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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Színházi élet Gödöllõn (2. oldal)

Bár városunknak nevesített színháza

nincs, mégis rendszeres színházi él-

ményben lehet része a gödöllõieknek. A

Petõfi Sándor Mûvelõdés Központ rend-

szeresen ad teret vendégjátékoknak, és

egyre több, és egyre színvonalasabb

produkciókkal jelentkeznek a városunk-

ban mûködõ amatõr társulatok is. Már-

cius 27-én ünnepeljük a Színházi Világ-

napot. Ennek apropóján igyekszünk át-

tekintést nyújtani a városunkban mû-

ködõ színjátszó kezdeményezésekrõl.

Lovassport (6. oldal)

Az elmúlt években hagyománnyá vált,

hogy a gödöllõi lovasok március 15-én

felvonulást tartanak. A látványos me-

netben a Magyar Nemezti Lobogó Tár-

sasága jóvoltából olyan történelmi

zászlókat is lobogtat a tavaszi szél,

amelyeket már csak a múzeumokból és

a történelem könyvekbõl ismerhetünk.

Olvasóink a mostani, és következõ lap-

számunkból röviden megismerhetik a

lovasokat, lovaikat, és a zászlókat is.

Gödöllőre látogatott múlt hét pén-
teken George H. Walker, az Egye-
sült Államok nagykövete, aki fél
éve tartózkodik hazánkban. Ma-
gánlátogatása során baráti légkö-
rű beszélgetést folytatott  Gémesi
György polgármesterrel és megte-
kintette a Biotechonógiai Közpon-
tot, valamint a Királyi Kastélyt. A
két politikus azonnal megtalálta a
közös hangot: a sport, a nagykövet
családjának vívás iránti érdeklődé-
se új alapokat adott a megbeszé-
lésnek. Mint azt George H. Walker-
től megtudtuk, Gödöllő és az Egye-
sült Államok között több szálon fu-
tó kapcsolatok vannak, amelynek
alapját a Szent István Egyetem egy-
re bővülő nemzetközi rendszere
képezi, s amely jövőben várhatóan
tovább bővül. A nagykövet elisme-
réssel szólt városunkról, az általa
megtekintett intézményekről és az
ott folyó munkáról.

(folytatás a 2. oldalon)

Gödöllőn járt az amerikai nagykövet

Pozitív tapasztalatok

Az eszmecsere (balról jobbra): dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, dr. Gémesi György
polgármester, illetve George H. Walker és felesége

Testületi előzetes
Lapunk megjelenésekor tartja márciusi ülé-

sét Gödöllõ város önkormányzatának képvi-

selõ-testülete. A városatyák elé kerül többek

között a Tormay Károly Egészségügyi Köz-

pont ötéves szakmai fejlesztési terve, és több

szociális és személyes gondoskodást nyújtó

intézmény szervezeti és mûködési szabály-

zata. Ma tárgyal a testület a Dózsa György úti

temetõ üzemeltetésérõl, és a temetõkrõl szó-

ló önkormányzati rendeletrõl is.
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George H. Walker, az Egyesült Ál-
lamok nagykövete gödöllői látoga-
tása alkalmával ellátogatott a Vá-
rosházára, ahol dr. Gémesi György
polgármester fogadta. A baráti
hangulatú megbeszélésen részt
vett dr. Nánási Éva címzetes fő-
jegyző, dr. Fábián Zsolt alpolgár-
mester és dr. Pannonhalmi Kál-
mán, az önkormányzat nemzetkö-
zi kapcsolatok tanácsnoka.

A nagykövet a megbeszélést követõen a
sajtó képviselõinek is szentelt néhány per-
cet.

– Nagykövet Úr, milyenek az eddigi ma-
gyarországi tapasztalatai?

– Most már lassan hat hónapja vagyunk
a feleségemmel Magyarországon és azt
kell, hogy mondjam, csodálatos benyomá-
sokat, élményeket szereztünk mind az or-
szágról, mind az emberekrõl.

– Meglátogat minden nagyobb telepü-
lést vagy van egyéb oka is annak, hogy
Gödöllõt kiemelten kezeli?

– Igen, meglátogattunk már számos ma-
gyar várost. Gödöllõ egyrészt a Biotech-
nológiai Központ, másrészt pedig a királyi
kastély miatt fontos és különleges szá-
munkra.

– Milyen hangulatban folyt a megbe-
szélés a polgármester úrral?

– Nagyon jó hangulatú beszélgetést
folytattunk Gémesi Györggyel. Beszélget-
tünk barátságról, sportról, de Gémesi úr
Amerikai Egyesült Államokban tett láto-

gatása is szóba ke-
rült.

– Mennyire isme-
rik Magyarországot
az Ön hazájában, és
hogyan látja a kap-
csolatépítés lehetõ-
ségét?

– Amikor 1956-
ban Magyarországon
forradalom volt, ak-
kor a jogi tanulmá-
nyaimat folytattam,
és sokat hallottam a
hõs magyarokról.
1989-ben ez az or-
szág arról volt híres,
hogy megnyitotta
nyugati határát a ke-

letnémetek elõtt. Ezért Amerikában na-
gyon tisztelik a magyarokat. Ami az ame-
rikai-magyar kapcsolatokat illeti, optimis-
ta vagyok és remélem, hogy még tovább
fejlõdnek.

B.J.

Gödöllőn járt az amerikai nagykövet

Tisztelik a magyarokat

Az amerikai nagykövet és felesége
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Ötödik alkalommal rendezi meg a
Magyar Polgármesterek Világtalál-
kozóját a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége (MÖSZ) a Szent
István Egyetemen, április 4. és 6.
között – jelentette be keddi sajtó-
tájékoztatóján, Budapesten Géme-
si György polgármester, a MÖSZ
elnöke.

Az elsõ világtalálkozót 1996-ban hívták
össze, s az akkori célok – a magyarság
összetartozásának erõsítése, az önkormány-
zatokat érintõ idõszerû kérdések megvita-

tása, valamint új testvértelepülési kapcsola-
tok létesítése – azóta is idõszerû célja a te-
lepülésvezetõk seregszemléjének. 

A találkozó népszerûsége sem csökken
az idõk folyamán, így az anyaországi és a
határon túli magyar polgármesterek leg-
rangosabb és legnagyobb szabású hazai
rendezvényévé vált. Az ötödikre is 1200
részvevõt várnak, fele részben határain-
kon kívülrõl.   

A nyitó plenáris ülésen, április 5-én, 9
órakor dr. Gémesi György köszönti a rész-
vevõket. A találkozót dr. Mádl Ferenc, a
Magyar Köztársaság elnöke nyitja meg,
immár második alkalommal. Ezt követõen
dr. Lamperth Mónika belügyminiszter, dr.
Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank Rt. ve-
zérigazgatója, dr. Dávid Ibolya, az Or-
szággyûlés alelnöke és dr. Stumpf István,
a Századvég Politikai Iskola Alapítvány
elnöke tart elõadást.

A világtalálkozó résztvevõi szekció-
üléseken vitatják meg az aktuális idegen-
forgalmi-turisztikai, európai uniós, önkor-
mányzati lakásgazdálkodási és környezet-
védelmi kérdéseket. 

A MÖSZ és a Magyar Polgármesterek
Egyesülete azon polgármesterek elismeré-
sére, akik kimagasló tevékenységükkel
nagyban hozzájárultak a magyar önkor-
mányzatiság fejlesztéséhez, életpályáju-
kat az önkormányzatok ügyének szentel-
ték, Polgármesteri Ezüstlánc-díjat alapí-
tott. A kitüntetést az idén Kettõs László,
Kopács (Horvátország) és Tóth István,
Tura polgármestere veheti át a világtalál-
kozón.

Kimagasló polgármesteri tevékenysé-
géért, életpályájáért Polgármesteri Arany
Pecsétgyûrût kap Agg Sándor (Pápako-
vácsi), Babák Mihály (Szarvas), Kálmán
Lajos (Etyek), Tarlós István (Budapest,
III. kerület) és Kvarda József (Csenge,
Szlovákia).

ls
Fotó: a szerző

Több mint ezer részvevővel

Polgármesteri világtalálkozó

A világtalálkozó sajtótájékoztatóján

Meghívó
A Magyar Polgármesterek V. Világ-

találkozójának keretén belül

2004. április 4-én, 15.30 órakor

kerül sor a már hagyományos
parlamenti válogatott, a Külügym-

nisztérium- és a polgármesteri futball-
csapat körmérkõzésére.

Helyszín: Szent István Egyetem
nagypályája

A parlamenti pártok között elsõként a Magyar Demokrata Fórum tartotta meg kampány-
nyitó nagygyûlését az Európa Parlament-i választásokra. A zsúfolásig megtelt Nemzeti
Sportcsarnokban Dávid Ibolya, az MDF elnöke, valamint a szövetséges keresztény-konzer-
vatív pártok (Független Kisgazdapárt, Magyar Demokrata Néppárt, Vállalkozók Pártja) ve-
zetõi egybehangzóan megfogalmazták: Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatla-
kozásával normalizálni kell a hazai közélet viszonyait. Gémesi György kampányfõnök mo-
dellértékû szövetségi politikának nevezte, hogy az azonos értékrendet valló pártok újra
egymásra találtak. Az sem normális, hogy a közélet két párt öncélú küzdelmének terepévé
váljon, ezt támasztják alá a legfrissebb közvélemény kutatási adatok, amely szerint az
MDF az elmúlt hetekben átlépte a parlamentbe kerüléshez szükséges ötszázalékos küszö-
böt.

http://www.mdf.hu

„A normális Magyarországért“

MDF-es kampánynyitó

Teleki-hírek
Szoborleleplezés Balaton-
bogláron
Teleki Pál Budapestre tervezett, és méltat-
lanul sokat vitatott szobrát Balatonboglár fo-
gadta be. Aszobor leleplezése 2004. április
3-án, 15 órai kezdettel lesz. Az ünnepi es-
eményre autóbuszt indítunk. Részvételi díj
1200 Ft (diákoknak 600 Ft). Az autóbusz
férõhelyeit a jelentkezés sorrendjében töltjük
meg. Jelentkezni lehet munkaidõben az 514-
995-ös, munkaidõn kívül a 420-263-as
számú telefonon.

Megemlékezés a Teleki-sírnál
Mártírsorsú miniszterelnökünk halálának

63. évfordulóján sírjánál, a máriabesnyõi te-
metõben koszorúzással egybekötött megem-
lékezést tartunk 2004. április 4-én, vasárnap
11.30 órai kezdettel. A mûvelõdési központ
parkolójából 11.10-kor díjmentes autóbusz
indul a megemlékezés helyszínére, mely
minden közbeesõ buszmegállóban felveszi
utasait, és a koszorúzás után visszatér indu-
lási helyére.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Teleki Pál Egyesület elnöksége

Fo
tó

: T
at

ár
 At

tila

Pályázati felhívás
Gödöllõ város önkormányzata pályázatot hirdet a város közéleti, kulturális egyesületei,

egyesületszerûen mûködõ közösségei támogatására.
Pályázati adatlap 2004. március 25-tõl beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal

Lakosságszolgálati Irodáján

A pályázatokat 2004. április 16-áig (péntek) kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájára
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Egyre többet hallani, hogy az elektroni-
kus média által sugárzott igénytelen
szórakoztatás áldozatává válik a lakos-
ság. Ennek ellenére azt tapasztaljuk,
hogy Gödöllőn egyre több a színielőa-
dás és egyre több, egyre színvonala-
sabb produkciót nyújtó amatőr együt-
tes működik. Április 27-én ünnepeljük
a Színházi Világnapot. Németh Kristó-
fot, a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont igazgatóját a gödöllőiek színházi
igényeiről, hozzáállásáról faggattuk.

