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Ritkán látott kedves vendége volt az el-
múlt hétvégén a máriabesnyői Mater Sal-
vatoris Lelkigyakorlatos Háznak és a ka-
pucinus templomba járó híveknek. Pén-
tek estétől vasárnap délutánig ugyanis
Böjte Csaba, a dévai központú, de Erdély-
szerte több gyermekotthont működtető
ferences rendi szerzetes tartott lelkigya-
korlatot és celebrált szentmisét a Nagy-
böjtben.

„Az én igám édes, az én terhem könnyû“ címet vi-
selõ lelkigyakorlatra már régóta készültek a mária-
besnyõiek, hiszen Böjte Csaba igen elfoglalt szer-
zetes. Tizenhárom évvel ezelõtt hozta létre Erdély-
ben a Dévai Gyermekvédelmi Központot, ahol a
szegény sorsú gyermekeken próbált meg segíteni,
amivel csak tudott. Kitartó és áldozatos munkájá-
nak köszönhetõen 2004-ben megkapta az Év Em-
bere kitüntetõ címet.

Munkássága egyre több támogatót vonz. Gö-
döllõ városa már hosszú évek óta ápol kapcsolatot
a dévai gyermekotthonnal és annak vezetõjével.
Idén tavasszal Máriabesnyõn gyûjtési akciót hir-
dettek meg, hogy segítõ kezet nyújthassanak a nél-
külözõ gyerekeknek. Gémesi György polgármes-
ter és országgyûlési képviselõ, valamint Szûcs Jó-
zsefné, a Damjanich János Általános Iskola igaz-
gatónõjének közös kezdeményezésére több mint
300 ezer forint gyûlt össze adományokból.

Az összegyûlt pénzt szombat délután nyújtotta

át Gémesi György Böjte Csabának, aki a lelkigya-
korlat és a szentmise között tudott csak idõt szakí-
tani a gödöllõiek szíves adakozásából összejött
anyagi segítség átvételére. Csaba atya a virágva-
sárnapi mise után hagyta el Gödöllõt.

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, aki segíteni
szeretne a személyi jövedelemadója 1 százaléká-

nak felajánlásával, hogy az 1996. évi CXXVI. évi
törvény alapján a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
erre jogosult.

Kérjük, hogy a kitöltésnél az alábbi adatokat
feltüntetni szíveskedjenek: Dévai Szent Ferenc
Alapítvány, adószám: 18106802-1-41.

(folytatás a 3. oldalon)

Húsvét
A csend köszön ránk, amikor a harangok Ró-
mába mennek, s majd dicsõségben térnek
vissza Jézus feltámadásakor. Hetek óta készü-
lünk az ünnepre. Az elmúlt vasárnapon már
felcsendült a templomokban a Passió, hogy
emlékezzünk, hogy elmélyüljünk, hogy ma-
gunkba fordulva gondoljuk végig a húsvét
üzenetét. 

Sokan indulnak húsvétkor zarándok útra.
Egyre többen mennek Rómába, hogy ott ün-
nepeljék meg Krisztus feltámadását, de sokan
keresik fel a honi zarándokhelyeket is. Ez az
az ünnep, amikor a templom felé irányítják
lépteiket azok is, akik év közben nem szakíta-
nak idõt az Úr házának látogatására. Elmél-
kedünk, várjuk bûneink bocsánatát, megerõ-
sítjük hitünket. Húsvét idején sok a könnyezõ
ember a templomban. Sok a sebzett lelkû,
akik csak ilyenkor állnak meg, hogy tekinte-
tüket a keresztre emelve megleljék a meg-
nyugvást a békét. Sokan mennet a keresztfá-
hoz, hogy ott tanulják meg a megbocsátást a
megfeszített Krisztustól, aki szenvedései kö-
zepette is azt mondotta: „Atyám, bocsáss meg
nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek!“ S
aki odatérdel a feszülethez, megtapasztalja a
kegyelmet. Megerõsödik lélekben, s erõt kap
a mindennapok küzdelmeihez. Elmélkedjünk
hát, ünnepeljünk, merítsünk erõt Jézus feltá-
madásából! Ne fosszuk meg magunkat attól,
hogy megérezzük a megváltás kegyelmét!

Áldott, békés húsvétot
kívánunk valamennyi kedves olvasónknak!

Fotó: Tatár Attila

Nagyböjti lelkigyakorlat és szentmise

Böjte Csaba Máriabesnyőn
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

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

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

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

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

Ünnepélyes állománygyûlés keretében bú-
csúztak el kollégái Papp György ezredestõl,
Gödöllõ rendõrkapitányától, s iktatták be hi-
vatalába utódját, Tóth Csaba rendõr-õrnagyot.
A gödöllõi Városháza dísztermében március
18-án megtartott ünnepségen megjelentek a
rendõrséggel együttmûködõ intézmények és
szervezetek képviselõi valamint a Gödöllõi
Rendõrkapitányság területéhez tartozó telepü-
lések polgármesterei is. Papp György, aki ti-
zennégy esztendõn át irányította a Gödöllõi
Rendõrkapitányságot, ezen a napon töltötte be
57. életévét, s elérte a szolgálat betöltésének
felsõ korhatárát. Az ezredes felmentését köve-
tõen tanácsadóként dolgozik majd tovább a
belügyminisztérium állományában.

Dr. Ignácz István dandártábornok, a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje mél-
tatta Papp György munkáját, és kijelentette,
tanácsadóként továbbra is számít az elmúlt év-
tizedekben szerzett tudására és tapasztalatára.
Ezt követõen adta át kapitányi kinevezését
Tóth Csaba rendõr-õrnagynak, aki – mint Ig-
nácz István elmondta – hat pályázó közül
nyerte el a megbízatást, amely öt évre szól.
Kifejtette, bízik abban, hogy az új kapitány
ugyanolyan eredményesen végzi majd munká-
ját, mint, ahogyan azt az elmúlt években Papp
György tette, s abban is, hogy a városunk
rendõrsége továbbra is meg tud majd felelni
annak a követelményrendszernek, amelyet
változó világunk diktál. 

Tóth Csaba személyében „hazai“ ember ke-
rült a Gödöllõi Rendõrkapitányság élére. Az
eredetileg pedagógus végzettségû rendõrtiszt
1993-ban lépett a rendõrség kötelékébe, s ezó-
ta dolgozik városunk közbiztonságának javí-
tásán. 1993 és 1995 között vizsgálóként dol-
gozott, majd 1995. június 1-jétõl a kistarcsai

rendõrõrs õrsparancsnok helyettese, november
1-tõl pedig õrsparancsnoka. 1996-ban végezte
el a Rendõrtiszti Fõiskola felsõfokú tanfolya-
mát bûnügyi szakon. 2003. december 16-án
került a közrendvédelmi osztály élére. Tóth
Csaba közel tíz éves vezetõi gyakorlata alatt a
kapitányság valamennyi szakterületén jártas-
ságot szerzett. Célja, hogy a jövõben a kapi-
tányságon az elmúlt évek alatt elért egyenle-
tes, jó teljesítményt megtartsák, s arra törek-
szik, hogy egy pozitívabb, az EU normákhoz
igazodó szemléletmódot alakítson ki, mind az
állomány munkavégzése, mind a társadalmi
kapcsolatok fejlesztése terén. Tóth Csaba 43
éves, nõs, három gyermek édesapja.

B.J.
Fotó: a szerző

A volt önkormányzati bérlakások érté-
kesítésének bevételéből 72,3 millió fo-
rintot csapadékvíz elvezetésre fordít
ebben az évben az önkormányzat.
Több mint 30 utcában dolgoznak majd
a kivitelezők és további utcák tervei ké-
szülnek el. Minderről a képviselő-testü-
let március 17-i ülésén született dön-
tés. Érdekesség, hogy a napirendre ke-
rült 19 előterjesztést a képviselők 53
perc alatt tárgyalták meg és csaknem
valamennyit egyhangúlag fogadták el.
A témák nagyobb része a város idei
költségvetésének végrehajtásához kap-
csolódott.

A 90-es évek lakásprivatizációjának bevételei-
bõl képzõdött lakásalap már eddig is jelentõsen
hozzájárult Gödöllõ fejlesztéséhez. Az utóbbi
években gyakran tapasztalt szélsõséges idõjá-
rás, a szennyvízcsatornázás és az útépítési prog-
ram kellemetlen kísérõ jelenségei a város csa-
padékvíz elvezetési hiányosságaira irányították
a döntéshozók figyelmét. Ezért határozott úgy a
képviselõ-testület februárban, hogy az idén ez a
területet kap jelentõs támogatást a lakásalapból.
A tényleges feladatok meghatározásában közre-
mûködött az útépítési eseti bizottság, a javasla-
tokat Gémesi György polgármester terjesztette
a képviselõ-testület elé. 

A jóváhagyott teendõk három csoportra oszt-
hatók. Az elsõbe tartoznak a meglévõ vízelve-
zetõ rendszer karbantartás jellegû feladatai,
úgymint az árkok és mederburkolatok, víznye-
lõk, csõátereszek, szikkasztó kutak javítása.
Ezeket a munkákat – 23 millió forint fedezettel,
több mint két és fél kilométer hosszan – a
VÜSZI Kht. végzi el. Árokjavítás történik a
Batthyány Lajos, a Széchenyi, a Zúzmara, a
Hegy, a Mikes Kelemen, a Kõrösi-Csoma Sán-

dor, a Gébics, a Major és a Csokonai utcában. A
Turul, a Sió és a Balaton utcában a beton lefedõ
elemek szükség szerinti cseréje, csõáteresz áté-
pítése, víznyelõrács cseréje történik meg. Kü-
lönbözõ javításokra kerül sor az Iskola, a Rö-
ges, a Százszorszép, a Buzogány, a Ligeti Ju-
liska utcában és a Babati úton.   

A második csoportba meglévõ rendszerhez
csatlakozó árkok, csatornák és csõátereszek ki-
alakítása tartozik 1700 méter hosszon. Ezek ki-
vitelezõit közbeszerzési eljáráson kell kiválasz-
tani. A képviselõ-testület döntése szerint a Dár-
da, a Rekettye, a Sõtér Kálmán, a Tábornok, a
Szent Gellért, az Ivánka, a Puskás Tivadar, a
Déryné - Liszt - Bihari, a Kikerics a Bem, a
Berente - Odray, a Németh László, a Szabó Pál,
az Arany János utca, valamint a Komáromi út
csapadékvíz elvezetése javul majd ezekkel a
munkákkal. Ide tartozik a Rákos-patak rendezé-
se is a Rét utca környékén. 

Ugyancsak közbeszerzési eljárás elõzi meg a
tervezéseket. Vízrendezési terv készül az Ádám
utca Hunyadi utca és a Rákos-patak által hatá-
rolt területére, az Iskola, a Dobó Katica, az Al-
kotmány, a Szivárvány, a Zápor, a Katona Jó-
zsef, a Napsugár, a Kinizsi, a Jászóvár, a Toboz,
a Százszorszép és a Fenyves köz - Mária utcá-
ban. A Sõtér Kálmán utcában a Võfély köz és a
Kápolna utca közötti szakaszt tervezik meg. 

Közszolgáltatási szerződések
Elfogadta a képviselõ-testület az önkor-

mányzat és a VÜSZI Kht. közötti szerzõdéseket
a kht által ellátott közszolgáltatási feladatok fel-
tételeirõl. Az elmúlt évek gyakorlatához hason-
lóan az idén is a VÜSZI végzi a parkfenntartást,
a helyi közutak, hidak, vízelvezetõ rendszerek
és a hozzájuk kapcsolódó közterület karban-
tartását, a gyepmesteri, a hulladékgyûjtési, a te-
metõ fenntartási tevékenységeket, továbbá a

városi strand és a fizetõ parkolóhe-
lyek üzemeltetését.

Az új szerzõdéseken a korábbinál
pontosabban határozták meg az el-
végzendõ feladatokat, így a város fo-

kozottabban ellenõrizheti is ezeket a szolgálta-
tásokat. A megállapodások kizárják a meghatá-
rozott pénzügyi keretek túllépését és megterem-
tik a közvetlen és általános személyi felelõsség-
re vonás lehetõségét.

Egy alpolgármester marad
Módosította szervezeti és mûködési szabály-

zatát a képviselõ-testület, miután a megyei köz-
igazgatási hivatal vezetõje felhívta a figyelmet
arra, hogy a testület csak egy fõállású alpolgár-
mestert választott, miközben a helyi rendelet-
ben két ilyen tisztség szerepel. 

Gémesi György polgármester az észrevétel
nyomán azt a javaslatot terjesztette a képviselõ-
testület elé, hogy a fennálló helyzethez igazít-
sák a rendeletet.  Újabb fõállású alpolgármester
megválasztására ugyanis – megállapodás hiá-
nyában – nem lát esélyt, és megítélése szerint a
ciklus hátralévõ részében egy személlyel is
megoldják a feladatokat. Javaslatát a testület
egyhangúlag elfogadta. 

Megtervezik a Lagúna jövőjét
Építészeti és hasznosítási tanulmánytervet

készíttet az önkormányzat a Lagúna üzletház-
ról. A tervezõt pályázati eljárás keretében vá-
lasztják ki. 

Az 1515 négyzetméteres ingatlan tulajdonjo-
gát tavaly szerezte meg a város. Ezután szakvé-
lemény készült, amely megállapította, hogy az
épület és különösen annak gépészeti berendezé-
sei teljes körû felújításra szorulnak. A múlt év-
ben a Lagúnát átmeneti jelleggel és részlegesen,
bérbeadások útján hasznosította az önkormány-
zat, de az üzemeltetés egyre gazdaságtalanabbá
vált, ezért a 2005. április l-jén lejáró bérleti
szerzõdéseket nem hosszabbítják meg. Április
végéig az épületet teljesen kiürítik.

Az ingatlan hasznosításáról a képviselõ-tes-

tület jogosult dönteni, ezt elõzi meg az építé-
szeti és hasznosítási tanulmányterv készítése. A
tanulmányterv birtokában tudja majd meghatá-
rozni az önkormányzat a kiemelkedõ értékû te-
rület jövõjét. Arról is dönthet majd a testület,
hogy külsõ tõke bevonásával, de tulajdonjoga
megtartása mellett hasznosuljon a Lagúna. 

A terv elkészültéig az ingatlan egyáltalán
nem adható harmadik személyek használatába.

Tízmillióból üzemel a sporttelep
Tízmillió forint nettó összeget biztosít a Tán-

csics Mihály utcai sporttelep idei üzemelteté-
sére a VÜSZI Kht-nak az önkormányzat. 

A város a múlt év novemberében kötötte meg
a VÜSZI Kht-val az ingatlan üzemeltetési szer-
zõdést a sporttelepre. Az eltelt pár hónap alatt
leltározták a létesítményeket, állapotrögzítõ
szakvélemény készült és elkezdõdött egy átfo-
gó mûszaki felmérés. A vizsgálatok azt igazol-
ják, hogy a létesítmények állapota annál is rosz-
szabb, aggasztóbb, mint ahogyan arra az üze-
meltetõ váltáskor számított az önkormányzat.

Az idei anyagi lehetõségek adottak, nincs
mód nagyobb anyagi tehervállalásra a sport-
telep mûködtetéséhez. Az üzemeltetõ számára
azonban a szerzõdésben biztosítani kell azt a le-
hetõséget, hogy a tervezett munkák elvégzésé-
nél kialakítsa a fontossági sorrendet és a költ-
ségkereten belül dönthessen egyes munkák hát-
rasorolásáról, esetleg elhagyásáról, annak érde-
kében, hogy az élet- és balesetveszélyes, illetve
a rendeltetés szerinti használhatóságot gátló ál-
lapotokat fokozatosan megszüntethesse.

A VÜSZI Kht. erre az évre tervezi az öltözõk
tisztasági festését, az érintésvédelem javítását,
beázások megszüntetését, a kerítés javítását,
vízcsõtörés miatti javítási munkákat, utak javí-
tását és az épületek mûszaki felmérésének foly-
tatását.

A társaságra vár a fûnyírás, a növényzet gon-
dozása, a takarítás és az üzemeltetés személyi
feltételeinek biztosítása.

L.T.

Több mint 30 utcában javul a csapadékvíz elvezetés

Árkok, csatornák, csőátereszek

Új vezető a gödöllői rendőrség élén

Tóth Csaba az új kapitány

Előd és utód: Papp György és
Tóth Csaba

Tisztelt Olvasó!
Gödöllõ város önkormányzata 1999-ben alkot-
ta meg közmûvelõdési koncepcióját. Az eltelt
idõ, a mûvelõdési központ közhasznú társaság-
gá történt átalakítása, az új könyvtár átadásával
lezajlott intézményi szerkezet-változás vala-
mint részbeni funkcióbõvülés, az Európai
Unióba történt belépésünk, a közmûvelõdési te-
vékenységet folytató civil szervezetek, mûvé-
szeti egyesületek számának növekedése és mû-
vészeti életük kiteljesedése, s a szélesedõ nem-
zetközi és testvérvárosi kapcsolatok azt kíván-
ják, hogy ezt a hat évvel ezelõtt megalkotott
koncepciót most felülvizsgáljuk, és újat alkos-
sunk.

