla
16mm SM fehér 6400.-/tábla
275x207
18mm 381 bükk 7950.-/tábla
18mm 344 cseresznye 7950.-/tábla
18mm 708 tölgy 7950.-/tábla
18mm 740 tölgy 7950.-/tábla
18mm 375 juhar 7950.-/tábla
18mm 450 fenyõ 7950.-/tábla

SZABÁS 100.-/FM
Az árak egész tábla vásárlása esetén értendõk!

A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

FLASH-BACK 2000 Kft
2143 KISTARCSA, 
SZABADSÁG U. 8.
Tel.: 28/552-145

AKCIÓ CSAK JÚNIUS HÓNAPBAN

Mai világunkban egyre nehezebb szülõként, tanár-
ként biztosítani gyermekeink egészséges fejlõdé-
sét, testi-lelki-szellemi harmóniáját. Olyan hatások
érik õket, ami miatt egyre többen küszködnek ta-
nulási nehézségekkel, magatartás- és lelki problé-
mákkal. A felnõtteknek sem könnyû belsõ harmó-
niájukat, egészségüket megõrizve teljes ember-
ként élni. Az Árnika Terápiás Pedagógiai Segítõ
Központ célja, hogy több oldalról nyújtson segítsé-
get a hozzájuk fordulóknak. Többféle szakterület
(Extra Lesson fejlesztõ pedagógia, képzõmûvé-
szeti terápia, ritmikus masszázs, antropozófus or-
voslás) képviselõi együttmûködve segítik a gyer-
mekek, kamaszok, felnõttek fejlõdését, támogat-
ják, tanácsokkal látják el a családokat, dolgoznak a
megelõzésen. Ilyen jellegû intézmények a világ
számos országában több évtizede hatékonyan mû-
ködnek. Magyarországon az Árnika Központ az
elsõ ilyen civil kezdeményezés. AKözpont Gödöl-
lõn, a Remsey krt. 7. sz. alatt található, ahol az Ext-
ra Lesson foglalkozások és mûvészeti munka mel-
lett Baba-Mama klub is mûködik. Az Extra Lesson
terápiai-segítõ eljárásban elõször játékos felmérés-
sel tárják fel, hogy milyen jellegû problémák áll-
hatnak pl. a tanulási nehézségek hátterében. Pon-
tos képet kapnak többek között a mozgáskoordiná-
cióról, térbeli tájékozódásról, az alapérzékek mû-
ködésérõl és alapvetõ olvasási- írás- és számolási
képességek helyzetérõl. Az eredmény alapján épül-
nek fel a fejlesztõ foglalkozások sok mozgással, já-

tékos gyakorlatokkal. A csoportos felnõtt festés-
foglalkozásokon a színekkel foglalkoznak, a ter-
mészet színeinek változását követik figyelemmel
az évkör során. Így kapcsolatot találnak a résztve-
võk a színekhez, a természethez és önmagukhoz.
A foglalkozásoknak mentálhigiénés és harmoni-
záló hatása is van, de vannak, akik pusztán a mû-
vészeti munka öröméért vesznek rajtuk részt. Az
egyéni mûvészeti foglalkozásokon (gyerek vagy
felnõtt) személyre szóló vezetett feladatok vannak.

Kéthetente Baba-Mama Klub mûködik, ahol az
édesanyákat leginkább foglalkoztató témákban
vannak elõadások, majd kötetlen beszélgetések
praktikus tanácsokkal. 

A Központ egy éve mûködik, de még sok mun-
kára van szükség ahhoz, hogy közelebb kerüljön
céljainak megvalósulásához. Munkatársai nyitot-
tak kapcsolatok kialakítására mindazokkal, akik
szívügyüknek érzik e célok megvalósulását.
Árnika Terápiás Pedagógiai Segítõ Központ,
2100, Gödöllõ Remsey krt. 7., e-mail: ujlaky@axe-
lero.hu,  Tel.: 30/595-9209, 20/225-1321, 20/575-
7049

„Apa csak egy van“ címmel fotópályázatot hir-
det a Regina Alapítvány. További információ: Hol-
lósy Boglárka, 30/683-6520, www.reginanet.hu

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

Véradást szervezett a Magyar Vörös-
kereszt június 2-án a Petőfi Sándor Mű-
velődési Központban. A felhívásra
száztizenöten jelentek meg, közülük
mindössze tizenketten nem adhattak
vért. A résztvevők között hat fő első
véradót regisztráltak a szervezők.

Salamonné Taba Judit, Veres Orsolya, Kurcz
Lajos, Gáll Péter, Pápai István, Angáné Lipták
Anna, Kovács László, Kovácsné Sólyom Eri-
ka, Cserpnyák Tibor, Bata Lajos, Ábrahám Já-
nos, Király Tibor, Csikósné Hunics Györgyi,
Nagy Zoltán, Kovács Andrásné, Kaszás Csaba,
Szántó István, Tusor Zoltán, Tóbiás Csaba Sán-
dor, Fekete Annamária, Márfi László, Dávidné
Erdélyi Erika, Németh Gyula, Kántor Ákos,
Németh Szilvia, Láncziné Kovács Ibolya, Ka-
tona Anett, Sipos Andrásné, Mikes Renáta, Zsig-
ri István, Zsigri Istvánné, Szûcs Dezsõ, Sebián
Józsefné, Juhász József, Schleael Laura, Boros
György, Miskoff Tibor, Bálint Gáborné, Mora-
vecz Pál, Sándor Erzsébet, Czinege Zsolt, Trida
Ermes, Kékesi Mónika, Winkler Adrienn, Ben-
kovics Ildikó, Smigróczki Attila, Magyar Ka-
talin, Gáspár Sándor, Lázár Anikó, Berczeli
Mónika, Tóth János, Király Nikoletta, Monos-
tori Istvánné, Fehér Mária, Harmathy Judit,
Barsi László, Hegedûs Gábor, Matrai Dezsõ,
Csendes Ferencné, Tóth Zoltán, Lantos Csaba,
Takács Attila, Morzsányiné Szebeni Ibolya,
Szkalák István, Varga Zsolt,  Holovecz István,
Jánossy Zsolt, Gyõri Zoltán, Pénzes Árpád,
Damdé István, Szabó Mária, Berze Lajos, Baj-
nócziné G. Mária, Tóth István, Ifj Varga Zoltán,
Dóra Mónika, Szerdi Ildikó, Kovácsné Ká-
posztár Mária, Gazdag Tamás, Ernhoffer Csil-
la, Láng Anita, Pelyhe József, Lantos Tibor,
Tóth Isván, Simon Zsóka, Kohut Gábor, Száraz
Tibor, Beczner Farkas, Babarczi József, Dolá-
nyi Péter, Horváthné Rózsa Mária, Polyák Zol-
tánné, Szakmáry Ferenc, Sára Judit,

A következő véradás időpontja:
2005. augusztus 31., 8-15 óra

Arany Árnika Terápiás Pedagógiai Segítő Központ

Gödöllői Civil sarok

Eheti cikkünkben az Ecce Iuventus kétta-
gú stábja is beindult és egészen Prágáig
meg sem állt. Ez vonattal mintegy hét órát
vett igénybe, Pozsonyon és Brunon ke-
resztül zakatolt a már jól ismert kék MÁV
szerelvény. Prágába érve sejtettük, hogy
nem Budapest no.2-t láthatjuk, de azért
nem gondoltuk, hogy ekkora a különb-
ség.

A prágai városatyák valószínûleg nem hirdették,
hogy világvárost fognak építeni, egyszerûen csak
tették a dolgukat és szép csendesen a közép-euró-
pai térség egyik legvonzóbb helyévé tették Vencel
király székhelyét. Mikor leszálltunk a vonatról, az
elsõ szembetûnõ különbség kis hazánkhoz képest
a vasútállomáson fogadott, ahol nem kellett kerül-
getni a gyanús tócsákat és embereket, valamint
nem fogadott a jellegzetes pályaudvari „eszencia“.
Elsõ problémánk talán a jegyvásárlás körül kez-
dõdött, amikor kiderült, hogy az automatából leg-
alább ötféle jegyet lehet venni. Egy apróság azon-
ban azonnal feltûnt: a jegyek sokkal olcsóbbak
voltak a BKV-hoz képest, és idõintervallumra ér-
vényesek. Váltottunk egy tíz koronás (80 Ft) 60
percre érvényes jegyet és boldogan utaztunk a tel-
jesen nyugati színvonalú metrón. A város közle-
kedésérõl: szinte mindenhol villamosok közleked-
nek, ezek fele modern, korszerû. Buszokat alig lát-
tunk. Ez azért is elgondolkoztató, mert honi fõvá-
rosi közlekedési társaságunk folyamatosan a villa-
mosok ellen küzd, mondván, hogy nem gazdasá-
gos. Prágában viszont a „nem gazdaságos“, vadiúj

és környezetkímélõ villamosok használati
díjáért kevesebb, mint a felét kell fizetni, úgy
hogy a fizetések másfélszer akkorák, mint
nálunk. Ha az ember megáll a méltán nem-
zetközi hírû Vencel- hídon (gyalogosoknak

van kiépítve), ami a várost kettészelõ Moldva fö-
lött nyújtózik, erõsen az az érzése, mintha Buda-
pest kistestvérét látná. Egyik oldalon a hegyen Bu-
da, a másikon Pest. Apesti oldal óvárosa szinte tel-
jesen kiépített sétálóutcák szövevénye. Boltok, ká-
véházak, utcai árusok és zenészek kavalkádja. Itt
az egyszerû diák foganatosíthatja magában a tuda-
tot: mindent a szemnek. Az árakat nem a keletiek-
nek találták ki, egyedül talán sörre telik. A sör na-
gyon olcsó, még a drágább helyeken is megfizet-
hetõ. Csehországban érdemes kipróbálni a lehetõ
legtöbb fajtát, akár vacsora helyett is egy kis knéd-
livel nagyon kellemes tud lenni, de vigyázzunk,
egyes helyiek által kedvelt helyeken az üres poha-
rat azonnal telire cseréli a kedves pincér. Néhány
dologra azonban vigyázzunk, az egyik, hogy Prá-
gában a rengeteg turistára igencsak ráépült a szóra-
koztató ipar, úgyhogy mindig kérjünk menüt, néz-
zük az árakat, mert hajlamosak többet számolni,
utólag szólni, hogy mi mennyibe kerül. Keressük
inkább azokat a helyeket, ahol a helyiek vásárol-
nak, mert ott ugyanazt feléért is megvehetjük. Itt
jegyezném meg, hogy még a múzeumokkal is vi-
gyázzunk, nézzük meg, hogy állami, vagy csak
egy egyéni vállalkozás, mert öt-hatszáz koronánk
is bánhatja. Rengeteg látnivaló van, sok-sok úti-
könyv megénekli Prága dicsõségét, úgyhogy prog-
ramokban nem lesz hiány, furcsa módon a Buda-
pesten ezerszer a pokolba kívánt „kézbenyomós“
szórólapszórók itt egytõl-egyig kulturális progra-
mokra, koncertekre, színházi elõadásokra invitál-
ják a kirándulókat, szóval érdemes tõlük elfogadni
a lapot.                                                             dzsolya&divizs

Ecce Iuventus – íme az ifjúság!