– Azt tapasztalom, hogy komoly igény van a
színházi kultúra iránt – mondta Németh Kristóf.
Ennek a folyamatnak a kezdete azonban még a
80-as évekre vezethetõ vissza, amikor az itteni

mûvelõdésszervezõk megtalál-
ták a kitörési pontot, különle-
ges színházi elõadásokat hoz-
tak ide, például azokat a kapos-
vári produkciókat, amelyeket

Budapesten nem engedtek játszani. Napjaink-
ban is speciális szerep jut a mûvelõdési közpon-
toknak, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ-
nak pedig kiemelt szerep juthat abban, hogy
Gödöllõ kulturális és színházi térségi központ
lehet. Persze ezt meg kellett alapozni. Ebben je-
lentõs szerepet játszott a Kerekasztal Színházi
Társulás Kapossy László vezetésével, amelybõl
késõbb létrejött a Körszínpad és az Éjfél Szín-
házi Társulás, amelyek még ma is mûködnek.
Rendszeresen találkozhat a közönség a Fiatal
Mûvészek Egyesületének elõadásaival is. Ben-
nük egy rendkívül aktív csapatot ismertünk
meg, akikkel korrekt partnerek vagyunk. És
persze itt vannak a Lurkók, akikre rendkívül
büszkék vagyunk, mert gyakorlatilag mi hívtuk
életre az egyesületet, amely ma már tõlünk füg-

getlenül mûködik, és amelynek az elõadásai fo-
lyamatosan telt házzal mennek. És nem utolsó
sorban említem a Cavalettát, amely nemsokára,
április 17-18-19-én jelentkezik majd új bemuta-
tóval. Abban, hogy ezek a csoportok ilyen ered-
ményesen tudnak dolgozni, nagy szerepe van a
lokálpatriotizmusnak is. Hogyne mennénk el
megnézni az elõadást, hiszen a mi gyerekeink
lépnek színpadra. Ebben csodálatos lehetõsé-
gek vannak.

– Nagysikerû kezdeményezés a Nyári Szín-
ház. Mit lehet már tudni az idei elõadásokról?

– Az idén harmadik éves ez a kezdeménye-
zésünk, és egy igazi sikerdarabot fogunk szín-
padra állítani: a Liliomfit, amelybõl négy elõa-
dást tervezünk.

– A nyári szezonig még elég hosszú idõ van
hátra. A következõ hónapokban milyen színházi
produkciókat láthat a gödöllõi közönség?

– Áprilisban Ivancsics Ilona fõszereplésével
egy könnyed, zenés darabot tekinthetnek meg
az érdeklõdõk: Veri-e Uraságod a feleségét?

címmel. Májusban is igazi csemegét kínálunk,
Pápai Éva, Szacsvay László, Cseke Péter, Nem-
csák Károly és Bencze Ilona elõadásában kerül
színpadra a Janika. Õsztõl azoknak kínálunk
csemegéket, akik a komolyabb témájú elõadá-
sokat kedvelik. Újdonság lesz, hogy az õsztõl
bemutatásra kerülõ hat színdarabra bérletet is
lehet majd vásárolni. Két elõadást hadd emeljek
ki ezek közül. Az egyik Spiró György: Kocca-
nás címû darabja a Katona József Színház elõ-
adásában – ez egy érdekes társadalomkritika.
Érdekesnek ígérkezik Christopher Hampton: A
Kúra (Jung a díványon) címû darabjának elõa-
dása is, melynek fõszerepében Benedek Miklóst
láthatják. Azt hiszem ebbõl is látszik, elég gaz-
dag és izgalmas programot kínálunk majd
azoknak, akik itt helyben kívánnak színházi él-
ményekre szert tenni. A magam részérõl továb-
bra is arra törekszem, amire az elmúlt években
is, hogy színészek és rendezõk tekintetében is
csak a legjobbakat hozzuk ide.

K.J.
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Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

Szekeres Erzsébet textilművész
– rajzművész, festőművész – egyike
a hagyományosan március 15-e al-
kalmából átadott Gödöllő Városáért
Díj idei kitüntetettjeinek. Személyé-
ben olyan művészt díjaztak, aki nem
csupán városunkban, de szerte az
országban, amellett külföldön is
számos alkalommal képviselte már
hazánk művészetét. Azon kívül,
hogy kiállításokon gyönyörködhe-
tünk bennük, több középületnek az
állandó díszei is képei.

– A város lakosságának talán már nagyobbik
részét kitevõ beköltözöttekkel szemben a mû-
vésznõ tõsgyökeres gödöllõi. Mit jelent ez
Önnek?

– Elõdeimrõl, Györe Zoltán utóbbi idõben
végzett családfakutató munkájának is kö-
szönhetõen, sok mindent tudok. Elsõ említé-
se a Szekeres családnak a török idõkben ké-
szült adószedõ lajstromokban történik. Ak-
koriban több család ott lakott, ahol most a
máriabesnyõi templom van. Szekeres Má-
tyás volt a kolónia feje. A törökök elûzése
után következett vidékünkön a reformáció
térhódítása. A betelepülõk is hozták maguk-
kal az új hitet. Az 1694-es összeíráskor me-
gint szerepel a Szekeres név. Apai ágon még
a Petrák név gyakori a családban. Anyai
ágon pedig többnyire Urbán és Csombor a
nevünk.

– Mivel foglalkoztak a felmenõi?
– Kétkezi földmûvesek voltak. Ahol most

is a településünk központja van, a református
templom környékén laktak. Anyai nagyszü-
leimnek az Alvégben, a mostani Isaszegi
úton volt háza. A nagyapám, Urbán András
ménesgazda volt Szárítópusztán. Édesapá-
mék is, édesanyámék is heten voltak test-
vérek. A nagyközségnek, mert az volt Gödöl-
lõ, a Rákospatak jelentette az éltetõ elemét.
A telkek mind a patakig húzódtak le. Az ak-
kor még olyan tiszta volt, hogy édesanyám
azzal szokta volt a kezembe adni a demi-
zsont: gyerekem, menjél, hozzál ivóvizet a
patakból. Források fakadtak az oldalában,
leginkább ott, azoknál töltöttük meg az edé-
nyeinket. Ökörtelek, Malom-tó, burgonyate-

lep, baromfitelep,
méhészet – ezek
mind a gyerekko-
rom helyszínei vol-

tak. Az iskolai szünetekben mentünk gyom-
lálni, gereblyézni, hogy kicsit segítsünk mi
is a családunknak.

– Az iskolára hogyan emlékszik?
– A református iskolába jártam, ami a

mostani líceum helyén mûködött. Nagyon
nagy szeretettel, hálával gondolok vissza a
szigorú pedagógusainkra. Például Atkári ta-
nító nénire, aki harmadikban bepótoltatta ve-
lünk az elsõ két évben keletkezett hiányossá-
gainkat. A rajzzal Gergely Péter foglalko-
zott. Õ fedezte fel, hogy tudok rajzolni. Amit
látsz, rajzold le, mondta, rakjál magad elé
egy cseresznyét… Benkõ Margit néni úgy
tanította a földrajzot, hogy mindent lerajzol-
tatott velünk.

– Gondolt rá, hogy képzõmûvészeti isko-
lában tanuljon tovább?

– Nem voltunk olyan helyzetben. Nyolca-
dik után rajzszakkörbe jártam, de iskolá
olyat kellett választanom, hogy minél hama-
rabb kereshessek. Gyors- és gépíró iskolát,
majd csecsemõ- és gyermekápoló iskolát vé-
geztem. 1957-tõl a gödöllõi szülészeten dol-
goztam, és közben beiratkoztam levelezõ ta-
gozatra a Török Ignác Gimnáziumba. Érett-
ségi után jelentkeztem az orvosi egyetemre,
de hát akkoriban nem oda vették fel az em-
bert, ahová jelentkezett, átirányítottak az ag-

ráregyetemre. Azt is levelezõ tagozaton vé-
geztem, mellette a kémiai tanszéken voltam
adminisztrátor.

– Nem sok ideje maradhatott rajzra, fes-
tésre...

– Viszont varrni ta-
nultam az édesa-
nyámtól, aki bedol-
gozott gobelinkészítõ
háziipari szövetke-
zetbe. Mikor a diplo-
mám megszerzése
után, 1968-ban nem
kaptam mindjárt ál-
lást, kezdtem el me-
gint nagyon intenzí-
ven rajzolni is. Rem-
sey Jenõ bácsi elindí-
totta a Gödöllõi Ta-
vasz elnevezésû ren-
dezvényt, összeszed-
te azokat, akik rajzol-
tak, s elõször 1971-
ben volt kiállításunk
a járási hivatal nagy-
termében.

Aztán évente megismétlõdött ez a kiál-
lítás, felkarolta a járási hivatal mûvelõdési
osztálya. Én még elõbb ugyanott a mezõgaz-
dasági osztályon helyezkedtem el elõadó-
ként. Galga-menti fesztiválokat rendeztek.
Az én feladatom lett a viseletes anyagot, tár-
gyi emlékeket összegyûjteni a turai mûvelõ-
dési házbeli kiállításra. Akkor ismertem meg
a Galga-mente csodálatos hímzésanyagát.
Meghatározó volt a számomra, mikor el-
kezdtem aztán a varrott dolgaimat. A szövés
után is érdeklõdtem. Jártam Szentendrére a
Ferenczy Múzeumba, ott igyekeztem megta-
nulni, hogyan kell gobelint szõni. Az elsõ
szõnyegemet 1969-ben készítettem, azt is
szem elõtt tartva, hogyan dolgozott édesa-
nyám, milyen színkavalkádot hozott fonál-
ból létre.

– Nevezetesek a mesejeleneteket bemutató
szõnyegei.

– A testvéreim kisgyerekeinek szántam
elõször ezeket. 1971-ben az elsõt, A kiskakas
gyémánt félkrajcárját. Következett Az
aranyszõrû bárány. Hamarosan balladákat is
választottam témául. Krizsa János, Kallós
Zoltán balladáskönyveibõl merítettem. Elõ-
ször csak rajzoltam a balladákat, fekete tus-
sal, arany temperával. Az elsõ önálló kiállítá-
somnak, mely 1974-ben volt az agráregyete-

men a rektori teremben, ez lett a törzsanya-
ga. Kiegészítették fehér varrott szõnyegeim,
meseszõnyegeim.

– Több meseszõnyegének képe postabé-
lyegre került. Ez hogyan alakult így?

– Szentendre kért tõlem a Gyerekek évé-
ben egy meseszõnyeg sorozatot. Tévéadás
készült a kiállításról. Ezt látták az UNICEF-
nél, s az egyik szõnyegemet, a Bujj, bujj zöld
ágat kiválasztották, hogy képeslapra teszik.
A képeslapot kiadták az USA-tól a Kanári-
szigetekig sok helyen. Erre figyelt fel a Ma-
gyar Posta. Nem csak mesejeleneteim kerül-
tek bélyegekre. Kevesen tudják, hogy az új
évezred elsõ magyar bélyege is az én mun-
kám. Az egri várat ábrázolja, körülötte Dobó
István esküszövegének a részlete olvasható.
Persze, csak nagyítóval. A díszborítéknak,
mellyel a bélyeg összetartozik, a felirata:
100 éve jelent meg Gárdonyi Géza Egri csil-
lagokja. 2001. január 15.

– Mikor az idei húsvéti bélyeget felra-
gasztjuk, is gondolhatunk önre.

– Az én név nélkül beadott pályamunkám
nyert, így én rajzoltam az idei húsvéti bélye-
gen levõ képet, szaladó nyuszit egy piros to-
jás elõterében. A bélyeg is, a díszboríték raj-
za is, a csirke tojással a magyar zászló színeit
viseli: piros-fehér-zöld. A legközelebbi, az
eurós bélyegemet, majd május 6-án kezdik
forgalmazni a postahivatalok.

– Másokkal is igyekszik megszerettetni a
képzõmûvészetet. Hol tanít?

– Két helyen. Tíz éve kezdtem a Tessedik
Sámuel Anyaotthonban, s amellett most már
a Petõfi Sándor Általános Iskolában is taní-
tok. Kézmûves foglalkozásokat vezetek. Az
iskolában egyszer egy héten két órában a
rajzzal, a nemezeléssel, a filc adta lehetõsé-
gekkel ismertetem meg a gyerekeket. Gyur-
mázunk is. Szövõkereten tanulják a szövés
alapmûveletét. Az év végére egy szép szö-
vött faliképet készítünk majd az ebédlõbe.
Szintén faldísznek szánunk temperával
üveglapokra rajzolt madarakat. Az anyaott-
honba kétszer egy héten délután megyek. Az
üvegképek készítésével az ottani, nem köny-
nyû életû, az elõéletükbõl gyakran szörnyû
emlékeket hordozó lányok, asszonyok is
szép sikerélményhez juthatnak. Mint még
sokunknak, nekik is lelki támasz a mûvészet.
S az a személy is, aki a mûvészet közelébe
juttatja õket.

Nádudvari Anna

Szekeres Erzsébet sokrétű művészete

Húsvét bélyegen

Szekeres Erzsébet
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Pezsgő színházi élet Gödöllőn

Igény és utánpótlás
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Az ókortörté-
net babonái al-
című kötet tu-
dós szerzője
sorra rántja le
a leplet olyan
dolgokról, melyeket készpénznek
veszünk a régmúlt történelméből,
pedig korántsem kellene kételkedés
nélkül fogadnunk őket.