Tisztelettel kérjük a Gödöllõ és környékén
élõ, a kultúra iránt érdeklõdõ polgárokat, hogy

olvassák el a régi koncepciót  (http://
www.godo l lo .hu /h i rde to tab la / t e rvek)
javaslataikkal, ötleteikkel az új közmûvelõdési
elképzelés megfogalmazásában, szerkesztésé-
ben.

Javaslataikat levélben (Polgármesteri Hi-
vatal, Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Iroda
vezetõje, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7.), e-
mailben (frez@godollo.hu), vagy telefonon
(28/529-213) is eljuttathatják hozzánk! 

Köszönjük, hogy hozzájárulnak a város vala-
mennyi polgárát érintõ, középtávú közmûve-
lõdési irányelvek és fejlesztési elképzelések
megfogalmazásához. 

Gödöllõ, 2005. március 9.

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző
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Sztarenszky Tiborné fut. Rendszere-
sen vesz részt futóversenyeken, a
versenyekre való felkészülések,
edzések kitöltik az életét. Ebben
még nem lenne semmi különös.
Szorgalmas, lelkes sportoló jócskán
akad. Sztarenszky Tiborné azonban
hetvenéves. Hetvenévesen 5 óra 9
perc 46 másodperc alatt tette meg a
legutóbbi Plus Budapest Nemzetkö-
zi Maraton 42 kilométer 195 méte-
res távját, s ezzel korosztályában
harmadikként végzett az országos
versenyen. Az idén februárban ren-
dezett Gödöllői Sportolók Bálja al-
kalmából, mikor kitüntetéseket, díja-
kat nyújtottak át városunk legered-
ményesebb sportolóinak, különdíjat
vehetett át.

Keresztneve Mária. Marika. Gondol-e mos-
tanában valaki arra, hogy a Valkó felé tartó
út mentén levõ Marika-telep honnét nyerte a
nevét? Marikáék valaha ott laktak. Akkor a
telep még a Kazi-telep nevet viselte. 

– 1951-ben vettünk ott egy kicsi házat –
mondja Marika, mikor találkozunk. – Tizen-
hat éves voltam. 

– Honnét költöztek oda? 
– Eredetileg Jászfényszarura valók vol-

tunk. A háború végén elterjedt: lehet földet
igényelni. Nekünk Fejér megyében sikerült
földhöz jutni. Azonban nem sokáig örülhet-
tünk az ott kapott párholdas birtokunknak,
jött a téeszesítés. A szüleim ahelyett, hogy
beléptek volna a téeszbe, eladták a földet, az
árából telt ki a Kazi telepi kis ház. Édesapám
az állami gazdaságban szerzett munkát.

– Ön mivel foglalkozott? 
– Akkor alapították meg Gödöllõn a 202-

es ipari iskolát. Ott tanultam. Az megfelelt a
szegényebb gyerekeknek, ruhát kaptunk,
szakmát szerezhettünk. Én mûszerész lettem.
Az iskola a Petõfi téren, a tanmûhely pedig a
Ganz Árammérõgyárban volt. 

– Hogyan járt be a teleprõl? 
– Gyalog. Vagy busszal, de ritkán jártak

még a buszok, és a telepnél meg sem álltak.
Atkári Gyula, az iskola igazgatója elhatároz-
ta, segít, hogy a telepi gyerekek könnyebben
közlekedhessenek busszal. Kinek-kinek írást
adott, melyben igazolta, hogy a Kazi telepnél
kell az illetõnek leszállnia. A nevünk is rajta
szerepelt a papíron. A lánykori nevem Kiss
Mária. Szerettek bennünket a sofõrök. Nem-
egyszer, ha nem volt hely a buszon, ráülhet-
tem a vezetõfülkében a motorházra. Szem
elõtt voltam. Az egyik buszvezetõ elkezdte

mondogatni, hogy következik a Marika meg-
álló. Csak késõbb tudtam meg, mikor már a
Ganz Árammérõgyár mûszerészmûhelyében
dolgoztam, hogy a telepre ráragadt a Marika
név. A Pest Megyei Hírlapban megjelent egy
cikk, az volt a címe: Kigyúlt a Marika tele-
pen a villany. 

– Akkor már Gödöllõn lakott?
– Igen. 1955-ben férjhez mentem. Két fi-

unk született, Tibor és Róbert. Róberttel és a
fiával, Tamással nem  egyszer váltót is futot-
tunk már. Két lánya is van, úgy néz ki, leg-
közelebb õk is beneveznek váltófutásra. A
nevünk: Három generáció. Hárman úgy osz-
tottuk fel a maratoni távot: 12, 21 és 8 kilo-
méter. A közelgõ Ekiden Váltóban, amit úgy
tervezünk, hogy öten futunk, majd ötfelé
oszlik a táv. 

– De a Plus Maratonon egyedül futott.  
– Egyedül. Öt és fél óra a szintidõ, annyi

idõ alatt kell beérni a célhoz, és én elõbb be-
értem. 2004. október 3-án volt ez.

– Hogyan történik egy ilyen maratoni fu-
tás? Hol zajlott? 

– A Hõsök terén volt a rajt. Az Andrássy
úton haladtunk, aztán át a Lánchídon, majd a
Duna-parton többször fordulva, oly módon,
hogy közben még több hídon átfutottunk. A
Szabadság, a Margit, az Árpád, a Petõfi hí-
don. A Váci úton, a Dózsa György úton tér-
tünk vissza a Hõsök terére, de még nem ott
volt a cél, hanem a Felvonulási téren. Négy-
öt kilométerenként volt meg a lehetõség,
hogy valami üdítõt fogyasszunk. Kísérõbusz
jött utánunk, mentõautó, ha valaki rosszul
lenne. Rendõrautó biztosította a zavartalan
közlekedést. Több helyen zenekarok fogad-
tak. Nagyon érdekes volt. Óriási élmény. 

– De hát mindez mégis nagy erõfeszítést
követelt. Hogyan lehetett kibírni? 

– Félévig edzek egy nagyobb versenyre.
Hetente 42 kilométer futok. Minden másnap
nekiindulok. Többnyire a Margitszigeten,
most is ott voltam. Az ottani Atlétikai Cent-
rumban egyéves futójegyet váltottam.

– Mi ösztönözte minderre? 
– 1991-ben meghalt az édesanyám. Elõtte

tizenhárom évig ápoltam. A férjemtõl elvál-
tam, a gyerekeim felnõttek, járták a maguk
útját. Ketten voltunk egymásnak az édesa-
nyámmal. Miután elvesztettem, nem tudtam
lábraállni. Nagyon hiányzott. Mély depresz-
szióba estem. Egyik idegcsillapítót, altatót,
hangulatjavítót szedtem a másik után. Kábult
lett a fejem. Homályos a látásom. Ez a „nem
normális állapot“ rettenetesen zavart. Elha-
tároztam: soha többé nem akarok gyógyszert
szedni. A hajamnál fogva is kihúzom magam
a keserves állapotból. 1996 nyarán Libresse
futóversenyt hirdettek a tévében. Nekem
mindig is mehetnékem volt. Felmentem Bu-
dán a Normafához, elcsalinkáztam az erdõ-
ben. Elutaztam a Mátrába, Esztergomba. És
akkor részt vettem a Libresse-futáson. Ott
mindenki vidám volt, rengeteg fiatal vett kö-
rül. Mindez boldogsággal töltött el. Attól
kezdve kerestem, hol lehet még nevezni.
Nagy örömmel mondtam a fiaimnak, hogy
milyen jó volt ez a futás. Õk is olyanok: min-
dig túráztak. Egymástól függetlenül futóver-
senyekre is mentek. Most mindig megve-
szem a Spuri újságot, másnéven Futó-Triat-
lon Magazint. Rengeteget tanulok belõle.
Minden lehetõségre felhívja a figyelmet. Ta-
valy a Hortobágyon futottunk. A legutóbbi
olimpia évében öt magyarországi városban
jártam. De futottam már Londonban is.

– És ha szörnyû az idõjárás? 
– Hó, kánikula, szakadó esõ nem számít –

futunk. Legközelebb áprilisban lesz a Vivi-
cittá Városvédõ Futás. A Budapesti Sportiro-
da havonta egy-két versenyt rendez. Nem
maradok ki egyikbõl sem. Tavaly harminc-
kétszer versenyeztem. Mindez tiszta öröm.
De hogy Gödöllõn is felfigyeltek arra, mit
csinálok, hogy elismerésben részesítettek,
még külön boldogsággal tölt el. Köszönöm,
hálás vagyok azoknak, akik gondoltak rám. 

Nádudvari Anna
Fotó: Balázs Gusztáv

Soha többé gyógyszert

Marika a célban

(folytatás az 1. oldalról)
Több száz érdeklõdõ elõtt mutatták be már-

cius 18-án a mûvelõdési központban az Anconai
szerelmesek címû zenés, olasz komédiát, mely
jótékonysági célt szolgált. A darab érdekessége,
hogy a Damjanich János Általános Iskola tantes-
tületébõl alakult Garabonciás Színtársulat adta
elõ – immáron negyedszer. A komédiát megte-
kintette Pécsi Ildikó színmûvész is, aki elmon-
dása szerint a többiekhez hasonlóan nagyszerûen
szórakozott (különösen, hogy a tavaly nyári au-
tóbalesete óta elõször ment színházba). Elisme-
rõen nyilatkozott az ideiglenes színészekké
avanzsált pedagógusokról, s meleg szavakkal
köszöntötte õket az elõadás után. A színtársulat
tagjai több hónapon át tanulták szerepüket, ere-
dendõen az iskola alapítványi estjére. Azóta már
más publikum elõtt is bemutatták a darabot. A
péntek esti elõadás (is) óriási sikert hozott. Per-

sze a pedagógusok részérõl a jótékonysági est-
nek különös erkölcsi értéke volt, hiszen Szûcs
Józsefné igazgatónõ köszöntõjébõl megtudhat-
tuk, a jegybevételt és az adományokat a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány javára ajánlották fel a
moldvai csángók körében a magyar nyelv okta-
tásának megszervezésére.

Tatár Attila

ATörök Ignác Gimnáziumban hagyománnyá vált,
hogy a 11. évfolyamos tanulók egy színdarabbal
búcsúztatják a ballagó tizenkettedikeseket. Az idei
elõadás rendhagyó módon nem a szalagavató ide-
jére esett, hanem március 12-én, a mûvelõdési
központban, a diáknap és a szülõk bálja alkalmá-
ból került bemutatásra.

Tamási Áron Énekes madár címû székely népi
játékát mutattuk be. Mindenki számára felszaba-
dult kikapcsolódást nyújtott a rengeteg humorral,
vidámsággal, mesebeli történésekkel rendelkezõ
színdarab. Nagyon sokat készültünk, hogy az elõa-
dás a lehetõ legjobb legyen. Asok munka meghoz-
ta gyümölcsét, mert a bemutatók – kétszer adtuk
elõ ezen a napon – nagyon jól sikerültek, és sok
köszönetet, dicsérõ szót kaptunk a játékunkért. A
próbákat hetente kétszer tartottuk a gimnázium au-
lájában, Tormáné Udvardi Ágnes és Richterné Ru-
bes Zsuzsanna tanárnõ vezetésével. Nagyon jó
hangulatban teltek ezek a délutánok, és igaz barát-
ságok szövõdtek a 11. évfolyam különbözõ osztá-
lyaiból kikerülõ szereplõk között. Eltérõ egyéni-
ségek találkoztak a próbákon, de a célunk közös

volt. Nagyon sokat jelentett nekünk ez a darab.
Mindenki megtalálta saját magát a szerepében, és
megpróbálta abból a lehetõ legjobbat kihozni.

Tamási Áron gondolatai a szerelemrõl és a fél-
tékenységrõl idõszerûek a mai világunkban is. A
szerelem örök, mindig volt és mindig is lesz, képes
minden akadályt legyõzni, ami az útjában áll. Ta-
mási Áron mint a magyar irodalom egyik gyöngy-
szeme megerõsít bennünket a hitünkben: abban,
hogy érdemes szeretni és érdemes hinni a tiszta ér-
zésekben.             Diligens Regina, a darab egyik szereplője

Színpadon a Török Ignác Gimnázium tanulói

Székely népi játék

Az elmúlt hetekben 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc gödöllői hősei
előtt tisztelegtünk. Az összeállítás a szer-
ző 20 éves gyűjtése. További kiegészítést
szívesen elfogad a szerkesztőség címén.

Bermann Mór (Gödöllõ, 1825–Gödöllõ, 1910)
Honvéd tüzér, részt vett az isaszegi, hatvani és fe-
héregyházi ütközetben. Komáromban kapitulált.
Kiss József költõ apósa. Kóbor Tamás író édesapja
volt. Lelkes hazafi és törhetetlen híve a Kossuth-
pártnak.
Ambrus József (Csikszentmárton, 1825–1880)
Ferencesrendi kispapként állt be honvédnek, a sza-
badságharc végére már hadnagy. Másodszor az
isaszegi csatában sebesült meg. Gödöllõrõl nõsült.
Hétéves erdélyi bujdosás után vasúti tiszt. Gödöl-
lõn nyaralt, majd özvegye (Ambrus Zoltán anyja)
megvette a Lovarda utcai házat, ami ma Ambrus
Zoltán emlékház, az író mellszobrával.
Beniczky Ödön (Pest, 1822–Pest, 1872)
Jogot végzett Pozsonyban. Pest megyei táblabíró.
1848-ban a forradalmi választmány tagja. 1848.
június 28-án volt az elsõ népképviseleti választás
Gödöllõn. Beniczky Ödön zsámboki földbirtokost
választották meg, aki haláláig viselte ezt a tisztsé-
get. Szervezõje a nemzetõrségnek a váci járásban.
Gödöllõi országgyûlési képviselõ, követi a kor-
mányt Debrecenbe, majd haza megy Zsámbokra.
Világos után bebörtönözték, majd 1850-ben ke-
gyelemben részesült. Zsámboki háziõrizetben és
rendõri megfigyelés alatt állt. 1861-ben Kossuth
híveként ismét a Gödöllõi kerület országgyûlési
képviselõje „a szabadság veterán bajnoka.“

A szabaságharc honvédségébõl menetközben
kilépett gödöllõiek:

Kehrer József cs. kir. haditengerészeti fõhad-
nagy. 1949. október 20-án kinevezik honvéd szá-
zadossá és a „Mészáros“ hadigõzös parancsnoká-
vá, de nem lép szolgálatba.

Török Antal Ferenc (Gödöllõ, 1797) ny. cs.
kir. gyalogsági fõszázados. Pest megye egyik nem-
zetõr õrnagya. 1848. szeptember 1-jén leköszön és

elköltözik Gyöngyösre. Valószínûleg Török Ignác
öccse.

A szabadságharc eseményeihez kapcsolódó gö-
döllõiek:

Nánási János (Gödöllõ, 1813–1849.  január 6.)
földmûves, az egyik leggazdagabb gödöllõi pa-
rasztcsalád tagja. A gödöllõt megszálló és kirabló
horvátok agyonütötték.

Esztergomi János (1807–1849. június 3.) os-
kolamester. 1836-tól 1849-ig a gödöllõi reformá-
tus iskola igazgatója. Az 1849. április 6-i isaszegi
csatáról a bolnokai dombvonulaton fekve az általa
szervezett hírláncon át tudósítja a gödöllõieket. A
hõs tanító a nyirkos, sáros, hideg földtõl felfázott
és hashártyagyulladásban meghalt. Így lett õ is az
isaszegi csata hõsi halottja.

Eisner János (Gödöllõ, 1796–Gödöllõ, 1865)
kõmûves, községi bíró, a passzív ellenállás egyik
vezéralakja. Allerberg cári tábornoknak megtagad-
ja a hadisarc fizetését.

Nem csak hõse, hanem árulója is volt a gödöllõi
eseményeknek Mucha János (1813–Gödöllõ,
1849. április 8.) kürtõsöprõ. Kémkedésért elfog-
ták, halálra ítélték és a Kálváriánál fölakasztották.

A fentieken túlmenõen rendelkezésünkre áll a
Pest Megyei Levéltárból az úgynevezett „Haynau
összeírás gödöllõi névjegyzéke“ 31 fõvel. Haynau
parancsára összeírták a honvédeket. Aközlegénye-
ket hazaengedték, de nyilvántartást vezettek róluk:

1. Tóth János, 2. Gódor István, 3. Somi György,
4. Gyulai István, 5. Kádár József, 6. Repka József,
7. Lukács András, 8. Szatmári Sándor, 9. Szoho-
nyai János, 10. Bentsik István, 11. Lajos István, 12.
Matúz András, 13. Pataki Mihály, 14. Kovács
István, 15. Kohera János, 16. Virnharc János, 17.
Kazi János, 18. Berze József, 19. Unyi András, 20.
Kodó János, 21. Kepner Károly, 22. Jenei János,
23. Som István, 24. Pokorádi István, 25. Redl
Farkas, 26. Kárász Pál, 27. Zichi József, 28. Safra-
novits Henrik,  29. Nováki Károly, 30. Berze Soma
31. Hajkó János

Mélykúti Csaba

A '48-as forradalom és szabadságharc gödöllői hősei

Nagy idők tanúi (3. rész)
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Vannak élethelyzetek, mikor megvál-
tás lehet egy jó krimi. Nem kell súlyos
bajra gondolni, elég egy kis betegség,
fáradtság, feszültség.