Sörgyáros Város

Köszönet a segítségért

Véradás
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Érd.: Pintér Zoltán
20/350-8592, Karaszi
Pál 30/ 318-7255.
Kismacskák! Tel.: 28/
411-747; 20/438-0623;
20/569-4319; 20/523-
1126; 70/212-1815; 20/
557-4640 vagy 413-501

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

2 hónapos
f é l a b e s s z i n
kiscicák. Tel.:
70/538-3131

Törpe hörcsögök

2 hóna-
pos keve-
rékek

7 hetes keverékek Tel.: 70/361-6050
4 hónapos foxterrier
keverék

Jártunkban-keltünkben lettünk figyelmesek  arra, hogy a városi piac oldalában
lévő épület lábazata megszépül, eltüntetik róla az idő, no meg a rongálók okozta
sérüléseket.  A javításokat még pénteken késő délután is végezték. 

J.

JárJárom a vom a várárosost...t...

Fo
tó

: B
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ik 
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dit

Viszonylag fiatal fajtáról van szó, több mint 80
évvel ezelõtt sikerült elõször kitenyészteni.
Majd évekig tartó szelekcióval érték el a mai
jagdterrierre jellemzõ sajátosságokat. Elõször
az 1910-es években merült fel egy új fajta meg-
alkotásának a gondolata, mivel a foxterrierek-
nél is jobb képességekkel rendelkezõ vadásze-
bet szerettek volna keresztezé-
sekkel létrehozni. Fontos volt
az a szempont is, hogy a vadá-
szok egyre nagyobb érdeklõ-
dést mutattak a kisebb testû ku-
tyák iránt. A tenyésztõk fekete
és szálkásszõrû egyedeket
akartak életre hívni. A jagdter-
rier rendkívül mozgékony és
ruganyos testfelépítésû, hajlé-
kony kutya. Nagyon fürge és
élénk, rendkívül érzékeny orral
és kifinomult szaglással meg-
áldott fajta. Szívósság, kitartás,
valamint jó fájdalomtûrõ ké-
pesség jellemzi. Lelkesedik a vízért, igényli a
rendszeres testmozgást, jól viseli a pórázt. Mar-
magasságuk 33-40 cm, testsúlya 7-10 kg körül
mozog. A fej elég hosszú, keskeny. A fejtetõ a
fülek között domború, a stop gyenge. Az állka-
pocs rendkívül erõs. A fülek „V“ alakúak, a
foxterrierekhez hasonlóan tartják. Szemük ki-
csi, sötét. A testük négyzetbe rajzolható, mell-
kasuk terjedelmes; ágyékuk hátul egyenes és
erõs. A farkuk magasan tûzött, erõs, felálló,
amit születésük után rövid idõvel kurtítanak.
Szõrzetük sûrû, elég durva és vastag az egész
testen. Az áll alatt a szõr szakállat képez.

Ugyanitt és a nyakon hosszabb, mint az arcorri
részen, a fülön és az elsõ lábakon pedig rövi-
debb. Színük fekete – vörös vagy sárgás jelzés-
sel –, de vannak barna, vörös, sárgásvörös
egyedek is, sõt a fekete minden árnyalata is elõ-
fordulhat. Európában kevesen tartják kedvte-
lésbõl, mivel ellenségesen viselkedik más álla-
tokkal szemben. A jagdterrier az idegenekkel
szemben is nagyon bizalmatlan, ugatással fi-
gyelmeztet az ajtó vagy kert közelében elhala-
dó emberek jelenlétére. Gyors felfogású és szó-
fogadó állat, a családtagokat az életük árán is

védelmezi. Nagyon aktív, ener-
gikus, gyerekek figyelmét lekö-
tõ, jó játszótárs. A jagdterriert
Európában elsõsorban vadkan,
borz, róka vagy menyét vadá-
szatra használják. Az Egyesült
Államokban és Kanadában szí-
vesen alkalmazzák õket mosó-
medve vagy mókus elfogásához
is. A kotorékozásra keskeny, de
mély mellkasa, durva, szálkás
szõre és az ellenféllel szembeni
könyörtelensége teszi alkalmas-
sá. A vadászatra használt ebek
nincsenek elkényeztetve, kö-

lyökkoruktól kezdve alapos kiképzésben része-
sülnek. Szabadban tartják õket, hogy hozzá-
szokjanak az idõjárás viszontagságaihoz. A va-
dászok nélkülözhetetlen társai, mivel a jagdter-
rierek negyvennyolc óra elteltével is követni
tudják a vérnyomokat. Fájdalommal és sérülé-
sekkel nem törõdve küzdenek az ellenféllel.
Sajnos gyakran elõfordul, hogy a föld alatt re-
kednek a rókával vagy a borzzal folytatott küz-
delem során, vagy elpusztulnak az elszenvedett
sérülések következtében.

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A jagdterrier

1-1 db konténer kihelyezése

JÚNIUS 10., PÉNTEK
Dárda u. közepére
Ibolya u. - Damjanich u. sarok
Ibolya u. - Illés I. köz sarok
Balaton u. Szabadság út felöli vége
Ibolya u. 38. sz. elé
Ibolya u. 64. sz. elé
Ibolya u. - Mókus u. sarok
Antalhegyi u. - Szarvas u. sarok
Antalhegyi u. 120. sz. elé

JÚNIUS 13., HÉTFÕ
Antalhegyi u. - Mókus u. sarok
Antalhegyi u. - Virág köz sarok
Antalhegyi u. 49. sz. elé
Antalhegyi u. 18. sz. elé
Antalhegyi u. - Damjanich u. sarok
Tábornok u. 8. sz. elé
Tábornok u. 20. sz. elé

Tábornok u. 30. sz. elé
Tábornok u. 38. sz. elé

JÚNIUS 15., SZERDA
Tábornok u. - Orgona u. sarok
Tábornok u. - Gyöngyvirág u. sarok
Damjanich u. - Hétház u. sarok
Szabadság u. - Iskola-köz sarok
Kapucinusok terén a buszmegálló mögé
Damjanich u. 34. sz. elé
Damjanich u. 98 sz. elé
Bánki Donát u. 5. sz. elé
Puskás Tivadar u. 8. sz. elé

JÚNIUS 17., PÉNTEK
Székely Bertalan u. 8. sz. elé
Sztelek u. 8. sz. elé
Mikes K. u. 8. sz. elé
Zúzmara u. 8. sz. elé
Harmat u. 8. sz. elé
Gárdonyi u. 5. sz. elé
Gárdonyi u. 28. sz. elé
Õsz u. 8. sz. elé
Tél u. 8. sz. elé

Lomtalanítás

Üdülés Balatonlellén
2005. július 30-tól augusztus 6-ig és augusztus
6-13-ig az önkormányzat balatonlellei gyermek-
üdülõjében üdülési lehetõséget ajánlunk fel gö-
döllõi családok részére 2, 4, 5 ágyas fürdõszobás
szobákban.
Üdülési díjak 8  napos turnusokra (szombat-
tól-szombatig), 7 nap teljes ellátással:
Óvodás korú gyermek: 9268 Ft/fõ
Általános- és középiskolás tanuló: 20 209 Ft/fõ
Felnõtt: 31 927 Ft/fõ
Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26 992 Ft/fõ
49 400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési támo-
gatást lehet igényelni.
Üdülési csekket is elfogadnak! Részletes tájé-
koztatást kérni és idõpontot egyeztetni szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal közoktatási iro-
dáján (222-es szoba), vagy a 529-139-es telefon-
számon lehet.

Nyári munka diákoknak
A nyári iskolai szünet folyamán a VÜSZI
Kht. könnyû fizikai, parki munkára diákokat
foglalkoztat, 15 éves kortól.

Munkakezdés június 20-ától, heti öt napos
turnusokban (egy turnusban 15 fõt tudunk
foglalkoztatni). Utolsó turnus: július 11-15.
Munkaidõ: napi hat óra; 7 órától 13 óráig. Dí-
jazás: 328 Ft/óra; 9840 Ft turnusonként.