Karthágót, a pun fõvárost a rómaiak legyõz-
ve földig rombolták, a helyét pedig sóval ve-
tették be. Az utóbbit újkori történetírások fû-
zik a nevezetes eseményhez. Maguk az ókori
római történetírók sehol még csak említést
sem tesznek a punok fölött aratott gyõzelmet
követõ sószórásról. Hol szerepel tehát a só,
mint a pusztítás teljes véghezvitelének kel-
léke? A Bibliában, az Ószövetségben. A Bí-
rák könyvében olvashatjuk: „…a várost ma-
gát lerombolta és beszórta sóval.“ Mózes is
szóba hozza a sót: „Kén és só, az egész föld
csupa üszök, nem lehet bevetni…“

Máskor az ókori írók gyökereztetnek meg
a köztudatban olyasmit, amit nem tapasztal-

tak, amirõl nem is hallottak, hanem a még ré-
gebbi irodalomból merítettek. Amúgyis nem
egyszer századokkal valamely esemény után
számolnak be róla. Például Julius Caesar át-
kelésérõl a Rubiconon. Mondta-e ott Ceasar:
„A kocka el van vetve“? A mondás elõször
egy jóval Caesar hadjárata elõtt keletkezett
görög komédiában hangzik el.

Romulusról és Remusról már maguk a ró-
maiak is úgy tudták, hogy nem valóban léte-
zett, hanem mitikus alakok. Mégis sok tör-
ténetíró igyekezett megfogalmazni legendás
sorsukat. Kitett gyermekek voltak… Németh
György sorra veszi azt a számtalan történe-
tet, amely az ókorban a legkülönbözõbb né-
pek irodalmában kitett gyermekekkel foglal-
kozik. Valamely okból – gyakran jóslat miatt
– kitettek, halálra szántak kisdedeket, de
azok túlélték a velük szemben elkövetett ke-
gyetlenségeket, elnyerték az õket származá-
suk szerint megilletõ, vagy esetleg meg sem
illetõ hatalmat.

Milyen törvényeket hozott a valóságban
Drakón, akinek nevébõl a drákói szigor kife-
jezés ered? Valóban végbe ment-e a halállal
végzõdõ marathoni futás? Nero tényleg el-

követte-e mindazt, amit neki tulajdonítanak,
vagy korábbi zsarnokok tetteit húzták rá au-
tomatikusan az õ alakjára is?

De talán legérdekesebbek számunkra a
bennünket érintõ történetek. A kötet Attila
temetésével, majd a vérszerzõdéssel foglal-
kozik részletesen. A hármas fémkoporsót,
annak eltérített folyó völgyébe helyezését
Gárdonyi egy a gótokról írt krónikából vette
át. Többen igyekeztek már cáfolni. Például a
régész-író Móra Ferenc 1928-ban: „Én me-
rõben tudománytalan dolognak tartom az At-
tila-keresést, s hogy a hun királyt keresztény
módon koporsóba zárták, azt csak akkor hi-
szem el, ha kiderül, hogy Nagy Leó pápát ló-
háton temették el és föléje halmot dombol-
tak.“

Hiába, természetesen továbbra is ragasz-
kodunk a Gárdonyi-féle változathoz. Hason-
lóan, mint a Névtelen jegyzõ által történel-
münk egyik fontos mozzanatának tulajdoní-
tott vérszerzõdéshez, noha most felsorolta-
tik, mely korábbi forrásokban olvashatott
ilyen aktusról. 

Németh Györgynek sincsenek illúziói. De
azért reményének ad hangot az elõszóban:
„minél többször ismételjük el egy hamis állí-
tásról, hogy hamis, annál valószínûbb, hogy
elõbb-utóbb talán a lexikonokból is el fog
tûnni.“

-nád-
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A Chopin zeneiskola
programajánlata

HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Március 25., csütörtök 14.00 és 15.00

Hangszerbemutató koncertek

Március 27., szombat 10.30

Horváth Judit növendékeinek hang-

versenye (zongora)

Március 28., vasárnap 19.00

A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar

Tavaszi hangversenye

Bizet-est – Közremûködik: a Talamba

ütõegyüttes

Vezényel: Horti Gábor

Március 29., hétfõ 18.00

Dr. Farkas Iván zenetörténeti elõadása

Március 30., kedd 18.00

Somodi Károly és Tóth Tamás

növendékeinek hangversenye (trombita)

Április 1., csütörtök, 17.00

Fodor László növendékeinek hang-

versenye (klarinét)

Április 2., péntek 17.00

Vargáné Korchma Fruzsina

növendékeinek hangversenye (fuvola)

Április 3., szombat 10.00

Családi muzsika

www.famakonyv.hu

Németh György: Karthágó és a só

Legendák hozott anyagból

Felhívás
A Gödöllõi Forrás Szociális Segítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat felsõfokú szoci-
ális végzettséggel rendelkezõ családgon-
dozót keres családsegítõ és hajléktalanel-
látó részlegébe. Bérezés a KJT szerint.
Jelentkezés: 28/513-605.

A kastélyt
üzemeltetõ
kht. anyagi
nehézségei
miatt február

végén úgy tûnt: elmarad az egyik legsikeresebb
rendezvénysorozat, a Tavaszi Fesztivál.

A fellépõ mûvészek áldozatvállalásának kö-
szönhetõen azonban, a tervezett koncertek

többségét megtartották. A szokásosnál jóval
többen voltak kíváncsiak az Excanto együttes,
valamint Vígh Andrea és Hajnóczy Júlia prog-
ramjára. A legnagyobb érdeklõdés Seres Dóra
mûsorát kísérte: a 2003-as Budapesti Nemzet-
közi Fuvolaverseny gyõztesének több mint két-
százan tapsoltak.

Március 26-ra, Vásáry Tamás zongorahang-
versenyére már elõvételben minden jegy elkelt.

Tavaszi Fesztivál

Siker
Meghívó

Az Egyetemi Nyugdíjas Klub
március 26-i rendezvényén, mely 13.30-

kor kezdõdik, dr. Lábadi Károly egyetemi
tanár tart elõadást „A máriabesnyõi kegy-

hely barokk kori emlékei“ címmel a
Kisrektoriban.

Városunk zenekedvelő hallgató töltöt-
ték meg a Petőfi Sándor Művelődési
Központ színháztermét a gitárzeneka-
rok II. országos találkozóján, amelyen
a Házigazda Arpeggio gitárzenekar
mellett kilenc vendégegyüttes játékát
élvezhette a gödöllői közönség.

Elõször a házigazda Arpeggio zenekar lépett
színpadra. A tizenkét esztendeje mûködõ
együttes jelenleg harmadik hangfelvételének
megjelentetésén dolgozik, és svédországi ven-
dégszereplésre indul. A gálaesten elhangzott
mûveket – köztük Nuszbaum Ferenc Il Lago (A
tó) címû mûvét – Kósáné Szabó Beáta vezény-
lésével szólaltatták meg. 

A közkedvelt gitár sûrûn hallható hangszer.
Így az ember szinte ösztönösen várja, és elfo-
gadja a szokott, kissé „darabos“ elõadásmódot
is. Az Arpeggio játéka percek alatt feledtette ve-
lünk ezt, és elbûvölte a hallgatóságot. A zenei
folyam gyönyörûen áradt, technikai nehézsé-
gekrõl szó sem lehetett. Inkább a zenélõk örö-
me ragadott meg mindannyiunkat. Igazi átlel-
kesítõ élménynek lehettünk tanúi. A darabok
végén egyre lelkesebben kitörõ taps is errõl
adott visszajelzést az elõadóknak, és ezt igye-
kezett megköszönni. Így érthetõ, hogy a techni-
kai árnyalatokra már alig jutott lenyûgözött fi-
gyelmünkbõl Ám lehetetlen volt nem észreven-
ni például a tökéletes átmenetekkel megoldott,
széles hangerõ-skálát, mely más gitár együtte-
seknél ritkán hallható. A gitárszólót a zenekar
tagja, Sándor Krisztina játszotta. Az Arpeggió-
nál bevált hangzást gazdagító újítás a bõgõ sze-
repeltetése. Vályi Nagy Tamás derûs, oldott já-
téka remekül illeszkedik az együttesbe. A dara-
bokat híven kísérte a két ütõs: Kósa István és
Kovács Zsolt.

Kicsit féltem a
színpad „süket“
mélyétõl. Ámde ez
késõbb az egész
színpadot elfoglaló

összevont alkalmi fesztiválzenekar esetében
sem okozott gondot. A ház elektroakusztikusai
kiválóan hangosítottak. Apró világítási hiány,
hogy a szólistákra nem irányult külön fény.

A gitártalálkozón részt vett zenekaroknak
Fodor Ferenc fõiskolai docens, gitármûvész
adta át a részvételrõl szóló emléklapot. Kísérõ
szavaiban Sappho ógörög költõt idézte, aki azt
ünnepli, aki szeret tanítani. Ilyen tanítást kap-
tunk együtteseinktõl ez alkalommal is. Nagy
szükség var rá, hogy elvonjon a televízió köny-
nyen elérhetõ, többnyire igénytelenséget ki-
szolgáló képözönétõl. Weöres Sándor nyomán
említette, hogy országunk tele van csodával.
Ezen csodáknak felragyogtatásával tanúsítják
azonosságukat az értékelvû résztvevõk az ilyen
találkozókon is. Az azonosság képviselõi, akik
többségben vannak a másságukat hivalkodón
harsogók ellenében.

Záró zenei eseményként a találkozó egyesí-
tett zenekarának elõadásában Balassa Sándor-
nak ez alkalomra írott Gödöllõi concertino, Op.
80. mûve hangzott el. Meglepett a fuvola szóló
szokatlan társítása egy ilyen nagy gitárzenekar-
ral. Aszólót Gordos Éva, a Frédéric Chopin Ze-
neiskola tanára játszotta. Az együttest Fodor
Ferenc vezényelte – magabiztosan oldva meg
ezt a nem mindennapi feladatot. A négytételes
mûvet eztán bizonyára máskor is hallhatjuk,
kellõ és illõ méltatást is olvashatunk róla. Most
csak annyit, hogy beleborzongtam a bizakodó,
erõteljes harmóniákba oldódó, gyönyörûen fel-
díszített hangzatok hallatán. 

Felötlött bennem a kérdés: magyar mûves-
ség, mûveltség, mit hoz számodra a jövõ? Egy
bíztató választ végsõ kicsengésével éppen e
fesztivál adott.

Nádaspéter

Gitárzenekarok II. országos találkozója

A zene jövője
APetõfi Sándor Általános Iskola tanulmányi
versenyt hirdet a 2004/2005-ös tanév emelt
szintû 5. osztályába. A verseny idõpontja:
2004. március 27., 9 óra.

Jelentkezni kitöltött jelentkezési lappal az
iskola igazgatóságán, Varga Ferenc igazga-
tónál, vagy Táborszki Jánosné igazgatóhe-
lyettesnél, érdeklõdni az igazgatóságon,
vagy az 513-055-ös telefonszámon lehet.

Gödöllõi tanulók jelentkezését várjuk,
akiknek a harmadikos év végi és negyedikes
félévi tanulmányi eredménye legalább jó
szintû volt.

APetõfi Sándor Általános Iskola tanulmányi
versenyt hirdet a 2004/2005-ös tanév angol-
német emelt szintû 5. osztályába. A verseny
idõpontja 2004. április 3. , 9 óra. Jelentkezni
kitöltött jelentkezési lappal az iskola igaz-
gatóságán, Varga Ferenc igazgatónál, vagy
Táborszki Jánosné iagazgatóhelyettesnél,
érdeklõdni az igazgatóságon, vagy az 513-
055-ös telefonszámon lehet.

Gödöllõi tanulók jelentkezését várjuk,
akiknek a harmadikos évvégi és negyedikes
félévi tanulmányi eredménye legalább jó
szintû volt.

A Török Ignác Szabadegyetem következõ
elõadása április 2-án, pénteken 14.30-kor
lesz a gimnázium könyvtárának olvasóter-
mében. Kiskõrös és Petõfi: Tények és ha-
gyományok. Vendégünk: Lupták György,
kiskõrösi evangélikus lelkész. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várunk!
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Az Országgyűlés hétfői munkanap-
ján napirend előtti felszólalásra je-
lentkezett dr. Gémesi György, kör-
zetünk képviselője. A Magyar De-
mokrata Fórum alelnöke beszédé-
ben a médiában uralkodó állapo-
tokra hívta fel a figyelmet, egy
most induló televízió műsor kap-
csán. 

„Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ország-

gyûlés! Már csak 39 nap van addig, ami-

kor Magyarország hivatalosan is az unió

tagja lesz. A várakozás és az izgalom

nagy, mindamellett sokan vannak azok is,

akik aggodalommal és a bizonytalanság

érzésével tekintenek e történelmi esemény

elé.

Tûnhet véletlennek, de az élet úgy hoz-

ta, hogy az uniós taggá válásunk utáni elsõ

nap Anyák Napja, amikor is természetes-

séggel, igaz érzésekkel, a magyar hagyo-

mányoknak megfelelõen köszöntjük az

édesanyákat, azokat, akik nélkül nincs

magyar jövõ, akik nélkül nincsenek csalá-

dok, akik nap mint nap életükkel, áldozat-

vállalásukkal adnak tanúbizonyságot az

igazi, önzetlen szeretetrõl.

Az uniós csatlakozás egyfajta jövõképet

és biztonságot kínál hosszú távon a több

mint ezeréves magyar nemzetnek. Ennek a

biztonságnak nélkülözhetetlen és elenged-

hetetlen részét képezi az anyai szeretettel

összefogott család, önzetlen áldozatválla-

lással felnevelt gyermek. Ennek hiánya

többek között csökkenti a fiatalok, a kö-

vetkezõ generáció felkészülését az uniós

tagság eredményeképpen egyre nagyobb

igénnyel jelentkezõ kihívásokra.

A Magyar Demokrata Fórum meghir-

dette „A normális Magyarországért“ prog-

ramját, melyben kiemelt jelentõséggel bír

a családok és a gyermekek védelme. En-

nek érdekében több, sajnos a kormányzó

pártok által nem támogatott törvénymódo-

sító javaslatot tettünk az Országgyûlés

asztalára. Tettük ezt azért, mert az MDF

megalakulása óta, keresztény-szociális ér-

tékrendszerébõl következõen is, kiemelt

feladatának tekinti a népességfogyás meg-

állítását, a családok védelmét és az abban

megfogant élet hosszú távú biztonságát.

A Magyar Demokrata Fórum megdöb-

bentõnek és elfogadhatatlannak tartja,

hogy egy országos kereskedelmi csatorna

a nagyobb nézettség reményében Anya-

csavar címmel olyan mûsort indított útjá-

ra, ahol gyermekes családokban édesa-

nyák kicserélésével több napon keresztül,

élesben, szituációs játékot játszanak, su-

gallva ezzel azt, hogy teljesen mindegy, ki

az édesanya, az bármikor lecserélhetõ egy

másikra.

Tisztelt Országgyûlés! Sok mindent lát-

hattunk már ellenünkre, amit a nagyobb

nézettség reményében anyagi haszon nö-

velésével magyaráztak. Sok minden bele-

fér egy demokratikus mûködésû ország

színes mindennapjaiba, még akkor is, ha

vannak, akiket ez megbotránkoztat. A Ma-

gyar Demokrata Fórum véleménye szerint

azonban egy dolog biztos nem: az édes-

anyában megfogant és a világra hozott

élet, az anyai szeretet, gondoskodás által

felnevelt jövõ és az édesanya által össze-

fogott családdal való játszadozás. Az

elõbb felsorolt alapértékek tiszteletben

tartása, védelme is a normális Magyaror-

szág egyik elengedhetetlen feltétele. Mint

ahogy elengedhetetlen feltétele egy nor-

mális Magyarországnak a biztonság a

mindennapokban. Ezért is fontos, hogy

mielõbb egy olyan nemzeti minimum

megalkotása történjen meg, melynek

szükségességét a Magyar Demokrata Fó-

rum több éve hangsúlyozza, s melynek

kapcsán hangzatos jelszavakon kívül, saj-

nos, eddig minden próbálkozásunk ellené-

re nem történt semmi.

Mert az sem normális, tisztelt képvise-

lõtársaim, hogy miközben az uniós csatla-

kozás során nagy versenyekre készülünk,

csökkentjük a kötelezõ tanórák számát,

vagy hogy 10-18 év közötti fiatalok 60-70

százaléka mindössze kétszer 40 percet mo-

zog egy héten, és ezalatt egy civil szerve-

zet közel egy esztendeje, pontosan Anyák

Napján a light drog használata mellett de-

monstrál neves közéleti személyek és

egyes politikai erõk asszisztálásával.

A napokban tárgyalta az Országgyûlés

az ifjúság helyzetével foglalkozó ezévi

elõterjesztést, ahol megdöbbentõ adatok-

kal szembesülhettünk. A jelenlegi közál-

lapotok ismeretében nem csodálkozha-

tunk azon, hogy az ifjúság helyzetének

megítélése az alkoholfogyasztás, a drog-

fogyasztás, a dohányzás, a mentális és fi-

zikai állapota tekintetében az egyre na-

gyobb mértékû megelõzõ programok elle-

nére évrõl évre romlik.

Tisztelt Képviselõtársaim! Minek kell

még történnie ahhoz, hogy rádöbbenjünk:

a felelõsség közös, legyen az akár az ifjú-

ság helyzete, a médiaszabályozás kérdése

vagy az iraki háborúban való részvétel, és

sorolhatnám tovább? A Magyar Demokra-

ta Fórum szerint sürgõs tennivalók szük-

ségesek mindegyik esetben, így feltétlenül

meg kell állítani az ifjúság fejlõdését ve-

szélyeztetõ, a minél nagyobb haszonszer-

zés diktálta lélek- és családromboló mûso-

rok további terjedését a médiában.

Tisztelt Képviselõtársaim! Elég volt! A

Magyar Demokrata Fórum négypárti

egyeztetést kezdeményez egy olyan mé-

diatörvény-módosítás szándékával, ami-

nek eredményeképpen azonnal megszûn-

nének a gyermeket, a családot és a jövõt

bármilyen formában is veszélyeztetõ mû-

sorok. A Magyar Demokrata Fórum fel-

szólítja a kormányt, hogy addig is saját

hatáskörében mindent tegyen meg e tart-

hatatlan helyzet felszámolására.“

Forrás: parlamenti jegyzőkönyv

Parlamenti tudósítás

Rendet kell tenni a magyar médiában!

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-

harc tiszteletére városunkban rendezett

ünnepi program immár hagyományos záró

eseménye a gödöllõi és Gödöllõ környéki

lovasok felvonulása. Az utóbbi években

nem csak történelmi és nemzeti zászló-

inkkal felvonuló lovasokat, hanem szívet

dobogtatóan fellobogózott fogatokat is

láthatott az évente egyre nagyobb szám-

ban megjelenõ ünneplõ közönség.

Lovassport (1.)

Március 15.
tiszteletére
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A fülzúgás nagy valószínűséggel a
történelmi idők óta sújtja a beteg
embereket. Ez a többségében ártal-
matlan tünet igen megkeserítheti
mindennapjainkat. Nemzetközi
vizsgálatok eredményeit Magyar-
országra vonatkoztatva elmondha-
tó, hogy megközelítőleg 500 ezer
ember élte át, és 100 ezer ember
tartósan szenved a fülzúgástól. A
középkorú és idős korosztályt érin-
ti leginkább.

Mirõl is van szó? A fülzúgás olyan hang-
érzet, amelyet a beteg anélkül érzékel,
hogy külsõ zajinger hatna rá. Objektív for-
májában belsõ éreredetû: artériás, vagy vé-
nás hangokat hall a beteg, vagy kóros a fül-
kürt felépítése, esetleg a lágy szájpad, vagy
fülkürt izmai mûködnek rendellenesen, s

ez okoz zúgó jellegû hangot, hangérzetet.
Szubjektív formájában a beteg olyan han-
got érzékel, melyet más nem hall. Ez a je-
lenség más betegség tünete. Melyek ezek a
betegségek? A hallójárat elzáródása idõs
embereknél nem ritka, általában a fertõzé-
sek ellen védõ fülzsír okozza. A középfül-
gyulladásos megbetegedésének vezetõ tü-
nete lehet a fülzúgás, a halláscsökkenés
mellett. A belsõ fül betegségei között leg-
fontosabb a zajártalom okozta halláskáro-
sodás. A krónikus ártalom évek óta fenn-
álló tartós zajterhelés következtében alakul
ki. A környezetünk zajterhelése folyamato-
san nõ. Általában foglalkozási betegség, de
rendszeres diszkóba járás, walkman hasz-
nálata, forgalmas út mellett, repülõterek
közelében lakás is okozhatja. Elõször a
magas hangok, majd az összes hang észle-
lése károsodik, és súlyos, tartós fülzúgás
keseríti meg a beteg életét. Emellett az
idõskori idegi eredetû halláscsökkenés a
leggyakoribb. Ilyenkor a magas hangok
észlelése elvész. Meniere-betegségben a
belsõ fülben lévõ nyomás emelkedik meg,

a vízháztartás zavara miatt, és ez okoz
hányingert, hányást, szédülést, fülzúgást,
halláscsökkenést. Rohamokban jelentke-
zik. Fülzúgást okozhat: pajzsmirigy túlmû-
ködés, alulmûködés, cinkhiány, vitaminhi-
ány. A fülzúgás a magasvérnyomás-beteg-
ség, magas vérzsírok következtében kiala-
kuló érelmeszesedés következménye is le-
het. Súlyos vérszegénységet is kísérheti
ilyen panasz. Nem szabad elfelejtkezni ar-
ról, hogy Magyarország vezet az egy fõre
jutó gyógyszerfogyasztásban, s emiatt min-
dig gondolnunk kell gyógyszer-mellékha-
tásra is. Koponya- és agysérülés követ-
keztében is jelentkezhet, agyi térfoglaló fo-
lyamat tünete lehet. Állkapocs izületi el-
változás is állhat hátterében. Végül fontos
gondolni arra, hogy lehet a depresszió, szo-
rongás kísérõ testi tüneteinek egyike. Fen-
tiekbõl érthetõ, hogy a betegek kivizsgá-
lása orvosi csapatmunka, bár a betegek ál-
talában a fül-, orr-, gégészeten jelentkez-
nek. A kezelés teljesen személyre szabott,
döntõen a kivizsgálás eredményétõl függ.

dr. Kiss Éva
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Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451

Gyógyszertári ügyelet:
március 23-30.: Kígyó, Gábor
Áron u. 3. Tel.: 430-069.
március 30-április 6.: Egyetem,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 38. Tel.:
28/410-302, mobil: 20/937-6375
(0-24-ig hívható).

Állatorvosi ügyelet
március 27-28.: dr. Sebesztha
László. Veresegyház, Vásárhelyi
út 8. Tel.: 30/974-8301.

Ügyeletek

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora

kedden és pénteken 18
órától.

Híradó:
Benne: Interjú George H.

Walkerrel, az Egyesült Ál-
lamok nagykövetével

A csángó magyarság múltja,
jelene, jövõje – dr. Halász
Péter, a Lakatos Demeter

Csángó-Magyar Kulturális
Egyesület titkára elõadása

Beszélgetés Tolcsvay Bélával

Recept

Krémes-bögrés

Hozzávalók:
A tésztához : 1 bögre kristálycukor, 4

db tojás, 1/2 bögre étolaj, 2 bögre liszt,
1 csomag sütõpor, 1 pohár joghurt egy
evõkanál sütõrum, tört étcsoki;

A krémhez : 3 tojás, 6 dkg liszt, 10
dkg cukor, 3,5 dl tej;

Elkészítés:
A kristálycukrot, a tojást és az étola-

jat habosra keverjük, majd hozzáadjuk
a lisztet, a sütõport, a joghurtot és a sü-
tõrumot, végül alaposan kikeverjük és
beleszórjuk a tört étcsokit. A tepsibe sü-
tõpapírt teszünk és beleöntjük a masz-
szát. Elõmelegített sütõben 200 fokon,
15 percig sütjük, majd levesszük a hõ-
fokot 175-re és kb. 20-25 percig sütjük.
Közben elkészítjük a krémet: A 3 tojás
sárgáját a liszttel és 1/2 dl tejjel habosra
keverjük. Felöntjük a maradék tejjel és
folyamatos keverés mellett addig fõz-
zük, amíg elválik a lábas falától. A tûz-
rõl levéve, még forrón a felvert fehérjét
hozzákeverjük. Amikor a sütit, vízszin-
tesen kettévágjuk és az alsó lapot meg-
kenjük a krémmel, majd a tetejét rá-
fordítjuk. Végül megszórjuk porcukor-
ral.

