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A magyarok kedvenc királynéjának név-
napja ma is ünnep városunkban. Az idei
esztendőben három napon keresztül a
megszokottnál is több rendezvényen em-
lékeztek Erzsébet királynéra. A már ha-
gyományos szavalóverseny és az Erzsé-
bet-parkban álló szobornál, valamint a ki-
rályi kastélyban történő megemlékezés
mellett az idei esztendőben egy olyan
személyt is köszönthettünk Gödöllőn,
akinek neve egybeforrott Sisivel. A még
ma is világszerte nagy sikerrel vetített
Sisi-filmekben Ferenc Józsefet alakító
Karlheinz Böhm péntek este a királyi kas-
télyban nagyszabású gálaesten vett
részt, melynek apropójául az szolgált,
hogy a háromrészes filmet ötven évvel
ezelőtt mutatták be.

A Sisi-filmek Ferenc Józsefe a Királyi Kastélyba
látogatott múlt hét pénteken, ahol a Menschen für
Menschen (Emberek az emberekért) nevet viselõ
alapítványának számára rendeztek jótékonysági
estet. A ma 77 éves egykori színész etióp felesé-
gével érkezett városunkba, hogy az etióp emberek
sanyarú sorsán enyhíthessen. A gálaesten mintegy
2 millió forint gyûlt össze.

Karlheinz Böhm 1928-ban született, Bécsben.
Németországban és Ausztriában nevelkedett,
apja, Karl Böhm híres karmester volt. Bár sokat
zongorázott, a zenészi pályához csak operarende-

zései kötötték. A világhírû filmrendezõ, Rainer
Werner Fassbinder hívta fel a figyelmét a munká-
jából eredõ társadalmi felelõsségre. Fassbinder
halála után utazott Etiópiába, s immár több mint
20 éve gyûjt pénzt az afikai ország lakóinak meg-
segítésére. Eddig csak német nyelvterületen gyûj-
töttek, hogy iskolát és kórházat építsenek. Most
elõször Magyarországon is, és talán nem véletlen,

hogy a jótékonysági gálának éppen Gödöllõ volt a
helyszíne, és az sem, hogy éppen Erzsébet-nap
elõtt. A királyi kastélyban csaknem hat évet töltött
a magyarok egykori népszerû királynéja. A Romy
Schneiderrel együtt forgatott Sisi-filmek elsõ ré-
szét éppen 50 évvel ezelõtt mutatták be Németor-
szágban.

(folytatás a 3. oldalon)

Sztárvendéggel emlékeztünk

Erzsébet-napok Gödöllőn
Tisztelt Polgárok!

Gödöllõ Város Képviselõ-testülete 

2005. november 24-én, csütörtökön
18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart

Az ülés helye:
Városháza földszinti nagyterme

Napirend:
Tájékoztató a Gödöllõi Királyi Kastély

perspektíváiról
Elõterjesztõ: Révész T. Mihály ügyvezetõ igazgató

Ezúton is kérem a város lakosságát, a hely-
ben érdekelt lakossági és más szervezetek

képviselõit, hogy a témával kapcsolatos köz-
érdekû kérdéseiket, javaslataikat a közmeg-

hallgatáson tegyék fel. A témát követõen mód
van más témához kapcsolódó közérdekû

kérdések és javaslatok felvetésére is.

Tisztelettel, dr. Gémesi György sk.

Felhívás
A 2006/2007. tanévre a Török Ignác Gimnázi-
umba jelentkezõ diákoknak és szüleik számára:

– Tájékoztató szülõi értekezlet 2005. de-
cember 7-én, szerdán 17 órától az iskola au-
lájában. A megjelenés a késõbbi elõkészíté-
sekhez fontos.

– A felvételi eljárást megelõzõ írásbelire a
jelentkezési lapok leadási határideje 2005.
december 9.

Lux Ádám és Götz Anna a kastélyban
tartott megemlékezésen
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A hét végén beköszöntött hideg ellené-
re, az érintett területen élők közül töb-
ben is fontosnak tartották, hogy része-
sei legyenek a Kazinczy lakótelep, vala-
mint a Csokonai utca és környékének a
napokban elkészült felújított és most
megépített útjainak átadásán.

– A Kazinczy lakótelep útjainak rendbetételére
30 millió forintot biztosított az önkormányzat –
mondta Gémesi György polgármester a szalag-
átvágást megelõzõ ünnepélyes pillanatokban.
Az útprogramról szólva elmondta, az elmúlt
évek alatt sikerült eljutni oda, hogy a csatorna-
hálózat kiépítése után, jövõre a pormentes utak
száma a városban elérheti a kilencven százalé-
kot.

A Kazinczy lakótelepen új burkolatot kaptak
az utak és a parkolók, és új útburkolati jeleket
festettek fel. Emellett a kõzúzalék helyett mart
aszfalt került a garázssor elé, és a munkaügyi
központ mögötti területre. A körzet önkormány-

zati képviselõje, Guba Lajos mindvégig figye-
lemmel kísérte a munkálatokat:

– Nagy öröm számomra, hogy megújultak a
lakótelep útjai. Az elmúlt idõszakban folyama-
tosan együtt dolgoztunk a kivitelezõvel és az itt
lakókkal, akik végig kitûnõ partnerek voltak,
észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a
munkát.

Az itt élõk nevében
Pecznik Jánosné mon-
dott köszönetet a fej-
lesztésért, amellyel sok-
kal komfortosabbá vál-
tak az életkörülmények
az itt lakók, közlekedõk
számára:

– Tudjuk jól, hogy ha
valahol felújítják az utakat az együtt jár a for-
galom növekedésével. Ezt már az elmúlt napok-
ban is megtapasztaltuk. Ennek ellenére, sokkal
jobban érezzük magunkat. A felújítás elõtt már
nagyon rossz állapotban volt az útburkolat. Ha
a kora reggeli, vagy az esti órákban elment egy
autó a házunk elõtt, biztos, hogy felébredtem,
mert úgy zörögtek a csatornafedelek. Ez most
végre megszûnt.

A Királytelepen sokak álma vált valóra azzal,
hogy elkészült a Csokonai, a Dembinszky és az
Észak utca térsége. A burkolt utak mellett a víz-
elvezetõ rendszer is megépült, amely a júliusi
felhõszakadás után kiemelt jelentõségû az itt
élõk számára. Szerencsére az idõjárás kedvezõ
volt az elmúlt hetekben, így már kizárólag a
gépkocsi-beállókon dolgoznak a szakemberek.

Ezeknek a rendbetételét folyamatosan végzik,
ha az idõjárás gátat szab a munkálatoknak, ak-
kor tavasszal folytatják. 

A Csokonai utca végén áthúzott nemzeti szí-
nû szalagot Gémesi György és Kis Antal önkor-
mányzati képviselõ közösen vágták át, és da-
rabjait szétosztották az  utca lakói között. Pintér
István örömmel tette el az útátadás emlékét:

– Sokat bosszankodtunk az elmúlt években,
sokszor mondtuk, ez az út soha nem készül el.
Azután amikor láttuk, hogy csinálják, nagyon
örültünk. Én nagyon sok emberrel beszéltem az
itt lakók közül, mindenki meg van elégedve. A
fõpróba majd az elsõ nagy esõ lesz, akkor vizs-
gáznak majd az utak is és az árkok is.

Az idõjárástól függõen a VÜSZI munkatársai
továbbra is dolgoznak az utakon. Legutóbb a
Gábor Áron utcán végeztek felújítást. A
Városházától a Petõfi térig tartó útszakaszt a
parkolási bevételekbõl újították fel.

(b.j.)
Fotók: a szerző

Útátadások a Kazinczyn és a Királytelepen

Öröm a lakóknak

Ne féljetek! Bár most a sötétség uralkodik el
egyre inkább napjainkon, de ez a sötétség,
mely elõfeltétele annak, hogy minél nagyobb
fényre, hogy minél na-
gyobb világosságra éb-
redjünk.

Eljött immár az ád-
venti idõszak, elõttünk
van ádvent négy vasár-
napja, az Úr eljövetelére
való felkészülés idõsza-
ka.

Ádvent a mi tava-
szunk. Az egyház tava-
sza, a hívõ emberek ta-
vasza, de azok tavasza
is, akik semmit sem tudnak errõl a tavaszról. 

„Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból“
– írta Pál apostol a rómaiakhoz intézett leve-
lében. Így folytatta: „Hiszen üdvösségünk kö-
zelebb van, mint mikor hívõk lettünk. Múló-
ban az éjszaka, a nappal közel. Vessük le hát a
sötétség tetteit, s öltsük magunkra a világos-
ság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint
nappal…“

Ne féljetek tehát. Ne bújjatok el az éjszaka
leple alá, hogy ott ki-ki a maga reménytelen-
ségében, melybe bezárkózott, egyedül töp-
rengjen, sírva sirassa a múltat, reszketve vár-
ja, mit hoz a jövendõ.

A jövendõ azt hozza, amit elõkészíttek ma-
gatoknak. Mert a ti mennyei Atyátok, a mind-
annyiunk Atyja, azoké is, akik semmit sem
akarnak tudni Róla, akik közönyösen mit sem
gondolnak Rá, vagy éppen a legnagyobb hatá-
rozottsággal elutasítják maguktól, készíti már
számunkra, számotokra, mindannyiunk szá-
mára a beteljesülés óráit.

Talán nincs senki, még ha cseppet sem ér-
dekli, hogy miért teszi, aki karácsonykor
gyertyát ne gyújtana. Talán nincsenek sokan,

akik ne tekintenének örömmel az egyre szapo-
rodó ádventi lángokba.

Négy gyertya, négy vasárnap, négy fény. Ez
az ádvent. Mintha lépegetnénk e növekvõ fé-
nyek által valahová.

Az öröm, a hír, a megdicsõülés eszköze a
fény. A hírvivõ örömmel
kel útra, fáklyát visz a
kezében, fut, egyre gyor-
sabban fut, és boldogság
tölti el, mikor eléri cél-
ját.

Hiszen azért ment,
hogy odajusson, a cél-
hoz, s megossza, amit
hozott, az ott várakozók-
kal. Az Üdvözítõre vá-
runk mindannyian, azok
is, akik ennek még a

gondolatát is elûzik maguktól.
És megnyílik az ég, és harmat hull alá az

egekbõl, és mit sem válogat közöttünk, sze-
gény, gyenge, tévelygõ halandók között,
árasztja áldását, válogatás nélkül, mivel bõ-
ven fakad, mivel korlátlanul árad, és jut belõle
mindenkinek.

Aztán ott állunk majd a karácsonyfa mel-
lett, a betlehemi jászol együgyû kis figurái
mellett, ki hol, hite szerint, meg lehetõségei
szerint, mert gondoljunk azokra, akiknek
nincs lehetõségük sem az egyikre, sem a má-
sikra, de mégis, nekik is eszükbe jut, hogy ka-
rácsony van, a szeretet ünnepe.

Itt az ádvent, induljunk el tehát a szeretet
ünnepe felé, hétrõl hétre, mind több fénnyel
kívül, s mind több fényességet gyújtva bent, a
szíveinkben is. A legnagyobb találkozásra me-
gyünk, az üdvösséggel való találkozásra, a
Reménnyel való találkozásra.

Ne féljetek. Ne bizonytalanodjanak el lép-
teitek. Bármit láttok, és bármit tapasztaltok, és
bármit éreztek, ûzzétek el a kétségeket, és hal-
adjatok tovább. A Megváltó vár benneteket.

N. A.

Ádvent

A Gödöllői Református Líceum hatodikos fiúi és lányai, akik az előrehozott érettségi
lázában égnek, nem is sejtették, hogy egy elsőséget már kivívtak: szalagavató ünnep-
ségükkel kezdődött a báli szezon városunkban. Az előttünk álló hétvégén újabb
gödöllői iskolák kapcsolódnak be a táncos rendezvénysorozatba.

Meghívó
Tisztelettel meghíjuk Önt,

családját és barátait

2005. december 4-én, vasárnap 16
órakor a Premontrei Szent Norbert

Gimnázium aulájában

„A Nemzeti Együvé Tartozás
Napjának“

alkalmából tartandó
ökumenikus istentiszteletre,

és az azt követõ
gyermekkórusok mûsorára.

Fővédnök:
dr. Sólyom László köztársasági elnök

Védnökök:
Kósa Ferenc (MSZP), Lázár János

(Fidesz), Mécs Imre (SZDSZ),
Sisák Imre (MDF)

Köszöntőt mond:
dr. Gémesi György, Gödöllő város

polgármestere,
a rendezvény házigazdája

Fellépnek: a Farkaslaki Schola Cantorum Ré-
gizene Együttes (Erdély), a dunaszerdahelyi
Kodály Zoltán Iskola gyermekkórusa (Felvi-
dék), a beregszászi Zeneiskola gyermekkórusa
(Kárpátalja), a zentai gyermekek (Vajdaság), a
gödöllõi Erkel Ferenc Általános Iskola gyer-
mekkórusa, valamint Vincze Lilla

A Kazinczy körút

Gémesi György és Guba Lajos

A Csokonai utca

A Gábor Áron utca

Kis Antal és Pintér István
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(folytatás az 1. oldalról)
– Édesapám, szerintem, legrosszabb álmában

sem gondolta, hogy fia nem zenész lesz – mondta
Karlheinz Böhm. – Sokat zongoráztam, de nem
töltötte ki igazán az életem. Zenei tanulmányaim-
nak mégis sok hasznát vettem, amikor késõbb ope-
raelõadásokat rendeztem. Bár több mint ötven
filmben játszottam, egyik sem lett olyan ismert,
mint a Sisi. Ötven éve, amikor forgattunk, termé-
szetesen másképp látták a császári párt, romanti-
kus egymásra találásuk meghatotta a nézõket. Kí-
váncsi lettem volna, mi történik, ha Romy Schnei-
der vállalja a további forgatást, és eljutunk a csá-
szárné életének kevésbé sikeres életszakaszához,
fia halálához. Romy nemet mondott, s bármennyire
tiltakozott Sisi szerinte negédes figurája ellen, ez a
szerep immáron örökre elválaszthatatlan tõle. Õ
tiltakozott, teherként nehezedett rá. Engem nem
érintett meg ennyire. Még sok további európai és
amerikai filmben játszottam, majd komoly színpadi
szerepeket vállaltam el. Ez utóbbiak közül Lear
király állt hozzám a legközelebb.

Etiópiában eddig száz iskola épült segítségével.
Életébõl csaknem negyedszázadot áldozott eddig
arra, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, szak-
mát tanuljanak, és megismerjék a szülõföldjükön a
földmûvelés fortélyait, hogy minél kevesebben

haljanak éhen. Afrikában több mint hatszázan dol-
goznak az alapítvány céljainak megvalósításáért.
Alegfõbb segítõje felesége, Almaz Böhm.

A gödöllõi gálaest valamennyi közremûködõje,
szereplõje, köztük a Korfu szigetérõl érkezett nép-
táncegyüttes is ingyen lépett fel. A világhírû Bécsi
Filharmonikusok Schrammeln kamaraegyüttese
is, akik a bécsi hauireigerek hamisítatlan Ferenc
József-kori hangulatát idézték fel mûsorukkal.

Sisi-szobor:
koszorúzás

Az Erzsébet-
parkban a királyné
szobránál minden
esztendõben név-
napjához legköze-
lebbi vasárnap tar-
tanak megemléke-
zést, a királyné em-
lékét ápoló szerve-
zetek. Vasárnap dél-
után a megszokott-

nál jóval többen vettek részt a meg-emlékezésen,
ahol Walleshausen Gyula történész mesélt Erzsé-
bet királynéról, majd a szobornál Gö-döllõ város
önkormányzata, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht.,
az Erzsébet Királyné Alapítvány, a Sisi Baráti kör
és a Gödöllõi Királyi Kastély Barátainak Köre
helyezte el a tisztelet virágait. A koszo-rúzást
követõen a királyi kastély dísztermében Ge-rõ An-
drás, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója
beszélt – rendhagyó módon nem Erzsébet király-
nérõl, hanem a kevésbé népszerû – Ferenc József-
rõl. Az egykori uralkodó 175 évvel ezelõtt szüle-
tett. Gerõ András elõadásában egy kötelességtudó,
rendszeretõ, áldozatkész embert mutatott be az ér-
deklõdõknek. A történész kiemelte, ezen az Erzsé-
bet-napon nem csak a királynéra, és a jeles évfor-
duló kapcsán az egykori uralkodóra nyílik lehetõ-

ség emlékezni. November 20-án ünnepli ugyanis
születésnapját Habsburg Ottó, az utolsó trónörö-
kös, Gödöllõ díszpolgára, aki kisgyermekként még
találkozott Ferenc Józseffel.

Az elõadást követõen Édes, szeretett lelkem
címmel Ferenc József és Erzsébet királyné magya-
rul eddig még nem publikált leveleibõl hangzottak
el részletek Götz Anna és Lux Ádám elõadásában.

Szavalóverseny: megosztott első hely
A selejtezõket követõen múlt hét szombaton

rendezték meg az Erzsébet-napi szavalóverseny fi-
náléját a gödöllõi Királyi Kastély dísztermében.
Az idei verseny sorrendben a 11. volt, s a szerve-
zõk úgy döntöttek, hogy a hagyományos szavala-
tok mellett idén már – hagyományteremtõ szán-

dékkal – megzenésített prózai mûvekkel is készül-
hettek a fiatalok.

Az öttagú zsûri – melynek Pécsi Ildikó színmû-
vésznõ volt az elnöke, s tagja Kovásznai Szász
Gergely színész, Barta Katalin, a zeneiskola taná-
ra, Horváth Zoltán, a Gödöllõi Fiatal Mûvészek
Egyesületének vezetõje, valamint Gloserné Szabó
Györgyi, a Gödöllõi Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ igazgatónõje volt – az elsõ korcso-
portban nem tudott dönteni, így az elsõ díjat meg-

osztva ítélte oda Tóth Benedeknek és Bense Ákos-
nak. A második korcsoportban Szöllõsi Péter, a
harmadikban pedig Szarka Dorottya lett az elsõ.