A felvételhez szükséges:
– írásbeli szülõi engedély
– iskolalátogatási bizonyítvány
– TB kártyaszám
– adóazonosító jel

Jelentkezni lehet: Merényiné Bordás
Évánál; VÜSZI Kht., Gödöllõ, Dózsa György
út 69., telefon: 420-773.
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai kisegítő nő
jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9138-769.
* Takarítónőt keresünk napi 4-5 órás munkában, azonnali belépéssel.
Gödöllőiek jelentkezését várjuk! I.L.I. Nyelviskola, Tel.: 28/511-366.
* Gödöllőn üzemelő étterembe takarító nők jelentkezését várjuk. Tel.:
30/223-98-01.
* Csinos, fiatal/20-30 év körüli/ vonzó, vékony, őszinte, becsületes és
hálás házvezetőnőt keres egy 42 éves vállalkozó. heti 1-2 alkalomra,
gödöllői családi házba, kiemelt fizetéssel. Kölcsönös szimpátia esetén
szabadidős programokhoz is. Egész alakos fényképes ,telefonszámos
bemutatkozó leveleket "házvezetőnő" jeligére, 2100 gödöllő pf 548
cimre kérek.
* Karosszéria lakatos gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
gödöllői márkaszerviz. Tel.: 30/9-907-750.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal és angol nyelvtudással
rendelkező titkárnő jelentkezését várjuk. Tel.: 30/9509-396.
* Pályakezdő 21 éves lány, ügyintéző-titkári és protokoll-ügyintéző
végzettséggel, német nyelvtudással állást keres. Tel.: 70/245-7507.
* 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.
* Üveges műhelybe dolgozót keresünk. Koós Üveg-stúdió Kft. Gödöllő,
Százszorszép u. 47-49. Tel.: 30/940-0084.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót és raktárost (tar-
goncavezetői engedély szükséges) felveszünk. Fényképes önéletrajzot
kérünk: 2112 Veresegyház, Pf. 61.
* Gödöllői székhelyű cég elektromos költségvetés készítési feladatok
ellátásához szakirányú végzettségű munkatársat keres. A feladat
másodállásban vagy részmunkaidőben végezhető. Szakmai önéletraj-
zot a 2101 Gödöllő, Pf. 220. címre kérjük.
* Érettségizett, vagy szakképzett gyakorlattal rendelkező, önállóan
dolgozni tudó pénztárost felveszünk gödöllői munkahelyre. Érd.:
20/9666-921.
* Gödöllő és környékéről NOMINÁTOROK jelentkezését várom: 06-30-
9244-186. Átképzés lehetséges.
* Megbízható személy takarítást vállal! Érd.: 06-70-255-9467 szá-
mon lehet a délelőtti órákban. 
* Németül beszélő idegenvezetőt keres utazási iroda Gödöllőről, illetve
vonzáskörzetéből. Tel.: 06-30-9967-546.
* 52 éves érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinformálható
férfi ház körüli alkalmi munkát vállal. Kerti munka, földmunka, kerítés
készítés, javítás, festés, csatornabekötés, stb. Tel.: 06-30-402-7276.
* Gödöllői üzem férfi betanított munkásokat keres fizikai munkára.
Tel.: 418-968.
* A Tesco Áruházban működő virágüzletünkbe szakképzett virágkötőt
keresünk. Érdeklődni lehet: 30/626-5857.
* Diplomás hölgy részmunkaidős adminisztrátori vagy eladói állást
keres. Tel.: 20/923-2494.
* Alumínium és műanyag nyílászárók gyártásához gödöllői munkahe-
lyre mechanikai műszerész vagy lakatos munkatársat keresünk. Érd.:
30/9412-307.

* Építőipari vagy gépészmérnök végzettségű fiatal (lehet pályakezdő
is) számítógépes ismeretekkel (CAD) rendelkező munkatársat
keresünk gödöllői munkahelyre. Alumínium és műanyag nyílászárók
gyártás és szerelés előkészítésére. Érd.: 30/9412-307.
* Fiatal kezdő kozmetikust keresünk 6 órás állásba. Tel.: 70/944-
9917.
* Svéd kozmetikumok forgalmazásához munkatársakat keresünk
mellék - vagy főállásba. 30-40 %-os azonnali haszon! Ingyenes
belépés, ajándékok! Tel.: 20/314-7705.
* Takarító, karbantartó állásra keresünk Bp. és Pest megye területén
történő munkavégzésre műszaki végzettségű kollégát. Gépjárművet
biztosítunk, jogosítvány szükséges. Jelentkezéseket írásban a
28/460-035-ös faxszámra várjuk.
* Elektroműszerész és villanyszerelő végzettségű szakembereket
keresünk gépi automaták javítására, jogosítvány szükséges, gépjár-
művet, telefont biztosítunk. Bérezés: alapfizetés + jutalék.
Jelentkezéseket írásban a 28/460-035-ös faxszámra várjuk.
* HM ARMCOM Rt. gödöllői munkahelyre 57.000 Ft-os bruttó bérrel
felvesz udvari munkásokat. Tel.: 30/659-7869.
* HM ARMCOM Rt. felvesz okleveles közgazdát, 3 év elemző
közgazdász gyakorlattal controlling csoportvezető munkakörbe. Tel.:
30/659-7869.

INGATLAN
* Gödöllőn - a tévétoronynál - a Perczel Mór u. 103-ban 748nm-es
közműves építési telek örök panorámával eladó. Irányár: 13,5MFt. Tel.:
30/9328-578.
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi ház: 75
nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomfort-
tal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra alkalmas.
Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos
(kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385.
* Királytelepi 760 nm-es nyeles telken lévő 97 nm-es, kétszintes (1+3
szoba, garázs, pince, padlás) családi ház eladó, esetleg kisebb házra
cserélhető értékegyeztetéssel. Iá: 24 M Ft. Tel.: (20) 358-5309.
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában  1500 nm-es, panorámás építési
telkek eladók. Irányár: 10 eFt/nm  Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 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 Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333 
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól megközelí-
thető helyen, 250 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.  28/421-002,
20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN a Blaháné úton 2002-ben épült igényes tár-
sasházban 110 nm-es elegáns lakás kertkapcsolattal, nagy
terasszal, stilusos, beépített bútorokkal, garázzsal eladó. Irányár:
35 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333 
* BUDAPESTEN a Karinthy utcában első emeleti, felújított 83 nm-es,
két szoba hallos , erkélyes, egyedi fűtéses lakás( téli kert, két bejárat)
értékes irodabútorokkal együtt eladó. Azonnal beköltözhető! Irányár:
23 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.   28/421-
002, 20/531-4333 

* BUDAPESTEN, a X. ker.-ben 40 nm-es másfélszobás, igényesen
felújított egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás, azonnali beköltözés-
sel eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 9,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.  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 Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* MAKÁDON, közvetlenül a Duna parton 720 nm-es gondozott telken
tájbaillő 70 nm-es nyaraló (16 nm es stég csónakkal, pince, kamra, koc-
sibeálló) teljes berendezéssel eladó. Irányár: 11,5 mFt. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.  28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, a központban 56 nm-es két helyiségből álló, igényes
üzlet ( bérlőkkel együtt vagy bérlők nélkül), jó parkolási  lehetőséggel
eladó. Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Panoráma utcában 1050 nm-es, gondozott üdülő
telken  50 nm-es hétvégi ház teljes berendezéssel eladó. Irányár:
12 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* VALKÓN ,a Dányi úton  összközműves,1300 nm-es telken 106 nm-
es 2 és fél szobás tégla építésű családi ház eladó( tárolók, garázs, fúrt
kút). Irányár: 12,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L.
u. 1.28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN, csendes utcában 790 nm-es telken 80 nm-es újonnan
épűlt 1+2 fél szobás , központi fűtéses, riasztóval ellátott családi ház
eladó. Irányár: 14,4 mFt Magyartölgy Mérnök Iroda Gödöllő Kossuth
L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐ  központjában, régi építésű társasházban, magasföldszin-
ti 96 m2-es igényesen felújított lakás, irodának is használható külön
bejáratú lakrésszel, garázzsal, gondozott kis kerttel eladó.  Irányár:
29,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Szent János utcában 42 nm-es másfél szobás, egyedi
fűtéses, első emeleti, jó állapotú lakás eladó. Irányár: 10,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken 96 nm
lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár: 23,5  mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.   28/421-002,
20/531-4333 
* *Erzsébet körúton 62 nm-es* III. emeleti 1+2 félszobás öröklakás
11,9 Mft-os árban ELADÓ!  FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 086 (28) 410-
324; 06 (20) 513-5191
* Mátyás Király utcai *KÉTGENERÁCIÓS *DUPLAKOMFORTOS* 110
nm-es, 3 szoba étkezos családi ház osztott telken ELADÓ 16,5 MFt-
ért. 06 (20) 513-5191
* ZOMBOR utcai II. emeleti 33 nm-es felújítandó lakás 7,5 Mft FIX
ÁRON ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30)
619-9043
* Jánous utcában 59 nm-es földszinti 2 szobás öröklakás 11,8 MFt-
ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-
9043
* János utcai I. emeleti 1,5 szobás 42 nm-es fr.kilépos szép állapotú
lakás 10,5 MFt-ért ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (28) 410-
324; 06 (30) 619-9043
* János utcai I. emeleti 30 nm-es azonnal megvásárolható önkor-
mányzati lakás 8,8 MFt-ért ELADÓ! 06 (28) 410-324; 06 (30)
619-9043
* Kazinczi körúti 52 nm-es IV. emeleti lakás saját pincetárolóval, jó
állapotban ELADÓ 10,3 MFt FIX ÁRON! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06
(28) 410-324; 06 (30) 619-9043

* VALKÓN 3 szoba nappalis - családi ház 380 nöles telken 10 MFt-
os áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30)
619-9043
* *Öröklakásokat 10-11 MFt-ig, házakat 22 MFt-ig keresünk*
ügyfeleinknek központhoz közel, akár közvetítoi díj nélkül, hitelü-
gyintézéssel, teljesköru lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda:
06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* 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.
* 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.
* Eladó Gödöllőtől 20 km-re Galgamácsán 62 nm alapterületű
társasházi öröklakás, egyedi fűtésű, parkosított területtel, saját
gk. parkolórésszel. Igényesen és teljesen felújított (új lindab
tető, új thermo ablakok, műa. ajtó, új vezetékek, radiátorok,
járólapok, új fűrdőszoba stb.) Ár megegyezés szerint. Telefon:
06-20-5694299
* Budapesten, XIII. kerületben a Róbert Károly krt. 22. szám alatt
liftes házban eladó 2. emeleti, 46 nm-es, másfél szobás (gardróbos)
tehermenes lakás. I.ár: 9,9 mFt. Tel.: 30/922-5121.
* Dunakeszi, Tőzegtó területén, közvetlen vízparti, komfortos faház
saját stéggel, kiváló helyen eladó. Érd.: 20/311-3714.
* Gödöllő Erzsébet királyné körúton, park mellett, 55 nm 1. emeleti, 2
szobás, felújított, kábeltévés, vízórás, déli fekvésű, azonnal
beköltözhető öröklakás eladó. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 20/311-3714.
* Gödöllőn, Akácfa utca 11. sz. alatti 2430 nm építési telek teljes
közművel eladó. Tel.: 28/413-061 vagy 30/856-9444.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken
80 nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan irányára:
16,7 mFt. Érd.: 06-20-2277-294.
* Eladó Gödöllő panorámás részén (Perczel M. u. 37.) alápincézett, 30
nm-es faház 18 nm-es terasszal. 2 háló, nappali, főzőfülke, zuhany,
wc. Víz, gáz, villany, parkosított udvar. Érd.: 28/413-770, 17 óra után.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal eladó.
Érd.: 20/559-2936.