Az orvos szemével

A fülzúgás

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ város önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

a Gödöllõn, a Bajcsy-Zs. E. u. 34/a. szám alatti és a Tessedik S. utcában található ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
1.A238/4 helyrajzi számú, 753 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû, 

tehermentes földrészlet Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan természetben a Bajcsy-Zsilinszky E. u. 34/a. szám alatt, a Szõlõ utca sarkán 

található. Övezeti besorolása: településközponti vegyes.
Atelek közmûvekkel ellátott területen fekszik. Víz, elektromos energia, szennyvíz, gáz
és telefon közmûvek mind a Bajcsy-Zs. E., mind a Szõlõ utcában vannak. Aközmûvek

a telekre bekötésre nem kerültek. Aközmûvesítéshez szükséges engedélyek beszerzésérõl
a vevõnek kell majd gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.

Az ingatlan irányára bruttó 18 125 000 Ft, mely 20 % áfa-t tartalmaz.
2.A6192/22 helyrajzi számú, 6858 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû, 
tehermentes földrészlet Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan természetben a Tessedik S. utcában, a volt tangazdasági telephely területén

található. Az ingatlan övezeti besorolása: ipari gazdasági terület. 
ATessedik S. utcában elektromos energia, víz, szennyvíz és gáz közmû vezeték található.
Agáz és az elektromos közmûvezeték az ingatlan teljes utcafronti szakaszán elvezetésre
került, a víz- és szennyvízvezeték végpontja a 6192/22 hrsz-ú földrészlet dél-keleti oldal-
mezsgyéje közelében található, a Tessedik S. utcában. Aközmûvek a telekre bekötésre
nem kerültek. Aközmûvesítéshez szükséges engedélyek beszerzésérõl a vevõnek kell

majd gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.
Az ingatlan irányára bruttó 20 000 000 Ft, mely 20 % áfa-t tartalmaz.

A pályázatok benyújtásának feltétele:
Avételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia.

Az írásos pályázati tájékoztatók a Városháza II. emelet 227. számú
helyiségében vehetõk át. 

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség).

Tel.: 420-411/153, 410-245. Fax: 410-186
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2004. április 21., 16 óráig

Hirdetmény
Tájékoztatjuk Gödöllõ város

lakosságát, hogy

2004. április 4-én, vasárnap

országos állat és kirakodó vásár
lesz.

A vásár helye Gödöllõ, Kõrösi-Csoma
Sándor utca-Vásártér.

SZÜLETTEK:
Ombódi Gergõ

Pogány Tamás

Németh Krisztina

Móczár Enikõ

Maté Lilla

Vukovics István Gergõ

Kiss Bertalan Mátyás

Kovács Marcell

Lakatos Máté

Bodó Bendegúz

Horváth Dorka

Szlanka Szabolcs

ELHUNYTAK:
Tóth Béla, Kazinczy körút 21.

Balla Gyuláné Spitzer Katalin, Szabó Pál

utca 60.

Humplik Miklós, Gróf Teleki Pál tér 1.

Kosik Béláné Berlig Filothea, Kazinczy

körút 11.

Fehér József , Dessewffy Arisztid utca 31.

Horváth Erzsébet, Gomba utca 4.

Biró János, Dózsa György út 65.

Fehér István, Asbóth Sándor utca 24.

dr. Kóczi Andrásné Hornok Mária, Fácán

sor 50.

dr. Koltay Jenõ Imre, Palotakert 3.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Berki Sándor és Balázs Ibolya

Tóth Péter és Takács Zsuzsa

Anyakönyvi
hírek

Gyász
Köszönjük mindazoknak, akik

Kocsis Károly
kollégánkat utolsó útjára elkísérték.

A gödöllői taxisok

Köszönjük mindazoknak, akik
dr. Koltay Jenõ

ny. egyetemi docens utolsó útján
kísérõi voltak, emlékeztek rá, részvétüket

nyilvánították. Külön is köszönjük a
Szent István Egyetem vezetõinek, oktatói-

nak, dolgozóinak mély együttérzését.
dr. Koltay Jenőné-Koltay Katalin-Koltay Tamás

Köszönjük mindazoknak, akik
részvétükkel próbálták enyhíteni

Bereczky László
tragikus halála miatt érzett fájdal-

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

Küldjön egy SMS-t a 90/635-005 számra,
így Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél
több rászoruló állattársunkat menthessük
meg! Az így beérkezett adományokat hete-
dik állatotthonunk létrehozásához és alapít-
ványunk mûködtetéséhez fogjuk felhasznál-
ni. Egy SMS küldésével Ön 375 Ft-tal járul
hozzá a Herman Ottó Állat- és Természetvé-
dõ Egyesület mûködéséhez. Az SMS-ado-
mányokat kizárólag a Westel hálózatán ke-
resztül tudjuk fogadni. Az SMS-küldés díja
400 Ft+áfa.

Egy 6 éves német juhász kan õrzõ-védõ
munkára ingyen elvihetõ. Tel.: 20/421-3146.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

„Mázli“
2 éves, dalma-
ta keverék
szuka
É r d e k l ő d n i :
20/911-8643

1 éves
keverék
kan

„Szultán“
1 éves német
juhász keve-
rék kan

F e l h í v á s
Gödöllõ város polgármesteri hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város

lakosságát, hogy Gödöllõ városban megkezdõdik az ebek 2004. évi veszettség elleni

oltása, melyre március és április hónapban kerül sor. Az idõpontokat és a helyszíneket

folyamatosan közöljük.

Március 27., szombat, 8-tól 10-ig, Szabadság út-Besnyõ u.

Április 3., szombat, 8-tól 10-ig, Szt. János utcai parkoló

A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni.

Az eboltás díja: 1300 Ft.

Az eboltás alkalmával az állattartó részére az eb nyakörvén elhelyezendõ, sorszámmal

és Gödöllõ felirattal ellátott bilétát adunk át, amely igazolja a veszettség elleni oltás

megtörténtét. A biléta színe jelöli, hogy az eb a veszettség elleni oltásban részesült ebben

az évben. Az ebek nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sorszáma alapján tör-

ténik. Biléta nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és

a gyepmesteri telepre szállítja.

3 éves
f e k e t e
keverék
szuka

2 éves, zsem-
le színű keve-
rék kan

Ha idõsödõ kutyánknak vagy macskánk-
nak fájdalmai vannak, nem feltétlenül
vesszük észre azonnal, hogy valami bán-
talma van a velünk élõ élõlénynek. Miu-
tán nap mint nap találkozunk kedven-
cünkkel, talán fel sem tûnik számunkra,
hogy az állapota fokozatosan romlik. A
fájdalom súlyosbodását jelzi például az is,
hogy állatunk többet alszik, kevesebbet
játszik, ezzel párhuzamban kevesebbet és
lassabban eszik, nehézséget okoz neki a
legegyszerûbb feladatok elvégzése is.

A kedvtelenség, a súlyosbodó bicegés
vagy sántítás, például a krónikus ízület-
gyulladás (osteoarthrosis) elsõ jelei lehet-
nek. Az ízületgyulladás sajnos minden
ötödik felnõtt korú kutyát érint, macs-
káknál azonban szerencsére ritkán alakul
ki. Sok kutyánál a betegséget nem is diag-
nosztizálják, mert a tulajdonos a mozgás-
ban bekövetkezett változásokat az állat
korának, vagy túlsúlyának tulajdonítja.

Melyek is a krónikus ízületgyulladás
vezetõ tünetei? Az állat vonakodik a sétá-
tól, a kocsiba való beugrástól, nehezére
esik a lépcsõn való járás, és nincsen kedve
játszani sem. Mozgása sem kielégítõ, az
állat biceg vagy sántít. Fekvõ vagy ülõ
helyzetbõl nehezen áll fel. Simogatáskor,

bizonyos testtájakon hangadással jelzi a
fájdalmat. Személyisége megváltozik, s
egy idõ után ellenáll az érintésnek is. A hi-
deg, a hirtelen idõjárás változás vagy a
megszokottnál több mozgás esetén a tüne-
tek súlyosbodnak. Idõnként a fenti tüne-
tek reggelente súlyosabbak, majd lassan
az ízületek „bejáródnak“, bemelegszenek,
s a tünetek enyhülnek. 

Minél korábban vesszük észre a fájda-
lomra utaló jeleket, annál elõbb avatkoz-
hatnak be. Amint megszüntetjük az oko-
kat, elmúlik a fájdalom is. Elõfordulhat
azonban, hogy az ok nem szüntethetõ
meg. Az ízületi kopás például el nem mu-
lasztható fájdalmat okoz. Ilyenkor tüneti
kezelést alkalmazunk, azaz gyulladásgát-
ló és fájdalomcsillapító készítménnyel ke-
zeljük az állatot. Ma már rendelkezésre
állnak olyan modern gyógyszerek (pél-
dául Rimadyl tabletta), amelyek elõdeinél
jóval biztonságosabbak. Állatorvosi felü-
gyelet mellett akár éveken keresztül alkal-
mazhatjuk, hogy a fájdalomcsillapítással
kedvencünk életminõségét javítsuk.

(folytatjuk)
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

Idősödő kutya és macska (3.)
A héten folytattuk a városi zöldterületeken a
cserjék metszését, megtörtént a rózsák metszé-
se és kitakarása is. A tavaszi szellõztetõ gereb-
lyézést a kastély környezetében és az Ady sétá-
nyon végezzük. Az áruház elõtt történt vezeték-
csere után új talajjal pótoljuk a virágágyást.

Folytatjuk a tél nyomainak eltüntetését, el-
szállítjuk és felaprítjuk a letört ágakat. A Havas
utca melletti árok kitisztításával további illegá-
lis szemétlerakót számoltunk fel és a Tél utcai
buszmegálló környékét is megtisztítottuk a sze-
méttõl. Ismételten kérjük a környéken lakókat
és minden gödöllõit, hogy ne szennyezzék kör-
nyezetünket, óvják városunk tisztaságát!

Az útjavítás az ütemtervünk szerint történik,
a héten a Fenyves területén és a máriabesnyõi
templommal szemben, a 3-as fõútvonal túlol-
dalán lévõ utcákban dolgozott a földgyalu. A

Fenyvesben el-
végezzük a szik-
kasztó árkok
tisztítását is. Az
aszfaltos utak ja-

vítását szakszerûen, a kátyúk körülvágásával
végezzük; a héten a Szõlõ utcában dolgozunk.

A jövõ héten jelentõs rendezvények elõké-
szítését végezzük el: városunkban kerül sor a
Magyar Polgármesterek Világtalálkozójára; a
repülõtéren a Pest Megyei Diáksport Szövetség
rendezésében országos futóverseny lesz, a má-
riabesnyõi temetõben Teleki Pálra emlékeznek
síremlékénél.

Daruskocsi segítségével eltávolítjuk a téli
idõjárás következményeként balesetveszélyes-
sé vált fákat és megkezdjük a lakótelepek zöld-
területeinek gereblyézését. A stabilizált utak és
a földutak javítását Blahán, a Kertvárosban és a
Királytelepen folytatjuk, aszfaltos javítást töb-
bek között a Szent-Györgyi úton tervezünk és
folytatjuk az útszegélyek mellõli sárfelszedést.

VÜSZI Kht.

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Óvjuk környezetünket!

A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Gödöllõi Kirendeltsége és a Gödöllõi
Rendõrkapitányság Balesetmegelõzési
Bizottsága közlekedésbiztonsági napot
tart.

A közlekedésbiztonsági nap 2004.
április 24-én, reggel 7 órától, délután 14
óráig kerül megrendezésre.

Az átvizsgálás helye: Vizsgálóállomás
Gödöllõ, Haraszti u. 2/a.

A gépjármûvek átvizsgálása díjtalan.

Ezen a napon lehetõség nyílik azon
gépjármûvek mûszaki érvényességi ide-
jének meghosszabbítására is, amelyek a
vizsgálaton megfelelnek a jogszabály elõ-
írásainak, ha azt a jármû tulajdonosa, vagy
meghatalmazottja kéri.

Ebben az esetben a mûszaki vizsgadíjat
és az érvényesítõ címke díjat be kell fi-
zetni.

Az átvizsgáláson kisebb beállításokat
(fényszóró, füstgázemisszió) a felügyelet
dolgozói elvégzik.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 28/420-
696, vagy a 28/410-048-as telefonszámo-
kon.