Agatha Christie krimijei mindig jót tesznek. És
könnyû mûfajuk ellenére olyanok, hogy újra és
újra élvezettel lehet olvasni õket. Megnyugtató,
hogy van otthon néhány Agatha Christie köny-
vem, a Gloriette a hullának, a Temetni veszé-
lyes, az Egy marék rozs, az Öt kismalac és má-
sok. Ha nincs erõm, türelmem nehezebb, fajsú-
lyosabb olvasmányra, csak elõveszem az egyi-
ket, s mindig olyan, mintha még csak elõször
találkoznék a történettel.

Miben rejlik Agatha Christie titka? Például
abban, hogy leír. Pontosan, láttatóan leírja az
alakokat, a környezetet, a szituációkat.

A Három vak egér címû könyvét most elõ-
ször olvastam. Eddig valahogy elkerültük egy-
mást. Az 1960-as években a József Attila Szín-
házban játszották nagy sikerrel Az egérfogó cí-
mû Agatha Christie darabot. Amely tulajdon-
képpen azonos a Három vak egér címû kisre-
génnyel. Mint a könyv hátlapján tájékoztatnak:
1947-ben VI. György angol király édesanyjá-

nak nyolcvanadik születés-
napjára a BBC rádió kedves-
kedni kívánt valamivel. A
kérdésre, hogy mit szeretne
hallani, az anyakirályné így
felelt: Agatha Christie mû-
vet. Az alkalomra rádiójáték-
nak született meg tehát az
írónõ tollából a Három vak
egér. Késõbb elkészült pró-

zai változata. Majd színdarabbá íratott át, mely
Londonban az 1952-es  õsbemutató óta nem ke-
rült le a színpadról.

Adva van egy ódon vidéki udvarház. Távol
minden településtõl. Egy fiatal házaspár várat-
lanul megörökölve összes berendezésével egy-
gyütt az épületet, úgy dönt, panziót mûködtet
benne. Hirdetésükre sorra jelentkeznek, majd
érkeznek a szállóvendégek. A helyzet idilli: a
kandallóban pattog a tûz, a konyhából finom il-
latok szállnak, a szobák kényelmesek. És egy-
szerre ítéletidõ tör ki. A hó mindent betemet. A
ház megközelíthetetlenné válik. Az újságból
már értesültek egy Londonban elkövetett gyil-
kosságról. Jaj, annyi szörnyû gyilkosság törté-
nik! Még nem sejtik, hogy a sok közül egyhez,
ehhez az egyhez közük lehet. Csak a gyilkos
van tisztában mindennel. A gyilkos, aki már itt,
a külvilágtól elzárt panzióban van…
(Agatha Christie: Három vak egér)

-nád-

Kedves
Olvasóink!

Március 26-án

BEETHOVEN-ESTTEL FOLYTATÓDIK A

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYSOROZAT

Közremûködik:

Andrew Wilde zongoramûvész és

Szabadi Vilmos hegedûmûvész.

A mûvészek a kastély helyreállítása
érdekében a koncertek bevételét és

tiszteletdíjukat a királyi kastély
javára ajánlották fel.

JEGYEK VÁLTHATÓK
a királyi kastélyban 10-16 óra között

Tel.: 06/28-410-124

informacio@kiralyikastely.hu
www: kiralyikastely.hu

80/13 című időszaki kiállítás 
március 26-tól április 24-ig 
ingyenesen tekinthető meg

a földszinti termekben.

A kastély húsvét vasárnap és hétfőn 10-17
óra között várja a látogatókat.

Pénztárzárás 17-kor.
Március 29-én, kedden szünnap.

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET 

A 2005/2006-OS TANÉVRE

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

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ki a gyilkos?

A Gödöllői Múzeumi Füzetek 7. száma-
ként megjelent Nagy Sándor írása Kö-
rösfői-Kriesch Aladárról, mely műfaját
tekintve a monográfia és a visszaemlé-
kezés  között helyezkedik el. 

A festõmûvész hagyatékában maradt fenn a
kézirat, ami alapvetõen Körösfõi-Kriesch Ala-
dárról szól és az 1930-as évek második felében
íródott. Dénes Jenõ felhasználta az 1939-ben
kiadott Körösfõirõl írott monográfiájában. A
kéziratból kétszer közölt részletet maga Nagy
Sándor: a Mintarajziskoláról szóló részt a Céh-
beliek katalógusa 1934 júniusi számában, az
Olaszországban együtt töltött tanulóévekrõl
szóló részt pedig a Lyka Károly 75. születés-
napjára kiadott Emlékkönyvben 1944-ben.

Ezek után a kézirat hosszú ideig Csipkerózsi-
ka álmát aludta.

A reveláció erejével hatott, amikor Yvette
Bower, az 1956 óta Cambridge-ben élõ unoka
1995-ben a gödöllõi Nagy Sándor-házban az
egyik fiókos szekrény mélyén rábukkant a kéz-
iratra, ami azonban nem volt teljes: a 14. olda-
lon kezdõdött és a 83. oldalon egy mondat kel-
lõs közepén hirtelen befejezõdött. Pár oldalt
publikált belõle Szabó Krisztina Anna az Ars
Hungaricában 1996-ban.

2001-ben Cambridge-ben 97 éves korában
meghalt Nagy Sándor lánya, Hervey Gézáné
Nagy Eszter. Yvette hívására kiutaztam Cam-
bridge-be, hogy az Eszter néni hagyatékát fel-
dolgozzam. Ebben az anyagban megtaláltam a
Nagy Sándor-házbeli kézirat elejét és végét,
szépen letisztázva, Körösfõi-Kriesch Aladár és
kora címmel indul 1-13. oldalig, majd pedig a
84. oldallal folytatódik a 103. oldalig, ugyanaz-
zal a piros ceruzával jobb oldalt alul beszámoz-
va az oldalak, mint a gödöllõi kéziraton. A Gö-
döllõn félbeszakadt mondat tehát Cambridge-
ben fejezõdött be. Ez olyan szép és sorsszerû
találkozás volt, hogy feltétlenül ki kellett adni
végre nyomtatásban ezt a kéziratot.

Nagy Sándor eredeti szándéka szerint Körös-
fõi-Kriesch Aladár életét akarta megírni, aho-
gyan a kézirat 61. oldalán fogalmazza: „Nem
akarok mást, mint hogy egy jó barát emlékmû-
véhez, amit munkáival maga állított önmagá-
nak, a kegyelet koszorúját letegyem.“ Körös-

fõirõl akart írni, de lépten-nyomon abba ütkö-
zött, hogy mennyire összefonódott az életük. 29
évet töltöttek együtt. A Mintarajziskolában ta-
lálkoztak elõször, majd együtt tanultak Rómá-
ban, aztán sógorok lettek, Körösfõi haláláig
együtt dolgoztak a gödöllõi mûvésztelepen.
Ezer szállal kötõdött össze az életük.

Nagy Sándor könyvébõl nemcsak Körösfõi-
Kriesch Aladárnak a hittel, szorgalommal, sok
munkával fokozatosan felépített, sikeres mûvész-
pályáját ismerhetjük meg, hanem mûvelõdéstör-
téneti ismeretekkel is gyarapodhatunk. Ezek a
mûvészek külföldi országokban készültek a
mesterségükre, több nyelven beszéltek, leve-
leztek, külfödi útjaik során sok emberrel ismer-
kedtek meg, akikkel életre szóló barátságot kö-
töttek. Megismerhetjük a mûvészképzés hely-
zetét, a mûvészek érvényesülési lehetõségeit a
19. század végén és a 20. század elején. 

Figyelemre méltó a lenyûgözõ mûveltség,
ami szerényen végighúzódik a könyvön, Nagy
Sándor és Körösfõi nemcsak a képzõ- és ipar-
mûvészet területén rendelkezett gazdag ismere-
tekkel, de irodalmi, filozófiai felkészültségük,
olvasottságuk sem volt elhanyagolható. A kötet
kiadását az Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

G. Merva Mária

A Városi Múzeum új kiadványa

Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral

A Gödöllői Városi Múzeum
könyvbemutatóra hívja Önt

Nagy Sándor: 
Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral

címû könyvét bemutatja: P. Szabó Ernõ
mûvészeti író

2005. március 30-án szerdán 
17 órakor a Gödöllői 
Városi Múzeumban

Besnyõi Esték Rendezvénysorozat
A Mater Salvatoris 

Lelkigyakorlatos Házban 
(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok tere

3., volt Török Ignác Gimnázium)
Idõpont:

2005. április 2. szombat, 19 óra 
Vendégünk: dr. Gémesi György

Az elõadás címe: 
„Gödöllõ Város fejlõdési irányai“

Ekler Dezsõ kiállítását 2005. április 17-ig
tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

A kiállítás keretében

ÉPÍTÉSZET ÉS DESIGN 
címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor

2005. április 3-án, 16 órakor 
a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely

Alkotóházában.
A beszélgetésen részt vesznek: Ekler Dezsõ
Ybl-díjas építész, Wesselényi- Garay Andor
építész, szakíró, Szentpéteri Márton épí-
tészkritikus, a Magyar Design címû könyv
társzerzõje.

GIM – HÁZ ( Gödöllõi Új Mûvészet
Közalapítvány Alkotóháza)

2100 Gödöllõ Körösfõi utca 15-17. T.: 28-
419-660, Ekler-ház, Budakalász, 1993
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Pályázati Hirdetmény

A Gödöllői Piac Kft. (Gödöllő 
Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a
városi piac csarnok épületének eme-
letén lévő üzlet bérleti jogának meg-
szerzésére 2005. május 1-jétől.
A pályázaton a városi piac (296 hrsz.) csar-
noképület galériájány lévõ 210. sz. 4.08 m2
alapterületû üzlet (butik) 2005. december
31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg,
mely évente meghosszabbítható. Az üzletben
iparcikk, textil, üvegárus, lábbeli, bõrdísz-
mû, ajándék, papír-írószer, kozmetika-illat-
szer, kempingcikkek kiskereskedelmi, ingat-
lanközvetítési és egyéb szolgáltatói tevé-
kenység folytatható. Bérleti díj: 23704
Ft+áfa/hó/üzlet. Kaució: 2 havi bérleti
díj/üzlet. A bérlemények megtekinthetõk a
piac nyitvatartási ideje alatt (7-18-ig, szom-
baton 7-13-ig) Gödöllõ Szabadság út 3. sz.
alatt. Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Fe-
renc a piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen,
illetve a 06/30/503-07-77 vagy a 06/28/422-
019-es telefonszámokon. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2005. április 18.,
10 óráig. Eredményhirdetés, szerzõdés-
kötés: 2005. április 19., 9 órakor.

A Dózsa György út amúgy is zsúfolt for-
galma még jobban megnövekedett az
elmúlt napokban az útépítések követ-
keztében szükségessé vált forgalom-
korlátozás miatt. Az átmeneti kelle-
metlenséget azonban a vártnál köny-
nyebben viselik a gödöllőiek.

– A munkák megkezdése elõtt gondoskodtunk
arról, hogy a lakosságot tájékoztassuk – nyilat-
kozta lapunknak Sztankó Demeter, a TESCO
beruházási menedzsere. A Gödöllõi Szolgálat-
ban több alkalommal jelentettünk meg közle-
ményt és a postaládákba is idõben bekerültek az
útmunkákról tájékoztató szórólapok mind Gö-
döllõn, mind a környezõ településeken, való-
színûleg ennek is köszönhetõ, hogy bár vára-
kozni kell az útépítés miatt, de ez még az elvi-
selhetõség határain belül van.

– Hol tart most az útépítés?
– Már decemberben elkészült a Röges utca

600 méteres szakaszának teljes átépítése, és
400 méteres szakaszon az aszfaltszõnyegezése.
Jelenleg a Dózsa György úti részeken dolgo-
zunk, folyik a Röges utca és a Dózsa György út

közötti Thegze L. utca és a Berente I. utca köz-
mûvekkel együtt történõ teljes átépítése is. Ez
egy 500 méteres szakasz, ahol a TESCO parko-
lóba való zavartalan ki és behajtás érdekében
csomópont is készül. Három forgalmi sávossá
bõvül a Dózsa György útnak a benzinkutaktól a
Haraszti útig terjedõ 560 méteres szakasza,
ahol lámpás csomópont segíti majd a forgalmat.
Forgalomirányító jelzõlámpát helyezünk el a
szociális otthonnál épülõ gyalogosátkelõnél is.
A forgalomirányító rendszer a legmodernebb
technikát képviseli a 3. generációs energiata-
karékos (LED-es) jelzõlámpákkal, valamint for-

galomhoz igazodó, útburkolatba
épített érzékelõkkel ellátott ve-
zérlõrendszerrel.
– Meddig tartanak a munkálatok,
és meddig a forgalomkorlátozás?

– A forgalomkorlátozás az útépítési munkák
befejezéséig, azaz április végéig tart. Az átépí-
tett szakaszokon gondoskodunk a megfelelõ
csapadékvíz elvezetésrõl, járda épül a Dózsa
György út mentén, és az érintett szakaszokon
elvégezzük a közmûvek átvezetését, kiépítését,
és a buszmegállók is áthelyezésre kerülnek, va-
lamint már elkészült az új közvilágítás. Április
végén úgy adjuk át az általunk megépített uta-
kat, hogy azokon már minden rendben legyen.

– Ezek szerint április végére várható a
TESCO nyitása?

– Errõl még korai nyilatkozni. Az  áruház
építési engedélyében rögzítésre került, hogy a
használatbavételi engedély kiadásának feltétele
az utak megépítése és forgalomba helyezése.
Amikor az útépítésekkel elkészülünk, akkor
még hátra vannak a hatósági eljárások. De bí-
zunk benne, hogy mielõbb nyithatunk. Ezt nem
csak a gödöllõi vásárlók várják már, hanem a
közel háromszáz leendõ dolgozónk is, akik Gö-
döllõrõl és a környezõ településekrõl nálunk ta-
láltak munkát.

KJ.
Fotó: Tatár Attila

Csak az utak elkészülte után nyithat a TESCO

Április végéig forgalomkorlátozás

Nagyheti program 
Máriabesnyőn

Nagycsütörtök
7.30.: Jeremiás siralmai
18 óra: Utolsó vacsora emlékmiséje, éjszakai
keresztút.

Nagypéntek:
9 óra: Jeremiás siralmai 
17 óra: Keresztút
18 óra: Nagypénteki ünnepi liturgia 

Nagyszombat
9 óra: Jeremiás siralmai
20.30: Feltámadási vigilia ünnep

S ZENTMISÉK
Húsvétvasárnap
9 óra, 10.30 18 óra
Húsvéthétfő
9 óra, 10.30 18 óra

A Mater Salvatoris Lelkigyakor-
latos Ház lelkigyakorlata 

2005. MÁRCIUS 24-26.
„SZENT HÁROM NAP“ LELKIGYAKORLAT,

VEZETI: GÁSPÁR ISTVÁN ATYA

DOGFÜGGŐK NAPJA
2005. ÁPRILIS 2.

Elsõ német dog találkozó 

nemcsak dogosoknak

A rendezvény célja, hogy közelebb hozza
egymáshoz a dogosokat, illetve megismer-
tesse a széles közönséggel ezt a nemes és
büszke kutyafajtát.
Ha van dogod, nemre (kivéve, ha tüzel!), korra,
legfõképpen színre való tekintet nélkül, hozd el
magaddal, ha nincs, akkor se csüggedj, a német
dog emberközpontú kutya, gyere el és ismerd
meg!

A belépõdíj: 3 kg kutyaeledel, ami felajánlás-
ra kerül a HEROSZ Gödöllõi Állatotthon szá-
mára, és minden látogató kap egy kiadványt a
német dogokról.
A rendezvény helyszíne: Gödöllõi kutyaki-
képzõ iskola területe. Kezdési idõ: délelõtt
10 óra, érkezni 9 órától lehet.
Programok: Legek versenye, „Én Dogom“
címmel rajzverseny gyereknek, Tombola,
Engedelmességi bemutató, Zsákbakutya,
Akin, a vakkutya: Év kutyája 3. helyezett.