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

-Üzlethelyiségek a belvárosban egyenként 30 m2-
esek (összesen kb. 90 m2, összenyitható) közvetlen
utcai bejárattal, kirakattal a Szilhát u-ban 9,5 MFt.
-Üzlethelyiség kiadó, 27 m2-es újépítésû,
cirkófûtéses 60 eFt+áfa.
-Szabadság úton 127 m2-es nappali + 3 szobás
családi ház dupla garázzsal, mûködõ üzlethely-
iséggel (bérlõvel is) 24 MFt.
-Hunyadi u környékén 464 nöl telken 110 m2-es
családi ház 19,9MFt.
-Harasztban 300 nöl telken 220 m2 lakóterületû, 2
lakásosként is használható családi ház, dupla
garázzsal 34 MFt.
-Új építésû nappali + 3 szobás lakóház a kertváros-
ban garázzsal, bekerített telekkel 25,5 MFt.
-Blahai részen épülõ 115 m2-es nappali + 3 szobás
lakóház garázzsal, 119 nöl telekkel 18 m2 terasszal
26,5 MFt.
-Szilágyi E. u-ban 90 m2-es, 2 szobás parkettás,
tégla családi ház 450 m2 telken 13,9 MFt.
-Antalhegyi úton 248 nöl telken 125 m2-es családi
ház dupla garázzsal 25 MFt.  
-Valkón 376 nöl. telken 105 m2 3 szobás családi
ház garázzsal 12 MFt.
-János u-ban 1 szobás, konvektoros, 1. emeleti
lakás 8,5 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
K E D D EN N I N C S

Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig
Lapzártánk minden héten 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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* 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.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült
2x106 nm hasznos alapterületű, 60%-os készültségi fokú iker csalá-
di ház garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást beszámítok.
Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15
mFt/lakás. Tel.: 30/9455-509.
* Gödöllő kertvárosában, új építésű kész ház 150 nm + 50 nm pince,
automata garázskapu, korszerű fűtés és szigetelésrendszer, központi
porszívó és légkondícionáló beállással eladó akár 25,5 m Ft-ért. Tel.:
20/8860-165, 20/8860-164.
* Gödöllőn 3 szobás, összkomfortos, 100 nm-es téglaház 557 nm
ősfás telken eladó. Érd.: 20/499-7484, 06-1-210-3450.
* Gödöllőn, a Szent János utcában eladó 4. emeleti, 59 nm-es lakás.
I.ár: 12.700.000 Ft. Érd.: 30/639-5774.
* Eladó Gödöllő központjában 2 éve igényesen felújított, 102 nm-es,
1. emeleti, nappali + 4 szobás lakás. I.ár: 27 mFt. Tel.: 70/272-3366.
* Gödöllőn, János utcában 3. emeleti, 1+2 félszobás, 65 nm-es,
gázkonvektoros lakás eladó. Érd. 18 óra után. Tel.: 28/411-738,
30/3595-876.
* Gödöllőn a Blahán, M3-tól 3 percre új építésű, 4 lakásos tár-
sasházban (1050 nm telek) 108 nm (nappali, amerikai konyha + 1 +
2 félszoba + 10 nm tároló + kocsibeálló) luxus kivitelű lakás 34 mFt-
ért eladó. Tel.: 422-424, 30/400-9839.
* Szadán 1080 nm közűves építési telek építőanyaggal eladó. Tel.:
30/358-4856.
* Gödöllőn, magánszemélytől eladó egy 2. emeleti 54 nm-es (i.ár: 11,9
mFt) és egy 4. emeleti 52 nm-es (i.ár: 10,9 mFt) téglaépítésű, egyedi
fűtésű, parkettás, redőnyös, felújított lakás külön pincékkel és 1 db
garázzsal (i.ár: 800 eFt). Tel.: 30/639-5242.
* 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.
* Építési telek Gödöllő Antalhegyi utca elején eladó. 1100 nm-es, déli
oldal, panorámás kilátással, összközművesítve. I.ár: 16,5 mFt. Tel.:
20/4977-322.
* Galgahévíz, Fő út 139. alatt 2000 nm-es telken, kétgenerációnak is
megfelelő, 140 nm-es családi ház nagy gazdasági épületekkel,
összközművesítve eladó. I.ár: 24 mFt. Tel.: 20/4977-322.
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában eladó 2. emeleti, 56 nm-es, 2 szobás
lakás, tulajdonostól. I.ár: 11,5 mFt. Tel.: 30/397-3602.
* Gödöllőn a Szent János utcában 3. emeleti, felújított, 59 nm-es
lakás eladó 12,6 mFt-ért. Kertes ház csere 18 mFt-ig érdekel. Tel.:
20/9341-425, 414-145.
* Turán 450 nm-es telken 1987-es építésű, 150 nm alapterületű,
felújításra szoruló tetőteres családi ház (4 szoba + nappali + szuterén)
eladó. I.ár: 12,7 mFt. Tel.: 20/3177-972.