I. korcsoport (10-12 év): 1. Tóth Benedek
(Premontrei Szent Norbert Gimnázium, felkészítõ
tanár: Egyed Nóra) és Bense Ákos (Szent Imre
Katolikus Általános Iskola, felk.: Weidl Beatrix) –
megosztva, 2. Kupi Szabolcs (Premontrei, felk.:
Egyed N.), 3. Takács Delani (Petõfi Sándor Ál-
talános Iskola, felk.: Sassné Fábián Tünde)

II. korcsoport (13-14): 1. Szöllõsi Péter (Ha-
jós Alfréd Áltatálos Iskola, felk.: Nagyné Heltai
Katalin), 2. Lakatos Norbert (Damjanich János
Általános Iskola, felk.: Bacskóné Mile Mária), 3.
Chelemen Dávid (Erkel Ferenc Általános Iskola,
felk.: Majorné Miklósi Gyöngyi)

III. korcsoport (15 évestõl): 1.: Szarka
Dorottya (Török Ignác Gimnázium, felk.:
Zorkóczyné Kárpáti Zsófia), 2. Kovács Dorottya
(Török I. G., felk.: Tormáné Udvardi Ágnes), 3.
Buzási Katalin (Madách Imre Szakközépiskola,
felk.: Fogarasi Verona)

Megzenésített vers kategóriában mindkét elõa-
dás oklevélben részesült: Ella Orsolya (Török I.
G., felk: Elláné Papp Katalin), illetve a Frédéric

A „Margita 344,2“ Turisztikai és Sport
Egyesület megalakulása óta – az 1990-
es évek elejétől – az egészséges élet-
módra nevelést tűzte ki zászlajára. A
csoportosulás fő tevékenysége a ter-
mészetjárás és a szabadidősportok
művelésének népszerűsítésére irányul,
legyen szó gyalogos-, kerékpáros vagy
vízi túrázásról, illetve barlangjárásról.
Az egyesület eddig három alkalommal
nyerte el Pest megye legjobb szabad-
idős egyesületének járó díját, idén pe-
dig az országos díjra terjesztették fel
őket. Erről, valamint a Bécs-Budapest
maratoni futás eseményeiről beszél-
gettünk az érintettekkel.

Elsõként Pálffy Tibort, az egyesület elnökét
kérdeztük az elmúlt idõszak történéseirõl.

– Mindenekelõtt el kell mondanom, hogy na-
gyon büszkék vagyunk arra, hogy erre a nem
mindennapi, országos díjra jelöltek minket. A
korábbi, háromszori Pest megyei elismerés is
hatalmas eredménynek tekinthetõ egy vidéki
egyesület életében, de ez az országos felterjesz-
tés azért kicsit meglepett minket. Nem gondol-
tuk volna, hogy ennyire figyelemmel kísérik a
tevékenységünket.

– Mitõl lehet egy egyesület ennyire sikeres?
– Mindenekelõtt attól, hogy fanatikus embe-

rek alkotják. Olyanok, akiknek lételeme a moz-
gás, a sport; így sok mindent ez alá tudnak ren-
delni. A másik tényezõ, ami elengedhetetlen a
sikerességhez, az a munkamegosztás. Mint egy
manufaktúrában, itt is részfeladatok tartoznak
bizonyos emberekhez. Mindenkinek megvan a
konkrét feladata. Ez segít és segített hozzá min-
ket ahhoz, hogy eredményesen szerepeljünk a
különbözõ versenyeken, illetve, hogy sikerült
felzárkóznunk a nagy múlttal rendelkezõ turisz-
tikai egyesületekhez.

– Nemrégiben jubileumot ünnepeltek...
– Igen, november 7-én ünnepeltük az egye-

sület 10 éves fennállását. Ennek kapcsán a Ba-
konyba, Pénzesgyõrbe látogattunk el, ahol egy
kellemes túrázással ünnepeltük meg az elmúlt
tíz esztendõt.

– Kicsit személyeskedve elmondhatjuk: Ön
számtalan maratoni versenyen vett részt, rá-

adásul az idei Bécs-Bu-
dapest Maratont roller-
rel teljesítette. Két héttel
ezelõtti lapszámunkban
errõl már nyilatkozott,

de arról még nem, hogy a jövõben milyen tervei
vannak...

– Természetesen nem hagyok fel a futással
egy percre sem. Jövõre 3-4 maratont terveztem
be, persze ehhez rengeteget kell edzeni az em-
bernek. Már számtalan meghívásom van, így
biztosan ott leszek április 23-án, a londoni ma-
ratoni futáson is. De mint említettem, ehhez
rengeteg munkára van szükség. Ha teljesíteni
akarom, akkor hetente 30 kilométert kell ma-
gam mögött hagyni. Ez nem hangzik soknak, de
ha az egész évet vesszük, akkor már nem cse-
kély mennyiségról van szó.

A Bécs-Budapest Maraton egyetlen egyéni-
ben induló gödöllõi résztvevõje Kerékgyártó
Péter volt, aki – most már elárulhatjuk – beírta
magát a szupermaraton törénelmébe. Hogy mi-
vel? Hát azzal, hogy legfiatalabbként, 19 éve-
sen teljesítette a 352 kilométeres távot.

– Hogyan jut el valaki oda, hogy egy ilyen
versenyen eredményesen részt tudjon venni?

–  Elõször is sportolni kell. Mind az iskolá-
ban, mind hobbiszinten. Ezek számomra adot-

tak voltak. Késõbb, a nagynéném hatására –
akik jónevû tájfutó volt – kezdtem komolyab-
ban venni a sportot. 

– Ez mikor következett be?
– Körülbelül három éve. Ekkor találkoztam a

„Margita 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület
két kimagasló tagjaival, Pálffy Tiborral és Kris-
tóf Zsolttal, akik érzékeltették, hogy nekem eb-
ben a csapatban van a helyem. Valahogy így in-
dult a sportkarrierem, ha lehet ilyet mondani...

– Menyi idõt igényelt a felkészülés erre a
hatalmas távra?

– Nem keveset. Minden áldott nap legalább
25 kilométert kellett lefutnom. Lehetett esõ
vagy sár, rekkenõ meleg, teljesítenem kellett az
elõírt mennyiséget. Már 2003-tól készültem er-
re a megmérettetésre, de igazán csak a követ-
kezõ évtõl kapcsoltam rá. Megtervezett edzés,
tudatos felkészülés; ezek nélkül képtelen lettem
volna végigfutni ezt a majd 500 kilométert.

– Volt valami elvárás a teljesítménnyel kap-
csolatban?

– Magamnak annyi célt tûztem ki, hogy vé-
gigfussam a távot. Ez sikerült, sõt, a 31 indu-
lóból a tizenhatodik helyen fejeztem be a ver-
senyt. Remélem, jövõre még jobb eredménnyel
zárok.

– Ezen kívül, még az ultratávfutásban is in-
dulni akar...

– Igen, ez így van. Ennél a sportágnál napon-
ta 60-200 kilométer között kell teljesíteni, ami
nagyon nagy igénybevétel. Ha viszont sikere-
sen fel tudok készülni, akkor olyan nagy gond
nem lehet. Ez mellett persze a Bécs-Budapest
Maratont is újra meg fogom próbálni.

Természetesen a margitások csapatban is
képviseltették magukat ezen a a távon, de ami
kicsit meglepõ, az az, hogy nõi szakágban vág-
tak neki az aszfaltrengetegnek. Az öt lány vi-

szont egyáltalán nem vallott kudarcot; rendkí-
vüli akaraterõrõl tett tanúbizonyságot. Ezzel
kapcsolatban Dvorszki Judittal beszélgettünk.

– Egy nagy álmunk valósult meg azzal, hogy
a Bécs-Budapest szupermaraton futóversenyen
részt vehettünk. Az ötfõs csapatbõl Farkas Ga-
bi már tavaly is képviseltette magát; számtalan
kellemes emlékkel gazdagodott, így rábeszélt
minket is, hogy idén csatlakozzunk hozzá. Egy
ideig hezitáltunk, de aztán rábólintottunk. Be-
vallom õszintén, hogy nem bántuk meg.

– Amatõrökként hogyan érezték magukat a
versenyen?

– Jobbat el sem tudok képzelni. Hihetetlen
magas színvonalú volt az ellátás végig. Akár a
szállodáról, akár a versenykörülményekrõl be-
szélünk, csak a legelismerõbb szavakat tudom
mondani. Ráadásul biztos vagyok benne, hogy
a csapattársaim is hasonlóan gondolkoznak
ezekrõl a dolgokról.

– Önöknél is felmerül a kérdés: milyen volt a
felkészülés?

– Rendkívül sokat jártunk ki a GEAC-pályá-
ra futni, erõsíteni, amikor csak lehetett. Szá-
munkra csak egy cél lebegett a szemünk elõtt,
az, hogy végigfussuk a távot. Ez szerencsére
akadálymentesen sikerült is. Csapatban a 16.
helyen végeztünk, ami azt hiszem, hogy nem
rossz teljesítmény. Ha minden jól megy, akkor
jövõre – a megszerzett tapasztalatok birtokában
– még kiemelkedõbb teljesítménnyel szeret-
nénk zárni az évet. (r.k.)

Start két lábon és két keréken

Margitások maratonja

A fiatal szavalók

Almaz és Karlheinz Böhm

Bola Ilona, Greif Károlyné,
Dvorszki Judit

Kerékgyár tó
Péter és Pálffy
Tibor
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Adventi kastélynapok 
Esti hangversenyek

Dec. 10., barokk színház: „Célébrons
sans cesse…“ „Ünnepeljünk szünet nél-
kül…" - Az Ensemble DOLCE e FURI-
OSO régizene együttes és Kónya István
lantmûvész karácsonyi koncertje (3000
Ft)
Dec. 11., díszterem: Klasszikus est - a
Gödöllõi Szimfonikus Zenekar hang-
versenye (felnõtt 1500-, diák, nyugdíjas
1000 Ft)
Dec. 17., barokk színház: A barokk zene
gyöngyszemei. A Marquise Együttes
kosztümös elõadása (3000 Ft)
Dec. 18., díszterem: A Hot Jazz Band ka-
rácsonyi koncertje (2500 Ft)
A programok 19 órakor kezdõdnek.

www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

Tel.: 410-124

Kedves
Olvasóink!

A mézeskalács illata, színe, íze, omlása
olyan otthonosságot, derűt hord magá-
ban, mint talán egyetlen más sütemé-
nyé sem.

A mézeskalács boldog családról tanúskodik.
Csak családban, s nem akármilyenben, boldog
családban készítenek mézeskalácsot. Olyan-
ban, amelyben a nagymama nem hiába várja az
unokáit. Melyben az édesanya maga köré gyûjt-
heti apróbb, nagyobb gyermekeit.

A mézeskalács elsõsorban a gyermekeké.
Együtt csinálhatjuk velük. Õk, a gyermekeink
örvendeznek változatos formáinak, majszolják
vagy ropogtatják önfeledten.

Hogy megsokszorozódhassék a mézeskalács
adta öröm, most készítésének egészen különle-
ges módjaival ismerkedhetünk meg egy mézes-
kalácsos könyvbõl. Majdnem azt írtam recept-
könyvbõl, de ez a munka több, mint receptek
gyûjteménye.

Olyan formákat láthatunk benne, mint amilye-
neket esetleg még csak Jancsi és Juliska láthatott

a mesebeli mézeskalács házikóhoz érve. 
Mézeskalács dobozok, A favágó kunyhója,

Aranyozott gyömbéres mézeskalács korona,
Középkori lovagvár, Mézeskalács mackók, Ék-
szerrel díszített elefántok, Noé bárkája, s… Á,
itt van: Jancsi és Juliska házikója…

Nem tévedés, mindezek megalkothatók mé-
zeskalácsból, s le is írják megfelelõ részletes-
séggel, hogy hogyan.

A felsoroltakon kívül még sok másnak az el-
készítési módját is olvashatjuk, „egyszerû“ pu-
szedlikét, tallérokét, s nem állhatom meg, hogy
a bõ választékból ki ne emeljem: létrehozható
mézeskalácsból ádventi koszorú és karácsonyfa
is. Úgy ám. Hogy karácsonyfadísz is, azt nem is
kéne említenem, az csak természetes.

De képzeljék el, építhetõ mézeskalácsból ka-
rácsonyi házikó is. Ez zárja a könyvet, s bevall-
hatom, nekem leginkább ettõl állt el szemem-
szám. Hó borítja a házikó tetejét, jégcsapok
lógnak le az ereszérõl, havas fácskák állnak kö-
rülötte, s persze hó borítja a talajt is. Mibõl,
mibõl?! Fehér marcipánból.                             -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A mézeskalács illata

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
PROGRAMJAI

NOVEMBER 26., 10 ÓRA: Horváth Judit
növendékeinek hangversenye (zongora)
NOVEMBER 27., 17 ÓRA: HÁZIMU-
ZSIKA: Közremûködnek: Láng Gabriella –
zongora, Juniki Spartakus – hegedû, Neczné
Alapi Katalin – brácsa, Simonova Jaroszlava
– cselló (Bach, Mozart mûvek)
NOVEMBER 29., 18 ÓRA: Buka Enikõ
növendékeinek hangversenye (furulya, oboa)
NOVEMBER 30., 17 ÓRA: Vargáné Korch-
ma Fruzsina növendékeinek hangversenye
(fuvola)
DECEMBER 1., 17 ÓRA: Tóthné Borovy
Klára növendékeinek hangversenye (fuvola)
DECEMBER 2., 17 ÓRA: Székely Judit
növendékeinek hangversenye (furulya)
DECEMBER 3., 10 ÓRA: Philippné Lege-
za Judit növendékeinek hangversenye (zon-
gora)

Gáspár István Plébános kezdeménye-
zésére egy régi álom teljesült Mária-
besnyőn: Krisztus Király ünnepén meg-
szólalt a kegytemplom tornyában az új
harangjáték (Krisztus Király ünnepe
mindig az egyházi év utolsó vasárnap-
ján van, ami idén november 20-án volt,
az új egyházi év mindig az első adventi
vasárnappal kezdődik). 

Az idõsek, a régi gödöllõiek – máriabesnyõiek
még emlékezhetnek rá, hogy a háború elõtt volt
már Máriabesnyõn harangjáték, csak a háborút
követõen eltûnt. 
Aki kíváncsi az új harangjátékra, meg szeretné
hallgatni, annak reggel 6 és este 10 óra között,
valamelyik „egész órakor“, pontosabban elõtte
2 perccel, óra 58 perckor a Máriabesnyõi Kegy-
templom közelében kell tartózkodnia. Minden
egész órában szól a harang a templom tornyá-
ban, és ezért van a harangjáték 2 perccel elõbb,
hogy a két harangszó ne zavarja egymást.

Napközben a „Boldogasszony Anyánk“ dal-
lama hallatszik (Mielõtt Kölcsey Ferenc: Hym-

nusza lett a magyar Himnusz, ezt tisztelték a
hazánk fiai himnuszukként!). Reggel 6 órakor a
„Jézus életem, erõm, békém…“ kezdetû öku-
menikus „taizei“ énekkel kezdõdik a nap, dél-
ben a lourdesi (Lourdes: dél-franciaországi Má-
ria kegyhely) Ave Maria – Üdvözlégy Mária –
dallamait halljuk. Este 7 órakor a „Te vagy földi
éltünk vezércsillaga…“ kezdetû régi magyar
Mária ének harang hangjai csendülnek fel, míg
a napot este 10 órakor a „Te vagy a fény, a szí-
vemben Jézus…“ kezdetû taizéi ének dallama
zárja. 

Vasárnap és ünnepnap délelõtt 9 és este 6
órakor az ünnepnek megfelelõ ének dallamait
hallhatják a szentmisére igyekvõk, vagy az arra
járó érdeklõdõk. Remélhetõleg nemcsak a má-
riabesnyõi híveknek, hanem minden gödöllõi
polgárnak, arra járó zarándoknak és turistának
kedves színfolt, szívet melengetõ érzés lesz, ha
ezt a kis harangjátékot meghallgatja. Örüljön
velünk Mindenki, hogy Gödöllõ városa és a
Máriabesnyõi Egyházközség ismét gazda-
godott, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is!

K.A.

Máriabesnyői Kegytemplom

Harangjátékkal gazdagodva 

November 13-án, a zeneiskola hang-
versenytermében meleg teával, apró-
süteménnyel fogadtak bennünket. Az
újraéledő házimuzsika keretén belül
első alkalommal barokk és reneszánsz
zenét hallhattunk. A házigazda a Gö-
döllői Renaissance Consort volt, akik
pompás játékukkal megidézték ne-
künk e korok hangulatát. Az együttes
tagjai: Buka Enikő (furulyák), Fodor
László (furulyák, csörgődob), Kósáné
Szabó Beáta (gitár), Tóthné Pataki Ani-
kó (cselló).

Fodor László hangszerelésében hallhattuk töb-
bek között Vivaldi: Négy évszak címû mûvé-
nek részleteit, valamint Bach zenekari szvitjei-
bõl az Air és a Badinerie tételeket. A koncert
második felében reneszánsz táncok és dalok
csendültek fel. Az együttes tagjai négyszólamú
éneklésükkel még színesebbé tették az egyéb-
ként is színvonalas mûsort. Ezt a közönség

meglepetéssel és kitörõ tapssal fogadta.
Fülünkön kívül szemünket is elkényeztették,

hiszen szokásukhoz híven korhû ruhákban lép-
tek fel. A kellemes hangulatot emelte a Tóth
Zsuzsi által készített szép barokk árnykép a fa-
lon, és kedves kínálása különleges teákkal.

Örömmel fogadtuk a Házimuzsika újraéle-
dését, melyet a Pest Megyei Önkormányzat
Kulturális Alapjának támogatása tett lehetõvé.

Ajánlom mindenkinek, akik szeretnek zenét
hallgatni, régi ismerõsökkel találkozni, újakat
szerezni, beszélgetni, finom teákat inni, láto-
gassanak el a koncertekre.