10,5 milliárd forintos fejlesztésbe kezd a
Szent István Egyetem. A közbeszerzési el-
járások lebonyolítása után öt karon, há-
rom városban, Gödöllőn, Budapesten és
Jászberényben kezdődnek el idén és jö-
vőre a beruházási munkák. 
Az intézményfejlesztés terv elsõsorban a meglévõ
épületek rekonstrukcióját szorgalmazza. Az okta-
tás és kutatás korszerû feltételeit megteremtve je-
lentõs költségmegtakarítást érhetõ el a fenntartás-
ban. Az Oktatási Minisztérium március 16-án
megállapodást kötött az egyetemmel közel 8 mil-
liárd forint összegû fejlesztési kötelezettségválla-
lás 50-50 százalékos megosztásáról és a pénzügyi
fedezet biztosításáról. Aberuházásokat magántõke
bevonásával hajtják végre. A gödöllõi fõépület, a
szemináriumi épület és az aulaépület rekonstruk-
ciója 5 milliárd forintot igényel és ráépítéssel meg-
valósuló bõvítést is tartalmaz. Új, korszerû okta-
tási, kutatási és könyvtári tereket hoznak létre a ré-
gi falak között és modern informatikai eszközök-
kel szerelik fel azokat. A budapesti Ybl Miklós

Mûszaki Fõiskolai Kar 1.4 milliárd forintos be-
ruházás révén háromezer négyzetméterrel nö-
velheti oktatási tereit.
Emellett 1.4 milliárd forint beruházási költség-
gel felújítanak két gödöllõi, egy jászberényi és

egy budapesti kollégiumot, amely mintegy ezer
hallgató jobb elhelyezését szolgálja. Ezek a kor-
szerûsítések nyereségtermelõ funkciót is betölte-
nek, hiszen a kollégiumok az oktatási szünetekben
szállodaként üzemelhetnek. A jobb feltételek vár-
hatóan több külföldi hallgatót vonzanak az egye-
temre, ami elõsegíti a nemzetközi kapcsolatok bõ-
vítését. Ugyancsak a Magyar Universitas Program
keretében már közbeszerzés elõtt áll egy új, 450
férõhelyes gödöllõi kollégium létesítése, amely-
nek várható beruházási értéke 1,6 milliárd forint
lesz. A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-
fejlesztési operatív program pályázatán az egye-
tem több mint egymilliárd forintot nyert. Az ösz-
szeg nagyobb részébõl Gödöllõn hallgatói infor-
mációs központot, a budapesti Állatorvostudomá-
nyi Karon szaklaboratóriumokat, az Ybl Miklós
Mûszaki Fõiskolai Karon hallgatói laboratóriumo-
kat, Jászberényben informatikai szaktantermeket
alakítanak ki. Emellett 340 millió forintból mér-
nökinformatikai központot létesítenek Gödöllõn.

tw

Magántőke bevonással

Megújul a SZIE
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Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Március 21-28-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Március 28-ápr. 4-ig: Medicina, Dózsa Gy.
út 12. Tel.: 432-126.

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

Állatorvosi ügyelet
Március 26-28.: Dr. Michalik László, Gödöl-
lõ, Tel.: 20/981-3100.

Recept

BÁRÁNYÉRMÉK PIRÍTOTT
GOMBÁVAL

Hozzávalók: 
60 dkg báránycomb, 25 dkg gomba,1 csokor
petrezselyem, 1 fej vöröshagyma, 2-3 evõkanál
olaj, õrölt bors, só

Elkészítés: 
A húsból 4-5 dkg -os szeleteket vágunk és
kiklopfoljuk. Megsózzuk, borsozzuk, majd
kevés forró olajon hirtelen kisütjük. A sütésbõl
kimaradt olajon megpiritjuk az apróra vag-
dalt hagymát, majd hozzáadjuk a gombát.
Sóval borssal vagdalt petrezselyemmel fû-
szerezzük, és megpirítjuk. Ráteszzük a meg-
sült érméket és 1-2 percig együtt pirítjuk.
Petrezselymes fõtt burgonyával tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó:
– ÖSSZEFOGLALÓ A MÁRCIUS 15-EI GÖDÖL-
LÕI, ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRÕL

GARÁZSBEÁLLÓ kiadó Gödöllőn, a
Kossuth Lajos utcában 

április 1-jétől. 25 ezer Ft/hó. 
TEL.: 20/458-2002

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG 
BALATONLELLÉN

2005. június 25-től augusztus 27-ig
az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdü-
lõjében korlátozott számban üdülési lehetõ-
séget ajánlunk fel gödöllõi családok részére
2, 4, 5 ágyas fürdõszobás szobákban.

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól – 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
támogatást lehet igényelni.

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK !

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI ÉS

IDÕPONTOT EGYEZTETNI SZEMÉLYESEN

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZOKTATÁSI

IRODÁJÁN (222-ES SZOBA), VAGY

A 529-139-ES TELEFONSZÁMON LEHET.

Előző cikkünkben elkezdett témánkat
folytatjuk, ami a beszéd megtanulásá-
nak különböző lehetőségeiről és prob-
lémáiról szólt. Eheti írásunkban a logo-
pédus munkájáról és megváltozott mun-
kakörülményeiről Herbainé Szekeres
Erika logopédussal beszélgettünk, aki
a Gödöllői Beszédjavító Intézet munka-
társa.

– Úgy tudom, az országban alig van néhány
ilyen jellegû intézet, ami ennyire komplex mó-
don oktat…

– Igen, összesen négy olyan hely van ma Ma-
gyarországon, ahol egyszerre ennyi gyereket ta-
nítanak és ilyen rendszerben. Több lépcsõben
folyik a fejlesztés, elsõ szinten óvodás korú gye-
rekekkel foglalkozunk, majd késõbb az általános
iskola elsõ négy osztályának megfelelõen van-
nak csoportjaink.

– Hogyan kerül ide egy gyerek? Kik járnak
ide?

– Mindenekelõtt szükségeltetik hozzá egy gö-
döllõi lakcím, mivel így is túlterheltek vagyunk.
Valamint hangsúlyozni szeretném, hogy ide

nem fogyatékos, hanem ép gyerekek
járnak, akiknek valamilyen beszédhi-
bájuk van, vagy sajátos nevelést igé-
nyelnek, például részképesség zava-
ruk van, vagy diszlexia veszélyezte-

tettek satöbbi. A gyakorlat az, hogy az önkor-
mányzati óvodák óvónõi jelzik, hogy egyik-
másik gyereket meg kellene vizsgálni és elkül-
dik hozzánk logopédiai tesztre. Mi megvizsgál-
juk õket, és akit úgy ítélünk meg, hogy szüksé-
ge van a fejlesztésre, azt felvesszük. Fontos,
hogy már iskola elõtt kiszûrjük az ilyen problé-
mával küszködõket, mert minél fiatalabb, annál
könnyebb még segíteni neki, hiszen például
amíg nem kell tudnia olvasni, addig nem alakul
ki a diszlexia, így az iskolában késõbb kevésbé
érhetik kudarcok. Vannak olyan gyerekek, akik
óvoda után már mehetnek rendes iskolába is,
mert annyit fejlõdtek ez alatt a pár év alatt.

– Azt hallottam, egyre több a beszédhibás gye-
rek. Mi lehet ennek az oka?

– Sokféle oka lehet. Meg kell tudnunk külön-
böztetni azokat, akiknek születési, biológiai ok-
ból van szükségük a kezelésre és azokat, akik
pszichológiai, vagy más okból kerülnek ide. Az
elsõ típus nagyon vegyes lehet, a szájában vala-
mi nem úgy áll, nem úgy fejlõdött, mint ahogy
kéne. Lehet öröklött is, bár ezt igen nehéz meg-
állapítani, de ha a szûk családi körben sok a be-
szédhibás, az már okot adhat a gyanúra. Meg-

elõzésre azt tanácsolom, hogy a szülõk többet
meséljenek, beszélgessenek a gyermekeikkel.
A televízió közismerten gátolja a helyes beszéd
kialakulását, káros hatása egyértelmû. A stressz
és a negatív pedagógia is ártalmas lehet. Attól
nem fogja a gyerek abbahagyni a dadogást, ha
ráordítunk.

– Az intézet hogyan viseli ezeket az új kihí-
vásokat?

– Mint már említettem, így is nagy a túljelent-
kezés már az óvodába, és alaposan csak tíz éves
korig tudunk foglalkozni velük. Kis csoportok
vannak az oviban, és az iskolában is. Tizenhat-
tizenhat fõs osztályokkal dolgozunk, de ha
megdupláznánk a létszámokat – ami lehetetlen
– körülbelül akkor tudnánk mindenkit fölvenni,
akinek szüksége van ránk.

Új problémaként jelentkezik a felnõttek be-
szédfejlesztése. Manapság egyre gyakoribb,
hogy baleset vagy egyéb katasztrófa miatt vala-
ki elveszti a beszédképességét, vagy nem érti
meg, hogy mit mondanak neki, esetleg mind-
kettõ. Az egészségügy ezekben az esetekben
számít a logopédusokra is, akik pillanatnyilag a
pénzügyi hiányok miatt még a saját területükön
sem tudnak mindenkit kezelni. 

Ennek a jövõben meg kell változnia, ma a
felnõttképzés financiális háttere még teljesen
kusza.

d and dzs

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

A Logopédiáról

MEGEMLÉKEZÉS TELEKI PÁL
SÍRJÁNÁL

Mártírsorsú miniszterelnökünk halálának 64.
évfordulója alkalmából sírjánál, a 

máriabesnyõi temetõben koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tartunk 

2005. ÁPRILIS 3-ÁN, VASÁRNAP 
12 ÓRAI KEZDETTEL

A mûvelõdési központ parkolójából 
11.40-kor ingyenes autóbusz indul a 

megemlékezés helyszínére, amely minden
közbeesõ buszmegállóban felveszi utasait,

és a koszorúzás után visszatér 
indulási helyére.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Teleki Pál Egyesület elnöksége

Születtek
Kõrösi Kinga
Gergely Szabolcs
Karácsony Márton
Kovács Veronika
Nánai Noémi
Szauter Ádám
Kõvári Nelli
Salkovszky Ábel
Sibak Réka
Mészáros Gergõ
Lakatos Mónika Katrin
Csibra Viktória Jázmin
Pálmai Dorottya Karina
Hegedûs Máté Pál
Farkas Erika
Rasinecz Adrienn Bernadett

Szabó Miklós
Lakatos Róbert
Pozsár Veronika
Horváth Melissza Diána
Zima Csenge
Rózsa Liliána
Szabó Bence Domonkos
Kovács Lizett
Filó Dóra
Dobó Nándor

Meghaltak
Dóczi János
Dr. Kalmár Józsefné Császár Magdolna
Tzoló Marinovné Mohácsi Terézia
Lengyel Jánosné Tomcsányi Éva
Ragó Miklós Tibor
Keresztúri Józsefné Pilni Rozália
Dévényi István Béla
Tóth Gézáné Zsilávecz Anna

Molnár László Lajos
Lengyel Pálné Molnár Erzsébet
Kocsis István
Puszti András
Kovács Ferencné Matuz Mária
Molnár István
Gyulai Gaszton Rikárdné Nagy Lenke Mag-
dolna
Bóta József
Molnár József
Botos Sándorné Hegedûs Iona
Nagy Pál
Tanka Tamásné
Farkas Róbert Tibor

Házasságot kötött
Halasi Zsolt és Halász Viktória
Tóth József és Miszkina Anna Alekszand-
rovna
Hegedûs Gábor József és Gergely Anna

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Története körülbelül hetven éve kezdõdött.
Az 1930-as évek táján merült fel a gondolat,
leginkább a vadászok köreiben, hogy a rövid
szõrû magyar vizsla kiváló képességeit fel-
használva és megõrizve, a téli nagy hideget
még jobban elviselõ fajtát hozzanak létre. A
gondolat felvetése nagy vitát váltott ki az ak-
kori szakemberek között pro és kontra. A te-
nyészcélt a követ-
kezõkben határoz-
ták meg: a drótszõ-
rû magyar vizsla
õrizze meg a ma-
gyar vizsla jellegét
küllemében (testa-
lakulás és fej tekin-
tetében egyaránt) és
belsõ tulajdonsága-
it illetõen is. Õrizze
meg az õsi sárga
színt, a szõrzet pe-
dig kemény, drót-
szõr legyen.

Feje szikár, ne-
mes. Tekintete értelmes, kifejezõ. Szõrzete
markánssá teszi. Az arcorri rész valamivel
rövidebb, mint a koponya. Az állcsont és áll-
kapocs erõteljesen fejlett, jól izmolt. A sze-
mek oválisak, színük megegyezik a szõr szí-
nével, vagy annál sötétebb. A fülek közép-
magasan tûzöttek, nem húsosak, lelógók,
kétoldalt a pofához simulnak, lekerekített V-
alakúak. Fejtõl a törzs felé arányosan

szélesedõ. A szépen ívelt nyak emeli a vizsla
nemességét. Szõre erõs szálú, durva, fényte-
len. Színe a zsemlesárga középárnyalata. Bõ-
re feszes, redõket nem képez. Marmagasság
kanoknál 59-64 cm, szukáknál 54-59 cm.

Élénk, barátságos, kiegyensúlyozott,
könnyen tanítható. Alapvetõ tulajdonsága a
kiemelkedõ kapcsolattartó készség. A durva

bánásmódot nehe-
zen viseli el.
Alapvetõen nem
lehet agresszív, és
sohasem lehet fé-
lénk. Mindenes va-
dászkutya, tehát
egyaránt jól kell
vadásznia mezõn,
vízen és erdõben.
Vadászat közben
vezetõjével kap-
csolatot tart, szen-
vedélyesen keresõ,
kitartó, szilárdan
álló. Elhozási

készsége, nyomtartása kitûnõ. Vízben is jól
használható. Sokoldalú, a terep nehézségeit,
az idõjárás szélsõségeit jól tûrõ vadászkutya.
Gyakorlatilag bármely háztartásban tartható,
kiegyensúlyozott, megbízható és kevés gon-
dot okozó állat.

Következik: drótszõrû német vizsla

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A drótszőrű magyar vizsla

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/350-
8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Bankszámla: 11600006-
00000000-10550764.
Kellesmes húsvétot kí-
ván a HEROSZ!

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

2 hónapos
keverékek

2 éves keverék szuka

Bobtail
keverék
szuka

6 hónapos ke-
verék szuka

10 hetes fox-
terrier keve-
rékek

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Gödöllő város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a
város lakosságát, hogy Gödöllő városban az ebek 2005. évi veszettség elleni

védőoltásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2005. ÁPRILIS 2. (SZOMBAT) BLAHAI STRAND, 8 – 10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 9. (SZOMBAT) GRÓF TELEKI PÁL TÉR 8-10 ÓRÁIG

A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni. 
Az eboltás díja: 1500 Ft + féreghajtó (a kutya súlyától függõen 10 kg-ként 1 db tabletta javasolt.

A tabletták ára: 150 Ft/db)
Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az állatvédelmi törvény értelmében

indok nélkül állat életét kioltani nem lehet! Ennek értelmében az eddig
megszokott módon az oltások alkalmával nem áll módjukban ebet leadni. Az

ebek esetleges elhelyezése ügyében hívható: 
Pintér Zoltán (20/350-8592) és Karaszi Pál (30/318-7255).

Eboltás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy március
28-án, húsvét hétfõn a hétfõi munkarendnek
megfelelõen gyûjtjük a háztartási hulladékot.
Kérjük, hogy az érintett területeken a kukákat
legkésõbb reggel 7 óráig tegyék ki.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a
VÜSZI Kht!

Hulladékgyűjtés 

Húsvét hétfőn

A Gödöllői Kutyakiképző Iskolában
került megrendezésre március 20-án
a IV. Agility Gödöllői Kupa és IMCA-
válogató verseny.

Az idõ kegyes volt a versenyzõkhöz. A ver-
senyhez kegyes idõben az ország minden tá-
járól jöttek, voltak, akik egy egész buszt bé-
reltek, hogy együtt utazhasson a csapat a ver-
senyre. A rendezvényt dr. Gémesi György pol-
gármester, a rendezvény fõvédnöke nyitotta
meg. A bíztató szavai és a himnusz után meg-
kezdõdött a verseny. Egyszerre két pályán
küzdöttek az indulók az idõvel és a hibapon-
tokkal mini, midi, maxi, kezdõ, A1, A2/3, mo-
losszus, veterán és extra veterán kategóriá-
ban. A keverék kutyáknak a verseny egyben
világbajnoki selejtezõ is volt. A verseny ma-
gas technikai színvonalát mutatja, hogy hat
számítógép, négy stopper, fotocella és tapasz-
talt bírók (Szabó István – jumping, Sebõk
István – agility, Tóth Árpád – csapatverseny)
kimagasló, korrekt munkája segítette a ren-
dezvény lebonyolítását. Közel kétszázan ne-
vezték be kedvencüket, csapatversenyre a
helyszínen ideiglenesen összeállt csapatok is
beneveztek, összesen 36 együttes. Ez a nagy
létszámú nevezés országos rekordnak számít.
Örömteli, hogy a szponzorok jóvoltából ren-
geteg ajándék került kiosztásra a tombolán és

az eredményhirdetés során. Voltak
olyan szponzorok is, akik a verseny-
zõk, látogatók, rendezõk munkáját,
kényelmét elõsegítõ támogatást adtak.
Ezúton is szeretnénk nekik megkö-

szönni a segítségüket: dr. Gémesi György,
Nutram kutyatáp (Potsuba Péter), Váróterem
újság, Gödöllõi Szolgálat, Szekszám Kft.,
Navconsult Kft., Tulipa Kft., Novus Bt., Buj-

dosó Tamás kandallókészítõ,
Zsemle Vilmos pék, KoVaVet Bt.
Kisállatrendelõ és Patika, Natura
Dísz- és Kisállatkereskedés, Gö-
döllõi KKI tagjai, Napsugár Étte-
rem, HM Currus Rt., Intervet Hun-
gária Kft., Gergely Gáborné (zöld-
ség-gyümölcs), Vágó Judit és csa-
ládja, MEOE hatvani kutyaiskola,
HEROSZ gödöllõi tagszervezete,
Kovács László. 