Közlekedés-
biztonsági
nap
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Kányádi: Márciusi versike
E NAPON LATYAK ÖLTÖGET

NAGY

BAGOLY

6 KELET
KÉZBEN

VAN!
TONNA

MUTATÓ-

SZÓ
SUGÁR FÉLRE!

FESZÜLTSÉG

JELE
NÁTRIUM

1 2 3 4 5
…

POETICA

ÓRIÁSKÍGYÓ

FORD.

KIEJTETT

BETÛ
ZORRO

HAD

ROLÓ

NULLA

KIEJTETT

BETÛ

FÉLTÕ!

JÓD

ÁTMÉRÕ

JELE

INDULÓBAN

VAN!
OXIGÉN

PÁZSIT
SZEM.

NÉVMÁS
URÁN

PEST M.

KÖZSÉG

…BÓL-BÕL

NÉMETÜL

FOGOLY
SZINTÉN

NE

BÓR

KERES

(2 SZÓ)

NITROGÉN
ANGOL SÖ-

RÖZÕ FON.

TITKON

FIGYELTE

KÉRDÕSZÓ FED NEWTON

NÉMET

VÁROS
ZRÍ

GRAMM
HÁZI

FELADAT

AB OVO

KISKOCSMA

OLASZUL

EVÕKANÁL

RÖV.

FOLYÓN

ÁTMENÉK

PL. A NYÚL

JELZÕJE

OKÉ

ANGOLUL!

BÁLNA

KIEJTETT

BETÛ

NÉVELÕ
DUPLÁN:

VÁROS
EZ

TÉLI

SPORT

CEKKER
KEVERT

ANI!
ZÉRÓ RÍ

BESZÉD

ELEME

KIPLING

KÍGYÓJA

BEC.

NIKOLETT

MAGYAR

AUTÓJEL

…DACUMÁL

BE…,

ELDUGUL

A TORKA

UGYAN!

B Y

KEVERT

ZEKE!

AZONOS

BETÛK
KÖR

SPANYOL

AUTÓJEL
ÉGTÁJ

NORVÉG

AUTÓJEL
FÉLÁR!

SÜTÕ

NÉPIESEN
RADIUS

EGY

NÉMETÜL

KELVIN

VERJ!RÓMAI 50
ANGOL

LÉTIGE

NEHÉZSÉGI

GYORSULÁS
VUK APJA

LABDA

TESZI

…

JANEIRO

HUSZÁR

FEGYVERE,

FORD.

ÉBRESZTÕ-

ÓRA

IGEVÉG

DUNÁNTÚLI

FOLYÓ
EME

NÉMET

AUTÓJEL

Melinda

&
KisBerci

E KÉRDÕSZÓ

A 9. szám rejtvényének megfejtése:
„Ünnepe van ünnep, s e mái napoknak /
Szûk folyósóin a szavak úgy lobognak /
Mint az olcsó gyertyák.“

A Fáma könyvkereskedés 1000 forintos

könyvutalványát nyerték:

Gyõri Tímea, Fenyvesi dûlõút 61.; Id. Sára

Sára Andrásné, Arany János u. 38.; Sas István,

Nyárfa u. 3.; Nagy Ottó, Körösfõi u. 24.

A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvez-
ményekre jogosító klubkártyáját nyerték: 
Rusznák Melinda, Akácfa u. 31.; Mészáros

Márta, Kazinczy krt. 7.

Képviselő-testületi hírek

Készülődés a Költészet Napjára

Egy gödöllői olimpikon

Múzeumi hírek

Következő lapszámunk április 1-jén jelenik meg. 

Jövő heti számunk tartalmából 

Előzetes

Tisztelt Olvasóink! Ezen a héten, egy – a
fiatalokkal foglalkozó – tanulmányt
szeretnék Önökkel ismertetni. Ez a ta-
nulmány a magyar fiatalok helyzetét
dolgozza fel 2002-ben.

A J/5471. számú kormányjelentés, mely 2003
szeptemberében íródott, nemrég került általá-
nos vitára az Országgyûlésben. Ezen az ülésen
megfigyelõként magam is részt vehettem Gé-
mesi György meghívására. Rajtam kívül még
számos gödöllõi és környékbeli település isko-
laigazgatói, tanulói és a családsegítõk munka-
társai voltak jelen. A kisebb késés miatt egy kis
„konferenciát“ rögtönöztünk, ahol többen han-
got adtak ama félelmüknek, hogy egyre kevés-
bé fogják tudni visszaterelni a „jó útra“ a káros
szenvedélyben élõ tanulókat. Bár több ponton
nem értettünk egyet a felnõttek véleményével,
mivel nézetünk szerint egyes témakörökben
túlságosan leegyszerûsítik a problémát, abban
mindenképp azonos véleményen voltunk, hogy
ha továbbra is ilyen mértékben nõ a drogfo-
gyasztás hazánkban, egy-kettõre a hazai fiatal-
ság is az egyes nyugati országok által „roncs-fi-
atalságnak“ nevezett kategóriájába tartozhat.

Most essen szó magáról a jelentésrõl, melyet
a Gyermek-, Ifjúsági-, és Sportminisztérium
készített el. E jelentés leginkább a fiatalok káros
szenvedélyeirõl és a mozgáshiányról szól.

Valóban fellelhetõ egy-két igen nyugtalanító
adat. Kezdve azzal a sajnálatos ténnyel, hogy
2002-re ismét csökkent a magyar össznépesség.
Most már valóban veszélyben van a 10 millió
fõs határ. Ennek okait már többen többféleképp
magyarázták, de egy ehhez az anyaghoz kap-
csolódóan elkészített szociológiai vizsgálat ki-

mutatta, hogy a fiatalok egyre kevésbé törõd-
nek a családalapítással és a házastársi élettel,
mivel legtöbbjük inkább a karrierépítéssel kí-
ván foglalkozni. Ez valóban nagy veszély, ami
ellen, úgy érzem, külsõ beavatkozásra lenne
szükséges. Ugyanúgy, mint a magyar fiatalok
dohányzási és alkohol-fogyasztási szokásai el-
len is. Ebbõl kiderül, hogy az 5. osztályosok
majdnem 20 %-ka gyújtott már rá életében leg-
alább egyszer. Ez a szám a 16-22 éveseknél 80
%. Ha mindehhez hozzátesszük azt a tényt,
hogy míg nyugaton az egy fõre esõ átlag ciga-
rettafogyasztás évi 1500-1600 szál, addig ez a
szám Magyarországon 2400 szál/fõ/év!

A másik megdöbbentõ adat az alkoholfo-
gyasztás. A legidõsebb vizsgált korosztályban
meghaladja a megkérdezettek 92 %-át! Ezen
kívül a 11. osztályos fiúk 63,7, míg a lányok
40,8 %-a, saját bevallása szerint, életében több
alkalommal volt már részeg. Úgy gondolom,
ezek az adatok meglehetõsen sokkoló hatású-
ak, ám ami még tetézi a problémát, az az, hogy
a fiatalok nem sportolnak eleget. Elég ha csak
annyit írok, hogy a férfiak 30,1, a nõk 41,7 %-a
él mozgásszegény életmódot. Ezek után miért
vagyunk megdöbbenve azokon az adatokon,
amelyek kimutatják, hogy Magyarországon
milyen sok ember túlsúlyos, és ennek követ-
keztében szenved szív és érrendszeri betegsé-
gektõl. Úgy gondolom, hogy itt a legfõbb ideje,
hogy most már tényleg tegyünk valamit, mert
már valós félelem lehet az, hogy – egy groteszk
viccel élve – csak úgy mutogatnak majd minket
100 év múlva a British Museumban, hogy íme
a Homo Sapiens Sapiens Hungaricus.

divizs&dzsolya

Ecce iuventus – íme az ifjúság

A magyar fiatalok összképe

Ezekkel a gondolatokkal ihlette iskolánk néva-
dója, a tiszteletére lebonyolított rendezvény-
sorozat legnagyobb tömeget megmozgató, és
legnagyobb szabású rendezvényén azt a 150
lelkes, ifjú szavalót, akik megmutatták a közön-
ségnek, amivel a „szívük teli“.

Városi Petõfi vers- és prózamondó verseny
zajlott le Gödöllõn a Petõfi Sándor Általános Is-
kolában 2004. március 12-én. A szereplés a vá-
ros tanulóifjúságának általános iskolai korosz-
tályát érintette, a résztvevõk városunk minden
általános iskolájából, és általános iskolai kor-
osztályú gimnáziumából kerültek ki.

A lelkes versmondók produkcióit a város
óvodájától, iskoláiból és a városi önkormány-
zattól erre a feladatra külön felkért kiváló szak-
emberekbõl álló zsûri értékelte. A vers- és pró-
zamondó versenyt Varga Ferenc, az iskola
igazgatója nyitotta meg.
1. évfolyam:
1. Pótha Blanka, Erkel Ferenc Ált. Isk. és

Regényi Boróka, Hajós Alfréd Ált. Isk.
2. Pálfi Angéla, Petõfi Sándor Ált. Isk.
3. Udvardi Roland, Damjanich János Ált. Isk.
2. évfolyam:
1. Szabó Dániel, Petõfi Sándor Ált. Isk.

2. Szelba Szabolcs, Damjanich János Ált. Isk.
3. Bánki Norbert, Damjanich János Ált. Isk. és

Kriszt Botond, Hajós Alfréd Ált. Isk.
3. évfolyam:
1. Bali Evelin, Petõfi Sándor Ált. Isk. és

Kupi Szabolcs, Petõfi Sándor Ált. Isk.
2. Varga Éva, Szent Imre Kat. Ált. Isk.
3. Jászai Kornélia, Petõfi Sándor Ált. Isk.
4. évfolyam:
1. Csuja Levente, Erkel Ferenc Ált. Isk.
2. Bense Ákos, Szent Imre Kat. Ált. Isk.
3. Völgyi Csík Anna, Damjanich János Ált. Isk.
Különdíj: Zebegnyei Károly, Hajós Alfréd Ált.
Isk.
5. évfolyam:
1. Módy Csenge, Hajós Alfréd Ált. Isk.
2. Kertész Soma, Szent Imre Kat. Ált. Isk.
Hegedûs Andrea, Premontrei Szt. Norbert
Gimn.
3. Csabai Alexandra, Damjanich János Ált. Isk.
6. évfolyam:
1. Nagy Bálint, Szent Imre Kat. Ált. Isk.
2. Veres Flóra, Premontrei Szt. Norbert Gimn.
3. Püski Rita, Erkel Ferenc Ált. Isk.
Különdíj: Gáti Orsolya, Hajós Alfréd Ált. Isk.
és Erdélyi Anna, Hajós Alfréd Ált. Isk.
7. évfolyam:
1. Nagy Bertalan, Szent Imre Kat. Ált. Isk.
2. Pánczél Klaudia, Erkel Ferenc Ált. Isk.
3. Veres Flóra, Premontrei Szt. Norbert Gimn.
8. évfolyam:
1. Varga Eszter, Petõfi Sándor Ált. Isk.
2. Varga Melinda, Petõfi Sándor Ált. Isk. és

Simai Anna, Erkel Ferenc Ált. Isk.
3. Izsó Márta, Hajós Alfréd Ált. Isk.
Különdíj: Orovecz Nóra, Erkel Ferenc Ált. Isk.
és Budai Éva, Petõfi Sándor Ált. Isk.

„Dalold el mind, mivel
szíved teli,
S minden hang, amely
ajkadon kijő,
Lelked darabja lé-
gyen…“
(Petőfi)
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe árubeszerző és egyben raktáros jelen-
tkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.

* Kárpitost felveszünk. Tel.: (30) 245-7813.

* Angol tanárokat keresünk. Tel.: 511-366, (20) 9390-797.

* Gépjármű márkakereskedés értékesítő munkatársat keres. Érdeklődni:
(30) 221-0687.

* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett, 23-35 év közötti felszolgálók
jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.

* Megbízható fiatalasszony takarítást, vasalást, ügyintézést vállal. Minden
munkalehetőség érdekel. Tel.: (30) 2345-687.

* Most nyíló pizzéria-sörözőbe pultos lányt felveszünk. Tel.: (70) 270-2400.

* Hétvégi munkát keresek! Tel.: (20) 591-8151.

* Németországi cég, veresegyházi telephellyel keres NC-CNC gépkezelőket
jelentkezés önéletrajzzal. Tel: (70) 338-6606.