A következõ zenei összejövetelre november
27-én vasárnap, 17 órakor kerül sor. A koncert
elõadómûvészei: Juniki Spartakus (hegedû),
Neczné Alapi Katalin (brácsa), Simonova
Jaroszlava (gordonka), Láng Gabriella (zongo-
ra) és Balogh Ferenc (fuvola). Bach, Mozart és
Debussy mûvei csendülnek fel.

Soldevila Kata

Barokk és reneszánsz dallamok

Házimuzsika teaházzal...

A Continuo-Gödöllõ Alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA
1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A
492.876 forint egy részét tanítványaink megyei
és országos versenyeken való részvételére és az
Év növendéke díj fedezetére használjuk. A fela-
jánlás nagyobb részét tartalékoljuk egy többmil-
liós hangversenytermi zongora vásárlására. E
vásárlás támogatására köszönettel várjuk továb-
bi támogatásukat az OTP-nél vezetett
11742049-20313005 számú számlára, és tiszte-
lettel kérjük a SZJA 1%-ának felajánlását a jövõ
évben is. Adószám: 18665044-1-13
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November 23-án búcsúztak a gödöl-
lői temetőben az életének 71. évé-
ben, november 9-én elhunyt dr. Ko-
csis Károly egyetemi tanártól, a
GATE 1990-96-ig kétszer megválasz-
tott rektorától.

Kocsis Károly tekintélyes és karakterisztikus
személyisége volt városunk tudományos és
kulturális közéletének. Példát adott az idõk
megkívánta fejlõdés elõtti alkotó útnyitásra,
a modernitás európai követelményeihez tör-
ténõ értõ igazodásra, a mindezek sikeres
végigviteléhez nélkülözhetetlen emberi tar-
tásra. Csodált életereje és energiái segítettek
életre hívni a jelenkori agrárcivilizáció hazai
seregszemléjét, a Gödöllõ hírnevét is öreg-
bítõ OMÉK-et. Energikusan segítette a Kárpát-
medence magyarságának egymásra találását, a
nemzetrészek között keletkezett mûveltségi
szakadék felszámolását a külhoni távoktatás
megszervezésével és olyan egyedülálló ered-
ménnyel, mint amilyen a magyar diákok világ-

találkozója volt. Ezernyi fiatal vitte el vala-
mennyi kontinensre városunk béke- együttmû-
ködés és szeretetüzenetét. Kocsis Károly embe-
ri, okos és értékes életet élt. Sûrû idõkben.

Ismét a piacon várja az Aranyka-
pu a vásárlókat december 1-től
24-ig. A pavilonokat folyamato-
san állítják, valamennyi árusító
hely elkelt már, negyvennégy ke-
reskedő kínálja a portékáit a ka-
rácsonyi vásárban. 
Az ajándékok beszerzésére min-
den nap lehetőség nyílik, hétvé-
gén is várják a vásárlókat. A házi-
asszonyok számára bizonyára
nagy segítség, hogy már a nyitástól
beszerezhetik a karácsonyi asztalra
valókat, ugyanis ekkortól megkezdő-

dik az élő hal árusítás is. December 1-
jére már a karácsonyi díszkivilágítás
is elkészül.                                                          -j-

Nyitásra készül az Aranykapu
Halál az úton

November 17-én, 17.50 órakor T. Mihály, 55
éves gödöllõi lakos egy busszal szállított mun-
kásokat, amikor Kartal és Aszód között, a saját
forgalmi sávjában elgázolta J. István 66 éves
aszódi lakost, aki a helyszínen életét veszette.
Az ügyben a további eljárást a gödöllõi Rendõr-
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya
folytatja.

Őszi közlekedésbiztonsági nap

2005. november 12-én, 7 óra és 14 óra között
rendezték meg a már hagyományossá vált – a
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Gödöllõi
Kirendeltsége és a Gödöllõi Rendõrkapitány-
ság Baleset-megelõzési Bizottsága által kö-zö-
sen szervezett – közlekedés-biztonsági napot.

A Gödöllõ, Haraszti u. 2/a. szám alatti vizs-
gálóállomásra 78 gépjármû érkezett, amibõl 57
autó felelt meg a jogszabályban elõírt mûszaki
állapot kritériumainak. A többi 21 gépkocsi
sajnos nem volt megfelelõ mûszaki állapotban!
A fõ hiányosságok általában a fékberendezé-
sek, a világító illetve jelzõberendezések hibái-
ból, az idõsebb jármûveknél pedig a korrózió
által okozott problémákból tevõdtek össze. Né-
hány kocsinál a gumiabroncsok voltak rossz ál-
lapotban.

A fenti számadatokból az vonható le, hogy
minden negyedik autó nem megfelelõ mûszaki
állapotban indul neki a télnek!

Kérjük Önöket, hogy saját és embertársaik
életének, testi épségének, anyagi javaiknak vé-
delmében nézessék át gépjármûveiket, és
amennyiben azon hibákat, hiányosságokat
találnak a szakemberek, gondoskodjanak azok
megjavításáról, pótlásáról! Gondoljanak arra,
hogy egy kisebb anyagi ráfordítással a téli meg-
változott út- és látásviszonyoknak megfelelõen
biztonságossá tehetik jármûveiket, és a kará-
csonyi ajándékokra szánt pénzüket nem az ösz-
szetört autójuk javítására vagy rosszabb eset-
ben kórházi kezelésre kell majd költeni.

Polgárőrség: Megszaporodtak a
gépkocsirongálások
Megelőzhető lett volna

Az utóbbi idõben jelentõsen megszaporod-
tak városunkban a gépkocsirongálások. Mint
azt a Gödöllõi Polgárõr egyesület vezetõjétõl,
Gallyas Attilától megtudtuk, elsõsorban Mária-
besnyõn, az egyetemi területen és az Õz utca
környékén történtek rongálások.

– Milyen jellegû rongálásokat követtek el?
– Jellemzõen a gépkocsitükröket, a hátsó

lámpa világítótesteket, és a gépkocsik ablakait
törték be. Volt olyan gépjármû, amelynek
egyetlen egy ép ablaka nem maradt. Mindemel-
lett több helyen a kapukra felszerelt elektromos
csengõket is leverték.

– Mit tudnak tenni, a hasonló esetek elkerü-
lése érdekében?

– Lehetõségeink szerint ezen a területen, de a
város többi részében is fokozottabban odafi-
gyelünk, és az eddigieknél gyakrabban já-
rõrözünk. De emellett nagyon fontos, hogy
akiknek erre lehetõségük van, azokat arra kér-
jük, hogy saját érdekükben ne az utcán, hanem
a zárt kertben, vagy a garázsban tárolják gépko-
csijukat. A tapasztalatok szerint ugyanis több
esetben a gépkocsi tulajdonosoknak lett volna
lehetõségük beállni a saját területükre, de ezt
elmulasztották.

– Ezek a bûncselekmények zajjal járnak.
Nem észlelt semmit a lakosság?

– Sajnos, sokszor nem figyelnek fel a külön-
bözõ jelekre. Nagyon sokszor kiderül, például,
hogy a környéken jeleztek a kutyák, de nem
foglalkozott velük senki. Kérjük a lakosságot,
hogy bármi szokatlan, zavaró jelenséget észlel-
nek, jelezzék, hívják a polgárõrséget a 06-20-
9466-185-ös telefonszámon. Ha valaki segít-
séget kér, segítséget is kap tõlünk.

Búcsú dr. Kocsis Károlytól

Október 30-án városunkban üdvözöl-
hettük Magyarország első számú hiva-
tásos énekkarát, a Nemzeti Énekkart,
amely a Gödöllői Szimfonikus Zene-
karral együtt nagy sikerű hangversenyt
adott az egyetem aulájában. A koncert
kapcsán beszélgettünk Antal Mátyás-
sal, az énekkar Liszt-díjjal és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
jével kitüntetett karigazgatójával.

– Karnagy úr, mit illik mindenkinek tudni az
együttesrõl?

– A Nemzeti Énekkar 1985-ben alakult meg,
akkor még Állami Énekkar néven, tehát éppen
idén ünnepeljük fennállásunk 20. évfordulóját.
Én magam 15 éve vezetem az együttest, amely-
nek fõ feladata régen és ma is az, hogy itthon és
határainkon túl a magyar kóruskultúra repre-
zentánsa legyen. 

– Honnan a közös koncert gondolata, egyál-
talán hallottak-e már ezt megelõzõen a Gödöl-
lõi Szimfonikus Zenekarról?

– A kórus élén eltöltött éveim során szakmai
okokból mindig tudatosan törekedtem arra,
hogy a tagokban eleve meglévõ egészséges nyi-
tottságot erõsítsem. Hiszek abban, hogy min-
den új zenekarral, karmesterrel történõ munka
hozzájárul a kórus frissességének megõrzésé-
hez, ezért nálunk nem szokatlan, hogy az or-
szág különbözõ zenekaraival lépünk fel. Igaz
ugyan, hogy ez általában a fõváros, és a vidéki
nagyvárosok hivatásos szimfonikus zenekarait
jelenti, de a hírek a mi szakmánkban is gyorsan
terjednek, így évek óta tudunk a gödöllõi zene-
kar létezésérõl, arról, hogy lehetõségeikhez
mérten micsoda hatalmas fejlõdésen mentek
keresztül, ezért teljes bizalommal néztünk a kö-
zös munka elé, és utólag elmondhatom, hogy

várakozásainkban nem is csalódtunk.
– Hallott már visszajelzéseket, lehet-e

tudni, hogy a kórustagok hogy élték meg
ezt az estét?

– Eltekintve attól a sajnos elég komoly
problémától, hogy a koncertteremben nagyon
hideg volt, ami azért is kellemetlen, hiszen egy
berekedt kórus nyilván nem képes maradandó
mûvészi élményt nyújtani, tulajdonképpen azt
hiszem mindenki számára kellemes élmények-
kel tértünk haza. Eleve fantasztikus érzés volt
látni, hogy milyen sokan jöttek el meghallgatni
a hangversenyt. Egy ekkora városban 7-800
ember óriási közönségnek számít, azt hiszem ez
ékesen bizonyítja, hogy a helyi polgárok meny-
nyire igénylik a színvonalas komolyzenei ese-
ményeket.

– Hogy látja, milyen jövõ várhat a mai kom-
mercializálódó világban az ilyen kisebb zenei
együttesekre, mint a Gödöllõi Szimfonikus Ze-
nekar?

– Ha körülnézek a világban, azt kell monda-
nom, hogy a kérdésében rejlõ pesszimizmusnak
sajnos van alapja. Az emberek manapság – tisz-
telet a kivételnek – elõre elkészített, mestersé-
gesen lebutított konzervkultúrát fogyasztanak.
Részt venni egy alkotás megszületésének ihle-
tett pillanatában, átélni azt az együvé tartozást,
amelyet ez a pillanat mûvész és közönsége kö-
zött megteremt, ezt az érzést sajnos egyre keve-
sebben ismerik, és mivel nem ismerik, nem is
keresik. Ennek a folyamatnak a megfordításá-
ban van szerepe az olyan nívós kulturális
együtteseknek, mint amilyen a gödöllõi zene-
kar is. Áldozatos munkájuk minden erkölcsi és
anyagi támogatást megérdemelne. Rá kellene
már ébredni, hogy egy település közösségének
életminõsége nem csak tárgyiasult, megfogható
dolgokkal jellemezhetõ, ugyanilyen fontos az
ott élõk lelkületének, gondolkodásának maga-
sabb szintre emelése is. Mindent egybevetve
azért én mégis optimista vagyok, az értékválsá-
gok elõbb utóbb elrendezõdnek, a fejekben újra
rend lesz. Csak túl késõ ne legyen…             Cs. T.

Ismertek a gödöllőiek

Nálunk jártak...
Nem érte váratlanul a hét elejére be-
köszöntött havazás a VÜSZI munkatár-
sait.  A téli a hóügyelet már november
15-én megkezdte működését.  
A csúszásmentesítést meghatározott rend sze-
rint végzik, kétmûszakos rendszerben. Hétfõn
már hajnalban megkezdték az utak tisztítását.
Elõször a buszpályaudvart, a belvárost és a bu-
szok útvonalait tették rendbe, majd a délelõtti
órákban csúszásmentesítették a város aszfaltos
útjait. A stabilizált és földutakon csak akkor vé-
geznek munkát, ha azt a nagyobb hóesés indo-
kolttá teszi. Jegesedés esetén homokszórást vé-
geznek az utakon. Hétfõn munkába állt a
VÜSZI négy sószórója,  és ügyeletben van a két
tolólapos jármû is. December végére bõvül a je-
lenlegi jármûpark, megérkezik az ötödik sószó-
róval és tolólappal ellátott gépjármû is.

Lezárták a gyalogos-
forgalom elől a királyi
váró főbejáratát. 
A vasútállomásra ér-
kezőket kerítés fo-
gadja, és egy útba-
igazító tábla, amely
arról tájékoztatja az
utazni szándékozó-
kat, hogy az épületbe
az állomás felőli ol-
dalról lehet bejutni.

Információink szerint a
fõbejárat lezárását az épü-
let homlokzatának és osz-
lopainak állapota tette
szükségessé, mivel azok
állapota megromlott, fokozott az omlásveszély. 

Az épület a MÁV tulajdonában van, rendbe-
tétele természetesen az õ feladata, ám úgy tud-
juk, erre jelenleg sajnos nincs elegendõ pénz-

összeg. Az épületbe, a jegypénztárakhoz a
lezárás alatt az állomás felõli bejáraton juthat-
nak be az utazni szándékozók, a nyitvatartási
rend szerint.                                                             -jk-

Rendőrségi hírek

Gépkocsirongálások ismét

AA KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN 
IKERGARÁZS EGYIK IKERGARÁZS EGYIK 

FELE KIADÓ!FELE KIADÓ!
ÁR:ÁR: 15 EZER FT/HÓ15 EZER FT/HÓ

TELEFON: 06-20/458-2002TELEFON: 06-20/458-2002

Felkészült a télre a VÜSZI

Havas Gödöllő

Életveszélyessé vált a homlokzat

Mi lesz veled királyi váró?
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Ügyeletek

ORVOSI ÜGYELET 18-08 óra között,
valamint hétvégén. Tel.: 430-655.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Nov. 21-28-ig: Máriabesnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749. 
Nov. 28-dec. 5-ig: Medicina, Dózsa György út
12. Tel.: 410-251.
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllõ,
Dózsa György út 38. Tel.: 410-302, 20/937-
6375.PAX Temetkezési Iroda, Gödöllõ, Dózsa
Gy. u. 35. Tel: 28/430-856, 30/634-3723.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Nov. 26-27.: dr. Sebesztha László. Veresegy-
ház, Vásárhelyi u. 8. Tel.: 06/30-974-8301.

Recept

Adventi gesztenyepogácsa

Hozzávalók: 35 dkg gesztenyepüré, 8 dkg mar-
garin, 4 tojás sárgája, 20 dkg porcukor, 1 tasak
vaníliás cukor, 1 csapott evõkanál liszt, 10 dkg
baracklekvár.
Elkészítés: A margarint habosra keverjük és
állandó keverés mellett egyenként hozzáadjuk a
tojássárgákat, majd a cukrot, a vaníliás cukrot.
Végül hozzákeverjük a burgonyanyomón  áttört
gesztenyemasszát és a lisztet. Az egészet jól
összedolgozzuk. A gesztenyés masszából
kisebb pogácsákat formálunk és a sütõpapírral
kibélelt tepsire tesszük, és kb. 15 perc alatt 180
fokon megsütjük. Ha kihûlt, a papírról leszed-
jük, és kettõt-kettõt összeragasztunk a barack-
lekvárral, majd porcukorral megszórjuk.
Finomabb, ha egy napig állni hagyjuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

– HIRADÓ, BENNE: ÚTÁTADÁSOK

– BESZÉLGETÉS PLACID ATYÁVAL A GULÁ-
GON TÖLTÖTT IDÕRÕL (III. RÉSZ)

ZUZI CSEMEGE 
Gödöllõ Szt. János u. 36

Nagy érdeklődésükre való tekintettel
ÚJRA indul sorsolásos játékunk! 

Továbbra is akciókkal, bõvülõ
választékkal várjuk kedves vásár-

lóinkat! Accor services, ENNI – KÉK
és Chéque déjeuner utalványokat 

elfogadunk!
Nyitvatartás: H-P: 6-18, 

Szombat: 6-12; Vasárnap: Zárva

A Gödöllõi Piac Kft. (Gödöllõ, Szabadság út 3.)
pályázatot hirdet a városi piaccsarnok emeletén
lévõ üzlet bérleti jogának megszerzésére – 2006.
január 1-jétõl. A pályázaton a városi piac (269
hrsz.) csarnoképület emeletén lévõ 210 sz. (6. sz.
butik) 4,08 m2 alapterületû üzlet 2006. december
31-ig szóló, bérleti joga szerezhetõ meg, mely
évente meghosszabbítható. Az üzletben iparcikk,
textil, ruházat lábbeli, ajándék, papír-írószer,
kozmetika-illatszer, elektronikai cikkek, sportáru,
sporthorgászati, kempingcikkek, ügynöki tevé-
kenység stb. folytatható. Bérleti díj: 25 100 Ft +
áfa/hó/üzlet (rezsivel). Kaució: 2 havi bérleti
díj/üzlet. A bérlemény megtekinthetõ a piac nyit-
vatartási ideje alatt (7-18-ig, szombaton 7-13-ig)
Gödöllõ Szabadság út 3. sz alatt. 
Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac
ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve a 30/503-
0777 vagy a 28/422-019-es telefonon. A pályázat
benyújtásának határideje: 2005. december 16.
10 óráig. Eredményhirdetés, szerzõdéskötés:
2005. december 19., 9 órakor.              

Gödöllői Piac Kft.