A verseny az elejétõl a végéig
rendben zajlott. Köszönhetõ volt
ez annak, hogy a Gödöllõi Kutya-
suli csapata már hónapok óta ké-
szült rá, minden apró részletet ki-
dolgozva. Minden területnek meg-
volt az irányítója. Büfések, hosz-

tesszek, parkolóõrök, pályaállítók, számító-
gép kezelõk, stopperórások, tombolaárusok,
beléptetõk mûködtek közre. Ez nem jöhetett
volna létre, ha a rendezõ csapat minden tagja
nem érezte volna a sajátjának a versenyt és
esetenként nem erõn felül teljesítenek. A leg-
többen nem csak a rendezvényen vettek részt,
hanem két feladat között lefutották kutyájuk-
kal a pályájukat. Több gödöllõi versenyzõ is
felállhatott a dobogóra, név szerint dr. Szécsi
Péter, Vámos Katalin, Grímm Mária és Ko-
vács Dorottya. A versenyen nagy segítséget
nyújtott a gödöllõi csapatnak a Hatvani Ku-
tyaiskola csapata, akik minõségi munkájukkal
emelték a verseny színvonalát. Mindenképp
meg kell említenünk a gödöllõi iskolából
négy kiemelkedõ tagot, akik az egész verseny
lelkét adták; dr. Szécsi Péter és Szép András
agility kiképzésvezetõket, Szekeres Julit és
Traxler Bencét. Noha az eredményhirdetésre
már besötétedett, de ezt a problémát nyolc au-
tó reflektora megoldotta. A végén fáradtan, de
sok ajándékkal és tele élményekkel térhetett
mindenki haza.

-ász-

IV. Gödöllői Kupa

Kiváló szervezés

Pályázati felhívás

Gödöllõ város önkormányzata pályázatot hirdet a
város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületsz-
erûen mûködõ közösségei, egyéb civil szervezetei
támogatására. Pályázati adatlap 2005. március 16-
tól beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Lakos-
ságszolgálati Irodáján. A pályázatokat 2004. ápri-
lis 5-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Köz-
oktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájára.
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ÁLLÁS
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel ren-
delkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem. Tel.:
06/20-472-3919.
* Megbízható, precíz, leinformálható hölgy takarítást, valasást, gyermek-
felügyeletet. Tel.: 20/477-2562.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését vár-
juk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Gödöllő taxi felvesz gépkocsivezetőt PÁV II vizsgával. Tel.: 20/937-
6896.
* Budapesti belvárosi virágüzletbe virágkötőt keresünk angol nyelvtudás-
sal. Tel.: 30/9422-318, 30/517-2353. 
* 7.5 tonnás tehergépkocsira, kizárólag nemzetközi fuvarozásra gépkoc-
sivezetőt keresek 50 éves korig, gödöllői telephelyre. Jelentkezés:
20/9452-495.
* Ingatlanreferenst keresünk most nyíló gödöllői Citycartel franchise
irodánkba. Feladatok: az eladandó ingatlanok feltérképezése, sz-
erződéskötés, értékesítés. Elvárásaink: megbízható, leinformálható múlt
és jelen, szakmai rátermettség, jó kommunikációs készség, szorgalom.
Technikai feltételek: saját gépkocsi, mobiltelefon, digitális fényképezőgép.
Amit kínálunk: hosszú távú partnerség, önálló vállalkozási lehetőség. Ref-
erenseink tiszta jutalékos rendszerben dolgoznak, szerződéses formában.
Érdeklődni lehet a 06-70/513-6150-es telefonszámon, önéletrajz
küldése: v.viktor@citycartel.hu
* Adminisztrátor - ügyintéző munkakör betöltésére munkatársat
keresünk, fizetés megegyezés szerint. Tel.: 30/7485-873.
* Élelmiszer ABC felvesz pénztárosokat, fizetés megegyezés szerint. Tel.:
30/7485-873.
* Szépségszalonba kozmetikust felveszünk alkalmazottnak. Tel.: 28/514-
276, 70/944-9917.
* Szépen dolgozó varrónőt keresünk egyedi darabok készítésére. Gyakor-
lat és kreativitás előny! Tel.: 70/538-9280.

* Szakképzett eladót felveszek gödöllői piacra, zöldség - gyümölcs
reszortra. Tel.: 20/453-1763.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó. Válaszborítékért ingyenesen
tájékoztatom. Fowjan Mónika, 2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.
* Gödöllői telephelyre férfi kollégát keresünk jogosítvánnyal, változatos
munkakörbe. Tel.: 20/9417-627.
* Ruházati, műszaki üzletbe munkatársat keresünk. Jogosítvány, vezetői
gyakorlat szükséges. Tel.: 20/9316-087.
* Ruházati szaküzletbe szorgalmas, ambíciózus munkatársat keresünk.
Szakirányú végzettség előny, de nem feltétel. Tel.: 20/9316-087.
* Üveges műhelybe dolgozót keresünk, lakatos- és asztalos szakmunkás
előnyben. Jelentkezés telefonon: 06-30-251-9968 vagy 06-30-940-
0084. Koós Üvegstúdió, Gödöllő, Százszorszép u. 49.
* Alkalmi segítőt keresek ház körüli és kerti munkára. Tel.: 30/971-7337.
*Fiatal festő szakmunkást Gödöllőről vagy környékéről, állandó munkára
felveszek. Tel.: 30/9783-867.
* Sürgősen 4 órás, délelőtti munkát keresek. Érettségim van. Szakmám
műszerész. Vállalatnál vagy háztartásban. Tel.: 28/460-155.
* Belvárosi étterem szakácsot keres. Érd.: 20/3550-008, 30/528-
8845.
* Kertészeti cégnél kisegítő munka diákoknak. Fürge Diák, tel.: 70/313-
8477, 28/516-520.
*A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház takarítónőt keres. Érdeklődni a
28/510-740, ill. 28/510-742-es telefonszámon lehet Nagyné Pádár Éva
gazdasági vezetőnél.
* A HM ARMCOM Rt. gödöllői munkahelyre 600 Ft-os bruttó órabérrel
felvesz lakatos-hegesztőt. Tel.: 30/659-7869.
* A HM ARMCOM Rt. gödöllői munkahelyre felvesz angolul beszélő ok-
leveles gépészmérnököt, 5 év gépész gyakorlattal. Tel.: 30/659-7869.
* Gödöllői iroda fiatal, agilis, dolgozni szerető hirdetésszervezőt és INDE-
SIGN programot kezelni tudó tördelő-szerkesztő-adminisztrátort keres
főállásba. Tel.: 20/439-5949.
* Gödöllőre és Szentendrére fiatal, agilis, dolgozni szerető hirdetéssz-
ervezőtet keresünk főállásba. Érd.: 20/439-5949.

INGATLAN
* 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 
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96
m2-es igényesen felújított lakás, irodának is használható külön bejáratú
lakrésszel, garázzsal, gondozott kis kerttel eladó.  Irányár: 29,0 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól megközelí-
thető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában panorámás építési telkek eladók. Irányár:
11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, a Blahán, 850 nm-es összközműves telken, 60 nm-es két
szobás, gázkonvektoros régi építésű lakóház garázzsal eladó, vagy lakásra,
kistelkes családi házra cserélhető. Irányár: 17,8 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN az Alvégben, nyugodt környezetben, 65 nm-es, és 85 nm-es
gázkonvektor és cserépkályha fűtésű, szomszédos, kertes házak eladók.
Irányárak: 12,9 mFt és 17,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333 
*A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új építésű, 173 nm-es (2
szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs, tároló) eladó vagy értékeggyeztetéssel
kisebb gödöllői lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn, 1376 m2, déli fekvésű üdülő telek, (gáz-, vil-
lany az utcában, fúrt kút a területen), 30 m2-es szerszámkamra. Irányár:5,3
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű üdülő telek, 20 nm-
es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában 720 nm-es bekerített, közművesített,
foghíjtelek, eladó.  Irányár: 14,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm lakóterületű,
igényes új építésű öt szobás családi ház garázzsal eladó. Irányár: 34,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Isaszegen, a központhoz közel 150 nm-es lakóterületű ( két lakásos), felújí-
tott családi ház 1400 nm-es közművesített telken (két férőhelyes garázs,
pince, műhely, fúrt kút) eladó vagy környékbeli halastóra cserélhető. Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn, a máriabesnyői vasutállomás közelében 950 nm-es
közművesített, gondozott telken lévő téglaépítésű családi házban egy 80
nm-es két szobás (garázs,pince) és  egy 90 nm-es 3 szobás ( garázs , pince ,

műhely, ipari áram)  különbejáratú lakrész  eladó.   Irányárak: 12  mFt és
17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn, a központban 56 nm-es két helyiségből álló, igényes , emeleti
üzlet jó parkolási  lehetőséggel eladó. Irányár: 14,5 mFt Magyartölgy Mérnö-
ki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Erzsébet királyné körúton kétszobás, igényesen felújított,
negyedik emeleti lakás, kastélyra nyíló panorámával, azonnali beköltözéssel
eladó. Irányár: 12,7 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333
* Kertvárosban *KÉTGENERÁCIÓS* 3 szoba nappalis 110 nm-es DU-
PLAKOMFORTOS, kétbejáratú osztott telkes családi ház pincével, garázzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ 17,5 MFt-ért. 06 (20) 513-5191
*Palotakerten magasföldszinti, parkranéző 2,5 szobás 61 nm-es szép lakás
ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ 12,1 MFt-ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06
(20) 513-5191
* Kazinczi körúti IV. emeleti 2 szobás 52 nm-es azonnal költözhető lakás
SÜRGŐSEN ELADÓ 10,5 MFt-os FIX ÁRON! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06
(30) 619-9043

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.
Tel: 28-514-990

-Haraszti részen 2 és fél szobás társasház,
beépíthetõ tetõtérrel 16,5 MFt. 
-Remsey krt-i mélygarázsban beálló 1,8 MFt.
-Kossuth L. u-ban 2. emeleti, 2 és fél szobás,
igényes, erkélyes lakás szabályozható fûtéssel
14,5 MFt.
-Kossuth L. u-ban 65 m2-es, 2 és fél szobás,
erkélyes lakás 13,5 MFt.
-Tábornok u-ban 1992-ben épült, 140 m2-es,
nappali + 3 szobás családi ház, dupla garáz-
zsal 23 MFt.
-Kertvárosban 120 m2-es, nappali + 3 szobás
ikerház, garázzsal, 251 m2 telekkel 23,9 MFt. 
-Kölcsey u-ban 1060 m2 nagy fákban gazdag
telken 3 szobás családi ház, garázzsal 29,9
MFt.
-Szadán 1999-ben épült, 70 m2-es, nappali + 2
szobás családi ház 1270 m2 telekkel 16,9 MFt. 
-Szilasligeten 729 m2 telken 140 m2-es,
szerkezetkész családi ház 18 MFt.
-Szilasligeten 1+2 fél szobás családi ház 708
m2 telken 13,9 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

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

A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.

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

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

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* *CENTRUMBAN* ÚJ ÉPÍTÉSŰ I.emeleti 58 (40,24) nm-es 2 szobás
igényes kialakítású lakás 14,9 MFt-os áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingat-
laniroda (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* CSANAKBAN 160 nm-es 4,5 szoba nappali + amerikai konyhás tetőtér-
beépítéses, garázsos családi ház csendes környezetben ELADÓ 31,8 MFt-
ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (20) 513-5191
* VALKÓN 380 nöles telken 3 szoba nappalis, 100 nm-es tetőtérbeépítés-
es családi ház 10,3 MFt-os áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28)
410-324; 06 (30) 619-9043
* KIRÁLYTELEPEN 516 nm-es telken IGÉNYES *KÉTGENERÁCIÓS* 105
illetve 85 nm-es, külön bejáratú  családi ház ELADÓ 29,5 MFt. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30) 619-9043
* Budapest *ÚJLIPÓTVÁROSI* magasföldszinti 43 nm-es, 1,5 szobás
lakás AZONNAL BEKÖLTÖZHETŐEN 10,4 MFt-ért ELADÓ, illetve gödöllői
2 szobás lakásra CSERÉLHETŐ! 06 (30) 619-9043
* ELADÓ öröklakásokat, házakat keresünk ügyfeleinknek akár közvetítői
díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebony-
olítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043;
06 (20) 513-5191
* Gödöllőn négylakásos társasházban 110 nm-es, 2 szoba nappalis + 1
szobás lakás, előkerttel 30 nm-es terasz, dryvit szigetelés, felújítva eladó.
I.ár: 20.600.000 Ft. Érd.: 70/592-7601.
* Gödöllőn, az Ambrus Zoltán közben eladó egy felújított, 2 szobás, 55
nm-es, külön vízórás lakás. Irányár: 13,5 mFt. Tel.: 06/20-966-8157.
* Gödöllőn Palotakerti, két szobás, 9. emeleti, lakás eladó 10,9 mFt-ért.
Napos, nagy erkélyes, vízórás, saját tárolóval. Tel.: 30/480-7290; 417-
537; 30/950-4901.
* Gödöllőn a központhoz közel, HÉV-hez közeli 2,5 szobás lakás az Erzsé-
bet parknál eladó. Téglaépítésű, gázkonvektoros, parkettás, felújított,
pince + tároló is tartozik hozzá. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 30/397-
0844.
* Gödöllőn, a TÁBORNOK UTCÁBAN, csendes környéken sűrgősen eladó
egy 38 nm-es, felújításra szoruló kertesház pincével, padlással. Víz, villany
bent, csatorna és gáz az utcában. I.ár: 7,9 mFt. Érdeklődni lehet 17-20 óra
között a 430-038-as telefonszámon.
* Plus-hoz közel eladó 130 nöl telken 85 nm alapú összközműves,
tetőteres családi ház. 2 + 2 szoba, 2 fürdőszoba, nagy konyha. Kazán +
gázcirkó, melléképület + ipari áram. Ára: 28 mFt. Érd.: 20/957-0789.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben vagy
külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali, amerikai konyha,
kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31 mFt. Szocpol. és hitel felve-
hető. Tel.: 20/999-5104.

*Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es + 65
nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3 teras-
zos, szintes igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba
kialakítása lehetséges). I.ár: 29 900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
*Palotakertnél földszinti felújítandó, 2 szobás lakás eladó 10,5 mFt-ért. Tel.:
70/531-3166.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es
telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős.
Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi
házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
*Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben vagy külön-
külön is eladó.140 nm-es, 4 hálószóba, nappali, amerikai konyha, kamra, 2
fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 26,5 mFt. Szocpol és hitel felvehető. Tel.:
20/999-5104.
*BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es családi ház
(150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, melléképületek) engedélyezett
bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért eladó. Érd.: 28/417-719 vagy 70/504-
1042.
*Palotakerten sürgősen eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes, ká-
beltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnal beköltözhető. Ugyanitt eladó a
Valkói út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.
* Több generációs család együttélésére alkalmas, részben lakható családi
ház (két szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú telekkel 32 millió Ft-ért eladó. A
szintek alapterülete 100 nm felett, igény szerint két lakás is kialakítható, a
pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 06-209-390-824 vagy 06-203-
191-581.
* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több generációs család
együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is alkalmas. I.ár: 14 mFt. Tel.:
06-209-390-824 vagy 06-203-191-581.
*Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített, 1111 nm nagyságú
gondozott, elektromos közművel ellátott zártkerti ingatlan tartózkodó
épülettel eladó. Tel.: 06-209-390-824.
*Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nm-es + 65
nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2 fürdőszobás, 3 teras-
zos, szintes igényesen kialakított ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba
kialakítása lehetséges). I.ár: 29 900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában három emeletes ház első emeletén eladó
71 nm-es, 3 szobás öröklakás. I.ár: 16 mFt. Tel.: 06/20-323-9261.
* Gödöllőn a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó, 500 nm-es telekkel.
Tel.: 20/330-6648.
* 2 db 200 nöl-es közművesített telek eladó a Lomb utcában örök
panorámával. Iá: 13,5 mFt. 2 utcára nyílik. Tel: (30) 977-2718.
* Palotakerti 1. emeleti, parkra néző 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás
eladó 4 emeletes házban. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/233-8880, 20/428-1138.
* Kazinczy körúton tulajdonostól eladó egy 52 nm-es 4. emeleti (11,3 mFt)
és egy 54 nm-es 2. emeleti (12,7 mFt) egyedi fűtéses, redőnyözött, teljesen
felújított, alacsony rezsijű lakás. Érd.: 30/639-5242.
* Gödöllő, Palotakerti 61 nm-es, részben felújított 2 szobás, parkra néző,
erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 20/9303-514.
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* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* 805 nm-es összközműves telek eladó Gödöllőn, Csanak dombtetőn
(Országalma u. 14.), új családi házak között. 20 m x 40 m. Ár: 14,5 mFt.
Érd.: 20/9426-131.
* Gödöllő kertvárosában vagy Máriabesnyőn azonnali készpénzfizetéssel
vásárolnék önálló telken lévő, jó állapotú, kisméretű családi házat 15 millió
Ft-ig. Tel.: 30/9511-755.
* Szadán 1020 nm közműves építési telek építőanyaggal eladó. Tel.:
30/358-4856.
*Eladó Gödöllő belvárosában a kastéllyal szemben, park melletti, 55 nm 1.
emeleti, déli fekvésű, vízórás, kábeltévés, felújított, parkettás, kis rezsijű,
központi fűtéses, 2 szobás összkomfortos lakás 11,7 mFt kp-ért. Iskola,
óvoda, HÉV 100 m-en belül. Érdeklődni a 06-20-311-3714-es telefonszá-
mon lehet.
* Gödöllőn, az Egyetemtől 3 percre (Fácán sor 5.) nyugodt, kertvárosi
területen 600 nm-es telek házzal eladó. Érdeklődni lehet a 06-30-2214-
712-es telefonszámon este 5 és 8 óra között.
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen földszinti, 58 nm-es kétszobás, parket-
tás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 30/578-
9410.
* Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai nappali) 1.
emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó extrákkal. I.ár: 20,5 mFt.
Tel.: 70/521-0261, 70/946-2598.
* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás, kábeltévés, lam-
bériás, felújított lakás tárolóval eladó. Kastélyhoz, tömegközlekedéshez
közel. I.ár: 10,9 mFt. Tel.: 20/3456-029.
* Emeletesházból családiba vágyóknak eladó Gödöllő, Bajcsy Zs. utcában
felújított családi ház. I.ár: 19 mFt. Tel.: 30/636-3248.
* Gödöllő központjában 180 nöl telken 90 nm-es, felújított parasztház 19
mFt-ért eladó. Érd.: 17 óra után: 30/210-5058.
* Gödöllőn, bíróság mellett felújítandó 120 nm-es, összkomfortos családi
ház kis udvarral eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527-695.
* Gödöllőn, központtól 2 percre 140 nm-es, összkomfortos (kétgenerá-
ciós), felújítás alatt álló családi. ház 1100 nm telekkel (társasház építésére
alkalmas 4-6) telek áron eladó. I.ár: 28 mFt. Tel.: 28/527-695.
*Egyetem téren 59 nm-es, 2 szobás, összkomfortos, felújított lakás eladó.
Ár: 14 mFt. Érd.: 30/323-3307, 70/627-0199.
*Gödöllőn 100 nm-es ház 2300 nm összközműves telken 21 millió - Peres-
ben 1100 nm külterület, 3% beépíthető 3,3 millió Ft-ért eladó. Ház és Vár
Bt. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387.
* 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó. 95 nm alapterület + mel-
léképületek, 320 nöl-es telekkel, Gödöllő, Dankó I. utcában. Érdeklődni
lehet 30/599-5558 vagy 30/427-9570 telefonon, 17 óra után. I.ár: 30
mFt.
* Eladó a Csanakban - Gödöllő panorámás, csendes részén építkezés alatt
lévő 125 nm pinceszint + földszint + tetőtér beépíthetőséggel, érvényes
építési engedéllyel rendelkező 500 nm telek. I.ár: 16.500.000 Ft. Érd.:
70/3823-112.

* Palotakerten 2 szobás 57 nm-es, jó állapotú lakás eladó. Ár: 11.900.000
Ft. Másfél szobás vagy kisebb lakást értékegyeztetéssel beszámítok. Tel.:
30/381-8424.
* Gödöllőn a János utcában, magasföldszinten nagy konyhás, 59 nm-es, 2
szobás lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/6252-179.
*Veresegyházon új parcellázású, összközműves építési telkek csendes, nyu-
godt környezetben eladók. Méretek: 900-1400 nm. Irányárak: 6750 Ft/nm
+ áfa. Tel.: 20/9449-524. www.telekpressz.hu/veresegyhaz.html
*Gödöllőn - Blahán, dombon lévő 2 és félszintes, 190 nöl-es telekkel családi
ház eladó. I.ár: 25 mFt. Tel.: 20/9214-301.
* Eladó Gödöllőn 7. emeleti, 1 szobás, 44 nm-es, kábeltv-s, külön vízórás,
telefonos, parkra néző öröklakás. Ár: 9,9 mFt. 2 szobás csere is érdekel. Tel.:
30/595-6279.
*Bagon eladó, beköltözhető 80 nm-es, összkomfortos, téglaépítésű családi
ház 520 nm telken, csendes utcában. Jó közlekedési lehetőségek, szilárd
burkolatú utak. I.ár: 11,2 mFt. Érd.: 70/535-4165 vagy 19 óra után a
28/469-525 telefonszámokon.
*Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken épült 2x106
nm hasznos alapterületű, 60%-os készültségi fokú iker családi ház garázzsal
eladó, egyben vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény,
illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Tel.: 30/9455-509.
* Isaszeg központjában, Tompa Mihály utca 11 szám alatt 2 lakásos családi
ház eladó. 1. lakás: 100 nm, 2 szoba, ebédlő, konyha, fürdő. 2. lakás: 50 nm,
konyha, szoba, fürdő. 2 kocsis garázs, pince, műhely, fúrott kút, kábeltv,
csatorna, gázfűtés, telefon. Telek: 1400 nm. I.ár: 19,5 mFt. Érd.: 30/6653-
541.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület,
garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítok. Tölgyfa
utcában telek eladó. Tel.: 20/476-8647.
*Gödöllőn, az incsői lakóparkban 64 nm-es lakás, erkélyes, 16 nm tárolóhe-
lyiséggel és garázsbeállóval eladó. 12 mFt + OTP átvállalás. Érd.: 20/9250-
029, 28/526-550.
* Mogyoródon 320 nm telek 30 nm faházzal (víz, villany, alul pince) eladó.
Tel.: 20/237-8871.
*Áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti, 2 szobás, erkélyes,
64 nm-es, igényesen felújított lakás. (Új villamos hálózat, műanyag
nyílászárók, redőnyök, klíma, kábeltévé, külön mérőórák) I.ár: 12.700.000
Ft. Tel.: 20/987-2578.
* Gödöllő Haraszti részen, 960 nm-es telken 100 nm-es, 2 és félszobás
családi ház műhely-garázzsal eladó. Érd.: 30/675-9115.
* Királytelepi családi házra cserélném Operához közeli kettő 1 szobás laká-
som, megegyezés szerint. Érd.: 06-1-352-1885.
*Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes lakás eladó. Tel.: 20/9559-088.
* Eladó a Kossuth L. utcában 65 nm-es, 2 és félszobás, erkélyes, felújított
lakás. Tel.: 28/430-672, 30/4236-188.
* Eladó a Remsey mélygarázsban KOCSIBEÁLLÓ. Tel.: 28/430-672,
30/4236-188.
* Eladó Gödöllőn, a Kazinczy F. u. 35 szám alatti családi ház, alap + tetőtér.
Érdeklődni hétvégén és a 28/432-556-os telefonszámon.
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* 64 nm-es lakás eladó a Palotakerten, erkélyes, 2 szobás, 8. emeleti,
folyosóvégi tárolós. I.ár: 11,2 mFt. Tel.: 30/560-0003, 30/456-0470.
*Elcserélném Gödöllőtől 30 km-re lévő 70 nm-es, felújított kertes házamat.
Nyugodt környék, nagy kert. Telek vagy felújításra szoruló ház is érdekel.
Tel.: 70/246-2205.
* Gödöllő kertvárosban, a központhoz közel 3 szobás családi ház eladó. I.ár:
35 mFt. Tel.: 70/333-4671.
* Gödöllőn János utcai, salakbeton építésű 1. emeleti, gázkonvektoros, par-
kettás, 56 nm-es lakás eladó. Tel.: 20/347-5788.
*Gödöllő Rózsadombján panorámás, összközműves, 720 nm-es telek eladó
36 nm-es, komfortos, lakható faházzal, beépítési lehetőség 15 %. I.ár: 12,4
mFt. Tel.: 70/372-2327.
* Elcserélném vagy eladnám Bp. XVII. ker. rákoscsabai, 1976-ban épült 75
nm-es, 2 szoba + előszoba + nagy konyha + fürdőszoba + 1 szoba mel-
léképülettel, összközműves, cserépkályhás kertesházamat gödöllői lakásra.
Erzsébet K. krt. előnyben. I.ár: 16,8 mFt. Tel.: 20/935-1904, 70/314-9534.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves. I.ár: 13,5
mFt. Tel.: 20/9463-112.
* Jászapáti központjában 2 szoba összkomfortos családi ház közel a
fürdőhöz eladó. Tel.: 06/30-616-4145.
* Gödöllő, Kossuth L. u. 18 szám alatt eladó társasházi lakás, új, bruttó 60
nm, nettó 53 nm földszint + tetőtér, 2 szoba, konyha, spejz, 2 fürdőszoba.
I.ár: 17,9 mFt. Érd.: 20/485-4394.
*Kertes családi ház tulajdonostól eladó. 3 szoba összkomfort + 1 szoba gar-
zon + garázs. Tel.: 20/354-9688.
* Gödöllőn, a Szent István közben 2 szobás, erkélyes, földszinti lakás eladó.
I.ár: 13 mFt. Tel.: 28/412-916 - este.
* Gödöllőn, Szent János utcában jó állapotú, 1. emeleti, 47 nm, 1+1 fél-
szobás társasházi lakás sürgősen eladó. Téglaépület, konvektoros, loggiával
(erkéllyel), 4 nm zárható pincerésszel. I.ár: 11,6 mFt. Tel.: 30/655-7511.
*Gödöllőn csendes helyen eladó vagy elcserélhető (1-2. emeletig) földszinti,
jó állapotú, rácsos, redőnyös, külön vízórás, gázkonvektoros, telefonos, ká-
beltv-s, tárolós, 43 nm-es lakás. Tel.: 28/415-117.
* Gödöllő központjában tehermentes, 3. emeleti másfél szobás lakás eladó.
I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/4366-179.
* Sürgősen eladó anyagi okok miatt Öreghegyen, panorámás helyen 120
nm-es családi ház 360 nm-es telekkel (4 szoba, nappali, 2 fürdő, garázs
stb.). Iá.: 21 mFt. Tel.: 30/6062-821.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal, tároló hely-
iségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó. Érd.: 20/9459-939. 
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel, i.ár: 16,9
mFt. 2 szobás új lucfenyőház 680 nm telekkel, i.ár: 18,5 mFt. 3 szobás 680
nm telekkel, i.ár: 19,8 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt. 2,5
szobás 2610 nm telekkel, i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappalis új ikerházrész
567 nm telekkel, i.ár: 27 mFt. TELKEK: Kétlakásos ház építésére alkalmas
telkek: 833 nm saroktelken, i.ár: 13,7 mFt. 1703 nm panorámás telek, i.ár:
20,9 mFt. 3174 nm-es telek faházzal, i.ár: 27 mFt. 1496 nm-es panorámás
telek, i.ár: 13,5 mFt. 681 nm építési telek, i.ár: 9,5 mFt. 562 nm építési
telek, i.ár: 7,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Balatonakaliban vízparttól 2 km-re, domboldalon, Balatonra néző 2982
nm nagyságú ingatlan eladó. Ár: 5.200.000 Ft. Tel.: 20/552-1700.
* Gödöllőn, Boncsoki dülőben 1539 nm nagyságú panorámás hobbi telek
eladó. Ár: 2.200.000 Ft. Tel.: 20/552-1700.
* Gödöllőn csendes, frekventált helyen, kastély mögött kétszintes családi
ház eladó. I.ár: 35,9 mFt. Tel.: 20/9443-356.
*Vácszentlászlón három szobás 100 nm összkomfortos családi ház 960 nm
telken eladó. Központi fűtéses, felújított. I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/3165-202.
* Ár alatt eladó Gödöllő-Palotakert sétányon 61 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
parkra néző, jó elosztású öröklakás négy emeletes házban. Óvoda, iskola,
egyetem a közelben, közlekedési lehetőség (MÁV, HÉV, Volánbusz) kiváló.
Tel.: 20/542-9288.
*Eladó 60 nm-es, gázkonvektoros, erkélyes, 3. emeleti lakás a Kazinczy krt-
on. Ugyanitt egy világos szekrénysor is. Érd.: 70/537-9575.
* Eladó 50 nm-es, egyedi fűtéses, tetőteres lakás a Petőfi téren. Érd.:
20/987-8892.
* Eladó Aszódon egy 648 nm-es (18 x 35 m) teljes közműves, panorámás
építési telek (összközmű a telek előtt). I.ár: 3,25 mFt. Tel.: 20/592-1799.
*Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szoba összkomfortos
családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott telekkel. Iá:
17,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 100 nm lakóterű, nappali + 2 szobás, teljesen felújított családi
ház, különálló garázzsal,  340 nöl-es telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniro-
da, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllő Kertvárosi részén 80 nm-es, 2 + fél szobás, étkezős, teljesen felújí-
tott családi ház melléképülettel, garázzsal, 150 nöl telekkel. Iá: 25 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 1000 nm-es összközműves telken 110 nm
alapterületű, 3 szoba össkomfortos családi ház, 50 nm-es műhellyel
(működési engedéllyel), bevezetett ipari árammal. Iá: 26,9 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn az Egyetemhez közel a Nagyfenyvesben 80 nm alapterületű,
nappali + 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás, 3 szintes családi ház
nagy kandallóval, kertkapcsolatos trasszal, 50 nm-es alápincézett mel-
léképülettel, 297 nöl-es díszfákkal és gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá:
32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870 
*Gödöllő legkeresettebb részén a Kertvárosban összesen 130 nm lakóterű,
nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás tetőteres családi ház, télikerttel, garáz-
zsal, 150 nöl-es telekkel. Iá: 39 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Szabadság téren I. emeleti 44 nm-es, 1 + 1 szobás felújított
öröklakás. Iá: 10,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn az Erzsébet krt-on I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás felújított lakás.
Iá: 11,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 