* Építőanyagkereskedés Fóton kereskedelmi ügyintéző munkakörbe
érettségivel és számítógépes gyakorlattal rendelkező munkatársat keres.
Tel.: 30/900-6864.

* Munkalehetőség. Asztalosokat, betanított munkásokat keresünk gödöllői
munkahelyre. Tel: (30) 9449-976.

* Óvodapedagógus délelőttönként gyermekfelügyeletet és/vagy egyéb ház-
tartásbeli munkát vállal családoknál. Tel.: 20/528-1393.

* KERTGONDOZÁST, FÜVESÍTÉST, gyepszellőztetést, sövénynyírást vál-
lalok. Tel.: 30/528-7777.

* A SZÁMADÓ Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet (Gödöllő, Szabadság
u. 3.) költségvetési gyakorlattal min. középfokú szakirányu végzettséggel
rendelkező gépikönyvelőt keres. Alkalmazás kezdete: 2004. április. Bérezés
a KJT szerint. Jelentkezés a 28/512-105-ös telefonszámon vagy személye-
sen, önéletrajzzal a fenti címen Egry Ágnes intézményvezetőnél.

* Friss nyugdíjas férfi portás állást vagy pár órás napi elfoglaltságú munkát
vállal. Gépkocsi van. Tel.: 70/203-7212.

* Kereskedelemben gyakorlattal rendelkező férfi munkatársakat keresünk
árufeltöltői munkakörbe, élelmiszer ABC-be 2 műszakos munkarendbe. 25-
45 éves korig káros szenvedélyektől mentes munkatársak jelentkezését
várjuk. Jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel: (20) 966-6921.

* Konduktor 10 év nemzetközi tapasztalattal munkát keres. Egyénileg vagy
csoportosan házhoz megyek. Tel.: 503-375, 30/274-1194.

* Szakképzett munkatársakat keresünk élelmiszereladói munkakör
betöltésére. Többéves szakmai gyakorlat, pénztársi végzettség, előnyt je-
lent. Tel: (20) 966-6921.

* BT felvesz szobafestőket 35 éves korig Gödöllőről és környékéről. Azon-
nali kezdés! Alkoholisták kíméljenek! Tel.: (20) 435-9650.

* Női felszolgálót, gyros eladót, pizza futárt, konyhalányt keresünk gödöllői
pizzériába. Tel.: (20) 338-7225.

* 59 éves nyugdíjas ápolónő idős hölgy gondozását vállalja, vagy háziorvosi
rendelőben munkát vállal Gödöllőn és környékén. Tel.: (20) 247-7736.

* Gödöllői Sportközpontba keresünk pultos-recepciós munkakörbe kol-
légákat. Tel.: 410-333.

* Középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, képesített könyvelői
végzettséggel, 30 éves szakmai gyakorlattal állást keresek. Tel.: 20/925-
3499.

INGATLAN
* Gödöllőn, Blahán, összeköltözésre is alkalmas, 2 lakásos 2 utcára néző
családi ház (75+150nm) eladó (irodának, üzlethelyiségnek is). Külön közmu,
kábel TV, telefon, ipari áram, pince, csatorna van. Rendezett kisudvar. Iá.: 29
MFt. Tel.:414-775 (este), (30) 392-36-35 (egész nap).

* Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30) 9509-396.

* Budapesten a Csertő utcában egy másfél szobás 46 nm2-es lakás eladó.
Igényesen felújított. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni lehet a 06-20-
3586242 telefonszámon. 

* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 9509-396.

* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hi-
vatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt. 3.
tel/fax:28/421-002, 20/531-4333, E-mail: magyartolgy@mail.digi-
tel2002.hu

* GÖDÖLLŐN, panorámás domboldalban, 978 m2 közművesített telken,
220 nm lakóterületű, öt szobás, garázsos, kertes ház eladó. Irányár: 42 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333

* VALKÓN, 2400 nm-es panorámás telken lévő, felújításra szoruló, három
szobás családi ház, gazdasági épületekkel, idilli környezetben eladó. Irányár:
14 millió Ft. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Harasztban, 491 nm-es telken, 110 nm-es, emeletes,
alápincézett, kertes ház, 40 nm-es garázsos melléképülettel eladó. Irányár:

24,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm, megosztható,
panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két utcára nyíló, 5682 m2
szántó művelési ágú terület eladó. Irányár: 11 millió Ft Magyartölgy Mérnö-
ki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, lakásokat, csalá-
di házat keresünk ügyfeleink számára megvételre, vagy tartós bérletre.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben, két szobás, második emeleti, külön
vízórás, dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás eladó.  Irányár: 13,0 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐ központjában, ötödik emeleti, másfél szobás, igényesen felújí-
tott lakás, kastélyra nyíló panorámával, eladó.  Irányár: 10,9 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Rózsa utcában, 709 m2 közművesített telken, két
lakóépületes kertes ház (120 m2 lakóterületű, tetőteres, garázsos; és 70
m2 régi építésű, felújított).  Irányár: 31 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán), 1420 nm-es zártkerti
üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal, faházzal, ásott kúttal, teljes közművel,
műút mellett eladó.  Irányár: 7,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 621 m2-es telken, 40 nm lakóterületű
téliesített faház 15 nm pincegarázzsal eladó.  Irányár: 14,8 mFt Magyartöl-
gy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Marikatelepen 1800 nm, műúttól 200 m-re, hobbi telek
eladó. Irányár: 2,7 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-
4333

* VERESEGYHÁZON, újonnan épült lakóparkban lévő kétszintes sorház, 90
nm lakóterületű, egyszobás + három félszobás, erkélyes, garázsos eladó.
Irányár: 22 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333

* Keresek eladó lakást Gödöllő belvárosában. Lehet panel, vagy téglaépítésű
egyaránt: 0630-919-5960 Szűcs László.

* Gödöllő Központban Családi ház! Bethlen Gábor utcában felújított,
100m2-es, 2 szoba + nappali, összközműves családi ház 750m2-es telken,
21 Mft Irányáron eladó csak a Telekvadász-nál. Zsiga Balázs 0630-445-
8740, www.telekvadasz.hu.

* Gödöllő Központban sürgősen eladó másfél szobás lakás II.em-i, liftes
házban 10.2 MFt-ért: 0630-919-5960 Szűcs László www.telekvadasz.hu.

* Gödöllő központjában eladó 72m2-es, liftes, 2 + félszobás, 2 erkélyes,
lakás 15.000.000 Ft-os irányáron eladó! 0630-445-8740 Zsiga Balázs,
www.telekvadsz.hu.

* Gödöllő Erzsébet körúton téglalakás magasföldszinti, 53m2-es, 1 + 2 fél-
szobás, saját pincével, jó állapotban eladó. 0630-919-5960 Szűcs László,
www.telekvadasz.hu.

* Gödöllő, Ottlik Géza utcában egyedi panorámás, összközműves, 1200 m2-
es építési telek eladó 14.9 mio-s irányáron. Zsiga Balázs 0630-445-8740,
www.telekvadasz.hu.

* Aszódon 200nöl-es építési telek, teljes közművel, aszfalt úttal, panorámá-
val eladó 5.5MFt-ért! 0630-919-5960 Szűcs László www.telekvadasz.hu

* Szadán 1500m2 (416 nöl)-es építési telek 30% beépíthetőséggel,
gyönyörű fenyveserdő közeléban, 37 méteres utcafronttal, első osztályú
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft 

Hétfõ: 8.30-12 óráig
Kedd: NINCS

Szerda-csütörtök:
8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási

határideje hétfõ 12 óra.
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést

nem áll módunkban elfogadni.

Megértésüket köszönjük!

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

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

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Kastélypark és az Egyetem közelében 210
nöl õsfás telken 70 m2-es családi ház + 42 m2
szuterén garázzsal 25 MFt.
-Kastélypark és az Egyetem közelében 1851 m2
telken 120 m2-es, egyszintes, 1972-ben épült csalá-
di ház (vállalkozásra is alkalmas) 24,5 MFt. 
-Alkotmány u-ban új, 115 m2-es családi ház, 50
m2 szuterénben 1 szobás lakrésszel és garázzsal,
német minõségben 29,9 MFt.  
-Új 82 m2-es lakás (2 lakásos társasházban)
cirkó fûtéssel, 840 m2 telken, leköthetõ, kulc-
srakészen 19,7 MFt.
-Csokonai u-ban 120 m2-es, nappali + 3 szobás
családi ház, cirkófûtés, klíma, garázs 26 MFt.
-Szadán 218 nöl telken, új építésû, nappali + 4
szobás családi ház garázzsal, emelt szintû
szerkezetkészen 22,5  MFt.
-Szadán új építésû panorámás, 122 m2-es, dupla
garázsos családi ház kulcsrakész, költözhetõ 27 MFt.
-Fenyves közben 1104 m2 magnóliás kerttel egysz-
intes, nappali + 3 szobás szép stílusú ház 28,5 MFt.
-Kellemes 210 nöl hétvégi telek vízzel, villan-
nyal, szerszámtárolóval, Hévízgyörk, Meg-
gyesdûlõn 800 ezer Ft.
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csendes helyen eladó! Zsiga Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.

* Eladó Gödöllőn  a Kastély mögötti részen (az alvégben) 130 nm-es, nappali
+ 3 szobás, felújított családi ház, beépített szuterénnel, garázzsal,
műhellyel, 605 nm-es, parkosított telekkel. Iá: 28 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn az Isaszegi úton 120 nm-es, 3 szobás családi ház 500 nöl-
es telekkel + ugyanazon a telken egy  külön bejáratú összkomfortos
lakóépülettel. Iá: 23 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-87

* Eladó Gödöllőn (Máriabesnyőn) befejezés előtt álló, 100 nm-es, nappali + 2
szobás, amerikai konyhás lakóépület pincével, garázzsal, 663 nm-es
panorámás telekkel. Iá: 16,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen most épülő 2 lakásos ikerházban, 74
nm alapterületű, nappali + 2 szobás, tetőteres lakások, egyenként 501 nm-
es telekkel őszi beköltözéssel leköthetők Iá: 27,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Szabadság téren 44 nm-es, 1 + fél szobás, amerikai
konyhás, teljesen felújított lakás. Iá: 10,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 1148 nm-es, ikerház építésére
alkalmas telek, érvényes építési engedéllyel és a tervezett lakóépület ter-
vrajzával. Iá: 6,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Harasztban befejezés előtt álló, 50 nm alapterületű, két-
szintes családi ház garázzsal, 150 nöl-es telekkel. Iá: 10 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870

* Eladó Gödöllőn a Blahai részen, üdülő övezetben 960 nm-es,
közművesített telek. Iá: 4,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Szadán befejezés előtt álló, 58 nm alapterületű, 2 + 2 x fél szobás,
tetőteres ikerházi lakások pincegarázzsal, terasszal, lakásonként 853 nm-
es telekkel, júliusi beköltözéssel eladók. Iá: kulcsrakész állapotban 23,6
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Isaszegen  új építésű, 53 + 73 nm alapterületű, kétszintes, kétgen-
erációs, külön bejáratú családi ház 790 nm-es telekkel. I.lakás: nappali + 2
és fél szoba, amerikai konyha, fürdőszoba; II.lakás: 2 szoba, konyha, fürdős-
zoba. Iá: 28 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* A Palotakerten, 9. emeleti, 1 szobás, 45 nm-es, rolettás lakás azonnali
beköltözéssel eladó (egyéni vízóra, telefon, kábeltévé). Iá.: 8,5 MFt.Tel.: (20)
925-5831.

* Gödöllő Rózsadombján, a Hegy utcában egy 187 nm-es, 2002-ben épült
családi ház, 210 nölöes telken eladó. Iá.: 35 mFt. Tel.: 30/992-8409.

* Kertvárosban, 450 nm-es telken, 110 nm alapterületű, tetőtérbeépítéses,
belülről teljesen felújított (3 szoba, étkező, nappali, 2 fürdőszoba) családi
ház, fűthető garázzsal, újonnan épített fűthető tárolóval eladó. Csatorna,
telefon, ipari áram van. Iá.: 19,5 m Ft. Tel.: 20/586-2841.

* Gödöllőn, az Erzsébet Királyné krt-on 64 nm-es, felújított lakás eladó. Tel.:

(20) 5566-478.

* Szadán frekventált helyen 1500 nm-es telken 3 szintes családi ház eladó.
Öt és félszoba, nappali, étkező, amerikai konyha+2 fürdő szoba + wc kéz-
mosó. a pinceszinten garázs+iroda. (20) 225-1321.