Pályázati hirdetmény
Piac Kft

Az Önkéntes Központ Alapítvány korábban el-
indított egy Képzõk képzése programot, mely-
nek lezáró részeként a képzõk saját élményû
képzéseket tartanak önkéntes menedzsment té-
mában, mintegy kipróbálva az újonnan tanult
módszereket és ismereteket. Ennek keretében
kétnapos, egymással összefüggõ tréninget tart
két képzõ a gödöllõi, és térségében lévõ civil
szervezetek részére. A témák széles skálát ölel-
nek fel a törvényi háttértõl, kötelezettségektõl
kezdve a motivációkon, sikeres együttmûködés
feltételein át a felelõsségi kérdésekig. A képzõk
a megjelent szervezeteket kívánják felkészíteni
az önkéntesekkel kapcsolatos átgondolt straté-
giai döntésekre, az önkéntesek fogadására és az
önkéntesekkel folyó gyümölcsözõ munka mi-
benlétére. Szeretettel várjuk a térségben mû-
ködõ civil szervezetek képviselõit november
30-án és december 7-én, a gödöllõi Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Központban tartandó önkéntes
menedzsment képzésre, melynek helyi szerve-
zõi az Euconsult Alapítvány, a Regina Alapít-
vány és a Mûvelõdési Központ. A részvételi díj
a Gödöllõi Regionális Civil Háló tagjainak
1000 Ft/fõ, a Civil Hálón kívüli szervezetek ré-
szére 2000 Ft/fõ. A képzésen résztvevõk maxi-
mális létszáma 18 fõ, emiatt kérjük, ha érdekli
Önt a fenti képzés, jelentkezzen a 06/30-685
1820-as telefonszámon, vagy az anna@eucon-
sult.hu e-mail címen. A jelentkezéseket érke-
zési sorrendben fogadjuk el. Kérjük, csak ak-
kor jelezze részvételi szándékát, ha mindkét
napon jelen tud lenni.

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

Negyedik alkalommal rendezték meg a
Petőfi Sándor Művelődési Központban
a Roma Kistérségi Ki Mit Tud vetélke-
dőt, mely minden eddiginél több érdek-
lődőt vonzott. A fiatal roma gyermekek
hangszeres zene, prózamondás, mo-
dern tác, és cigánytánc kategóriákban
mérték össze erejüket.

Six Edit, az önkormányat fõtancsáadója kö-
szöntõjében elmondta: Örvendetes dolog, hogy
Gödöllõn és környékén egyre több a mûvésze-
tek területén jártas és tehetséges gyermek. A te-
hetségek kibontakozására irányuló erõfeszíté-
seknek a bõrszíntõl és hovatartozástól függet-
lennek kell lenniük, hiszen csak így tud egy te-
lepülés tehetséges embereket kitermelni ma-
gából. Olyan fiatalokat, akik a jövõben méltó-
képpen tudják képviselni városunkat a külön-
bözõ megmérettetéseken.

A 152 fellépõ megítélésében a zsûrinek (dr.
Bükkfalvy Beatrix, Oláh József, Guba Lajos, dr.

Juhász István és Törpényi Sándor)
nem volt könnyû dolga; nem kevés he-
zitálásába került, amíg kialakult a vég-
sõ sorrend. Az énekesi én táncos pro-
dukciók annyira elnyerték Oláh József

zsûritag tetszését, hogy elhatározta, Gödöllõn is
felkarolja a tehetséges fiatalok további képzését
(jelentkezés Balogh Gyulánál, a Gödöllõi Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat elnökénél, il-
letve Kubatov Jánosnál).

HELYEZETTEK:
Hangszeres zene: 1. Gáspár Sándor (Gödöl-

lõ, Petõfi Sándor Általános Iskola); 2. Szita Bé-
la (Tura).

Vers és próza (8 évesek): 1. Kolonics Niko-
letta és Kacsuk Ádám (Gödöllõ, Petõfi Sándor
Általános Iskola); 2. Korsós Péter (Gödöllõ,
Petõfi Sándor Általános Iskola); 3. Szita Brigit-
ta (Gödöllõ, Petõfi Sándor Általános Iskola)

Vers és próza (10-14 évesek): 1. Lakatos Ti-
bor (Damjanich János Általános Iskola); 2. La-
katos Norbert (Damjanich János Általános
Iskola); 3. Bangó Patrícia (Damjanich János
Általános Iskola).

Cigány tánc: 1. Roma Tücsök Tánccsoport
(Tura) és a Nagybaracskai Sükösdi Táncegyüttes.

Roma Kistérségi Ki Mit Tud

Gödöllői fölény
Civil sarok

Önkéntesek

TANULÁSI LEHETŐSÉG
INGYEN!

A Kontakt Alapítvány szervezésé-
ben ingyenes, könnyűgép-kezelő
tanfolyam indul, gödöllői szék-
hellyel férfi munkanélküliek szá-
mára.

Amit ajánlunk:
– piacképes, OKJ-s szakmai végzettség
– elméleti tudás átadása, szakmai gyakorlati
tanfolyamrésszel kiegészítve  
– Teljeskörû ingyenesség biztosítása

Amit elvárunk:
– 8 általános iskolai végzettség
– mûszaki érdeklõdés

A JELENTKEZÉS LEHETÕSÉGEI

TÁMASZ-PONT IRODA (GÖDÖLLÕ

MÛVELÕDÉSI KÖZPONT SZABADSÁG ÚT 6.)
Hétfõtõl-Csütörtökig 9-15 óráig

Telefon: 06-28-514-121; 06-20-263-5565

A GÖDÖLLŐI POLGÁRI SZERVEZŐDÉS 

szeretettel meghívja Önt a
következő, filmvetítéssel 

egybekötött rendezvényére

„MAGYAROK SZOVJET FOGSÁGBAN – AVAGY
EMLÉKEZZÜNK A MALENKIJ ROBOTRA
ELHURCOLTAKRÓL“

Előadó: DR. STARK TAMÁS történész
Időpont: 2005., november 28., hétfő, este 6 óra

Helyszín: a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ rendezvényterme
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Télen a szobanövények sokszor beteg-
nek tűnnek, pedig csak az új körülmé-
nyekre reagálnak. Ezek a reakciók a
napfénnyel, hőmérséklettel, páratarta-
lommal, öntözéssel és tápanyagellá-
tással vannak összefüggésben.

Ebben az idõszakban sok szobanövény hullatni
kezdi leveleit. Sok esetben a levélcsúcs is bar-
nulni kezd. A levélhullást okozhatja a hirtelen
hõmérsékletváltozás, a gyenge fényviszonyok,
esetleg éppen a túlöntözés, míg a csúcs barnu-
lás általában a páratartalom csökkenésének kö-
szönhetõ. De levélcsúcs-, levélszélbarnulást
okozhat még sok egyéb hatás is, mint például a
talaj sófelhalmozódása, a kártevõk.

Ilyenkor kevés a napfény, így fontos a nö-
vény helyének megválasztása. A fényhiány tü-
nete a hajtások kifakulása és a növény felnyur-
gulása, görbülése. A déli és a nyugati fekvésû
ablakok a legvilágosabbak. Lehetõleg ezek kör-
nyezetében tartsuk növényeinket. Nem szabad
zsúfoltan tartani õket, mert ezzel is kevesebb
fényhez jutnak.

Ha a növényt tüzetesen megvizsgáljuk, ész-
revesszük a kártevõket. Ha nincs jele kárte-

võknek, ellenõrizni kell a virágföldet. Levél-
hullással reagál a növény akkor is, ha túl hideg
helyen tartjuk, vagy ha teleltetés alatt túlöntöz-
zük. Sok esetben növényünk egyszerûen lan-
kadni kezd, hiába figyelünk oda az öntözésre.
Télen legjobb kézmeleg vízzel öntözni.

A só felhalmozódás só kiválások formájában
szemmel is jól látható. Ilyenkor használjunk az
öntözéshez desztillált vizet. Csökkentsük a táp-
oldatok felhasználását. Ha súlyos a helyzet a
növényt ültessük át.

Az öntözésnél vegyük figyelembe, hogy a
növény a vizet a talajból veszi fel, ezért nem
mindegy hogy tömörödött a virágcserép talaja,
vagy aprómorzsás. Jó szerkezetû, morzsás ta-
lajba ültessünk. A túlöntözés jele a levélhullás,
barnulás, a hervadás.

A növény növekedésével a gyökérrendszer is
növekszik és ha nem ültetjük megfelelõ méretû
edénybe, a gyökér „kinövi a cserepet“. A gyö-
kerek összetekerednek, gubancolódnak a hely-
szûke miatt, a talaj szinte kifogy a növény alól.
Ilyenkor sem elegendõ oxigén, sem elegendõ
víz nem jut a gyökereknek, ezért a növény her-
vadni kezd.

Besnyői Gazdaáruház

A„nyomott orrú“ fajták közé tartozik a pekingi pa-
lotakutya. Valamikor régen a kínai elõkelõségek
kedvenc fajtája volt. A múltja állítólag több ezer
éves, de csak annyi bizonyos, hogy már 1500 év-
vel ezelõtt Kínában élt a parányi öleb. Tibetben és
Kínában számtalan mûtárgyon
látható az oroszlán, mint a bátor-
ság, az erõ és a hatalom jelképe.
Az oroszlántartás azonban meg-
lehetõsen nehézkes vállalkozás
lett volna, így az ókori Egyip-
tomhoz hasonlóan, ahol a papok
oroszlánok helyett macskákat
tartottak, Kínában a kis orosz-
lánkutyák vették át a hatalmas ra-
gadozók helyét. Legendák szerint Buddhát sok ap-
ró oroszlán vette körül, melyek veszély esetén óri-
ási oroszlánokká változtak és megvédték urukat.

Európába elsõként Marco Polo hozta hírét e ki-
csi, aranyszínû kutyának. Az elsõ törpekutyák állí-
tólag a Tang-dinasztia idõszakában (618-907)
bukkantak fel a pekingi császári palotában, és talán
Mandzsúriából származtak. Általunk ismert for-
mája a mandzsu Csing-dinasztia idõszakában
(1644-1912) alakult ki. Cu-hszü, Kína utolsó öz-
vegy császárnéja szinte szabályos fajtaleírást ha-
gyott ránk a pekingi palotakutyáról. Volt olyan
idõszak, hogy a Tiltott Város palotáiban több ezer
kutyácska élt, 4000 eunuch gondozta õket. Az
egyik elsõ, Európába került barna szukát Dunne
tábornagy ajándékozta Viktória királynõnek. Ezt a
Looty nevû kutyát a híres állatfestõ, Sir Landseer
is lefestette, halála után pedig kitömték, s a londo-
ni Természettudományi Múzeumban állították ki.

Mint számtalan más fajta esetében, a pekingi
palotakutya mai formáját az angoloknak köszön-

hetjük. Az európai kereskedõk
már régen magukkal szerettek
volna vinni néhány pekingi pa-
lotakutyát, s a kínaiak udvariasan
teljesítették is kívánságukat, de

egyetlen kutya sem élte túl a hajóutat, mert indulá-
suk elõtt állítólag a császári palotában üvegszilán-
kokat kevertek ételükbe, hogy a kutyák ne juthas-
sanak idegen kezekbe. Mikor a szövetséges hatal-
mak 1860-ban elfoglalták a Tiltott Várost, a palo-

ták termeibe berontó katonák
rengeteg kutyatetemet találtak;
a már említett ok miatt a kínai-
ak inkább õket is megölték.
Hay tengernagynak 5 kutya
életét sikerült megmentenie,
ezek egyike volt Looty. Két
másik kutya Richmond herce-
gének tulajdonába jutott, a her-
cegnõ e két kutyára, s újabb Kí-

nából behozott egyedekre alapozta Európa elsõ
pekingi palotakutya tenyészetét.

Rendkívül bátor, élénk, nyugodt, értelmes, in-
telligens kis állat. Kényelemszeretõ, önálló, figyel-
mes, ragaszkodó. Kifejezetten házi kedvencnek
való szobakutya. Kis termete ellenére jó õrzõ- és
jelzõ eb. Dús, hosszú, egyenes fedõszõrzete vat-
taszerû aljszõrzetet takar, gondos ápolást igényel.
Testsúlya: 1,5-4 kg, marmagassága: 15-25 cm.

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Érd.: Pintér Zoltán 20/
350-8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ajándék kiscicák: 70/
212-1815, 30/402-8898.
12 hetes keverékek: 30/
544-4524.
Ajándék kiskutyák: 20/
556-5837.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

1 éves husky
k e v e r é k
szuka

3 hónapos
németjuhász
keverék kan

6 hetes
keveré-
kek

6 hetes
k e v e -
rékek

Állati dolgok

Pekingi palotakutya

Gazdaszemmel

A szobanövények telelése

Árverési hirdetmény

Gödöllõ város önkormányzata árverést hirdet

az alábbi lakótelek tulajdonjogának megszerzésére:

Az árverés helye: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.) II. emelet, 229. számú helyiség.
Az árverés ideje: 2005. december 13., kedd 14 óra
A lakótelek ismertetése: A 4619/4 helyrajzi számú, 906 m2 területû, családi ház építésére alkal-
mas ingatlan Gödöllõn, a Juhar utcában található. Az ingatlan közmûvel ellátatlan. A Fenyvesi
nagyúton víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közmûvek találhatóak.
Kikiáltási ár: bruttó 12 500 Ft/m2, bruttó (11 325 000 Ft)
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a megszerezni kívánt lakótelek kikiáltási
ára 20 %-ának megfelelõ összeg, azaz 2 265 000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által
biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Jelentkezni lehet: 2005. december 12-én 16 óráig a Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. em. 227. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-
253, telefax: 28/529-251), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást ad, illetve a te-
lek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

5 éves
keverék
kan

JárJárom a vom a várárosost...t...

Vasárnapról hétfőre virradóra lesett az első hó. Kicsit korábban jött a télies időjá-
rás, mint amire számítani lehetett, az autósokat ezért – többnyire – váratlanul
érte. A városban és a környéken több helyütt alakult ki jelentős torlódás. Persze,
aki szereti a havat, talált szépséget is a korán jött hóban: pl. az Úrréti tavat...
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ÁLLÁS
* Szakácsot felveszünk gödöllői étterembe. Tel.: 70/339-
78-94.
* Gödöllőn üzemelő étterembe felszolgáló, szakács és piz-
zafutár jelentkezését várjuk.Tel.: 30/9509-396.
* Személy- és vagyonőr tanfolyam Vácon nov. 12-én
és Gödöllőn nov. 19-én, szombaton és vasárnap. Most
még érettségi nélkül, OKJ-s szakmunkás
bizonyítványt ad! 56.000 Ft. Részletfizetési ked-
vezmény! Személyi jövedelemadóból 30% vis-
szaigényelhető! Kereseti lehetőség 15 nap alatt 100-
130 eFt/hó. További képzések: középfokú és felsőfokú
biztonságszervezői, magánnyomozói tanfolyamok.
Fegyvervizsga: 18 eFt. Jelentkezés: 06-20-220-9114.
Kulcsár Imre biztonságszervező. , Akkreditációs szám:
01-0059-98. OKÉV ny. sz.: 01-0735-98.
* Hitelbrókeri és pénzügyi tanácsadói munkavégzéshez
keres budapesti központú cég Gödöllőn és környékén élő,
legalább középfokú végzettségű munkatársakat. Tel.:
70/363-9047
* RÉSZMUNKAIDŐS állásra keresünk NYUGDÍJAS dolgo-
zót raktárvezetőnek napi 2-5 órára. Alapvető jártasság
számítógép használatban fontos. Érdeklődni munkaidőben
a következő számon lehet: 28/510-985
* 50 éves gépésztechnikus A, B, C, E jogosítvánnyal
munkát keres. Minden megoldás érdekel. Tel.: 20/9862-
768
* Szeretne hitelközvetítőként, tőkepiaci tanácsadóként
dolgozni, de nem rendelkezik ehhez megfelelő
képzettséggel? Nálunk ingyenes képzés mellett középfokú
végzettséggel azonnal elkezdheti. Tel.: 70/363-9047
* Szalagfűrészkezelőt gyakorlattal és fa kérgezésre
munkavállalót keresek Gödöllőre. Tel.: 30/638-0653

* Jövedelemkiegészítés! Keressen pénzt Oriflame
kozmetikumokkal! Ingyenes tagság, értékes ajándékok,
akár 1600 Ft/óra. 30% jutalék a legkisebb vásárlásnál is.
Tel.: 20/445-3500, 70/3696-778
* Alkalmi és folyamatos munkalehetőséggel, Gödöllőn és
környékén téged vár változatos munkákkal a Fürge Diák
Iskolaszövetkezet! Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. Tel.:
28/516-520, 70/313-8477 (Honlapunkon is jelentkezhet-
sz munkáinkra: www.furgediak.hu)
* Szeretne hitelközvetítőként, tőkepiaci tanácsadóként
dolgozni, de nem rendelkezik ehhez megfelelő
képzettséggel? Nálunk ingyenes képzés mellett középfokú
végzettséggel azonnal elkezdheti. Tel.: 70/363-9047
* Gyakorlattal rendelkező pultos lányt keresünk gödöllői
sörözőbe. Tel.: 20/2288-260
* Szalagfűrészkezelőt gyakorlattal és fa kérgezésre
munkavállalót keresek Gödöllőre. Tel.: 30/638-0653
* Gyermek és bébifelügyeletet vállalnék, vagy takarítást
Gödöllőn. Tel.: 20/482-5185
* Hitelbrókeri és pénzügyi tanácsadói munkavégzéshez
keres budapesti központú cég Gödöllőn és környékén élő,
legalább középfokú végzettségű munkatársakat. Tel.:
70/363-9047
* Jövedelemkiegészítés! Keressen pénzt Oriflame
kozmetikumokkal! Ingyenes tagság, értékes ajándékok,
akár 1600 Ft/óra. 30% jutalék a legkisebb vásárlásnál is.
Tel.: 20/445-3500, 70/3696-778
* 50 éves gépésztechnikus A, B, C, E jogosítvánnyal
munkát keres. Minden megoldás érdekel. Tel.: 20/9862-
768