*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2004-ben épült, igényes kialakítású 53
nm hasznos területű tetőteres öröklakás, beépített bútorokkal, saját
telekrésszel. Iá: 17,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában 4 lakásos társasházban, magasföldszinti, 100 nm
területű (ebből 40 nm-en jelenleg eü. szolg. tevékenység működik)
téglaépítésű öröklakás garázzsal, pincével, saját parkosított telekrésszel. Iá:
29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves, csúc-
spanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Szadán 825 nm-es, összközműves építési telek, rajta egy 1 szoba
összkomfortos téliesített faházzal. Iá: 8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, téglaépítésű, III.
emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes
lakás + tároló. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű,
igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses,
téglaépítésű lakás eladó. Ár: 16,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nappali+2fél-
szobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 In-
formáció: www.ingatlanbank. hu 
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2 közötti
új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitelle-
hetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nap-
pali+3szobás családi ház eladó. Rendezett, 971m2 telek, 20m2-es terasz,
beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház. 1nap-
pali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett, 610m2-es kert.
Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi ház,
560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők Gödöl-
lőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
*ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca sarkán,
közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek leköthetők. Méret igények-
lehetőség szerint! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es, 1nap-
pali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros
fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi ház.
2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat, 20m2
borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére, 40m2 pince. Ren-
dezett, 3.014m2-es panorámás kertelek. Ár: 34MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parkettás,
sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2 garázs,
egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek.  INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-nyugati
fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. 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. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és Szent
Imre utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint, egyeztetés alapján,
megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
*SORHÁZ Gödöllő -Valkói út környékén, 2004-ben felújított, 200m2-es, 1nap-
pali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba, terasz, duplagarázs, pince,
tároló, 310m2 telek. Irányár: 28,5Mft INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes családi ház
eladó. 2nappali+3szoba, 70m2 garázs, 70m2 pince, nagy terasz, 1.284m2-
es parkosított telek medencével. Ár: 39Mft INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában gázfűtéses
családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületekkel, 450m2-es telken.
Irányár: 20Mft INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
*HÁZ Gödöllő -Kertváros, 160m2-es, 3 szintes családi ház. 1nappali +3szo-
ba+ tetőtér.+ 96m2 szuterén, 48m2 garázs, +különálló, lakható mel-
léképület, 1.080m2 telek. Irányár: 27,5Mft INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
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* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban, kedvező
hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es, 2szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel leköthetők, au-
gusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence, duplagarázs,
936m2-es parkosított kert. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs,
400m2-es kert. Ára, emeltszintű szerkezetkész állapotban: 24,7 MFt-tól.
Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Ambrus Z. közben, III. emeleti, 55m2-es, dél-nyugati
fekvésű, 2 szobás,                     
igényesen felújított lakás +tároló. Irányár: 13,5MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* 30 nm-es új beépítésű garzonlakás alacsony rezsivel, nemdohányzó
személy részére kiadó. Tel.: 06/70-450-3897.
* Gödöllő belvárosában, a Kossuth L. utcában 3 szobás, távfűtéses, erké-
lyes, földszinti lakás május 1-i beköltözéssel hosszú távra kiadó. Tel.:
30/9489-426.
* 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
* Bútorozott garzont vagy 1-1,5 szoba konyha összkomfortos albérletet
keresek április 1-től, a buszpályaudvar közelében. Tel.: 20/220-1114,
56/391-354.
* Egyszoba összkomfortos, külön bejáratú házrész kiadó Gödöllőn (Kirá-
lytelepen). Érd.: 28/412-846, 20/450-7402.
* Gödöllő központjában igényesen felújított, bútorozott és jól felszerelt,
60 nm-es, 2. emeleti, kétszobás, kastélyra néző lakás kiadó. Számlaadás
megoldható. Érd.: 20/498-7600.
* 2 szobás, gázkonvektoros, egyedi vízórás lakás akár hosszú távra is,
olcsón kiadó. Érd.: 20/357-4678.
*Felújított egyszobás, konvektoros, 1. emeleti lakás kiadó a belvárosban.
Kaució 2 hónap. Tel.: 30/350-4346.
* Összkomfortos, bútorozatlan, nemdohányzó, másfél szobás földszinti
lakás kertes övezetben kiadó. Konyha beépített. Tel.: 70/3305-121.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház, különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es, 1
szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakás, csak igényeseknek,
hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Kiadó 1 szobás, összkomfortos, külön bejáratú lakrész, Öreghegyen a
Hegy utcai buszhoz közel. Ár: 40 ezer Ft+rezsi+1 havi kaució. Tel.:
30/6062-821.
* Kiadó 1,5 szoba összkomfortos, külön bejáratú bútorozott lakás Gödöl-
lőn, családi házban, hosszú távra, 2 fő részére. Tel.: 430-577, 30/911-
7536.
* Gödöllő központjában lévő 1,5 szobás albérletbe bérlőtársat (nő) kere-
sek. Tel.: 70/2830-453.
* 4 egyetemista vagy bejáró dolgozó részére összkomfortos, kis lakás ki-
adó. Gödöllő, Asbóth S. u. 9.
* Gödöllő HÉV végállomástól 5 percre, családi házban külön bejárattal 1
szoba konyha, fürdőszoba, spejz, berendezve, kábeltv-vel kiadó. 35.000
Ft + rezsi. Tel.: 70/383-1668, 28/417-125.
* 40 nm albérlet különálló épületben hosszú távra kiadó. Érd.: 30/221-
5188 (18 óra után).
* Kiadó lakást keresünk Gödöllőn. Dózsa György út, HÉV, Táncsics M. út,
Körösfői út közötti területen. Tel.: 20/9377-428.
* Gödöllőn 75 nm-es, 1. emeleti központi fekvésű lakás hosszú távra ki-
adó. Tel.: 20/964-1386.

KIADÓ

* Gödöllő központjában, a Kossuth u. 24. belső udvarában 30 nm-es
üzlethelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel: (20)
9455-583.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es helyiségek
irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó parkolási lehetőséggel bér-
beadók. Tel.: 06/30-9717-337.

* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 55 nm-es üzlet kiadó. Érd.:
70/535-4474.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség jó parkolási lehetőséggel,
június 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
*Gödöllőn, Petőfi tér mellett 2 éve épült társasházban 80 nm, igényes, új
lakás extrákkal eladó vagy kiadó (irodának is alkalmas). Tel.: 28/415-
215.
* Garázs kiadó a Kör utcában és a Szőlő utcában. 7000 Ft/hó. Tel.: 411-
508.

SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-4149.
* Tegye hangulatossá gyerekszobáját! Festesse a falra kedvenc mesefig-
uráját. Minőségi munka. Tel.: 20/988-7848.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat, gipszkar-
ton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást, nagyobb munka esetén
10% engedmény az árból! Tel.: 30/529-9722.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, har-
mónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás. Gödöllőn
ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor létesítés,
elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat
felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI
ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198, 20/208-2925.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép
bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás,
csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás. LAKATOS
MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok,
vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004. 
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-, hajó-, és
szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csiszolás-
lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 06/70-505-1177.
* Teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Hideg-meleg burkolást, víz-, gáz-
és villanyszerelést, parkettás munkát, festést, mázolást, tapétázást,
homlokzatszigetelést. Nyílászárók cseréje, felújítása. Munkamegrendelés
és információ: 70/581-6573 vagy 30/9285-957. Email: lidocont@ax-
elero.hu. Fax: 06-37-341-395.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását,
csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy 20/9947-715.
* Minőségi festést, burkolást, gipszkartonozást, épületek külső-belső
javítását, felújítását vállaljuk (számlaképes). Tel.: 30/514-8436.
* Basáné Léman Szilvia - tűzvédelmi és munkavédelmi előadó. Cím: 2100
Gödöllő, Bástya u. 4/B. Tel.: 70/365-0089.
* Épület- és bútorasztalos munkák. Konyhabútorok, beépített
szekrények, lépcsők, nyílászárók gyártása. Antik bútorok felújítása. Lam-
inált parketta lerakása. Tel.: 30/222-4228.
* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállalja kft-k, bt-k egyszeres
és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók könyvelését, illetve
magánszemélyek személyi jövedelemadójának elkészítését rövid
határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.: 30/977-2718.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak.
Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz megyek!
Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.: 28/418-005,
30/3939-927.
* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Kistarc-
sa, Szabadság út 8.
*Út az egészséghez: természetgyógyászat! Reflexológia (tenyér- és talp-
masszázs), masszázs: svéd masszázs, thai masszázs, igazi
nyirokmasszázs, fülgyertyázás. Bejelentkezés: 30/9001-034 (házhoz is
megyek!)
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt
köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok szakszerű kezelése,
ápolása. 25 év szakmai gyakorlat. Pedikűrszalonom: Gödöllő, a
buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Szombat: 8-12
óráig. Bejelentkezés.: 20/532-7275.
* Nyugdíjas kertész vállal fa- és szőlőmetszést, téli lemosópermetezést,
egyéb kerti munkát, éves kertgondozást. Tel.: 30/9770-593.
* 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, gyepszel-
lőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45.
* Családi házak, ipari létesítmények építész és statikus tervezése,
műszaki ellenőrzése, műszaki vezetése, költségkészítés. Tel.: 28/418-
537.

~~       ~~       ** ~~       ~~
A március 31-i lapszám

LAPZÁRTÁJALAPZÁRTÁJA
MÁRCIUS 25,

PÉNTEK 13.30.
~~   ~~   **       ~~ ~~



14 Gödöllői Szolgálat 2005. március 24.

*Varrást, javítást, zipzárcserét, vasalást vállalok. Tel.: 20/354-9688.
*Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig. Víz-, gáz-,
központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-
040.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés - zipzár
csere, méretreszabás,
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gipszkartonsz-
erelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés (dryvit rendszerek), tér-
burkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid határidőre, korrekt árakon. Tel.:
20/230-5240.
* SZJA fizetésre kötelezetteknek mellékfoglalkozás. Befektetés és plussz
munka nélkül, rendszeres többletjövedelem törvényesen. Ingyenes tájékoz-
tató. Időpontegyeztetés: tel.: 06/70-281-7111.
* Szobafestés-mázolás-tapétázás. Minőségi munka korrekt áron, bútor-
mozgatással, fóliatakarítással, tisztán. Cégeknek is. Tel.: 20/5944-574,
28/418-591.
* Kőműves-burkoló-ács-munkák vállalása, családi házak építése-felújítása.
Tel.: 30/369-2381.

OKTATÁS
*TOP-TAN: Angol Pre-Intermediate tanfolyam szerdán 18.00-20.15-ig, Pit-
man nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok középiskolásoknak,
egyetemistáknak. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. Tel: 28-423-744, mobil: 30-
224-75-63
*Angol nyelvtanár tanítást, felkészítést, korrepetálást vállal. Tel.: 30/658-
6284.
*ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó - üzletvezető OKJ-s intenzív
képzések indulnak kedvező részletfizetéssel Veresegyházon. Tel.: 06/30-
8577-300.
*Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú csoportunk-
ba. Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar, alkalmi és állandó felü-
gyelet. Jelentkezés: folyamatosan, előzetes bejelentkezés telefonon.
Jegenye Gyermekház, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 57/B. Tel.: 06/30-525-9645.
* ANGOL! Kiscsoportos vagy egyéni órák. Üzleti angol. Nyelvvizsga
felkészítés. Tel.: 414-297 vagy 30/9909-346.
*Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztály-
nak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-537.
Kollarics.
* Ha még nem döntötte el, melyik cégnél kíván jogosítványt szerezni,
kérem hívjon! Számítógépes gyakorlati lehetőség, korrepetálás. Kőrösi
József, magánoktató. Tel.: 20/9661-439.
* Egyetemista hallgató MATEMATIKÁBÓL felvételi felkészítést vagy kor-
repetálást vállal. Tel.: 30/468-3269.
* FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban, szaunahasználattal.
Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó, Szabadság út 43-45. Jelen-
tkezni Hamar Judit testnevelő-úszóoktatónál lehet a 20/582-8397-es
telefonszámon.

TÁRSKERESÉS
* Társkeresés más úton! Külső tulajdonság és belső értékek megismerése
egy személyes találkozással! Segítek megtalálni párját, társát. Érd.:
70/546-2484.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft),
Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi
(500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó. Tel.: 06-209-
390-824.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL, KPM-H
ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók, személyautók, munkagépek,
motorkerékpárok típustól függetlenül. Fékdob, féktárcsa és
túlméretes fékpofaszabályozás. Szerelés igény szerint. GRAND 2100
BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415-966, 20/3303-396.
* 13"-os alufelni, 4 db 60.000 Ft. Golfhoz, Seathoz. Tel.: 70/333-4671.
* 3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 20/9463-112.

* Eladó Mazda 1,5 benzines, 1998 évjárat, Sedan, ezüstmetál,
megkímélt állapotban, fűtött garázsban tartott, 76 ezer km-rel. Tel.:
30/307-4527.
* 1999-es évjáratú, 1.4-es 16 szelepes OPEL ASTRA eladó (szervókor-
mány, ködlámpa, rádiósmagnó). I.ár: 1.650.000 Ft. Érd.: 70/272-1304.
* Eladó 1997-es, Golf III, 1600-as, 101 LE, megkímélten. Klíma, légzsák,
ABS, elektromos első ablakok, rádiómagnó, központi zár, riasztó. Érd.:
20/231-7228.
* Autó és épületklímák tisztítása, szerelése, javítása. Suzuki Swift klíma
eladó. Tel.: 20/9566-527.

ADÁS-VÉTEL
* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, női Tico karóra (3 ezer
Ft), kvarclámpa (4 ezer Ft), Sigma típusú asztali elektromos számológép (5
ezer Ft), 3/4-es, 164/44-es női, barna prémes télikabát (15 ezer Ft), 3/4-
es 38-as méretű női barna, átmeneti bőrkabát (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-
5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulátum
adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.: 30/292-3580
* Eladók: asztali lámpák (500-1500 Ft/db), fehér kerámia kézmosókagyló
(1 ezer Ft), egyégős, piros csillár (1 ezer Ft), fafűrész (500 Ft), 750 W-os
porszívómotor (1 ezer Ft), kerti ásó nyéllel (1 ezer Ft), 160 db 350 x 30 x
22 mm-es tölgy parketta lap (1500 Ft), 2 gurnis, 2,4 m-es fém füg-
gönykarnis (1 ezer Ft), 1 db 4,5 x 9,5 x 470 cm-es padló (1500 Ft). Tel.:
(20) 358-5309.
*Sarok - ülőgarnitúra, ággyá nyitható, ágyneműtartós, fotellal, bordó szín-
ben, megkímélt állapotban eladó. I.ár: 50 eFt. Érd.: 30/532-9793.
*Megkímélt állapotban Rattan ülőgarnitúra eladó, helyhiány miatt. (Kettes,
két egyes + asztal.) Érd.: 30/746-7369.
* Eladó tükrös szekrénysor + hozzáillő bársarokkal + pult. Érd.: 30/4566-
366.
*Svájci, 2 személyes vízágy eladó. Tel.: 30/6230-409.
* Régi faragott íróasztalt vagy szekretert vásárolnék, rossz állapotban is.
Régi állóóra szerkezetet keresek. Tel.: 30/971-7337.
*Gáztűzhely olcsón eladó. Tel.: 28/413-029.
* Kisipari szalagfűrész 90.000 Ft, abrikter 60.000 Ft, kompresszor
30.000 Ft + élezővel, hajtogatóval eladó, egyben, alku nélkül 150.000 Ft.
Tel.: 28/404-565, 20/9236-826.
* Samsung V200 kártyafüggetlen mobiltelefon eladó Gödöllőn. Tartozékok:
csak töltő és headset, plusz kézikönyv. Tel.: 20/251-0057. Ár: 22e Ft.
*500 db új tangó natur cserép eladó. 100 Ft/db. Érd.: 20/585-0056.
* Eredeti Hugo Boss öltönyök 80.000 Ft, ingek 16.000 Ft, farmer 17.000
Ft. Széles választékban, magánszemélytől eladók. Tel.: 70/310-7787.
*Eladó klasszikus stílusú kerek tölgyfa kisasztal (20 eFt), koloniál, állólám-
pa selyem lámpaernyővel (5 eFt), barnás árnyalatú buklé szőnyeg 4x4,5 m-
es (5 eFt). Tel.: 30/518-6199.
*12 mm-es betonvas eladó Gödöllőn. Tel.: 20/9229-650.

ÁLLAT
*2 éves fox terrier kan kutya vagyok, keresek egy hűséges gazdit (társat).
Ingyen elvihető. Tel.: 30/403-5466.

EGYÉB
* Idős úrra és hölgyre ápolást vállalok,takaritással, mosással és vasalással.
8-16-óráig. Tel:403-586
* *GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK* napi 4 órában. Gyermeksz-
erető, vidám, természetű, leinformálható hölgy vagyok. 06 (30) 619-9043;
06 (20) 513-5191
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
*Keresek 9 olyan embert, aki komolyan elhatározta, hogy le szeretne fogy-
ni! Tel.: 20/359-5076, 30/2378-785.
* Idős úrra és hölgyre ápolást vállalok, takarítással, mosással, vasalással.
8-16 óráig. Tel.: 403-586.
* Ha barátai körében jól érzi magát, és meginna néhány italt, de autója mi-
att nem teheti, kérem hívjon. Autóját is, önt is hazaszállítom Gödöllő
körzetébe. Magánsofőr. Tel.: 20/9661-439.
* AKCIÓS LEMOSÓ PERMETSZEREK (490 Ft 30l permetléhez) és talajfer-
tőtlenítő szerek nagy választékban. Kapálógépek, kerti szivattyúk, elektro-
mos és benzines fűnyírógépek árusítása, garanciális és garancián túli sz-
ervizelése. Kószó János Mezőgazdasági Boltja. Gödöllő, Szabadság út 28/b.
Tel.: 28/419-051.
* Most kellene éhezés nélkül karcsúsodni! Kérem hívjon: 30/9738-734.
Ugyanitt mellékállás lehetőség.
* 2 db, keveset használt gyermek BMX-kerékpár eladó (fekete és lila). Tel.:
30/529-7869.
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Tímár Zsolt már az égi sakktábla örökös mezõ-
in játszik tovább. Meghalt. Élt 36 évet, ebbõl a
harminchat évbõl más emberi mértékkel 60 évet
szentelt szeretett sportjának, a sakknak. Zsolt
életében senki és semmi más nem létezett, csak
a sakk. Fiatalon kapcsolódott be a gödöllõi sakk-
életbe, de hamarosan kivívta magának azt a meg-
becsülést, hogy Õ vegye át a szakosztály irányí-
tását.

Tevékenysége során, a tartósan a megyebaj-
nokságban vegetáló csapatból élcsapatot vará-
zsolt. A csapat 1997-ben feljutott az NB II.-be.
Két év múlva azt megverve az NB I. B-be jutott,
2002-ben pedig az NB I. B-s csapatbajnokságot
megnyerve feljutott az ország legjobb 12 csapa-
ta közé. Sajnos ez a dicsõség nem tarthatott csak
egy évig, mivel a profi sakknak nem volt anyagi
támogatója.