* Gödöllőn igen nagy gazdálkodásra is alkalmas telek (3100 nm),
patakkal határosan főút mellett, 76 nm kétszobás, komfortos házzal,
most 26 mFt-ért eladó. Tel.: 30/949-9915.
* Gödöllőn, kertvárosban, aszfaltos utcában ikerház fele, 80 nm-es, 2
szoba összkomfortos, 749 nm telekkel eladó. Belső tatarozás után
azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Gödöllőn, jó fekvésű, összkomfortos, 3 szobás kertesház garázzsal,
22,5 mFt-os irányáron eladó a Rákóczi F. utcában. Tel.: 70/593-0427,
70/580-9308.
* Sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn, a Palotakerten egy 2. emeleti,
63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás.
Azonnak beköltözhető! Tel.: 30/401-5001.
* Gödöllő központjában, a János utcában téglaépítésű házban, egyedi
fűtésű, 30 nm-es, 2. emeleti, erkélyes, garzonlakás eladó. Érdeklődni
lehet 18 óra után a 28/430-635-ös telefonszámon. 
* Gödöllő központjában (János utcai) másfél szobás, 42 nm-es, felújí-
tott, gázkonvektoros (külön wc, spejz), alacsony rezsijű, egyedi
mérőkkel, külön tárolóhelyiséggel, garázzsal eladó. Tel.: 20/536-
3032, 28/421-842.
* Gödöllőn, Szabó Pál utcában társasház egyik lakása eladó. Ára:
22.000.000 Ft. Érdeklődni: 70/223-7907.
* A Kazinczy lakótelepen 60 nm-es, erkélyes lakás frissen felújítva,
egyedileg, igényesen kialakítva, extra felszereltséggel eladó. Érd.:
30/343-3107, 16 és 18 óra között. 
* Gödöllőn, az Alvégben, csendes környezetben, kertes társasházban
eladó egy 61 nm-es (41 nm+25 nm-es galéria) konvektoros, gázbo-
jleres lakás, 30 nm-es pincével. Tel.: 20/312-1935.
* Gödöllő kertvárosában 185 nm családi ház jól bevezetett üzlettel, 80
nm pincével, külön garázzsal, 730 nm gondozott kerttel 29,5 mFt-ért
eladó. Érd.: 28/414-003, 16-19 óra között.
* Gödöllőn, Szent János utcában eladó 59 nm, 2 szobás, konvektoros,
vízórás, erkélyes, 2. emeleti jó állapotú lakás. Sürgős! I.ár: 12,5 mFt.
Tel.: 06/30-4469-799.
* Gödöllőn a Boncsokban 1600 nm-es telek 45 nm-es
téglaépülettel eladó. Áram a telek előtt van. Ár: 4,3 mFt. Tel.:
06/20-5590-077.
* Egyetem téren Gödöllőn, 59 nm-es 2 szobás, zöldövezeti, összkom-
fortos, felújított lakás eladó. Ár: 13,5 mFt. Tel.: 06-30-323-3307, 06-
70-627-0199.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
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* Palotakerti 2. emeleti, 63 nm, 2 és félszobás, napos, mediterrán
stílusban, igényesen felújítva, saját zárt folyosórésszel, zárt pincével
eladó. Tel.: 70/520-9890.
* Gödöllőn az Erzsébet parknál a Semmelweis utcában 975 nm-es
telken 100 nm alapterületű, kétgenerációs, összkomfortos családi ház
melléképülettel eladó. Tel.: 411-279.
* Gödöllő kertváros centrumában eladó két utcára nyíló, 200 nöl-es
telken négyszoba összkomfortos, emeletes családi ház pincével,
garázzsal. Üzletnek is kitűnő helyen. Tel.: 30/360-3935.
* Palotakerten négyemeletes társasházban 63 nm-es, 3. emeleti,
felújított lakás eladó. Tel.: 20/428-1138.
* Gödöllőn 860 nm zártkerti panorámás telek a tévétorony közelében
áron alul eladó. Iá.: 3,8 mFt. Tel.: 20/428-1138.
* Palotakerti 2 szobás, földszinti, felújítandó lakás eladó. 10,5 mFt.
Tel.: 70/531-3166.
* Gödöllőn 2300 nm-es összközm. telken 100 nm-es ház 21 mFt -
Valkón 100 nm-es felújítandó ház 360 nöl-es telken 12,5 mFt. Ház és
Vár Bt. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387.
* Budapest Erzsébeten 4 emeletes ház 1. em., erkélyes, 58 nm-es, 2
szoba, étkezős, vízórás öröklakás berendezéssel és felszerelési
eszközökkel is 9,9 mFt. Ház és Vár Bt. Tel.: 28/513-435, 20/435-
7387.
* 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: 12,9 mFt. Tel.: 30/552-6257.
* Eladó Kossuth - Remsey sarok társasházban 63 nm-es 1. emeleti,
erkélyes, 1 + 2 félszobás, étkezős, vízórás, igényesen felújított lakás.
Ugyanitt mélygarázsban beállóparkoló. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn lakótelepi lakást KERESÜNK: Erzsébet körút, Kossuth L.,
Szőlő, Kör, János utca területen. Erkélyes, 3. emeletig, beköltözhető -
felújított állapotú. Tel.: 20/476-8647.
* Gödöllőn 45 nm-es 1 + félszobás konvektoros, összkomfortos lakás
kiadó. Érd.: 30/4815-836.
* Gödöllőn, csendes helyen a centrumban, 73-ban épült, 100 nm-es,
felújítandó, 3 szobás családi ház 150 nöl-es telekkel, mel-
léképületekkel sürgősen eladó. I.ár: 28 mFt. Tel.: 70/333-4671.
* Gödöllő Palotakert lakótelepen földszinti, 58 nm-es, 2 szobás, par-
kettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. Ár: 11,5 mFt. Tel.:
30/578-9410.
* Gödöllői Kazinczy ltp-i, 61 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Ár:
12.500.000 Ft. Tel.: 30/212-6390.
* Gödöllőn, központban (Remsey krt.) sorházi, téglaépítésű, kétsz-
intes, erkélyes, 75 nm-es lakás + 20 nm zárt terasz eladó. Egyedi
fűtés, kerékpártároló. Garázs megoldható. I.ár: 22,9 mFt. Tel.:
28/418-591, 20/912-9465.
* Domonyvölgyön, a 2. sz. tónál 4000 nm panorámás telek eladó.
Érd.: 20/480-4366.
* Eladó Szadán az Olajfogadónál 160 nöl, és Őrbottyánban,
Veresegyház határában a Termálfalu mellett 1 ha 785 nm
megosztható, beépíthető szántó ingatlan. Érdeklődni lehet az esti
órákban: 06-1-316-9936, 06-1-3497-438.
* Gödöllő Szent János utcában jó beosztású, csendes, kertrenéző,
vízórás, parkettás, gázfűtéses, jó állapotú 62 nm + 4 nm erkélyes
lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 14 mFt. Érd.: 20/358-4621.
* Gödöllő, Kertváros Rózsa utcában háromszintes, pincés, összkom-
fortos családi ház garázzsal, melléképülettel 200 nöl-es telken eladó.
Érd.: 20/999-3028.
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses, erké-
lyes, kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új
nyílászárókkal + 10 nm-es pincével. Ára: 12.700.000 Ft. Tel.:
20/5650-698.
* Gödöllőn 1 éve épült 136 nm-es 3 szobás + nappalis családi ház +
egy működő üzlettel eladó, ami igény szerint átalakítható. Ár mege-
gyezés szerint. Esetleg lakást, telket beszámítunk. Tel.: 30/747-
6453.
* Eladó Gödöllő Palotakerten 2 szobás, 64 nm-es, 7. emeleti erkélyes,
külön vízórás panellakás. I.ár: 11.500.000 Ft. Tel.: 20/224-6660.
* Szétköltözők! Gödöllő Palotakerti 64 nm-es és 44 nm-es lakásokat
gödöllői központhoz közeli, jó állapotú családi házra cserélnék. Tel.:
20/3961-150.
* Palotakerti 1 + 2 félszobás, parkra néző 62 nm-es lakás eladó. Érd.
17 óra után a 06-70-519-8479 telefonszámon.
* Gödöllőn az Desseffwy u. 33-ban 2001-ben belülről teljesen felújí-
tott 80 nm-es, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300
nöl füves, gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 20/949-2936.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel, i.ár:
16,9 mFt. 2 szoba összkomfortos, új lucfenyőház 680 nm telekkel,
i.ár: 18,5 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt. 2,5 szobás
2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappali 700 nm telekkel,
i.ár: 34 mFt. Most épülő 3 szoba + nappali, 516 nm telekkel, i.ár: 30,5
mFt. TELKEK: kétlakásos ház építésére alkalmas 833 nm telek, i.ár:
13,7 mFt. 502 nm örökpanorámás telek, i.ár: 7,5 mFt. 1080 nm telek,
i.ár: 13,5 mFt. 683 nm építési telek 36 nm faházzal, i.ár: 12,5 mFt.
Másfél szobás, étkezős, 51 nme-es lakás. Iá.: 11,9 mFt. Tel.: 30/224-
1627.
* Gödöllőn, az Ambrus Zoltán közben III. emeleti, 64 nm-es, 2,5
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 30/359-5763.
* Eladó a zőlő utcában, 2001-ben épült társasházban, 78 nm-es
lakás+12 nm-es kertkapcsolatos terasz, 2x16 nm-es garázzsal eladó.
Két szoba+amerikai konyhás nappali, igényesen kialakított, beépített
bútorokkal. Iá.: 27,5 mFt. Tel.: 20/9434-052.
* Lakás sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában. 64
nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, erkélyes, redőnyös, klímás, műanyag
nyílászárós, külön mérőórás, felújított lakás. Ár: 11.999.000 Ft. Tel.:
20/343-1041.
* Gödöllőn, Szent János utcában 59 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás,
egyedi fűtéses, 3. emeleti lakás eladó. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/366-
1808, 28/423-280.