* RÉSZMUNKAIDŐS állásra keresünk NYUGDÍJAS dolgo-
zót raktárvezetőnek napi 2-5 órára. Alapvető jártasság
számítógép használatban fontos. Érdeklődni munkaidőben
a következő számon lehet: 28/510-985
* Függöny-, lakástextil kisáruházba szakképzett, gyakor-
lott, lakberendezni tudó, jó eladó készségű, rátermett
személyt keresünk 10-18 óráig, részmunkaidőben, eseti
munkára is, jogosítvánnyal. Tel.: 30/9461-807.
* Középkorú nő gyakorlattal, heti 1 napra takarítói
munkát keres. Tel.: 70/601-3483, 18 órától
* Gödöllői könyvelő iroda mérlegképes könyvelői
végzettséggel, számítógépes könyvelői gyakorlattal ren-
delkező munkatársat keres. Jelentkezés szakmai önéletra-
jz megküldésével, elérhető telefonszámmal 2101 Gödöllő
1, Pf. 293 címre. A borítékra írja rá: "Önéletrajz"
* Kerékpár- és sí szervízbe szervízest, szerelőt keresünk.
Érd.: Megyeri Kerékpár- és Sí Szaküzletben, Kossuth L. u.
58. Tel.: 20/352-7445
* Takarítást, háztartásba besegítést, idős ember ápolását
vállalom Gödöllőn. Jogosítvány, autó van. Tel.: 20/410-
1012
* Gödöllő és környékén komoly családnál házvezetői és
megállapodás szerint egyéb feladatok ellátására kulturált,
nagyon pedáns, energikus, megbízható, középkorú hölgy várja
megbízóit. Jelige: Otthonod vár! Elérhetőség: 20/371-8841
* Álláslehetőség Gödöllőn! Kiszállítással foglalkozó piz-
zériába telefonost és futárt keresünk! Vendéglátói
végzettség előny. Pizza Fortuna. Tel.: 70/317-4205
* Középkorú nő gyakorlattal, heti 1 napra takarítási
munkát keres. Tel.: 70/601-3483, 18 órától
* 60 nm-es helyiséggel, ipari árammal otthon végzett munkát
keresek. Minden megoldás érdekel. Tel.: 20/482-7894
* A PROMPT-H Kft azonnali belépéssel szervizes
munkatársat keres! Feladatok: számítógépek szervizelése,
hálózatépítés. Feltételek: szakirányú közép-, vagy felső-
fokú végzettség. Előny: biztonságtechnikai eszközök
szerelésében, videotechnikában (kamerás megfigyelőrend-
szer hardver eszközei) való jártasság, biztonságtechnikai
végzettség, gödöllői vagy Gödöllő környéki lakhely.
Elvárások: magas szintű elektrotechnikai tudás, jó megje-
lenés, jogosítvány. Tel.: 28/430-695
* Megbízható, leinformálható hölgy irodák, lakások
takarítását vállalja. Tel.: 20/537-6883.
* Gödöllői irodába multinacionális cég magas kereseti
lehetőséggel munkatársat keres. Friss diplomások jelen-
tkezését várjuk. Tel.: 20/4666-504
* Humánszervező cég keres felvételre gödöllői irodájába,
azonnali kezdéssel projektvezető munkatársakat
szervezői, adminisztratív feladatokra (pályakezdők jelen-
tkezését is várjuk). Elvárások: min. középfokú végzettség,
számítógépes ismeretek (word, excel), kiemelkedő kom-
munikációs készség, jó problémamegoldási képesség,
precíz mukavégzés, szakirányú végzettség/tapasztalat,
ill. jogosítvány és autó előny. Amit kínálunk: változatos
munkavégzés, dinamikus, fiatal cég biztos háttere, jó
csapat, kellemes légkör. Fényképes önéletrajzokat 2005.
12. 06-ig a Kossuth L. u. 1. sz. alatti Szerkesztőségbe kér-
jük elküldeni "Projektvezető" jeligére.

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú, 2 utcára nyíló csalá-
di ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+
nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett  telken,
Blahán eladó. Külön mért közművel, összeköltözésre, üzlet-
nek, irodának alkalmas. Gödöllői lakótelepi lakást első
emeletig beszámítunk. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllői építési telek, 1200nm, 20m széles,
összközműves (csatorna is) a belső Kertvárosban, a
Csalogány utcában eladó. Ár: 18MFt. Tel.: 30/343-7634,
az esti órákban.
* Kazinczy krt-on 57 m2-es, erkélyes, nagykonyhás, kon-
vektoros, két szobás, világos, ízlésesen felújított 4. emeleti
kedves lakás önálló tárolóval eladó. Irányár: 11,7 M Ft.
30/2858-938
* DÁNYBAN csendes, tiszta levegőjű környezetben, építési
telkek eladók (860 nm és 1070 nm között) teljes közműv-
el. Irányár: 4000Ft/nm. Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333,
www.ingatlan.com/magyartolgy
* SZILASLIGETEN a Rózsakert Lakóparkban 80-110-nm
lakóterületű, új építésű, igényes sorházi lakások garázzsal
220 ezer FT/nm áron eladók.  Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 33-63 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 250 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügy-
intézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L.u.
1.28/421-002, 20/531-4333, www.ingatlan.com/magyartolgy
* KISTARCSÁN kellemes környezetben, jó közlekedéssel
85, 115 és 124 nm-es új építésű ikerházi lakások eladók
19,5 -22,5 mFt áron. Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy
Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.  28/421-002,
20/531-4333, www.ingatlan.com/magyartolgy
* GÖDÖLLŐN az Isaszegi út elején, 1200 nm-es telken régi
építésű 100 nm-es, vállalkozásra is alkalmas téglaház
eladó garázzsal, műhellyel, melléképületekkel. Irányár:
27,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333, www.ingatlan.com/magyartolgy

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

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

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

Péntek: 8.30-13.30 óráig

Lapzártánk minden héten hétfõ 12 óra.

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

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

tések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

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

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.
www.lipcsey-ingatlan.hu     Tel: 28-514-990
-Új építésû 65 m2-es lakás kulcsrakészen cirkófûtéssel
minõségi burkolatokkal 16,2 MFt.(+garázs lehetõség)
-Új építésû 56 m2-es lakás kulcsrakészen cirkófûtéssel
minõségi burkolatokkal 14,2MFt. (+garázs lehetõség)
-Szt. István téren 58 m2-es földszinti 2
szobás erkélyes lakás 11,5 MFt.   
-Szt. István téren 54 m2-es elsõ emeleti 2
szobás erkélyes lakás 12 MFt.
-Szõlõ u-ban 59 m2-es, erkélyes, konvek-
toros, felújított lakás 13 MFt.
-Fácán soron 991m2 telken 160m2-es 4szobás
önálló családi ház 32MFt
-Fácán soron nappali+4szobás 150m2-es
sorházi lakóház 30,5MFt.
-Építési telek 1632 m2 Szada Présház u
összközmûves 9,5MFt.
-Építési telek 2000 m2 Szada Fenyvesligeten
összközmûves 15,5MFt.
-Szadán 550 m2 telken hangulatos 3 szoba +
étkezõs családi ház, garázzsal 18,8 MFt.
-Mogyoródon 820 m2 telken 70 m2
összközmûves családi ház 15 MFt.
-Kiadó a belvárosban 115 m2 nappali+3 szobás
nívósan felszerelt cirkófûtéses sorházi lakóház
zártudvari parkolóval 110ezerFt/hó+rezsi.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEY Ingatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig
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* GÖDÖLLŐN, a Panoráma utcában 1050 nm-es, gondozott
üdülő  telken  50 nm-es hétvégi ház teljes berendezéssel
eladó. Irányár: 11,4 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333 www.ingatlan.com/magyartolgy
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban,
magasföldszinti 96 m2-es igényesen felújított
lakás,(benne 30nm külünbejáratú kis lakrésszel)
beépített bútorokkal eladó. Irányár: 22,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
www.ingatlan.com/magyartolgy
* GÖDÖLLÖN a Kör utcában negyedik emeleti, másfél
szobás extra minőségű, felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Irányár: 12,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 ,www.ingatlan.com/mag-
yartolgy
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában 1500 nm-es, panorámás
építési telken régi nyaraló eladó. Irányár: 15,5 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333   
* GÖDÖLLŐN, palotakerti 61 nm-es, két és fél szobás,
frissen festett, erkélyes, 10. emeleti lakás parkra néző
panorámával eladó. Azonnal beköltözhető!  Irányár: 10,9
mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szőlő utcában 59 nm-es 3. emeleti két
szobás, konvektoros, (egyedi vízóra, loggia, kábel tv, felújí-
tott fürdőszoba, panoráma) eladó. Irányár: 12,8
Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1.
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Kossuth L. utcában 55 nm-es, idén felújí-
tott, két szobás, magasföldszinti lakás extrákkal eladó.
Irányár: 12,7 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda Gödöllő
Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN a Szőlő utcában 90 nm-es tetőtéri, három
szobás, 2001-ben épült elegáns lakás garázzsal (parkosí-
tott, zárt udvar) eladó. Irányár: 23,7 Magyartölgy Mérnöki
Iroda Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, 2002-ben épült társasházban,
földszinti 73 nm-es  lakás, beépített bútorokkal, tárolóval
eladó. Irányár: 20,9 mFt . Magyartölgy Mérnöki Iroda
Gödöllő Kossuth L. u. 1. 28/421-002, 20/531-4333 
* *ERZSÉBET KÖRÚTI* 62 nm-es III. emeleti NAGY
ERKÉLYES 1+2 félszobás, távfűtéses öröklakás 11,5 Mft-
ért. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043; 06 (20)
263-4383
* *PALOTAKERTI* 2 szobás, 55 nm-es NAGYON SZÉP
lakás NÉGYEMELETES HÁZBAN a IV. emeleten 10,5 MFt
áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06(20) 263-4383;
06 (30) 619-9043
* **TELEKÁRON** ELADÓ LÁZÁR VILMOS környéki 300
nöl  PANORÁMÁS TELKEN 65 nm-es 1960-as téglaépítésű
vegyestüzelésű cserépkályha-fűtésű családi ház 15,5 MFt-
ért!  06 (20) 263-4383; 06 (30) 619-9043
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Kertvárosban, a Zrínyi
utcában felújítandó, 70 m2-es, 2 szobás családi ház 690
m2-es 18.0 méter széles 30 %-ban beépíthető telken
eladó! Kifejezetten Kertváros kedvelőknek: aszfalt út,
csatorna, esővízelvezetés, központ közelség! Irányár:
18.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA 5201997
* GÖDÖLLŐ, CSALÁDI HÁZ! Kertváros mellett, a Hold
utcában 2005-ben felújított, 80m2-es, 3 szobás családi
ház 719m2 telken, gyönyörű, parkosított telken eladó!
Automata kert- és garázskapu, viakolor térkő, új tetőc-
serép, szigetelések, új külső nyílászárók, 25m2 fedett
terasz. Irányár: 26.800.000 Ft. HÍVJON: 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA 5201941
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában
66 m2-es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel,
1080m2-es telken garázzsal, melléképülettel eladó.
20.500.000 Ft. HÍVJ! 0630-337-9000 TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201914
* GÖDÖLLŐ, BLAHÁN CSALÁDI HÁZ! A Hegy utcában 150
m2-es 5 háló + Nappalis, 2000-ben épült ház, szaunával,
sok díszkővel, 800 m2-es telken, elvehetetlen panorámá-
val, 200 méterre a busztól 31.000.000 Ft-ért sürgősen
eladó! HÍVJ: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201483
* GÖDÖLLŐ BLAHA, CSALÁDI HÁZ! A Ligeti Juliska
utcában 2004-ben felújított, 150 m2-es 3 szoba +
Nappalis örökpanorámás téglaház, parkosított kerttel,
duplagarázzsal, szaunával, duplakomforttal kizárólag a
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODÁNÁL 36.900.000 Ft-os
irányáron eladó! Hívjon: 0630-445-8740 Sápi Tamás -
5201992

* GÖDÖLLŐ KLAPKA, CSALÁDI HÁZ! Napsugár utcában
50m2-es 2 szobás lakható ház, 100m2 hasznos lakótérre
bővíthető tetőtérrel, 489 m2 telken konvektoros fűtéssel,
jó közlekedéssel eladó 14.000.000 Ft-os irányáron.
Telefon: 0630-337-9000 Szűcs László TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - 5201730
* GÖDÖLLŐ NAGYFENYVES, CSALÁDI HÁZ! Esze Tamás
utcában 110m2-es 4 háló + Nappalis 2004-ben felújított
családi ház 570 m2-es telken eladó! Friss aszfalt út,
csatorna utcában. HÉV, vasút, buszmegálló 10 percre.
DRYVIT szigetelés, 380 V, parkosított, szép kert. Szanetli,
40m2 pince, új burkolatok, beépített konyhabútor.
Irányár: 29.200.000 Ft. TELEFONÁLJ! 0630-337-9000
Szűcs László TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA -
NAGYPOSTÁVAL SZEMBEN! 5201732
* GÖDÖLLŐ KERTVÁROS, CSALÁDI HÁZ! Duna utcában
66 m2-es, 2 és félszobas téglaház, felújított tetővel,
1080m2-es telken garázzsal, melléképülettel eladó:
20.500.000 Ft-ért. HÍVJ! 0630-337-9000 Szűcs László
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEM-
BEN! 5201914
* ZSÁMBOKON CSALÁDI HÁZ! Gödöllőtől busszal 20 percre
a Deák Ferenc utcában 62 m2-es 3 szobás ház 2004-ben
felújított 972m2 területű telken eladó. Irányár: 9.200.000
Ft. Telefonáljon: 0630-445-8740 Sápi Tamás TELEKVADÁSZ
INGATLANIRODA - A POSTÁVAL SZEMBEN! 5201924
* VÁCSZENTLÁSZLÓ, CSALÁDI HÁZ! 84 m2-es, 3 szobás,
cirkó fűtéses, 2004-ben felújított családi ház széles, 937
m2-es telken eladó! Magaslatban van, jól megközelíthető,
jó elosztású ház! Irányár: 11.300.000 Ft HÍVJON! 0630-
337-9000 Szűcs László  TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
www.telekvadasz.hu 5201961
* GÖDÖLLŐ CSEMETEKERT! 1600 m2-es közel szabályos
négyzet alakú Építési telek az Egyetemi erdővel határos
nyugodt területen igényeseknek eladó: Gázcsonk a telken,
csatorna, víz, villany az utcában. Irányár: 25.000.000 Ft.
Telekvonal: 0630-919-5960 Szűcs László TELEKVADÁSZ
KFT.- 5201482
* ÉPÍTÉSI TELEK! Fenyvesban a Lelesz utcában, Családi
ház, vagy kétlakásos ház építésére alkalmas, 1000 m2,
víz, gáz, villany, csatornabekötéssel, 13.200.000 Ft-ért
eladó! HÍVJON: 0630-337-9000 Szűcs László
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - NAGYPOSTÁVAL SZEM-
BEN! 5201940
* TÁRSASHÁZI LAKÁS! Kétlakásos téglaházban a
Klapkán, 83m2-es, 3 szobás, cirkófűtéses, magasföldszin-
ti lakás eladó nagy kerttel, gépkocsibeállóval sűrgősen
9.800.000Ft-ért. Hívja: Szűcs László 0630-337-9000
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA - 5201948
* Több, mint 100 eladó telekajánlat Gödöllőn és
környékén: Budapest, Szada, Veresegyház, Erdőkertes,
Göd, Szilasliget, Verseg, Valkó, Mogyoród településeken.
Belterületi építési telkek 1.500 m2 területű 2.500.000 Ft-
tól, ipari telek 4.000 m2-es 55.000.000-tól! Érdeklődjön
a 0630-445-8740-es telefonon Sápi Tamás
TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
* Családi házak széles választéka Gödöllőn 70 m2-es
hasznos lakó, 1600m2 telken 13.500.000 Ft-tól, Valkón
70 m2-es hasznos területű, 1.200 m2 telken 8.900.000
Ft-tól, Hévízgyörkön 83m2-es lakóterületű 1500m2
telken 13.500.000 Ft-tól egészen a 40.000.000 Ft fölöt-
ti luxus családi házakig. Hívja: 0630-445-8740 Sápi
Tamást TELEKVADÁSZ INGATLANIRODA
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus
közben csendes, nyugodt környéken 55 nm-es, 2 szobás,
3. emeleti
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában, csendes helyen 55 nm-
es, kétszobás, magasföldszinti, felújított, távfűtéses lakás
eladó. Iár: 12,5 mFt. Tel.: 30/377-6364
* Eladó! Bp-től 20 km-re Péterin (Monor mellett) 230 nöl-
es telken 2 szoba összkomfortos, gázfűtéses családi ház!
Iár: 18 mFt. Érd.: 20/536-8191, du 3 órától
* Gödöllő központjában 2. emeleti 54 nm-es felújított
lakás eladó. Egyéni vízmérő, beépített konyha, egyedi fa
ajtók. Ár: 13,3 mFt. Tel.: 30/280-9938
* Gödöllő legszebb részén Boncsok dűlőben zárt kert
eladó családi okok miatt. 240 nm, villany, víz van, 40 nm
kisház. Tel.: 20/936-0999
* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn Szent István téren IV
emeleti, 2 szobás, 58m2-es, vízórás alacsony közös költ-
ségű lakás. Azonnal beköltözhető. Irányár: 10,4 mFt.
Tel:20-346-4718.
* Panorámás telken új építésű, télen-nyáron lakható faház
kiadó. Autóval rendelkező fiatal párnak ideális. Ár: 60
eFt/hó. Tel.: 30/2100-048