A felsorolt eredmények felülmúlhatatlanok
maradnak, ezzel Zsolt a gödöllõi sporttörténetbe

örök idõkre bevéste a nevét, jóllehet ezekért el-
ismerésben nem részesült. Számára az igazi el-
ismerést a gyerekek jelentették. Született peda-
gógiai adottságokkal tanította a gyerekeket sak-
kozni, és nevelte õket a jóra. Nem véletlen, a
szülõk aggodalom nélkül engedték el vele gye-
rekeiket egy-egy hétre az ország különbözõ
pontjain zajló sakkversenyekre. Irányításával
felpezsdült a sakkélet az iskolákban is. Tanítvá-
nyai közül a Török Ignác Gimnázium diákjai si-
kert sikerre halmoztak. Éveken keresztül a me-
gye legeredményesebb iskolája volt. A megyei
diákolimpiai döntõket rendre megnyerték. Meg-
számolhatatlan azoknak a korosztályos díjaknak
a száma, melyeket Zsolt tanítványai a legkülön-
bözõbb versenyekrõl elhoztak. Zsolt általában a
korosztályos iskolás csapatokkal együtt négy
csapatot irányított, versenyeiket szervezte, ed-
zéseket vezette, gyerekekkel foglakozott min-
den ellenszolgáltatás nélkül. Éjjelente pedig a

számítógép mellett ült, internetezett, hogy a ta-
nítványai számára információkhoz jusson. Ezt a
terhelést gyenge szíve nem bírta el. Egy korosz-
tályos gyerekversenyrõl hazatérve, sakkügyben,
telefonálás közben érte a halál. Életét a gödöllõi
sakkozásnak áldozta, soha nem fogjuk elfelej-
teni, emlékét megõrizzük. Zsolt, nyugodj béké-
ben!                                                              Farkas József

Tímár Zsolt (1969-2005)
„S úgy fogok majd otthon meghalni, Mint egy kö-
lyök, Akinek tréfa volt az élet, És ok nékül pihenni
tér meg.“ (Ady Endre)

Már csak három idegenbeli mérkőzés,
jobban mondva már csak kettő van hát-
ra, hisz e hét hétfőn Törökszentmiklósra
utaztak Bikáink. 

Ugyan Lódi Tomi talpsérüléssel bajlódik, Mada-
rász (Madi) Jani pedig betegeskedik (fulladt erõ-
sen, meg ilyenek), tehát nem a legerõsebb csapat-
tal tudtunk felállni a Fáklya együttese ellen, de a
realitás mégis a mi gyõzelmünket jósolta. A ma-
tematika kegyetlen sportág. Axiómák, definíci-
ók, szintézis, avagy játékosok, csapatjáték, gól-
különbségek. Nyernünk kellett.

Ja, és esetleges gyõzelmünkkel tartjuk 11 pon-
tos elõnyünket, mely 4 fordulóval a vége elõtt
már csak matematikai esélyt ad ellenfeleinknek a
végsõ elszámolásnál.

A találkozót az elejétõl a végéig egy precízen
védekezõ hazai csapat és mérnöki pontossággal
megtervezett gödöllõi akciók jellemezték, me-
lyek be-betaláltak, de az arány számszakilag
gyenge volt. Magyarul a tervezési fázis megfe-
lelõ, míg a kivitelezési felejthetõ volt. Az elsõ
félidõben 22 kapuralövésünkbõl 8 érett góllá (a
végén ez 43/16 volt). Hát persze 8:1-gyel fordul-
ni dicséretes, de eddig a gól/kapuralövés arány
50 százalékhoz közelített. Ez jelen esetben ugye
nem volt ennyi, s a második félidõben a jelzett
arány tovább romlott. Mondjuk a két félidõ, ered-
ményét tekintve szimmetrikus volt, de a végcél
ugye nem ez. Azért jövök arányokkal, mert a
Csömör ellen e hét pénteken megrendezésre ke-
rülõ kupavisszavágón minden helyzet kihaszná-
lására szükségünk lesz. Örömteli viszont, hogy
Sinya ismét kezd magára találni, négy góljával a
mérkõzés egyik legjobbja volt. A hétfõi mér-
kõzés a letisztult hengerforma diadala volt tehát. 

Ne feledjük: március 25-én pénteken este 8
órakor a Csömör elleni kupavisszavágóra kerül
sor, ahol kétgólos hátrányt kell ledolgoznunk. 

Az elmúlt időszak a folyamatos ver-
senyzés jegyében telt vívóink életében
és gyönyörű eredmények születtek: hat
gödöllői vívó indulhat a héten kezdődő
linzi világbajnokságon: Benkő Réka és
Nagy Petra női kard, Gáll Csaba, Géme-
si Csanád férfi kard, Gémesi Tekla női
tőr és Benke Balázs férfi tőr fegyverne-
mekben.

Az évi világkupa versenyek sikerei után elérke-
zett az egyik legfontosabb verseny: a Kadet
Magyar Bajnokság. A tavalyi jó eredmények
után itt is esélyesek voltak a GEAC-osok mind
tõrben, mind kardban. Az edzõk is nagy remé-
nyeket fûztek tanítványaik teljesítményeihez,
hogy az elsõ három hely egyikét megszerezzék.
A végeredmény: ha aranyat nem is hoztak haza,
de 2 ezüstöt és 4 bronzérmet szereztek a mie-
ink. Nõi kardban a 16-os táblán négy gödöllõi
került össze, ahol a vb-esélyesek nyertek. Ben-
kó Réka biztosította helyét a válogatottban,
Nagy Petrának klubtársát, Gáspár Szilviát kel-
lett legyõznie, és ezzel az asszóval õ is kijutott
Linzbe. Az egyéni eredmények alakulása tehát:
3. Nagy Petra, 5. Gáspár Szilvia, 6. Benkó Ré-
ka. Csapatban a négy közé jutásért nem okozott
gondot a Nagykanizsa csapata, a döntõbe jutá-
sért viszont már egy sokkal erõsebb Honvédot
kellett megverni. A lányok magabiztosan telje-
sítettek, 45:32-re gyõztek, de ez a mérkõzés ki-
vette erejüket, így a Vasastól kikaptak. Az
ezüstérem így is a csapattagok nyakába került:
Benkó Réka, Berczel Nóra, Gáspár Szilvia, Ke-
lemen-Csiki Tünde és Nagy Petra vehette át a
második helyért járó érmet edzõik, Kurucz Ba-
lázs és Subert László megelégedésére.

A férfi kardban Gémesi Bence hosszú sérülés
után tért vissza a pástra, de így is megszerezte
az ezüstérmet. Sokaknak példaképül szolgálhat
akaratereje és szorgalma, a sok kihagyás elle-
nére is ragyogó eredményt produkált. Gáll Csa-
ba bronzéremmel megerõsítette a kadet ranglis-
tás elsõ helyét és a vb-n való részvételét. Csapat-
ban a tavalyi aranyérem után némiképp csaló-
dást okozott az idei bronzérem de a csapatta-
gok: Gáll Csaba, Gémesi Bence, Kovács Ben-
degúz és Nagy Ákos, valamint edzõjük, Navar-
rete József is reálisnak ítélték az eredményt.

A férfi tõrözõk is remek formában voltak, két
érmet is szereztek. Egyéniben Benke Balázs 3.
lett, s ezzel biztos kijutó a linzi vb-re, míg Stei-
ner Dániel (91-es korosztályú!) az 5. helyen
végzett. Csapatban is sikerült a bronzérmet el-
hozni edzõik, Fekete Gábor és Kurucz Balázs
örömére. A csapat tagjai: Benke Balázs, Galam-
bos Gábor, Liszkai Márton, Steiner Ádám és
Steiner Dániel voltak. Ezekkel az eredmények-
kel a vidéki egyesületek közül a GEAC lett a
legeredményesebb, az összetettben dupla pont-
számot hoztunk. Reméljük, a világbajnokságon

is folytatják vívónk ezt a hagyományt, hiszen
történelmi esemény, hogy hat gödöllõi vívónak
sikerült a linzi vb-re kijutnia.

Az V. HUNIBER Kupán, mely egyben Los
Angeles-i olimpikonunk emlékére a XVI. Ben-
kõ Tibor Emlékverseny is, megerõsítették he-
lyüket a világbajnokságra utazó vívók. A junior
nõi tõr 48 indulójából Gémesi Tekla a 6. helyet
szerezte meg, és ezzel jogot nyert a vb-n való
részvételre. Edzõje: Németh Zsolt.

A férfi tõrcsapat a legjobb négy között az

MTK-tól kapott ki 45:20-ra, a 3. helyért vívott
csatában pedig a Törekvéstõl. Azonban a 4.
hely is szép eredmény, ha figyelembe vesszük,
hogy csapatunk csak kadet és újonc korú vívók-
kal állt fel: Benke Balázs vb-résztvevõ, Kovács
Márk, Somogyvári Gábor és Steiner Ádám. Ed-
zõjük Fekete Gábor.

Férfi kardban 3. Gémesi Csanád, 5. Csjer-
nyik Balázs lett. A négybe jutásért Gémesi Csa-
nád a nagy riválist, Hamar Balázst megverte,
de a döntõbe jutásért taktikai hiba miatt kika-
pott a BSE-s Polgár Somától. A férfi csapat,
melynek tagjai Csjernyik Balázs, Gáll Csaba,
Gémesi Bence, Gémesi Csanád, Juhász László
voltak, Szigetszentmiklós csapatát szoros mér-
kõzésben megverték, majd az elsõ helyen ki-
emelt Vasas került sorra. Úgy tûnt, a Vasas el-
húz, de 40:32-nél Gémesi Csanád folyamatosan
vitte be a találatokat és ellenfele, Nagy Pál,
csak egy-egy tussal tudott erre válaszolni.
44:44-es eredménynél az utolsó, határesetnek
számító akciót a zsûri a GEAC ellen ítélte, így
már csak a harmadik helyért küzdhettek fiaink.
Az UTE ellen is gyönyörûen vívtak, így a
bronzérem lett az övék. Edzõ: Navarrete József.

A junior nõi kard egyéniben a 4 közé jutásért
egymással küzdöttek meg a GEAC-os lányok.

Benkó Réka megverte Berczel Nórát, õt viszont
Nagy Petra gyõzet le. A 4-es döntõben Benkó
Réka kikapott az UTE-s Minda Szilviától, aki
így Nagy Petrával (aki megverte a Vasasos Lu-
czóti Zsófiát) került össze. Itt a rutinosabb Min-
da végig vezetve nyerte meg a versenyt. Nagy
Petra az ezüstérem mellé, mint legjobb GEAC-
os, különdíjat is kapott a támogató GÉV-Huni-
bertõl, Gödöllõ városától és a Benkõ családtól.
Edzõje, Kurucz Balázs méltán gratulálhatott si-
keréhez. Csapatban viszont a lányok megsze-

rezték az aranyérmet.
Rögtön elõdöntõt
vívhattak, mivel elsõ
helyen voltak
kiemelve. A BSE csap-
atát fölényesen, 45:23-
ra verték meg, a dön-
tõben a Vasassal rend-
kívül szorosan ala-kult
a verseny. Az elsõ négy
mérkõzés után 20:19-
re vezetett a Va-sas,
amikor az addig is re-
mek formában telje-
sítõ Berczel Nóra
megfordította a mér-
kõzést. Ezután mind-
három lány megnyerte
hátralévõ asszóit, így
45:33-ra fölényesen
nyerték a junior csapat-
bajnokságot. Tagok:
Benkó Enikõ, Benkó

Réka, Berczel Nóra, Gáspár Szilvia, Nagy Pe-
tra. Edzõik: Kurucz Balázs és Subert Lász-ló.
Drukkolhatunk ví-vóinknak és izgulhatunk
értük a héten. A Linz-ben rendezett világba-
jnokságra 42 magyar fia-tal utazik és ebbõl 6
gödöllõi. Sok sikert kívánunk nekik!

Az elmúlt hét eseménye volt még a lengyel-
országi Wroclawban a 92-93-as korosztálynak
rendezett verseny, ahol a fiú tõr 118 indulójából
Tolnay Gábor a 8. lett, a lányok közül pedig Ri-
mán Dorottya szerezte meg a 8. helyet. A 94-
95-ös indulók közül pedig Tóth Gabriella a 7.
helyen végzett. Edzõ: Fekete Gábor.Z. Kárpát

Kadet ob; V. Huniber Kupa, Benkő Tibor Emlékverseny és a junior ob

Sikeres szerepeltek a gödöllő vívók

HETI SPORT
Március 26.
Labdarúgás: NB III. Pétervására – Pe-
likán FC 15.30 
Március 31.
Diákolimpia–Kézilabda IV. kcs. fiú
Dabas, 10 óra

TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG ISASZEGEN

szombati játéknapok, 2×20 perces játékidõ
nevezési díj: 20.000.- Ft/csapat
Részletek: Tokai Norbert (06/70-283-0588)

Futsal NB II.

Újabb K.O.

GFK: Molnár D. – Szente (3), Vígh (1), Si-
monyi (4), Kis (1) – Tóth Sz., Baranyai,
Farkas (3), Varga L (2)., Jackes Gil, Tóth Gy.
Edzõ: Nahóczki Attila

Fáklya SE – Gödöllõi Futsal Klub 2:16 (1:8)
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VENDÉGLÕS-

DINASZTIA
ELLENBEN NEM ABBA

ZORRO RÓMAI 1000
NEHÉZSÉGI

GYORSULÁS

NÉVELÕ TILTÓSZÓ BÓR S. I. T.

NEM SZELÍD 1 3 4

MEDÁLJAI HELYRAG

NÉMA

CÁPA!
ÉGTÁJ

HEVESI KÖZ-

SÉGBE VALÓ

LÁBAINAK JÁ-

RÓFELÜLETEIN

GRAMM

BECÉZETT

ILDIKÓ

BELGA

AUTÓJEL

SAJTÓ, MAI

LATIN KIF.
DOKTOR

AB OVO RÓMAI 5 IGEKÖTÕ

VELE

SZEMBEN

ÁLLÓVÍZ,

FORDÍTVA

ÁLLATI

LAKÓHELY

VELENCEI

CSÓNAKOS

KICIPELT …-ÓRÁIG

ÍME NÉMA LÁZ!

NYELVTANI

FOGALOM
S A TÖBBI

ÉS
SZOLM.

HANG
SUGÁR

… MESTER

(FESTÕ VOLT)

FILANTRÓP
BÚVÁR

BETÛI!
MERÉSZ REDÕNY

EME

KÖZTEHER

CSOKIFAJTA RÓMAI 51 DÉL

BÁTORKODIK NAGYON FÉL
SZÕNYEGET

RÁZZ!

ÚTELZÁRÓT

ÉSZAK

UGYANOTT,

RÖV.
TEMPUS

ÉGTÁJ
KIEJTETT

BETÛ

HIDEG

ÉVSZAKRA

KETTÕS-

BETÛ

SZINTÉN

NEM
RÓMAI 1

NITROGÉN MUTATÓSZÓ

NEM

ÉREZNÉD

A TAGJAIDAT
5 HELYRAG OXIGÉN

KETTÕS-

BETÛ

Á

2
KEVERVE

KÉRI!

NÉMÁN

RÁDOBOK!

HAMLET

HANGJAI!

PRINCÍPIUM

TONNA

„A”

NAPFÉNYBEN

MÚLT IDÕ

JELE

RÁÉRVE

KEVERVE!

NÉVELÕ LÉTEZZ! KÉRDÕSZÓ

KIEJTETT

BETÛ
ÁLLÓVÍZ IZOMKÖTÕS

ENGEM,

ANGOLUL J

RÓMAI 50

ÜZLET L G

Környei Paula: Nagypéntek

Beküldési határidõ: 2005. március 31.

A 9. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Megint beszélünk, s csak beszélünk / A

nyelv mozog, s a kéz pihen / Azt akarják, hogy
Magyarország/ Inkább kofa, mint hõs legyen“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû
utalványát nyerték: Gergely Péter, Szent
János u. 38., dr. Hollóssy Tamásné, Dalmady
Gyõzõ u. 5.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
elõadására 2 fõ részére belépõt nyert: Tur-
kovich György, Munkácsy M. u. 7.

Az Önkormányzatiság Fejlesztéséért
Alapítvány ajándékát nyerte: Deme István-
né, Szabadság tér 17.

A Városi Filmszínház kedvezményekre
jogosító klubkártyáját nyerték: Jónás
Ádám, Kiss József u. 11., Széles Ágnes, Kõ-
rösi Cs. S. u. 18.

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Központba a József Attila Stúdió Színházte-
rem megnyitójára!

Bemutatjuk: József Attila (1905–1937)
JÓZSEF ATTILA – NÉMETH KRISTÓF
JÓZSEF JOLÁN – PÉCSI ILDIKÓ
IDŐUTAZÓ – DR. GÉMESI GYÖRGY

Szerkesztõ-rendezõ: Pécsi Ildikó érdemes, kiváló mûvész

Helszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Idõpont: 2005. április 3., 18 óra

A belépõjegy ára 200 forint. Ezen kívül fogadunk el adományokat is, amelyeket a József Attila Alapít-
vány (Gödöllõ kulturális életében aktívan szerepet vállaló ifjúság segítésére) számára ajánljuk föl. Je-
gyek a mûvelõdési központban kaphatók.