* Gödöllőn, HÉV-től és vonattól 5 percre, szép zöld környezetben, kul-
turált helyen, rendkívül stabil, masszív, de felújítandó parasztház
eladó. "Megosztott" telken, 400 nm kert és 65 nm ház. Villany bent,
víz az udvarban, gáz a telken. 9,6 mFt. Érd.: 06-1-306-4129, szom-
bat kivételével.
* Eladó lakás a Szőlő utcában, 69 nm-es, 1. emeleti, erkélyes, 1 + 2
félszobás, gázkonvektoros, 2003-ban felújított. I.ár: 15,3 mFt. Érd.:
20/313-5573.
* Eladó ház Gödöllő kertvárosában! Vállalkozásra is alkalmas!
(Különálló iroda, rendelo, szervíz… stb. 50 nm, furdo, kis konyha) Plusz
kétgenerációs családi ház,külön bejárattal. 2 konyha (beépített), 2
nappali, 2 fürdoszoba, 8 szoba, szauna! Dupla garázs, külön vill.óra! 2
éve felújított, részben lambériázott!
Fedett medence kialakítható! 06-20-34-64-718
* Kétszobás, 1. emeleti, erkélyes, gázkonvektoros, vízórás gödöllői
lakás a János utcában eladó, vagy pestire cserélhető. I.ár: 11,6 mFt.
Tel.: 20/548-9702.
* Eladó Aszódon egy 648 nm-es, 17,5 m utcafrontú, panorámás,
lakóövezeti, belterületi építési telek. Kétlakásos ház építhető rá. Teljes
közmű a telek előtt. I.ár: 3,5 mFt. Tel.: 20/592-1799.
* Gödöllő központjában 95 nm felújított lakás kerttel, garázzsal eladó.
Érd.: 20/559-2936.
* 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.
* Fenyvesen két egymás melletti telek eladó. 4,5 mFt/db. Tel.:
20/9846-326.
* ELADÓ Gödöllőn, a Valkóra vezető út mellett, a Bojtár Csárdától 400
m-re 2 db, 1000 nm-es szántó művelésiágú telekingatlan. Érd.:
20/2097-931.
* Gödöllőn összkomfortos családi ház 100 nm szép környezetben,
450 nöl telekkel, aknás garázzsal, szuterénnel eladó. I.ár: 25 mFt. Tel.:
30/305-9902.
* 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 a Szabadság úton 1. emeleti, 1 szobás, erkélyes, konvektoros,
téglaépítésű lakás. Ár: 9 mFt. Tel.: 30/270-7435.
* 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 Kastély-park közelében 100 nm alapterületű, nappali + 3
szobás családi ház különálló garázzsal, pincével, melléképülettel, 1200
nm-es parkosított telekkel, kis kerti tóval. Iá: 24 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn vállalkozás kialakítására is alkalmas, főútvonal melletti,
140 nöl-es saroktelken 130 nm alapterületű, nappali + 3 szobás csalá-
di ház, garázzsal, 20 nm-es üzlethelyiséggel eladó. Iá: 24 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 130 nm-es, 4 szobás családi ház pincével,
garázzsal, 1000 nm-es telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, összesen 140 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás családi ház 2 vizesblokkal, terasszal, 220
nöl-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 33 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 116 nm-es, nappali + 4 szobás
villalakás fűthető üvegházzal, pincével, garázzsal, 314 nöl-es ősfás
telekkel. Iá: 35 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban összesen 130 nm lakóterű, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház, télikerttel, garázzsal,
150 nöl-es telekkel. Iá: 36 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren 58 nm-es 2 szobás, jó állapotban lévő
erkélyes lakás. Iá. 12,5 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
* Gödöllőn (Palotakerten) földszinti teljesen felújított 38 nm-es, 1
szobás lakás; ill. 36 nm-es, jelenleg üzlethelyiségként működő lakás.
Iá. 9,5 ill. 9,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen 1000 nm-es összközműves építési telek,
60 nm-es téglaépülettel. Iá: 12,9 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 
* Szadán 440 nöl-es összközműves építési telek (fúrt kúttal) rajta egy
alápincézett faház, teljes berendezéssel eladó. Iá: 10 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
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* 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 70% elkelt! Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők,
kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Batthyány utcában, 125m2-es, 2002-ben teljesen
felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított, 971m2
telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosított,
610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ GARÁZS-ÚTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn a Remsey
krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nap-
pali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parket-
tás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba,
17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek. Irányár:
34MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nap-
pali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyu-
gati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs,
háztartási helység, telek 1.600m2. Ár: 60MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* BÉRBEADÓ ÚJ ÜZLET a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és Szent Imre
utca sarkán. Méret 70-132m2 -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. Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 152m2-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2
garázs, 400m2-es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban:
24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*SORHÁZ Gödöllő -Egyetem mögött a Király utcában, felújítandó, 130m2-
es, 1nappali+2szobás+3félszobás sorházi lakás. 2fürdőszoba, 14m2-es
háztartási helység, 25m2 tároló, 12m2 terasz, 24m2 garázs, parkosított
telek. Irányár: 22,9MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti,
61m2-es, 1+2fél szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló.
Ár: 12,8MFt 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!
Ár: 8,6MFt 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. Ár: 28MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Erzsébet körúton, azonnal beköltözhető állapotban,
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
* 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 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. 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
* HÁZ Gödöllő -Blaha, 2003-ban épült, 108nm-es, 1nappali+3szobás
igényes kialakítású, társasházi lakás. 2 fürdőszoba, duplagarázs,
pince, tároló, parkosított telek. Ár:32MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Kazinczy körúton jó állapotú, 58nm-es, III. emeleti,
2 szobás lakás. Egyedi gáz fűtés, terasz, tároló. Ár: 12,3MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Királytelep 2003-ban felújított, 145nm-es családi ház.
1nappali+2 szoba+3 félszoba,
3 fürdőszoba, 15nm terasz, garázs, 10nm pince, parkosított 1.103nm
ősfás telek. Ár: 32,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2005-ben felújított, 90nm-es családi ház.
1nappali+2szoba, étkező, terasz, tároló, konvektoros fűtés, 587nm
telek. Ár: 23,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Semmelweis utcában, teljesen felújított,
120nm-es, 3szobás családi ház, 931nm-es panorámás, rendezett
telken igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* KIADÓ LAKÁS Gödöllő -Szabó Pál utcában, igényes kialakítású,
133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2 fürdőszobás társasházi
lakás, garázzsal igényesnek kiadó. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey körúton, 2004-ben épült liftes házban,
68nm-es, 1nappali+2szobás társasházi lakás. Parketta és járólap
burkolatok, konyhabútor és gépek beépítve, 5nm terasz, redőnyös
ablakok, azonnal beköltözhető. Ár: 19,9MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3 szobás családi
ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha, garázs, kút, 979nm-es telek,
azonnal költözhető. Ár: 25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 230nm-es, 1nappali+5szobás
családi ház. 2 fürdőszoba, panorámás terasz, tároló, 32nm-es
padlófűtéses garázs, 730nm-es panorámás telek. Ár: 35MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-
322 Információ: www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Gödöllőn, a Dózsa Gy. úti zöld társasházban első emeleti, 3 szobás,
étkezős, egyedi fűtésű (radiátorok), vízórás, kábeltévés, bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó. Alacsony rezsi! 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.
* Városközpontban július 1-től két és félszobás, erkélyes, 2. emeleti,
bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 70/9418-819.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583.
* Kiadó új építésű 80 nm-es családi ház. Tel.: 06-70-581-8205.
* Kiadó berendezett 2 szoba összkomfort, 50 eFt + rezsi. Két havi
kaució szükséges. Tel.: 415-612.
* 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.
* Gödöllő központjában 60 nm-es, 2 és félszobás bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Tel.: 20/212-1350.
* Gödöllő központjában, kastélyra néző, másfél szobás, vízórás,
kábeltévés, bútorozott lakás azonnal beköltözhetően 50 eFt + rezsiért
kiadó. Kéthavi kaució szükséges. Tel.: 70/316-5381.
* Július 1-től az Erzsébet királyné krt-on 1 szobás, bútorozatlan lakás
kiadó. Érd.: 412-614.
* Gödöllő János utcai másfél szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra
július 1-től kiadó. Tel.: 20/9641-386.
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* Aszódon a Falujárók útján 34 nm-es felújított, bútorozatlan lakás
kiadó. Tel.: 20/478-4285.
* Kiadó hosszú távra Gödöllő központjában, 2,5 szobás, erkélyes,
igényesen berendezett lakás. Tel.: 70/312-5844 vagy 20/9437-482.
* Gödöllő központi részén másfél szobás, alacsony rezsijű, bútorozott
lakás aug. 1-től kiadó. Tel.: 30/224-1627.
* Egy szobás, 44 nm-es lakás azonnal kiadó a Palotakerten. Tel.:
20/540-7620, 20/9455-583, 421-494.
* Gödöllő belvárosában, Remsey krt-on 1. emeleti, 76 nm-es lakás ( +
15 nm terasz) júl. 1-től kiadó. Ugyanitt régi pianino eladó. Érd.:
28/418-584.
* Különbejáratú kertes kislakás kiadó. Gödöllő, Asbóth S. út 9. Tel.:
414-424.
* Gödöllő központjában 2 szobás, 57 nm-es üres lakás hosszú távra
kiadó. Gázkonvektor, parketta, alacsony rezsi. Tel.: 20/425-7922.
* Gödöllőn az Ibolya utcában, társasházban földszinti lakás kiadó.
Érd.: 28/414-899.

KIADÓ
* Üzlethelyiség kiadó a kistarcsai kórház belső udvarában lévő üzlet-
soron. Tel.: 20/326-15-43.
* Bérelnénk Gödöllő és vonzáskörzetében kiadó büfét vagy kocsmát.
Tel.: 30/495-9145.
* MŰHELYNEK 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20-200-50.
* Remsey krt-i, kb. 30 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Tel.:
20/9420-455.
* 60 nm-es családi ház a Penny Markettel szemben augusztustól
hosszú távra kiadó. Elsősorban irodának, vállalkozásoknak. Tel.:
30/9591-604, 30/525-9645.
* Gödöllő központjában a Fókusz üzletházban 31 nm helyiség kiadó.
Tel.: 06/20-519-5992.
* Gödöllőn a könyvtárral szemben 18 nm-es irodahelyiség kiadó. Érd.:
410-115 vagy 70/369-8216.
* 40 nm üzlethelyiség kiadó Gödöllőn, a Rét utcában. Kőműves mellé
segédmunkást keresek. Tel.: 30/381-5533.
* Gödöllő központjában, a Dózsa György u. 18. első emeletén 30 nm-
es irodahelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási
lehetőséggel 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,
irodának, üzletnek bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllőn kiadó 138 nm-es, kétszintes lakóingatlan lakás vagy iroda
céljára. Tel.: 20/9647-447.
* Palotakerten téglaépítésű garázs kiadó. Tel.: 30/743-5310.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség jó parkolási
lehetőséggel kiadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllőn, főút mellett üzlethelyiség kiadó. Tel.: 30/282-2346.

SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* *SZÖVEGSZERKESZTÉS* FOTÓNYOMTATÁS* SZÍNES
FÉNYMÁSOLÁS* számítógépes adatrögzítést (szövegszerkesztést)
névjegykártya- és szórólapkészítést, fotó-, és pólóra vasalható
matricák készítését vállaljuk. 06(20) 513-5191
* Csatornabekötés, duguláselhárítás, víz- és fűtésszerelés. Tóth
László. Tel.: 30/9229-553.

* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. Tel.: 30/340-7317.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. Tel.: 20/340-4861.
* KERTRENDEZÉST, kertépítést, ház körüli munkát vállalok. Érd.: 06-
70-944-2377.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203,
vagy 30/924-3216.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, har-
mónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn
ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter.
Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő anyagok, szép
munka! Tel.: 70/505-1177.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése.
KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198, 20/208-
2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és moso-
gatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és
javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok,
kerítések, 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.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanya-
gredőnyök 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.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel:
421-134; (30) 9593-804.
* TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* BOZÓTIRTÁST, FAVÁGÁST, FŰVÁGÁST ÉS PARLAGFŰIRTÁST kor-
rekt áron rövid határidővel, számlaképesen vállalunk! Tel.: 20-9749-
816.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás.
Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre -
gyártótól, ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Tetőjavítást, bádogozást vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 06/20-
944-6365.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonsz-
erelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendszerek),
térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt
árakon. Tel.: 20/230-5240.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-
, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289,
28/594-040.

Apróhirdetés fe lvéte le  Gödöl lőn ,  
a KK o s s u t h  L .  u .  1o s s u t h  L .  u .  1 .  a l a t t.  a l a t t*@ *@
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* Értesítem régi és új betegeimet, hogy nőgyógyászati magánren-
delést tartok minden hétfőn 16-19 óráig Gödöllőn, az Átrium
Üzletházban. Komplett rákszűrés, ultrahangvizsgálat, klimax. Más
időpontra bejelentkezés telefonon: 70/219-3838, lakás: 28/420-
972. Dr. Sztavridisz Diagórasz, nyugdíjas nőgyógyász főorvos.
* Bojlertisztítást, javítást, kisebb-nagyobb villany-, illetve vízszerelési
munkákat vállalok. Tel.: 70/528-9720.
* Asztalos! Lépcsők, konyhák, faburkolatok, beépített szekrények.
Tel.: 20/419-0426.
* Kerti partihoz ajánljuk! Grillsütő kőből 27.500 Ft. Gödöllőn házhoz
szállítása ingyenes. Gulyásbogrács, nyársak, zománcos halfőző
bogrács, bogrács állvány, állványos grillsütők, faszén, faszéngyújtó
olaj, szúnyogriasztó folyadék, utántölthető bambuszfáklya,
viaszfáklya nagy választékban. Kószó János Mezőgazdasági Boltja,
Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 419-051. Hétvégén: szombat 8-16-
ig, vasárnap 8-13-ig.
* Szobafestés - mázolás - tapétázás. Üvegszövetezés - díszítő
munkák kedvező árakon. Tel.: 30/367-0995.
* Költöztetés, lomtalanítás, lakásátrendezés! Tel.: 06/30-9134-599.
* Vállaljuk veszélyes fák kivágását, csonkolását, veszélytelenítését,
fagyöngymentesítését garanciával, ingyenes helyszini felméréssel,
rövid határidővel, alaptechnikával, illetve kosaras autóval. Tel.:
20/2097-931, 20/9367-314.