Apróhirdetés felvétele @ KKossuth L .  u .  1ossuth L .  u .  1 .  a latt.  a lat t
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* Tisza tónál Tiszanána-Dinnyésháton 807 nm-es telken 3
szobás nyaraló, garázs csónaktárolóval eladó. Iár: 6,3 mFt.
Ugyanitt egy 1256 nm-es bekerítetlen telek, iár: 1,6 mFt.
Tel.: 30/496-1997
* Királytelepen 2005-ben felújított, szigetelt családi ház
rendezett udvaron áron alul eladó. Iár: 21,5 mFt. Tel.:
30/440-6738
* Panorámás, 1200 nm-es telek Gödöllő Erdőszél
utcában, 23 m-es utcafronttal, víz, gáz, villany bekötve,
eladó. Ár: 10 mFt. Tel.: 20/9641-386.
* Eladó Gödöllőn 601 nm-es telek panorámás kilátással,
víz, villany, gáz beépítve, 14 nm-es faházzal. Beépíthető
15%-kal. Iár: 6,1 mFt. Tel.: 20/5565-912
* Gödöllőn a Fenyvesi nagyúton 1310 nm ősfás telken 50
nm-es komfortos, gázfűtéses, felújítandó ház
beköltözhetően, készpénzért eladó. Érd. délelőtt és este:
20/220-4094
* Jó állapotban lévő GARÁZS eladó a Kazinczy körúti
garázssoron. Szerelőakna van. Érd.: 30/470-5913
* Eladó a Kossuth L. utcában teljesen felújított, 54 nm-es,
2 szobás lakás. Egyedi vízórás, kábeltévés, magasföldszin-
ti. Iár: 12,8 mFt. Érd.: 30/254-3732
* Gödöllőn, Szent István téren tégla építésű, 57 nm 2
szobás, szépen felújított lakás eladó. Ár: 12,8 mFt. Tel.:
30/9246-975, 20/264-6377
* Gödöllőn a központban 76 nm 2,5 szobás lakás olcsón
eladó. Két loggia, parkettás, kövezett, redőnyök,
panorámás, vízóra, kábel tv, saját parabola, beépített
szekrények, stb. Bútorozottan, komplett elektr. beren-
dezésekkel is lehetséges. Ár: 13,3 mFt. Tel.: 415-322
* Gödöllőn, a Lázár Vilmos utcában 1850 nm-es, 25 m
utcafrontos telek eladó. Iár: 25 mFt. Hévízgyörkön 270
nm-es családi ház sok extrával eladó! Iár: 27,8 mFt. 2000-
es építésű, 70 nm nappali + 4 szoba, dryvit, klíma,
összközmű. Tel.: 30/445-8740
* Eladó Palotakerten egy 57 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes,
redőnyös, teljesen felújított 3. emeleti lakás. Vízóra, telefon,
kábel, internet van. Iár: 12,2 mFt. Tel.: 70/518-7369
* Gödöllő központjában 40 nm-es egyszobás, 1. emeleti
lakás eladó. Felújítva, járólap, thermoablakok, redőny, par-
ketta, új bojler, kábeltévé. Ár: 9,5 mFt. Tel.: 418-257,
30/465-9921
* Eladó családi ház Gödöllőn! Alvégben, felújított, 94 nm-
es kockaház 1490 nm gondozott telken, 4 állásos garázs,
nagy fedett terasz, csatorna, kábelnet. Iár: 28 mFt. Tel.:
20/435-9622
* Skandináv stílusú rönkház 4 hónap alatt kulcsrakészen,
tervezéssel együtt, idei megrendelés esetén 110.000 Ft +
áfa áron! Tel.: 20/958-9434. Uriel Log Homes
* Gödöllőn, a Diófa utcában 3000 nm-es sarki telek
sürgősen eladó. Iár: 4,5 mFt. Tel.: 20/9114-980, 20/951-
6685
* Eladó Gödöllőn, Perczel Mór utcában panorámás, 200
nöl-es telek téliesíthető, 1,5 szobás, teraszos, összkomfor-
tos faházzal. Lakóház udvarral minősítésű, 15 %-os beépí-
thetőség, hitel felvehető rá. Iár: 9,9 mFt. Tel.: 70/3650-
397
* Remsey krt-on GARÁZS ELADÓ. Érd.: 70/389-1792,
Máté Balázs
* Gödöllőn kertes családi ház a Lovarda utcában, gondo-
zott kerttel, összkomfortos, összközművesített, csendes
helyen eladó. Tel.: 70/6377-006
* Gödöllő nagyon szép, csendes részén felújításra, áta-
lakításra szoruló családi ház (víz, villany, gáz bevezetve)
930 nm-es telken, jó közlekedéssel, beköltözhető állapot-
ban, készpénzért eladó. Iár: 25 mFt. Minden megoldás
érdekel! Érd. hétvégén és az esti órákban: 20/434-0706,
30/215-8539
* Gödöllői ipartelepen 400 nm-es épület irodának, raktár-
nak alkalmas helyiségek 2000 nm területen eladó. Tel.:
420-285, 20/9390-841
* Kismaroson, festői környezetben bejáratott 44 férőhe-
lyes gyermeküdülő eladó. Tel.: 420-285, 20/9390-841
* Gödöllő központjában földszinten, 4 szoba összkomfor-
tos lakás eladó, vállalkozásra is alkalmas. Tel.: 420-285,
20/9390-841
* Gödöllőn, Palotakerten 2. emeleti 44 nm-es lakás
parkra néző panorámával, tulajdonostól eladó. Iár: 8,9
mFt. Tel.: 70/466-3334
* Hatvanban 59 nm-es, 4. emeleti, világos, jó elosztású
lakás saját víz- és gázórával, egyedi fűtéssel tulajdonostól
eladó. Iár: 7,8 mFt. Tel.: 30/936-4858
* Eladó Galgamácsán 60 nm-es 1+2 félszobás társasházi
lakás 25 nm-es garázzsal, vagy hosszú távra kiadó. Tel.:
28/388-661, 30/2322-212

* Eladó Gödöllőn Erdőszél u. 27. alatt 774 nm
összközműves belterületi üdülőtelek alápincézett faházzal,
termő gyümölcsössel. Iár: 10,5 mFt. Érd.: 70/509-9369
* Gödöllőn a János utcában 1 + félszobás, 4. emeleti
lakás eladó. Iár: 10,5 mFt. Tel.: 30/633-8571
* LEGOLCSÓBB LAKÁS: 7,4 mFt-ért GÖDÖLLŐN, a Béri
Balogh Ádám u. 13. sz. alatt, egy ötlakásos társasházban
(tetőtéri kialakítású) 38 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/474-
9098.
* Egyéni fűtésmérővel ellátott 55 nm-es kábeltv-s,
redőnyös, jó állapotú, azonnal beköltözhető lakás eladó
Gödöllőn. Iár: 11,9 mFt. Érd.: 30/448-8606, 411-919
* Eladó lakás! Gödöllő Palotakerten 4 emeletes társasház
2. emeletén 58 nm-es, 2 szobás, felújított, azonnal
beköltözhető, szép lakás kastélyparkra néző ablakokkal,
mélyen ár alatt sürgősen eladó! Ár: 10.500.000 Ft. Érd.:
30/972-9073
* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 65 nm-es felújított (erké-
ly, redőny, kábeltv, telefon) lakás eladó. Ár: 13 mFt. Tel.:
70/568-5120
* Gödöllő központjában 1 és félszobás, 3. emeleti lakás
külön tárolókkal eladó. Tel.: 20/939-4931, 20/542-1505
* Kerepesen (Szilasliget) jó fekvésű építési telek eladó.
Tel.: 30/9585-018
* Érdligeten, nyugodt környezetben új építésű, 95 nm-es
ház nagy terasszal, garázzsal és egyéb extrákkal 21 mFt-
ért eladó. Tel.: 70/3808-601
* Gödöllő Szent János utcában, 3. emeleti erkélyes, 61
nm-es, 2 szobás, egyedi fűtésű lakás tégla építésű házban
eladó. Ár: 13,5 mFt + 25 nm-es garázs 3,2 mFt. Tel.:
20/5917-820
* Jó állapotban lévő GARÁZS eladó a Kazinczy körúti
garázssoron. Szerelőakna van. Érd.: 30/470-5913
* Gödöllő központjában 44 nm-es, 2 szobás lakás
megkímélt, szép állapotban sürgősen eladó. Iár: 10,3 mFt.
Érd.: 20/217-8008
* GARÁZST VENNÉK János utca mögötti garázssoron,
Patak térhez közel. Tel.: 20/411-6114
* Belvárosi tégla épületben lévő 54 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, déli fekvésű, csendes, 2. emeleti öröklakás eladó. Iár:
12,3 mFt. Tel.: 20/9461-040
* Palotakerten eladó egy 2 és félszobás lakás nagy erkél-
lyel. Érd.: 70/250-9060
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 nm-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200
nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes,
nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20 mFt. Tel.:
30/562-3475.
* Gödöllő legszebb részén Boncsok dűlőben zárt kert
eladó családi okok miatt. 240 nm, villany, víz van, 40 nm
kisház. Tel.: 20/936-0999
* Eladó a Szent János utcában 3. emeleti, átalakított,
felújított lakás. Iár: 11,8 mFt. Tel.: 20/3289-666
* Veresegyházán a középső tónál panorámás 2 szobás,
összkomfortos ház 150 nm gondozott kerttel, sok extrá-
val eladó. I.ár: 26,8 mFt. Tel.: 30/496-1997.
* Gödöllő-fenyvesi részen eladó 4 szobás, 2 fürdőszobás,
részben alápincézett, 120 m2-es tetőtér beépítéses tégla
családi ház. Kút, pince, ipari áram, 1000 m2 gondozott
kert. Iár: 22,8mFt. Érdeklődni: 20-224-9660
* DIVATÁRU ÜZLET teljes berendezése olcsón eladó. 1
évet használt! Tel.: 20/482-7894
* Eladó azonnal beköltözhető négyszoba összkomfortos,
emeletes családi ház kétgenerációnak is, a kertváros
központjában, 200 nöl telken, jó közlekedési és parkolási
lehetőség. Tel.: 30/360-3935
* Gödöllőn eladó központban, csendes helyen földszinti, jó
állapotú, komfortos lakás, 43 nm-es (1 és félszobás),
külön vízórás, gázkonvektoros, kábeltévés, parkettás, tele-
fonos, tároló van. Tel.: 415-117
* Gödöllőn, központban másfél szoba + étkezős, 51 nm-
es, 2. emeleti konvektoros lakás + garázs eladó. I.ár
együtt: 12,3 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, belvároshoz közeli 5 szobás családi ház 657
nm telekkel eladó. I.ár: 26,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn, az egyetemi erdőmellett 5 szobás családi ház
460 nm telekkel eladó. I.ár: 21,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn 2 szobás, összközműves családi ház 913 nm-
es telekkel eladó. I.ár: 16,9 mFt. Tel.: 30/224-1627
* Gödöllőn háromszobás családi ház 1200 nm-es
megosztható, panorámás telken eladó. Iár: 31,5mFt. Tel.:
30/224-1627
* Veresegyházán a középső tónál panorámás 2 szobás,
összkomfortos ház 150 nöl gondozott kerttel, sok extrával
eladó. I.ár: 26,8 mFt. Tel.: 30/496-1997.
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* Eladó Valkón több generációs családi ház szép nagy
kerttel. "Sürgős". Tel.: 70/212-1837
* Fenyvesben jó fekvésű, 1270 nm-es, 23 m széles, iker-
ház építésére is alkalmas, fákkal szegélyezett építési telek
eladó. Iár: 15,5 mFt. Tel.: 30/655-1527
* Jászapáti központi részén, jó környezetben kétszobás,
fürdőszobás, felújított kis parasztház gázfűtéssel 2,95
mFt-ért eladó. Tel.: 20/999-6453
* Gödöllőn a Királytelepen 51 nm alapterületű, nappali + 3
x fél szobás felújított tetőteres családi ház 537 m2-es
telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély-park közelében 120 nm alapterületű
5 szobás, 2 fürdőszobás, jó állapotú családi ház, 2 beállá-
sos garázzsal, 900 nm-es parkosított telekkel. Iá: 24,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Antalhegyen 117 nm alapterületű, szintel-
tolásos, szerkezetkész állapotban lévő lakóház, 2 beállásos
garázzsal, 740 nm-es panorámás telekkel. Iá: 23,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 135 nm lakóterű, nappali +
4 szobás, 2 fürdőszobás, teljesen felújított társasházi
öröklakás 60 nm-es szuterénnel (garázzsal), 310 nm-es
telekrésszel. Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870 
* Gödöllőn a Kervárosban 99 nm alapterületű, részben
alápincézett 3 szobás családi ház beépíthető tetőtérrel,
melléképülettel, 150 nöl-es telekkel. Iá: 27,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Fenyvesben 2 lakásos ikerházban, 122 nm
hasznos lakóterű, nappali + 4 szobás lakások garázzsal,
550 nm-es déli fekvésű, panorámás telekrésszel nyári
beköltözéssel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá:
kulcsrakész állapotban 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 80 nm alapterületű 4
szobás , tetőteres, félig alápincézett családi ház 320 nöl-
es telekkel. Iá: 31 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 100 nm lakóterű, nappali +
3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, 2 szoba összkomfor-
tos beépített szuterénnel, garázzsal, 1200 nm-es telekkel.
Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban '99-ben épült 160 nm
lakóterű, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, színvonalas
kialakítású, teljesen alápincézett családi ház 180 nöl-es,
örökzöldekkel beültetett, parkosított telekkel. Iá: 36,9
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet királyné krt-on 64 nm-es, 1 + 2 x
fél szobás felújított  erkélyes lakás. Iá: 11 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem téren csendes környezetben, zöld
övezetben tégla építésű, egyedi fűtésű, II. emeleti 59 nm-
es, 2 szobás társasházi öröklakás. Iá: 11,5 mFt. Érdeklőd-
ni: 20/919-4870
* Gödöllőn a központban 44 nm-es, 1 + fél szobás, felújí-
tott lakás. Iá: 10,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában földszinti 54 nm-es,
2 szobás felújított lakás. Iá: 12,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent János utcában magasföldszinti 60
nm-es, 2 szobás, felújított tégla építésű lakás (egyedi
fűtés, vízóra, loggia, beépített bútorok, redőny, klíma,
kábel TV) saját pincerésszel,  lakás alatti saját garázzsal.
Iá: 17 mFt. Garázs nélkül: 13,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Szadán 2003-ban épült 70 nm alapterületű, nappali +
2 szobás kétszintes rönkfából készült családi ház (klíma,
beépített gépesített konyhabútor, szauna) 750 nm-es
parkosított telekkel. Iá: 22,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Valkón erdő közelében 84 nm alapterületű, 3 szobás, 2
konyhás, 2 fürdőszobás 2 generáció részére is alkalmas,
részben felújított családi ház, garázzsal, 2700 nm-es gon-
dozott telekkel, családi okok miatt sürgősen eladó. Iá: 9
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában 73 nm-es, 2 szobás, igényes
kialakítású, teljesen felújított és átalakított lakás sürgősen
eladó (kisebb lakás beszámításával is). Iá: 14,9 mFt. Tel:
20/9194-870
* LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ! Gödöllő- Paál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parket-
tás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Irányár:
10,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* ÚJ LAKÁS 80% elkelt! Gödöllő központjában a Szent
Imre utcában, 65-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű
lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel,
szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es
családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó
fűtés, parkosított, 610m2-es kert. Ár: 21MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti,
69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújí-
tott lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pin-
cerész. Irányár: 14,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es,
1 nappali+2szobás és  nagy teraszos, dél-nyugati fekvésű
sorházi lakások, 10%-kal leköthetők, 270.000.-Ft/nm-től
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi
ház. 1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz,
úszómedence, duplagarázs, 936m2-es parkosított telek.
Ár: 55MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kápolna közben, új építésű, 152m2-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházak eladók. 2
terasz, átrium, mosókonyha, gardrób, tároló, garázs,
400m2-es telek. Ára emeltszintű szerkezetkész állapot-
ban: 24,8MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe
vehető. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* TELJESEN FELÚJÍTOTT LAKÁS ÁR ALATT ELADÓ!
Gödöllő -Kossuth L. utcában, IV. emeleti, 61m2-es, 1+2fél
szobás, fiatalosan felújított, erkélyes lakás+ tároló. Ár:
12,8MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Szabadka utcában, 98nm-es felújítandó, 3
szobás családi ház eladó. Gázfűtés, terasz, garázs, műhe-
ly, ipari áram, 791nm-es telek. Ár: 25MFt. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Honvéd utcában, felújított, 90nm-es, 3
szobás családi ház. Gázfűtés, kis terasz, nyári konyha,
garázs, kút, 979nm-es telek, azonnal költözhető. Ár:
25MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 2001-es építésű, 67nm-es,
1nappali+ 2 félszobás, 2 fürdőszobás családi ház. 2
terasz, 18nm garázs, 360nm-es parkosított telek. Ár:
24MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* POLGÁRI HÁZ Gödöllő -Központ. A legjobb utcában,
igényesen felújított, 170nm-es, 1nappali+3szobás, 2
fürdőszobás polgári ház eladó. 30nm terasz, duplagarázs,
tároló, pince, kút, parkosított, 1073nm telek. Ár: 55MFt.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu

* SORHÁZI LAKÁS Gödöllő -Fácánsoron, igényes
kialakítású, 115nm-es, 1nappali+3szoba +40nm-es
padlásszoba sorházi lakás. Amerikai konyha, kandalló,
20nm terasz, 17nm garázs, légkondicionáló, parkosított
telek. Ár: 29,8MFt. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, igényes kivitelezésű,
jó elosztású, panorámás, 108nm-es, 1nappali+2szobás, II.
emeleti lakás eladó. Egyedi fűtés, terasz, garázs. Ár:
20MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, felújított, tetőtér-beépítéses,
64nm-es, 1nappali+2szobás, gázfűtéses ház, kis
kertrésszel eladó. Ár: 15MFT INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* LAKÁS Gödöllő-Szent János utcában, földszinti, fiat-
alosan felújított, 42nm-es, 2szobás, egyedi fűtésű lakás +
tároló + garázs! eladó. Ár: 10MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Nagyfenyves, téglaépítésű, 181m2-es
családi ház. Szuterén+1szint+tetőtér=,
1nappali+3szoba+galéria, 2 fürdőszoba, 2 nagy terasz,
radiátor és padlófűtés, pince, tároló, gardrób, termo
ablakok, parkosított, 1.000m2-es telek. Ár: 31MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Királytelep, felújított, téglából és sóskúti
kőből épült, 90m2-es családi ház. 1nappali+2szoba, kony-
ha, külön étkező, fürdőszoba, tetőtér beépíthető, külső
dryvit szigetelés, 8m2 terasz, 6m2 tároló, 587m2 telek.
Ár: 21,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Királytelep, panorámás, 1nappali+2szobás,
100m2-es családi ház.  Szuterén, gázfűtés, panorámás
terasz, garázs, 1.620m2-es telek. Ár: 25MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* HÁZ Gödöllő-Kertváros, Azonnal költözhető! jó állapotú,
140m2-es családi ház. 1nappali+szinteltolásos dolgozós-
zoba + emeleten 3 hálószoba. Beépített szekrények, fenyő
lambéria, fa termo ablakok, 16m2 terasz, 16m2 garázs,
10m2 pince, riasztó és légkondi kiépítve, 500m2-es
parkosított telek. Ár: 36MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* HÁZ RENDKÍVÜLI AJÁNLAT!!! HÁZ ÉS ÜZLET!!! Gödöllő-
Királytelep 136m2-es családi ház + 50m2-es üzletrész. A
ház 1nappali/50nm/+3szobás, 2fürdőszoba, +tetőtér, 2
terasz, 32m2 garázs, parkosított, 731m2-es telek. Az
üzlet 50m2-es raktárral együtt, de önálló lakrésznek is
kialakítható! Ár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank.hu
* ÚJ GARÁZS-UTOLSÓ!- Új építésű garázs eladó Gödöllőn
a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu
* GARÁZSOK! Gödöllő központjában a Kossuth L. utcában
teremgarázs-beálló helyek korlátozott számban még
megvásárolhatók! INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* KIADÓ HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti, igényes
kialakítású, 133nm-es, 2szintes, 1nappali+4szobás, 2
fürdőszobás családi ház, garázzsal igényesnek kiadó.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank.hu
* Központban 2 szobás gázfűtéses, felújított lakás bebú-
torozva igényesnek kiadó. 50 eFt + rezsi + 2 havi kaució.
Tel.: 30/9406-709
* Kiadó palotakerti 2 szobás távfűtéses lakás. Érd.:
70/516-5849, 30/321-3965
* Gödöllőn HÉV megálló közelében 29 nm-es lakás hosszú
távra kiadó. Tel.: 30/252-4674
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* Gödöllő kertvárosában családi ház földszintjén 100 nm-
es lakás bútorozatlanul, dec.-től kiadó. Érd.: 30/546-
2633
* Kiadó 1,5 szobás bútorozott lakás a Remsey krt-on. Tel.:
30/229-8972
* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családi ház 2
garázzsal, bútorozatlanul hosszú távra bérbeadó. Tel.:
30/971-7337
* Szadán téliesített faház hosszú távra kiadó. Érd.:
20/347-5512
* Gödöllő központjában felújított, félig bútorozott földszin-
ti, 2 szobás lakás december 15-től hosszabb távra kiadó. 55
ezer Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Tel.: 30/907-9322.
* Gödöllőn kertes családi házban, külön bejárattal egyszo-
ba összkomfort hosszú távra kiadó dec. 1-től. Érd.:
30/6643-093, 18 óra után 418-894
* Kiadó a Fenyvesben 50 nm-es, 1,5 szoba összkomfortos
családi házrész kocsibeállási lehetőséggel, alacsony rez-
sivel, központi fűtéssel, kéthavi kaució szükséges. Érd.:
30/214-5031
* Gödöllő Szent János utcai parkra néző, erkélyes, egys-
zobás, 1. emeleti lakás kiadó hosszú távra.
Gázkonvektoros, vízórás, kábeltévés, bútorozott, teljesen
felszerelt. 60 eFt/hó + rezsi, 2 hó kauciót kérek. Tel.: 06-
1-217-8008, esti órákban
* Gödöllőn, a Szent János utcában bútorozatlan lakás dec.
1-től kiadó. Tel.: 30/9605-917
* Kiadó Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes, konvek-
toros lakás (bútorozatlan) dec. 1-től. Tel.: 30/390-1727,
30/308-6025
* Gödöllőn, városközpontban (Rákos patak utcájában) for-
galomtól mentes zártrendszerű, földszinti, 62 nm-es,
luxuskivitelű öröklakás berendezve, és hozzátartozó föld-
szinti, 53 nm-es garázzsal hosszú távra kiadó. 500
euro/hó, 2 havi kaució szükséges. Érd.: 30/9593-373
* Kistarcsán 44 nm-es erkélyes lakás kiadó. Tel.: 20/542-
8309
* Különálló garzon egy férfi részére hosszú távra kiadó.
Tel.: 20/354-9688
* Gödöllő központjában (Kampis tér) 68 nm (nappalis + 2
szoba) új építésű, amerikai konyhás, bútorozatlan lakás
kiadó. Tel.: 30/574-9641
* Gödöllő Remsey krt-i újépítésű, 66 nm-es amerikai
konyhás nappali, 2 szoba, 2 erkély, hosszú távra
igényesnek októberi költözéssel kiadó. 80 eFt/hó + rezsi +
kaució. Tel.: 30/9617-621
* Versegen családi ház olcsón kiadó. Tel.: 20/537-6883
* Gödöllőn, központban másfél szobás, konvektoros lakás
kiadó. Tel.: 421-619
* Gödöllőn a Tavaszmező utcában 100 nm-es, 2 szobás
családi ház 300 nöl-es telekkel kiadó. Érd: 20/9194-870

KIADÓ
* Kiadó garázst keresek hosszútávra. Tel.: 70/452-72-67.
* Gödöllő központjában, Petőfi udvarban 55 nm üzlethely-
iség 2006. január 1-től kiadó. Érd.: 70/535-4474
* Gödöllőn, a Blahai részen üzlethelyiség bármilyen
tevékenységre kiadó. Tel.: 30/271-5500
* Garázs kiadó kisebb kocsinak a Kazinczy krt-on.
Ugyanitt dió eladó. Érd.: 70/216-4331.
* Gödöllő Kossuth L. utcai üzletsoron 100 nm földszint +
50 nm tetőtérből álló, első-hátsó bejáratú üzlethelyiség jó
parkolási lehetőséggel (előtte-mögötte) hosszú távra
kiadó. Tel.: 30/9617-621
* Garázsok kiadók hosszú távra. Szőlő u., 2 beállóhelyes,
7500 Ft/hó/kocsi. Remsey krt-i mélygarázsban zárt
helyen 1 kocsi 15.000 Ft/hó. Tel.: 70/219-3838, 420-
972

SZOLGÁLTATÁS
* Videófilmjeit megvágta már, amit gyermekeiről és
nyaralásáról készített? Még nem? Hívjon, segítek! Családi
videófilm készítés, -vágás, DVD-, CD-ROM, VHS átírás. 06-
20-582-0806
* GYORSHITEL: jelzálog, ingatlanfinanszírozás, szabadfel-
használású hitelek, végrehajtáskezelés, BAR-osoknak is
jövedelemigazolás nélkül. Érd.: 06-30/3214-112
* Szobafestést, mázolát, tapétázást vállalok. Profi gip-
szkarton szerelés. Korrekt áron, rövid határidővel! Gyors,
pontos munka. Tel.: 30/419-6132
* Megbízható brigád vállalja családi házak teljes körű
kivitelezését, lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Gondoljon már most a tavaszi munkák megszervezésére
is! Hívjon bizalommal! Tel:20/560-4643

* UTÁNFUTÓKÖLCSÖNZÉS. TEL.: 20/340-4861
* PARKETTÁS! Mindennemű parkettamunkák. Kitűnő
anyagok, szép munka! Tel.: 70/505-1177
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüg-
göny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta
készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét
is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542,
mobil: 20/368-5888
* VILLANYSZERELÉS! Villanybojler vízkőtelenítés, kon-
nektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibael-
hárítás, villamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók
komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.:
28/452-542, 20/450-6198 vagy 20/208-2925
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-,
és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagyta-
lanítócsap 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.: 28/452-542, 20/997-4004
* 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
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók,
ablakok, zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás
elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és
ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718
* KERTTAKARÍTÁS, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszere-
sen és alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-45, 30/528-
7777
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatorn-
abekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvál-
lalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122
* Gyógylábápolás, körömbenövés, bőrkeményedés,
tyúkszem, szemölcs, vastag gombás köröm szakszerű
kezelése, ápolása. Pedikűr után talpmasszázs.
Szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13. sz. alatt. Nyitva: H-
P: 9-17 óráig. Tel.: 20/532-7275. Óvakodjon a házaló
kontároktól. Bárándi József.
* Testreszabott masszázskezelések! Igény szerint fris-
sítő, relaxáló vagy gyógymasszázs. Gödöllőn, a VirÁgi
virágbolt fölött. Kérésre házhoz megyek. Tel.: 70/284-
2596
* Minden gondjára van megoldás! Jelzáloghitel, ügyin-
tézés mindenkinek, 5 éves tapasztalattal. Végrehajtás,
BAR lista nem akadály. Érd.: 30/440-6738
* Talpbetét készítés egyedileg számítógépes lábvizs-
gálattal, valamint kényelmi papucsok nagy választék-
ban. Gödöllő, Szabadság út 13. (buszpályaudvarral
szemben). Nyitva: H-P: 9-17-ig, Sz.: 9-12-ig. Tel.:
20/380-7404. www.papucsbolt.try.hu
* Margó! Manikűr, pedikűr, műkörömépítés! Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. I/3. Kérésre idősekhez házhoz
megyek. Tel.: 20/3168-524
* Hitelügyintézés! Lakossági szabadfelhasználású
hitelek, hitelkiváltás. Jövedelem vizsgálat nélkül is.
BAR-os ügyfél nem kizáró ok. Vállalkozói hitelek, lízing,
faktorálás, tőkejuttatás. Tel.: 70/3639-047
* Szabaduljon meg felesleges kilóitól és ne hagyja, hogy
ismét felszedje azokat! Nem csak nőknek! Tel.: 70/387-
2376
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Jöjjön, próbálja ki
gyógyító masszírozásomat! Gödöllőn és környékén,
üzemben, gyárban frissítő negyedórás gyúrást vállalok!
Hívjon! Tel.: 418-005, 30/3939-927.
* Könyvelés felsőfokon! Teljes körű számviteli szolgál-
tatás, TB ügyintézés, cégalapítás, adótanácsadás,
könyvvizsgálás, visszamenőleges könyvelés. A-ZS
Számadó Kft. Tel.: 30/20-200-43, 06-1-413-0328
* Afrofonás, hajfelvarrás Aszódon a Wella Szalonban.
Tel.: 30/3322-767
* Cirkók, kazánok, konvektorok, bojlerek, gáztűzhelyek
cseréje árajánlattal, garanciális beüzemeléssel. Tel.:
70/2660-198, Nagypál Zoltán
* Fakivágást, lombvágást, homlokzatjavítást vállalunk
emelőkosaras autóval. Tel.: 20/9332-520
* Alkalmi és menyasszonyi smink készítését vállalom!
Kérésére házhoz megyek! Tel.: 70/3132-982
* Kisebb kőműves munkákat, átalakításokat, felújítá-
sokat vállalok Gödöllőn és környékén. Tel.: 30/443-8887
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* Családi házak, lakások, lépcsőházak teljes körű
felújítása (kőműves munkák, burkolás, festés-mázolás,
homlokzatfestés, dryvit homlokzatszigetelés, gip-
szkartonozás, térkőburkolás, terméskőlerakás). Korrekt
ár, rövid határidő. Tel.: 20/230-5240.
* Közeledik a fény ünnepe, otthonát segítek tisztán tar-
tani alkalmi vagy rendszeres munkával. Tel.: 70/269-
5431
* Gyógypedikűr (tyúkszem, körömbenövés, stb szaksz-
erű ellátása), manikűr, műkörömépítés. Wella
Szépségkuckó, Gödöllő, Szent J. u. 44. Erika: 70/232-
3424. Kérem hívjon bizalommal!

OKTATÁS
* Egyetemista fiú matematika, fizika korrepetálást vál-
lal középiskolások részére. Tel.: 20/314-6361
* Tanítónő alsós gyerekek korrepetálását, felügyeletét
vállalja. Tel.: 70/450-6569
* Német oktatás! Még 3 embert keresek! Beszéd,
nyelvtan, célirányos felkészítés. Tel.: 30/437-1589
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás,
főiskolai, egyetemi felvételire előkészítés emelt- és
középszintű érettségire felkészítés formájában. Tel.:
410-683; 30/380-2608.
* Angoltanár érettségire, nyelvvizsgára való
felkészítést vállal. Tel.: 411-081, 20/539-2030
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten,
minden korosztálynak, egész nap, egyéni és kiscsopor-
tos (max. 4 fő). Fordítás. Tel: 418-537, 30/240-4057
Kollarics.

TÁRSKERESÉS
* Kedves 50-es, 60-as urak! A magányosságukat
segítik oldani azok a hölgyek, akik nálam már jelen-
tkeztek és várják a társratalálást. Most kedvezményes
regisztráció! Tel.: 20/967-4009

ADÁS~VÉTEL
* *NAPPALI+HÁLÓSZOBA bútor ELADÓ! 4,5 m-es
szekrénysor + franciaágy + éjjeli szekrények +
kihúzhatós ágyneműtartós sarok ÜLŐGARNITÚRA +
dohányzó asztal: 150.000,-Ft. 06 (20) 263-4383; 06
(30) 619-9043.
* 1 éves Playstation 2, újszerű állapotban, játékkal, 2
joystikkal, memóriakártyával és távirányítóval ELADÓ.
Iár: 30.000 Ft. Érdeklődni lehet a 06-30-743-4517-es
telefonon.
* Zanussi 120 l-es hűtő, 1,5 éves, iár: 23 eFt. Delton
kerámialapos villanytűzhely, 1,5 éves, iár: 55 eFt. Tel.:
20/532-7279
* Eladó Hauck etetőszék (originál csomagban) 10 eFt-
ért! Tel.: 20/396-6066
* Eladó 4 részes barna szekrénysor 40 eFt-ért,
illetve Ikea étkező garnitúra fehér 6 székkel,
kihúzható 12 személyesre, 45 eFt-ér t. Érd.:
70/384-7694

* Lovasok figyelem! Eladó 2 pár lószerszám egyben + 1
db fogaskerék, ugyanitt kétszárnyas zártszelvény,
200x240-es garázsajtó. Tel.: 20/9463-112
* Renault Thalia 14 col felnire szerelt 90 %-os téli gumi
(4 db) olcsón eladó. Ugyanitt 4 részből álló barna színű
(2 fotel + 3 kanapé ) bőr eladó. Iár: 50 eFt. Tel.:
30/221-0981
* Eladó 19" monitor! 1 éves, nagyon keveset használt,
24 eFt. Tel.: 20/335-8882
* Újdonság! Fúrószálak: fém, kőzet, beton, fa, SDS-max
fúrók ALPEN márkájúak nagy választékban. Hólapátok
már 990 Ft-tól, vesszőseprű, jégtörő, útszóró só,
ammóniumnitrát. Téli madáreleségek: napraforgó, kuko-
rica, cinkegombóc, vegyes eleségek. Láncfűrészek
akciós áron! Elektromos 1600 W-os 19900 Ft, benzin-
motoros 35990 Ft. Szaktanácsadással, szervízháttér-
rel. Vasárnap délelőtt is várjuk kedves vásárlóinkat!
Kószó János Mezőgazdasági Boltja. Gödöllő, Szabadság
út 28/b. Tel.: 419-051

ÁLLAT
* 3 és 4 éves törzskönyves, oltott, féregtelenített
csincsilla-perzsa cicák arany és ezüst színben kedvező
áron eladók. Tel.: 20/324-9602, 20/368-4850
* Fajtatiszta németjuhász kiskutyák januártól elvi-
hetők. Törzskönyv nélkül, de kitűnő származással! Csak
lelkiismeretes gazdik jelentkezzenek! Tel.: 30/200-
5118
* Hörcsögök! 4 db ezüst színű hörcsög (2 fiú, 2 lány)
angóra-albínó apától és fehér anyától 250 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/437-1589

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladó Citroen XM 2.1TD, 1994-es, sötétzöld metál,
full + bőr, ár: 990eFt. Tel.: 20/363-97-10.
* *TOYOTA CARINA-E* 1,6-os, 1996-os üzembehe-
lyezésű, 2007-ig vizsgával, SZERVIZELVE, TÉLI
GUMIKKAL, megkímélten, SOK EXTRÁVAL -családi okok
miatt-  1.150.000 Ft-ért  ELADÓ/CSERÉLHETŐ! 06 (20)
513-5191; 06 (30) 218-6300
* Eladó Audi 80 diesel, 1.6, fekete-metál, 1986-os, 174
ezer km, vonóhorog, téli gumi felnivel, tetőcsomagtartó,
5-5,6 l fogyasztással, törésmentesen. Iár: 330 eFt. Tel.:
30/626-9199
* 1989-es Babetta eladó. Iár: 50.000 Ft. Tel.: 70/944-
2377
* 1997-es évjáratú Mitsubishi Galant 2.0 GLSI. Iár:
1.190.000 Ft. Érd.: 30/268-5631

EGYÉB
* Mézakció! Export minőségű akácméz 700 Ft/kg, veg-
yes, hárs, selyemfű méz 600 Ft/kg áron. 3, 7, 15 kg-os
kiszerelésben eladó. Tel.: 511-736
* Kiváló minőségű, télálló idared alma kapható! Ára: 80
Ft/kg. Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1., tel.: 411-298,
20/4359-650

*
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Pingpongozz, ne drogozz!
Minden pénteken, 20 órától éjfélig a Török Ignác

Gimnázium tornacsarnokában lehet pingpongozni.

Játék, meglepetésekkel!

Másodszor rendezte meg a Grassalko-
vich SE november 12-én sportakrobati-
ka versenyét Gödöllőn, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium tornatermé-
ben. A Grassalkovich -kupa egy jól szer-
vezett és elegánsan megrendezett via-
dal volt. A nézők 11 órától 17 óráig
gyönyörködhettek a látványos gyakor-
latokban, ez idő alatt 78 produkciót
mutattak be a versenyzők. 

Gyermek korosztályban egy-egy leány páros
(Lochte Vanessza–Pap Karolina–Kovács Zsó-
fia) és vegyes páros (Szamosi Attila–Tóth Ani-
ta) képviselte a Grassalkovich SE színeit. Ki-
válóan végezték munkájukat, hiszen az elõbbi
felsorolás szerint harmadik és elsõ helyezést ér-
tek el a nagyon erõs mezõnyben. Serdülõ II. ko-
rosztályában induló grassalkovichosok közül a
leány hármas (Stamp Renáta–Tardos Margaré-
ta–Szamosi Anikó) kitett magáért és kiegyensú-
lyozott versenyzéssel negyedikek lettek. Ve-
gyes párosban Bangó Dávid–Farkas-Regina a
prezentációban volt haloványabb, mint aho-
gyan azt edzõik elvárták, de a technikai megva-
lósítás remekül sikerült nekik is. Végül de nem

utolsó sorban a fiú páros (Janocha
Márk–Kõrösi Krisztián) elsõ (statikus)
gyakorlata jól sikerült, de a második-
ban (dinamikus) elkövettek egy durva

hibát, melynek köszönhetõen másodikak lettek.
A fiú négyes tagjai (Bangó Dávid–Janocha
Márk–Kõrösi Krisztián–Szamosi Attila) szinte
tökéletes gyakorlatokkal elsõ helyezést értek el.
A kivitelezés, a bemutatás terén rendkívül sokat
fejlõdtek a versenyzõk, amiért külön gratuláció
illeti õket és koreográfusukat, Kõhler Ákosnét. 

A sportág iránt érdeklõdõ gyerekeket tovább-
ra is sok szeretettel várják a Damjanich iskola
tornatermében kedden és pénteken 16-18 óra
között, vagy telefonon a 20/9-511-072 telefon-
számon.

K.Á.

Grassalkovich-kupa

Sportakrobatika
Az önkormányzat által fenntar-
tott óvodák közül szeptember-
ben új vezetővel kezdte meg a
munkát az Egyetem téri óvoda.
Fodor Csilla a főiskola elvég-
zése után helyezkedett el Gö-
döllőn, 1994 óta dolgozik az
óvodában. Eredményes szak-
mai munkája elismeréseként
2002-ben megválasztották ve-
zető helyettesnek. Időközben
elvégezte a vezetőképzőt, majd
úgy döntött, hogy megpályázza
a meghirdetett intézményveze-
tői állást. A pályázat elbírálása
során elnyerte a képviselő-testület bi-
zalmát, így lehetősége nyílt arra, hogy
terveit közül az egyiket rövid időn belül
megvalósíthassa.

– Gondolom, nagy szükségük lenne egy torna-
teremre.

– A FUT alapítvány keretei között gyógytest-
nevelõként már évek óta foglalkoztam  az arra
rászoruló gyermekekkel. A gyógyúszás mellett
a rendszeres gyógytestnevelési foglalkozáso-
kon igyekeztünk segíteni a tartáshibával, kü-lön-
bözõ deformitásokkal küszködõ gyermekek-
nek. A tornaterem fontossága mindenki szá-
mára egyértelmû volt, azonban helyi megvaló-
sítása gondot okozott az óvodánkban. Tornate-
rem kialakítását csak hozzáépítéssel tudtuk vol-
na megvalósítani. Ehhez, sajnos, nem rendel-
keztünk megfelelõ anyagi háttérrel, így a meg-
lévõ keretek között kellett gondolkodnunk.

– Hogyan készült el a tornaszoba?
– A nyár folyamán kezdtük el az átalakítást,

amely a fizikai munkálatokon és a minimális
anyagi befektetésen kívül hatalmas lelkesedést

kívánt mindenkitõl. Szerencsémre olyan kollé-
gáim vannak, akik kreatívak és nyitottak az új
dolgokra, így partnerek voltak a megvalósítás-
ban. Egy olyan helyiséget sikerült átalakíta-
nunk, amely régóta nem töltötte be az eredeti
funkcióját. Az óvoda építése idején beépített
szekrényeket kibontottuk és így még na-
gyobb teret nyertünk. A belsõ tér kialakításban
sokat segítettek a szülõk, akikre átragadt a lel-
kesedésünk. A padlózat felújításában, a bordás-
falak vásárlásában és felszerelésében már szá-
míthattunk az õ segítségükre is. Ezért minden
közremûködõnek hálás köszönettel tartozunk.

– Mekkora lett a tornaszoba?
– Sikerült egy olyan termet kialakítanunk,

amelyben 10-15 gyermeknek tudunk helyet bizto-
sítani a mozgásfejlõdésük javításához. A termet
ezen kívül logopédiai és egyéb fejlesztõ tevé-
kenységek lebonyolítására is használni tudjuk. 

A tornaszoba létrehozásával megvalósult egy
régi álmom. Biztos vagyok benne, hogy a gye-
rekeket eredményesen tudjuk fejleszteni és élni
fogunk a tornaszoba adta új lehetõséggel.

-sz-

November 25.
Kosárlabda: Pest megyei bajnokság: Férfi ifi
Dunaújváros – Bocskai SE A 17.30., Duna-
újváros – Bocs-kai SE B, 19 óra

November 26.
Röplabda: Extraliga GRC-Kecskemét 16
óra, SZIE-csarnok
Vívás: Raab Karcher Tüzép Kupa kadett tõr és
újonc kard egyéni verseny, 8 óra, Hajós csarnok
Kosárlabda: Pest megyei bajnokság nõi ka-
dett, Bocskai SE – Dabas 9 óra, Dabas –Tata
10.30., Tata – Bocskai SE 12 óra (Líceum).
Mini: Szent Imre – Kerék DSE 9 óra, Kerék
DSE – Kõrisfa 10.30, Kõrisfa Szent Imre, 12
óra (Szent Imre)

November 27.
Kézilabda: férfi felnõtt, GEAC – Dabas, 12
óra, ifi 10.30.
Kosárlabda: Pest megyei bajnokság férfi fel-
nõtt B GEAC III.-Hernád 52, 18 óra, Férfi fel-
nõtt A GEAC II – Páty, 19 30., SZIE csarnok
Vívás: Raab Karcher Tüzép Kupa kadett tõr
és újonc kard egyéni verseny, 8 óra, Hajós
csarnok

November 28.
Futsal: Gödöllõ – Berettyóújfalu, 19.30.

Egyetem téri óvoda

Elkészült a tornaszoba

Steiner Dániel harmadik lett a nemzet-
közi válogató versenyen, Tóth Fruzsina
első és második helyet szerzett két
párbajtőr versenyen, a GEAC tőrözői
pedig csapatarany és -ezüstérmet sze-
reztek a Reménységek Tornáján.

Az elmúlt hétvégén négy tõrversenyen is indul-
tak a fiatal GEAC-os versenyzõk. A négy sport-
esemény négy különbözõ helyszínen zajlott le.
Városunktól legtávolabb Benke Balázs vívott,
Madridban. Balázs junior Világkupa versenyen
vett részt, ahol a legjobb 16 között búcsúzott, és
a 15. helyet szerezte meg. Edzõje, Fekete Gá-
bor szerint ez nem rossz eredmény. Balázsnak
még van ideje bõven, úgyhogy csak így tovább!

A kadetek között, már itthon, nemzetközi vá-
logató versenyt rendeztek. Steiner Dániel az 55
fõs mezõnybõl a 3. helyen végzett. Dani egye-
nes ágon jutott a legjobb 8 közé, ahol a négybe
jutásért az MTK-s Szerémit verte115:8-ra, majd
a négy között nagy csatában vereséget szenve-
dett az MTK-s Bírótól 11:15-re. Edzõ: Fekete
Gábor.

Nõi párbajtõrben Tóth Fruzsina magát javít-

va vívott a hétvégén, ugyanis
szombaton a szolnoki újonc verse-
nyen a második, míg vasárnap Pé-
csen, ugyanebben a korosztályban
az elsõ helyet szerezte meg. Ebbõl

is látszik, hogy a sok utazásnak meg van az
eredménye!

Két héttel ezelõtt, november 12-13-án Buda-
pesten rendezték meg a Reménységek Tornáját.
Ezen a versenyen az ország összes egyesülete
indíthatta a fiú és leány vívópalántáit csapat-
ban, két korcsoportban (91-92 és 93-95) és há-
rom fegyvernemben. 

A nagyszabású rendezvényen a 93-95-ös kor-
csoportban a fiútõrözõk a 4. helyet szerezték
meg. A csapat tagjai: Rimán Balázs, Jung Ger-
gely, Török Péter, Simicz Dániel és Liszkai Ta-
más. A leány tõrcsapat: Varga Anett, Varga
Beatrix, Balogh Annamária és Horváth Eszter a
hatodik helyen végeztek.

A 91-92-es születetteknél elsõ helyen vé-
geztek a fiútõrözõk: Steiner Dániel, Kovács
Márk, Galambos Gábor, Zorkóczy Zoltán és
Zorkóczy Csaba. Az aranyért az MTK-t verték
45:29-re. A lányoknál második lett a Rimán Dó-
ri, Varga Zsuzsanna, Szabó Anna és Varga
Beatrix összeállítású csapat. Õk viszont kikap-
tak az MTK-tól, méghozzá 28:45-re. Minden-
esetre így is szép eredményt produkáltak a gö-
döllõi „reménységek“.                                    zsőzső

Vívás – tőrsikerek

Gödöllői érmesek

Székesfehérváron rendezték meg az év záróver-
senyét. A GEAC hosszútávfutói ezúton is ki-
váló eredményeket értek el. Erdélyi Zsófia a
junior lányok 15 km-es versenyszámában har-
madik helyet szerzett, ez hosszú nyári sérülése
után remek eredmény. Korányi Gergõ az ifjúsá-
gi fiúk 15 km-es távján elért harmadik helyével
biztosította, hogy számolni kell vele a hazai

hosszútávfutó mezõnyben. A 14 éves serdülõ fi-
úk 10 km-t futottak, itt Horváth Bálint negye-
dik helyen ért célba. A 15 éves fiúk csapata ne-
gyedik lett (Czindrity Attila, Kovács Gábor,
Csikós Gergõ, Ágoston Máté), a 14 évesek pe-
dig a dobogó harmadik fokára állhattak (Hor-
váth Bálint, Dékány Jenõ, Kinde Mátyás, Te-
mesvári Tamás).

TEREMLABDARÚGÓ KUPA ISASZEGEN
2005. DECEMBER 3-4.

Nevezési díj: 12.000- Ft/csapat
Nevezési határidõ: 2005. november 30.

További info: Tokai Norbert: 70/283-0588

A múlt hónapban került sor a Petõfi Sándor Általános Iskola Országos
Sporttalálkozójára. Soprontól Miskolcig 17 csapat gyûlt össze a 10. számú

Általános Iskola gyönyörû sportcsarnokában. A rendezvény 5 évente kerül megrendezésre a névadó
költõ tiszteletére. Ezzel is hagyományt kívánnak teremteni a mozgás örömére és a szabadidõ értelmes
eltöltésére. Nagy volt a kihívás. A város riporterei, helyi TV-je és számos vezetõ kísérte érdeklõdéssel a
versenyeket. A gödöllõi Petõfi iskola csapata egy tanár és diák vezetésével lelkesen végezte a feladato-
kat, erejüket, gyorsaságukat és ügyességüket latba vetve. A játékos sportversenyek anyagát képkirakó
váltótól a falmászásig sok ügyességi szám színesítette. 
„Minden nap számított, dobásokban is remekeltünk.  Büszke voltam, mert csapatomat többször is pél-
daképül kiemelték az elsõ helyért és a fair versenyzésért. 17 csapat közül a negyedik helyen végeztünk.
Averseny végén színvonalas sportgálát láthattunk. Este a Kassai Magyar Színház mûvészei zenés Petõ-
fi verseket adtak elõ. Másnap megkoszorúztuk Gödöllõ város nevében az ottani Petõfi emlékmûvet és
városnézõ sétával fejeztük be az országos találkozót. Büszkék voltunk arra, hogy sikeresen képviseltük
a Gödöllõi Petõfi iskolánkat.“ Résztvevõk: 5. osztály: Németh Noémi, Somogyi Levente. 6. osztály: Din-
ka Adrienn, Tardy Tamás. 7. osztály Tóth Nárcisz, Tamási József. 8. Osztály: Nyikos Alexa, Babinszki
Adrián. Mikó Gábor tanár, versenyzõ, Szabó Sándorné tanár, szervezõ-vezetõ.

Öt csapat részvételével rendezték meg az „Ok-
tóber 23.“ kupát, melyet veretlenül, 12 ponttal
a Szeméremajax csapata nyerte meg. Második
a  Traffic SE., harmadik a Vitech 2000, negye-
dik a Szilz SE., ötödik Caterpillár.

Az I. osztályú bajnokság állása: 1. Móres
FC. 22 pont,  2. BF VILL 18 pont, 3. Barcelona
13 pont, 4. Círió 13 pont, 5. Amatõr FC 9 pont,
6. Treffic SE 9 pont, 7. Szilc FC. 6 pont, 8. Ru-
bau 98, 4 pont, 9., Szeméremajax 3 pont.

A II. osztályú bajnokság õszi végeredmé-
nye: 1. Seven 19 pont, 2. Medián 19 pont, 3.
Denevér 9 pont, 4. Champion 9 pont, 5. Albér-
let 9 pont, 6. Viktória 7 pont, 7. Vitech 2000, 6
pont, 8. Catrepillár 4 pont.

A Hajós Alfréd Általános Iskola „Gyerme-
keink“ Alapítvány kuratóriuma köszöni
mindazok támogatását, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalékát, alapítvá-
nyunknak ajánlották fel.
A befolyt összeget, amely 1.310852 forint

volt, erdei iskolai programok támogatásá-
ra, iskolai versenyeken résztvevõk díjazá-
sára, szemléltetõ eszközök vásárlására, jó
tanuló jó sportoló tanulók jutalmazására,
sportrendezvények támogatására fordítot-
tuk. További segítõ támogatásukban bízva 
SZÁMLASZÁMUNK:
10103836-05926039-00000004
ADÓSZÁMUNK: 19179258 -1 -13

Petőfisport

Heti SportKismaratoni országos bajnokság

1 százalék

Kispályás labdarúgás 
Győzött a szemérem

AA KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN KOSSUTH LAJOS UTCÁBAN 
IKERGARÁZS EGYIK IKERGARÁZS EGYIK 

FELE KIADÓ!FELE KIADÓ!
ÁR:ÁR: 15 EZER FT/HÓ15 EZER FT/HÓ

TELEFON: 06-20/458-2002TELEFON: 06-20/458-2002
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Kerényi Grácia: Advent a Városmajorban

Beküldési határidõ: 2005. december 1.

A 40. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A tó jeges, vékony fölét / A nap hiába nyalja
fel / Estére új köd szemel / S esernyõként fe-
szül föléd / A mozdulatlan, ónos ég“
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû vásár-

lási utalványát nyerték: Szabó Gyuláné, Dózsa
Gy. út 5-7., Kerekes Tibor, Palotakert 15.; A
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõadásá-
ra 2 fõ részére belépõt nyert: Cseri Andrea,
Kazinczy krt. 28.; Mészáros István, Bethlen G.
u. 35. Az Eötvös Cirkusz elõadására 4 fõ ré-
szére belépõt nyert: Surányi Andrea, Ibolya u.
61.; Szederné Fekete Erzsébet, Kazinczy krt. 3.

Új mûsorral, szeretettel várja önt és kedves
családját a világhírû Eötvös Cirkusz! 
IDÕPONT: 2005. december 3., szomba-
ton 15 óra, egyetemi sportcsarnok.
Magyarország kedvenc cirkusza, világszín-
vonalon. Egy családi tradíció egyedüli örö-
köse, minket a név kötelez! Ünnepi hangulat!
A szeretet ünnepe jegyében! Interaktív játé-
kok! Legyen ön is, vagy a gyermeke mû-
sorunk részese, fellépõje! 
Állatok parádéja, zsonglõr, humor, szépség,
látvány, meglepetés! Az Eötvös Cirkusz a
Nemzeti Kulturális alapprogram és a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
támogatott mûsort mutat be. 
JEGYEK ÁRUSÍTÁSA: a helyszínen az
elõadás elõtt, Információ és jegyrendelés:
06/70-586-96-77.

Kellemes szórakozást kívánunk önöknek és
családjának!

Az Eötvös Cirkusz bemutatja Mikulás Gálaműsorát

Ez a „hármas“ jellemezte a hét-
végi, egyetemi sportcsarnokban
megrendezett NOX-koncertet.
Az idei eurovíziós dalfesztiválon
kiválóan szereplő (Európa 52 or-
szágából a tizenkettedik helyen
végző) magyar együttes orszá-
gos koncertsorozat keretében
lépett fel Gödöllőn. 

A Ragyogás címû turné méltán népsze-
rû, hiszen nem csak a zene egyediségé-
ben mutatkozik meg, hanem a kivitele-
zésben is. A népdalok, folklorisztikus
elemek és a legmodernebb fénytechnikák, vala-
mint pirotechnikai eszközök kellemes elegye
valódi látványshowt adott a csaknem zsúfolásig

megtelt sportcsarnok publikumának. A koncert
végén Szilvit, az együttes csinos énekesnõjét vi-
rágcsokorral köszöntötte Gémesi György polgár-

mester, míg Tamásnak, az együttes
másik alapemberének egyedi aján-
dékot hozott. Egy nagy, díszcso-
magolású dobozt adott át, amely
tetejének levételekor egyelõre
csak annyit lehetett látni, hogy az
énekes meglepetten a kezeibe te-
mette az arcát. Adobozban egy hét-
hetes kölyökkutya volt... Gémesi
György, a HEROSZ gödöllõi tag-
szervezetének tiszteletbeli elnöke
a gödöllõi menhelyrõl hozta a kis
gazdátlan jószágot, amellyel im-
máron hárman párban mentek ha-
za: az énekes, menyasszonya és  –
ha a hír igaz – „Noxika“.

NOX– koncert Gödöllőn

Varázslat, ragyogás, kiskutya