OKTATÁS
* TOP-TAN Nyár: Angol, német intenzív 2 hetes beszédkészség-
fejlesztő tanfolyamok középkezdő szinttől felső fokig, alap-, közép-,
felsőfokú nyelvvizsgára, közép-, emelt szintű érettségire, pótvizsgára
felkészítés. Korrepetálás matematika, magyar, angol, német tantár-
gyakból. Spanyol és francia tanfolyamok. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
Tel./fax: 28-423-744, Mobil: 30-224-75-63 www.toptan.hu és E-
mail: toptan@vnet.hu.
* ANGOL és "Kutyás" TÁBOR! ANGOL nyelvi tábor, valamint KUTYA-
GYEREK kapcsolatfejlesztő tréning indul 2005. június 20-24.,
valamint augusztus 8-12. közt iskolásoknak és ovisoknak (Hogyan
viselkedjünk kutyák társaságában?). Tanárok: az ILI brit és magyar
vezető tanárai és Halász Árpád, a Gödöllői Kutyakiképző Iskola
vezetője. Jelentkezés: az ILI Nyelviskolában, Tel.: 511-366, Gödöllő,
Körösfői u. 2., Reg.sz.: 13-0294-04
* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ általános és
NYELVVIZSGAFELKÉSZÍTŐ tanfolyamok indulnak június 1-től
szeptember 30-ig. Angol kurzusok képzési díja ÁFA-mentes, 30%-a
SZJA-ból LEÍRHATÓ!!! Jelentkezés az ILI Nyelviskolában, Tel.: 511-
366, Gödöllő, Körösfői u. 2., Reg.sz.: 13-0294-04
* ANGOL BESZÉDGYAKORLÓ 8 napos kurzusok indulnak BRIT
tanárokkal! 350 Ft / 45' óra! Időpontok: 2005. július 4-13., és
augusztus 15-24. Jelentkezés az ILI Nyelviskolában, Tel.: 511-366,
Reg.sz.: 13-0294-04
* Gödöllőn személy- és vagyonőri oktatást indít hatósági és
fegyvervizsgával a Testőrmester Kft. Érd.: 30/686-4107.
* Angol beszédközpontú társalgás 30 órában, 12-14 éves jó
képességű gyerekeknek. Június 20-tól július 1-ig délelőtt 10-13 óra
között, maximum 4-5 fő részére. Takárné Bacsó Márta. Tel.:
28/430-229, 30/497-3066.
* Orosz és angol nyelvek egyéni oktatása minden szinten. Tel.: 412-
967.
* Német tanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vál-
lal Gödöllő központjában. Tel.: 30/274-1797.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő), nyári
intenzív. Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* ANGOL TÁBOROK! Július 11-15: olvasótábor, chat-klub tiniknek.
Augusztus 22-26: sulira hangoló. 5x2 óra megfelelő létszámnál
6000 Ft/fő/hét. Érd.: 20/247-9022.

TÁRSKERESÉS
* Értékeljük át gondolatainkat! Tegyünk sorsunk jóra for-
dulásáért, a megérdemelt boldogságért! Segítek megkeres-
ni társát, párját! Minden korosztály forduljon hozzám biza-
lommal! Biztosítva a diszkréció és az oldott hangulat. Tel.:
06/70-546-2484.

ADÁS~VÉTEL
* 20 éves, használt 5 részes szekrénysor, ajándék tv szekrénnyel olc-
són eladó. Irányár:40eFt. Tel: 411-848.

* Nyomógombos vezetékes telefon hozzávaló hívásazonosítóval
eladó. Tel.: 30/288-5026.
* Jutányosan eladó 3 db hatvanas évekbeli fotel újonnan kárpitozva,
Réka szekrénysor 3 db eleme (kőris színű). Érd.: 30/609-5022.
* Hajdú mosogatógép és 1 db páraelszívó eladó. Tel.: (20) 9455-583.
* Új Wagon R+ -ra való üléshuzat olcsón eladó. Ugyanitt Sony
Ericsson z600-as mobiltelefon eladó. Tel.: 20/555-1829, 70/944-
2802.
* Eladó mélyhűtőszekrények - 6 fiókos 25.000 Ft, háromfiókos
10.000 Ft, mélyhűtőláda - nagy 15.000 Ft, stabil holland járókocsi
30.000 Ft - négy kerék, összecsukhatós. Háromkerekű összec-
sukhatós 30.000 Ft, két nagykerekű összecsukhatós rokkant kocsi
50.000 Ft. Négykerekű szék szoba wc-vel - új, 15.000 Ft, 2 db
egyszemélyes akasztós ruhásszekrény 600Ft/db. Tel.: 418-180.
* Építkezésből bontott anyagok eladók Gödöllőn. Jó állapotú ajtók,
ablakok, konvektoros, bojler, szaniterek, padlóburkoló, hajópadló. Tel.:
20/9316-087.
* Eladó 17 db-ból álló kovácsoltvas lakberendezési tárgyak
(ruhásszekrény, zeneszekrény, asztalok, csillárok, könyvespolc,
ülőkék, tükör, ruhafogasok),1954-ben készült. Érd.: 421-753,
20/254-0018.
* Eladó Palotakerti lakótelepen 57 nm-es, 2 szobás, távfűtéses, erké-
lyes lakás, vízórás, telefonos, kábeltévés (+ tárolóval). Tel.: 28/421-
753, 20/254-0018.
* 800 db Jamina barna mázas cserép 50 Ft/db-ért eladó. Tel.:
70/530-3240, 70/530-3242.
* Nagyméretű kerti medence - minden kiegészítővel - félár alatt
eladó. Tel.: 410-272.
* Eladó Whirlpool mosógép, Thomson 72 cm tv, mikro, gáztűzhely,
porszívók, 3,20-as német tölgy szekrénysor. Érd.: 28/418-757.
* Töltőföld elszállítható a Tesco mellől pincetömb kiemeléséből. Kb
700 köbméter. Cserépkályha is eladó. Tel.: 20/9316-087.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál, full + bőr. Tel.:
20/363-97-10.
* Eladó egy jó állapotban lévő, 1988-as évjáratú, 125 cm3-es Honda
MTX Enduro Cross motor. Tel.: (30) 292-3580
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada Samarához
új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft), Trabant emelő
(1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi (500 Ft). Tel.:
(20/358-5309).
* Eladó 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 FORD MONDEO 2.0i 16v 136 LE, 1993. 10. havi, friss zöld-
kártya, műszaki, szürkemetál színű. Extrák: 4 elektromos ablak,
klíma, szervókormány, el. ülés, könyöklő, ABS + ASR, ködlámpa,
plüss belső, elektromos tükrök + tetőcsomagtartó + téligumi gar-
nitúra (új), fed. computer. Családi okok miatt sürgősen eladó! Piaci
ára alatt! Érd.: 06-20-374-8906.
* Eladó 1.6 TDI WV Golf II. 1984-es, felújított motorral, műszaki
2007 áprilisig, metál grafit szürke. I.ár: 360.000 Ft. Tel.: 70/530-
3242, 70/530-3240.
* Eladó diesel Robun 2,9t, érvényes műszaki vizsgával. Tel.: 421-
753, 20/427-4665.
* Skoda 120 L típusú gépkocsi megkímélt állapotban, 77 ezer km-
rel, érvényes műszakival, zöldkártyával eladó. I.ár: 120 eFt. Tel.: 414-
093.

EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Elveszett egy 6 db-ból álló kulcscsomó (5 db biztonsági, 1 db egy-
tollú ajtókulcs). Kérem a becsületes megtalálót, hogy jutalom
ellenében a Polgármesteri Hivatal portáján adja le.
* Siófok Aranyparton 3 km-re nyaralási lehetőség! Csendes, nyugodt
környezetben különálló házrész kiadó, nagy kert, grill lehetőség. Tel.:
06/84-355-167.
* Iskolai büfé bérleti joga átadó. Érd.: 20/5691-365.
* Baromfitrágya ingyen elvihető. Gödöllő, Asbóth S. út 9.
* Új, 12-25 négyzetméternyi helyiség hűtésére alkalmas távirányítós
mobil klíma, szerelés nélkül azonnal üzembehelyezhető. Új ár: 100
eFt helyett 72 eFt-ért eladó. Érd.: 30/369-4942.
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2005. JÚNIUS 10., PÉNTEK, SZIE SPORTCSARNOK 

Június 11-én Szombaton este 19 órakor a városháza 
előtti téren várjuk és fogadjuk a kerékpárral érkező Albert Royaards 
urat, akit a Damjanich János Általános Iskola diákjai műsoral köszöntenek.

Szeretnénk, ha minél több gödöllői család csatlakozna a fogadókhoz!

Befejeződtek a Pest Megyei Kosárlab-
da bajnokság idei küzdelmei. A külön-
böző kategóriákban 14 gödöllői csapat
indult. Kiemelkedett a mezőnyből a
Bocskai SE, amely tíz csapattal vett
részt a megyei korosztályos bajnok-
ságban. A lányok megnyerték a női fel-
nőtt, az ifjúsági, a kadett és a serdülő
bajnokságot. A fiúk a kadettek között
végeztek az élen. A GEAC III. a férfi B
osztályban lett negyedik, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola leány csapa-
ta pedig a minik között szerzett bronz-
érmet.

A GEAC Kettõ és a Gödöllõi Fiatalok a felnõtt
férfi A osztályban egész évben nagyszerûen sze-
repeltek és a rájátszás után megérdemelten ju-
tottak be a döntõbe. Az elsõ mecs-
cset a TIG termében játszották a
csapatok. Már az elsõ percekben
látszott, hogy óriási csata lesz a gyõ-
zelemért. A két együttes rendre ko-
sárral fejezte be a támadásokat,
ugyanakkor mindenki keményen,
határozottan védekezett. Az elsõ
negyedet a fiatalok nyerték (22:16),
a másodikat a GEAC (14:21). For-
dulás után fokozódott a küzdelem
és a játékvezetõk egyre több faultot
fújtak. Míg az elsõ félidõben csak
20 büntetõt dobtak a játékosok, ad-
dig a második játékrészben 51 alkalommal áll-
tak a büntetõvonalra. A harmadik negyedet is-
mét a GEAC nyerte (13:20), de a végén a fiata-
lok remek hajrával a maguk javára fordították a
mérkõzést (26:15). Ezen a napon nagyszerû ko-
sárlabdát játszott a két csapat. Látványos meg-
oldások, szép kosarak és remek védekezés jel-
lemezte a színvonalas mérkõzést. A két gödöl-
lõi együttes nyugodtan elindulhatna az NB. II-
ben, mert ezzel a játékkal biztos, hogy ott is jó
eredményt érnének el.
A visszavágót a SZIE csarnokban rendezték

meg, ahol nagyon bekezdett a GEAC csapata és
26:17-es vezetést szerzett a negyed végére. A
folytatásban kapaszkodtak a Gödöllõi Fiatalok,
de nem sikerült faragniuk a hátrányból (22:19).
A hazai csapat a harmadik negyedben biztosan
értékesítette helyzeteit, a vendégeknek viszont
nem sikerültek a dobásaik (31:14). A befejezõ
játékrészben javítottak a fiatalok és újra bebizo-
nyították, hogy nem véletlenül kerültek be a
döntõbe (15:20). A gödöllõi házi döntõ remek já-
tékot, színvonalas mérkõzéseket hozott. Kár,
hogy csak kevesen látták ezt a két mérkõzést,
pedig sok mindent elleshettek volna a csapatoktól.

A bajnokcsapat tagjai (zárójelben a döntõ
két mérkõzésén szerzett pontok olvashatók):
Bucsai Zoltán, Eölyüs Endre (8), Ferwagner
László, Géczi Gábor (17/3), Köves Tamás (5/3),
Privler Zoltán (41/3), Rácz Péter (8), Rúzs-

Molnár Ákos (11/3), Sasváry József (18), Szil
Szilárd (39/21), Táborszki Attila (2), Tóth F.
Gábor (17), sérülés miatt nem játszott: Kriszt
Balázs és Rúzs-Molnár Sándor. Az ezüstérmes
csapat játékosai: Balázs Szabolcs (30/6), Berki
Zsolt (15), Heltai Zoltán, Jámbor Szabolcs, Ko-
vács Gergely (31/12), Madarász Péter (18/9),
Sántha Gergely (5), Schnell András (10), Troják
Csaba (6), Troják Miklós, Turai Zsolt (9),
Újvári Tamás (21/3), sérülés miatt nem játszott:
Brandhuber Ákos.

-esztí-

Kosárlabda

Gödöllői döntő a felnőtteknél
A nagy csinnadrattával beharangozott
szigeti sportnap valóban remek ese-
mény lett. A 21 km. 097,5 m-es félma-
ratoni, kosárlabda, kézilabda, tizen-
egyesrúgó verseny és látványos bemu-
tatók más sportágakból.

Idõpontban is és számunkra is a csúcspontja lett
a programnak a 6x200 m-es gyermekváltó. Két
lány csapattal indultunk. Az A csapat nagy fö-
lénnyel, a fiú gyõztesnél jobb idõt elérve nyert,
míg a cseppentyûk váltásról-váltásra jöttek fel
és így az elsõ-második helyen a gödöllõiek vé-
geztek. Ezzel megerõsítették az ellenfelekben
azt, hogy ha a GEAC csemeték megjelennek,
az idegenek számára a „babér-tervezéssel“ óva-
tosan kell bánni.
A gyõztes csapat: Csikós Móni - Duczon Esz-
ter - Zsíros Zsanett-Gyõri Eszter - Szabó Luca -
Ferencz Adél.
A II. helyezett csapat: Ofella Edit - Bakk Dóri

- Varga Fanny - Hankó Bea - Teleki Juli - Vágó
Vivien. A versenyzõk Benkõ Ákos és Gadanecz
György tanítványai.

REMEK HELYEZÉSEK, EGYÉNI CSÚCSOK
ÉS FURCSASÁGOK A VIDÉK-BAJNOKSÁ-
GON

Zalaegerszegre menni a hétvégi hõségben nem
egy leány álom. A GEAC nagy lányainak azon-
ban a magyar EK-csapatba való kerülés miatt
formába hozó céllal is meg kellett mutatniuk
magukat.
Helyezések:
400 m. sík: 2. Bobcsek Emese; 3. Pék Andrea
200 m. sík: 3. Bobcsek Emese
4x100 m.: 1. GEAC (Pék A.– Vágó M.– Sze-
leczky X.– Bobcsek E.)
Egyéni csúcsok: 400 m.: Pék Andrea 56,61
sec., régi 57,14 sec.;400 m.: Bobcsek Emese
55,83 sec., régi 56,38 sec.                         B. Á.-M.G.

Olimpiai Sport- és Gyermeknap – Margitsziget

A váltóban is megmutatták…

Pingpongozz, ne drogozz!
A szünidő kezdetével a nyári iskolai szünetben sem 

szeretnénk, ha a pingpongozásról lemaradnátok.

Minden szerdán, délután 16-tól 22-ig a palotakerti Trafo Club 
fedett teraszán lehet pingpongozni.

JÁTÉK, NYÁRI MEGLEPETÉSEKKEL!

A polgármester válogatott és az önkormányzati klub labdarúgó csapata mérte össze tudását
szombaton, a GEAC-sportpályán. A mérkõzés során a polgármesterek csapata bizonyult
jobbnak, meggyõzõ 10:2-as arányú gyõzelmet aratva.

18:00-tól: FUTSAL MAGYAR KUPA DÖNTŐ 

14:30-tól: I. U21-es FUTSAL BAJNOKSÁG DÖNTŐ 

Az egész napos program a Bárány-Tanyán
(Szada, Erdõ u 1.) kerül megrendezésre.
PROGRAM: 10.30-11 óra: között gyüleke-
zõ a Bárány-Tanyánál; 11 óra: GLSE lovasok
zászlós felvonulása; 11.15: megnyitó (Vécsey
László, Szada polgármestere); 11.30: Kutyabe-
mutató: Gödöllõi Kutyaképzõ Iskola (Halász
Árpád és társai); 12 óra: Díjlovas bemutató
(Gémes Ferenc); 12.30: Ügyességi verseny hob-
bylovasok számára: a 60x40 m-es pályán lovar-
dai figurák, lépés, ügetés, járóiskola, ugratás,
szlalom idõméréssel; 13.30: ebédszünet (egy-
tálételek); 14 óra: „Tûzlovas“- hagyomány-
õrzõ- honfoglalás korabeli lovas íjászbemutató
(Árpád Vére lovas iskola, Harangozó János);
14.30: Kitartásos ugróverseny (egy triplebár

akadály, meghívó ugrással); 15.30: Fogatok ver-
senye: a 60x40 m-es pályán bójakerülõ ügyessé-
gi verseny (nyílt katergória, bárki, bármilyen fo-
gattal indulhat); 16 óra: Sörivás szõrén: kia leg-
gyorsabb ivó, ügetésben, szõrén ülve a lovon;
16.30: baráti est ( élõ zene). DÍJAZÁS: min-
den lovas, fogatos résztvevõ emléklapot kap.
Az ügyességi-, az ugró-, a fogat- és a sörivó
verseny helyezettjei díjszalagot kapnak. Büfé
folyamatosan rendelékezésre áll, az étel ital a
helyszínen, fogyasztáskor fizetendõ.
Részvételi díj: nevezési díj nincs, de a mentõ
költségeihez való hozzájárulás 500 Ft lova-
sonként.
További infó: Hrustinszki Ferenc: 06/20-
973-1564, Bárány István: 06/30/941-4437

A Szadai Sport Egyesület, a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző
Egyesület és a Bárány-Tanya Hagyományőrző Lovas Klub szeretettel

meghívja Szada és környéke lakosait a 2005. június 11-én 
rendezendő „Szadai Lovas Találkozó“-ra.
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Farkas Eleonóra: A nyár betört...

Beküldési határidõ: 2005. június 16.

A 20. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Egész életünkben küzdeni kell azért, hogy
ugyanolyan készek legyünk a gondolkodásra
és ugyanolyan fogékonyak maradjunk, mint
ifjúkorunkban voltunk“ 
A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

lási utalványát nyerték: Sas István, Nyárfa
u. 3., Péter István, Erzsébet királyné krt. 11.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõa-
dására két-két belépõt nyert: Szél Ferencné,
Fácán sor 23., Czakó Lászlóné, Széchenyi u. 4.
A Városi Filmszínház kedvezményekre jo-
gosító Klubkártyáját nyerték: Veres Tibor,
Szt. János u. 9., Magyar Szilárd, Szt. János u.
32.

A Pelikán Horgász Egyesület ifjúsági törpeharcsafogó-versenyt rendezett a hétvégén az általános isko-
lák felsõ tagozatos diákjai részére.  Az isaszegi tavaknál megtartott viadalon 32 általános iskolás állt rajt-
hoz, valamennyi résztvevõ meleg ebédet kapott  az egyesülettõl. Aversenyen Bernáth Ádám volt a legü-
gyesebb, 61 halat fogott. Második lett Kollár János, holtversenyben harmadik Kovács Tamás és Pinke
Sándor. Afelnõttek versenyében (29 induló) egy hölgy végzett az élen. Kralovich Tünde három pontyot
fogott, második Horváth Tamás, harmadik Molnár Árpád. Gerõfi László, az egyesület elnöke elmondta,
a tervek szerint õsszel is rendeznek egy versenyt a gyerekeknek.
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