* Gödöllőn, palotakerti 4 emeletes, jól működő társasházban 66 nm-es, 2
szobás, erkélyes lakásomat 1 szobás lakásra cserélném értékegyeztetés-
sel. Tel.: 30/340-8554.

* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcai dupla (42 nm-es) garázsomat elcserélem
értékegyeztetéssel Dózsa György úton lévő önálló garázsra. Tel.: (20) 458-
2002.

* Magánszemély kb. 100 nm alapterületű családi házat venne Gödöllő bel-
területi részén. Tel: 06-1- 251-6185.

* Eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 1+2 félszobás 62 négyzetméteres II.
emeleti lakás, azonnali beköltözéssel. Tel: 06/20-323-9261

* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 773 négyzetméteres, panorámás
összközműves telek alápincézett faházzal. Iá: 12,5 mFt. Tel: (70) 509-
9369.

* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Tel.:
(30) 2242-653.

* Palota-kerten eladó 2+fél szobás, IX. emeleti panel lakás, nagyerkélyes.
Vízóra, kábel tv, nagykonyha, gyönyörű panoráma. Tel: (30) 528-4862.

* Gödöllőn Nagy Sándor közben téglaépítésű, I. emeleti 2+fél szobás 58 nm-
es parkettás egyedi fűtésű vízórás lakás eladó. Iá: 14,5 mFt. Tel: (30) 934-
4601.

* Az incsői lakóparkban 62 nm-es, 2 szobás, I. emeleti lakás 12 millió forint
+ OTP átvállalással eladó. Tel.: 20/9250-029.

* Szadán több generációs család együttélésre, pinceszint vállalkozásra is al-
kalmas 201 nm hasznos alapterületű családi ház nagy telekkel eladó. Tel:
(20) 458-5720. 

* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület:
garázs, tárolók. Kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítok. Tel:
(20) 476-8647. 

* Panorámás 20x30 m-es üdülőtelek a Kökény utcában eladó. A telekre 3
szintes, szintenként 90 nm-es ház építhető. Földgáz a telken belül. Tel: (30)
359-9219. 

* Gödöllőn kertvárosban 1170 nm építési telek eladó. Tel: (20) 9463-112.

* Eladó Gödöllőn 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal, pincével. Iá:
26,5 mFt. Tel: 413-824; (20) 9449-136.

* Gödöllőn, Kossuth L. u.-ban IV. emeleti 65 nm-es, 2,5 szobás, tehermentes
lakás eladó. (Pelikán étteremmel szemben). Iá: 12,9 millió. Tel: (30) 552-
6257.

* Gödöllőn a Vásár téren 3254 nm-es telek telephelynek eladó. Vállalkozási
területen. Tel: (70) 219-6601.

* Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen üzlethelység eladó! Rendkívül kedvező
áron! Tel: (70) 219-6601.

* Eladó Mogyoród központjában egy 120 nm-es összkomfortos családi ház,
teljes szuterénnel, pincével és melléképülettel 930 nm-es telken. Iá.: 20 mil-
lió Ft. Tel.: 527-815; (20) 452-3307.

* Eladó Gödöllőn (Blahán) egy 90 nm-es, összkomfortos családi ház.
Szuterén, pince és egy összkomfortos melléképület. Iá.: 25 millió Ft. Tel.:
527-815; (20) 452-3307.

* Gödöllőn 3 szobás, felújítandó ház 18,5 MFt. 3,5 szobás garázzsal
összközművesített telken 20 MFt. Vácszentlászlón 2 szobás ház 6,5 MFt.
Tel.: 513-435, 20/435-7387. HÁZ és VÁR Bt.

* Gödöllőn 45 nm-es téglaház 1200 nm-es összközműves külterületi telken
9,5 MFt. 3 szobás új ház 17,5 MFt. 6 szobás ház garázzsal 22 MFt. Tel.:
513-435, 20/435-7387. HÁZ és VÁR Bt.

* CSALÁDI HÁZ ELADÓ KARTALON. 3 szoba, konyha, étkező. 3 szobás vagy
nagyobb gödöllői lakáscsere is érdekel. Tel.: 70/247-6454.

* CSALÁDI HÁZ ELADÓ GÖDÖLLŐTŐL 20 km-re, KARTALON. Iá.: 12 MFt.
Tel.: 70/247-6453. Ugyanitt 648 nm-es telek eladó 2 MFt.

* Gödöllőn kedvező fekvésű, panorámás építési telek eladó a Csalogány
utcában. Tel.: 70/279-8586.

* Gödöllőn, 800 nm-es telken 60 nm-es téglaház melléképülettel, pincével
eladó a Csanak lakópark mellett. Tel.: 20/346-9128.

* Gödöllőn a Kör utcában 69 nm-es lakás eladó. Tel.: 30/525-9007.

* Gödölő Kertváros központi részén eladó két generációnak is megfelelő,
2x100 nm-es, azonnal beköltözhető, emeletes családi ház. 200 nöl telken,
külön garázzsal, pincével, fúrt kúttal. Tel.: 30/360-3935.

* Gödöllőn a Palotakerten 28 nm-es üzlethelyiség eladó. Tel.: 30/432-
0638.

* Gödöllőn, a Palotakerten tízemeletes házban 1,5 szobás (45 nm) felújított,
vízórás, kábeltévés, panorámás lakás eladó. Iá.: 11 MFt. Tel.: 30/550-3348.

* Valkó-Vácszentlászló-i horgásztó partján közművesített telek eladó! Tel.:
20/955-6576.

* Gödöllőn a Csanak utcában kertes családi ház, szinteltolásos, vegyes-
központi fűtésű, 3 szoba, nappali, nagy fürdőszoba, alápincézett, garázsos,
240 nöl telken családi okok miatt sürgősen ELADÓ! Iá.: 27 MFt. Tel. (18 óra
után): 415-926.
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* Gödöllőn, a Szt. István térre néző, második emeleti, délnyugati tájolású, 1,5
szobás felújított lakás (redőny, kábeltévé, vízóra, éves ingyenes parkolási en-
gedély, két külön kamra) július közepétől beköltözhető. Iá.: 11 MFt. Tel.: 410-
844, 30/639-1426.

* Gödölőn, a Szőlő utcában magasföldszinti, 69 nm-es öröklakás eladó, nyár
végi kiköltözéssel. Iá.: 218 ezer Ft/nm. Tel: 20/9463-409 (11-18 óra
között).

* Valkón összkomfortos parasztház eladó. Érdeklődni lehet 17 óra után:
(20) 421-5962 telefonszámon.

* Jászfényszarun családi ház eladó, 120 nm-es alapterülettel, 400 nöl-es
kerttel. Iá: 3,8 mFt. Cím: Ady E. u. 46. Tel: 06 (57) 423-160.

* Dózsa Gy. uton 76 nm-es 1+2 és fél szobás, téglaépítésű kéterkélyes jó ál-
lapotú öröklakás eladó. Iá: 14,5 mFt. Tel: 412-475.

* Dózsa Gy. úton 1+fél szobás V. emeleti 44 nm-es felújított panellakás
eladó. Iá: 10,5 mFt. Tel: 20/203-7323.

* Aszódon 700-1200 nm-es összközműves telkek aszfaltos panorámás
utcában eladók 5 millió Ft-tól. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllő-Királytelepen 900 nm-es saroktelken 130 nm-es, 3 szobás felújí-
tott családi ház eladó. Iá: 25 mFt. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllő Mátyás Kir. utján 756 nm-es telken 2 szintes 150 nm-es öt szobás
teljesen alápincézett 90-ben épült családi ház eladó. Iá: 31 mFt. Tel:
20/203-7323.

* János utcában III. emeleti 50 nm-es 1+2 fél szobás gázfűtéses öröklakás
eladó. Iá: 10,2 MFt. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllőn az Esze Tamás utcában 1300 nm-es telken 2 szintes 140 nm-es
6 szobás 1980-ban épült, 2000-ben teljesen felújított családi ház pincével
melléképülettel eladó. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllőn a Fenyvesben 1030 nm-es telken 100 nm-es 2+2 félszobás
1986-ban épült 2001-ben felújított panorámás családi ház eladó. Iá: 27,5
mFt. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllőn a kastély mögött 150 nm-es tetőtér beépítéses egy nappali 3
háló szobás 2000-ben teljesen felújított családi ház 90 nm-es szuterénnel
355 nm-es telken eladó. Iá: 26 mFt. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllőn a Fenyvesben 517 nm-es (13x40 m) építési telkek gyümölcs-
fákkal eladó. (nem új parcellázás) Iá: 11 mFt. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllőn a Királytelepen 8 lakásos társasházban második emeleti 65 nm-
es 2+félszobás öröklakás eladó. Iá: 16,9 mFt. Tel: 20/203-7323.

* Kazinczi krt-on 52 nm-es 1+fél szobás III. emeleti teljesen felújított
gázfűtéses öröklakás eladó. Iá: 12,7 mFt. Tel: 20/203-7323.

* Gödöllőn, a Palota-Kerten 63nm-es, 1 és 2 fél szobás, parkra néző lakás,
szép kilátással eladó. Iár: 11,9MFt. Tel.: 20/5565-397.

* Keresünk, kínálunk - ügyfeleink részére - családi házat, lakást, telket,
szántót, üdülőt, ipari ingatlant… Adás-vétel teljes körű bonyolítása. Tekintse
meg kínálatunkat: www.kvadrat.hu Kvadrát Ingatlanforgalmazó Kft. Gödöl-
lő, Bajcsy Zs. u. 30. Tel.: 06 28 422-353; 06 30 515 55 33.

* Gödöllőn a Dózsa Gy. uton II. emeleti 46 nm-es másfél szobás lakás eladó.
Iá: 9,8 mFt. Tel: 28 422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk
www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* VCS078/Szadán 960 nm-es telken 140 nm-es lakóterű családi ház:
amerikai konyha, három háló, fürdő, két wc, terasz. A szuterénben: fürdő,
wc, szauna, garázs. A parkosított kertben: szaletli, tűzrakó, medence….Ár:
29 mFt. Tel: 28 422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk
www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* Gödöllőn a Fenyvesi nagyúton panorámos telken épülő 4 lakásos igényes
kivitelezésű (klimatizált központi porszívós házakból még egy 152 nm +
garázs eladó. Ára kulcsrakészen: 33 mFt. Tel: 28 422-353; 30/515-5533.
Egyéb kínálatunk www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* Kistarcsán a Móra Ferenc utcában 900-1000 nm (kb. 20x50 m) új parcel-
lázású építési telkek eladók. Az utcában víz, villany, gáz csatorna. Ára:
10.000Ft/nm. Tel: 28 422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk
www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* GCS113/Gödöllőn a központban 360 nm-es közművesített telken 100
nm-es lakóház : konyha, nappali, hálószoba, dolgozó szoba, fürdőszoba, wc,
terasz, garázs. Ár: 23 mFt. Tel: 28 422-353; 30/515-5533. Egyéb
kínálatunk www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* GCS104/Gödöllőn a Nagy fenyvesben 1995-ben épült 3x81 nm-es sorházi
lakás: konyha, nappali, 5 háló, két fürdőszoba, terasz, garázs sürgősen

eladó. Ár: 24 mFt. Tel: 28 422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk
www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* GCS100/Gödöllőn a Csanakban 988 nm-es közművesített telken 130 nm-
es lakóterű lakóház: konyha étkező, nappali, 3 háló, fürdő, wc, erkély, terasz.
Ár: 19,8 MFt. Tel: 28 422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk
www.kvadrat.hu Kvadrát Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* GCS115/Gödöllőn az Antalhegyen 400 nm-es közművesített telken 160
nm-es lakóterű két szint+tetőtér családi ház: konyha, étkező, nappali, 3
háló, házt. helység, két fürdőszoba, teraszok, garázs. Ár: 24 mFt. Tel: 28
422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk www.kvadrat.hu Kvadrát Kft
Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* GCS113/Gödöllő belvárosi részén 360 nm-es telken 98 nm-es családi ház:
konyha, étkező, kamra, nappali, két háló fürdő, wc, terasz. Ár: 22 mFt. Tel:
28 422-353; 30/515-5533. Egyéb kínálatunk www.kvadrat.hu Kvadrát
Kft Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30.

* Úrréti tónál Új építésű  ház, nappali+3 szoba (152m2), + garázzsal
(21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező hitelle-
hetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26 MFT az ár irányár Major
Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő Kertvárosban 200nm+szuterénos, 5 szobás, felújított ház,
707nm-es rendezett telken eladó. Ár: 21,5MFt    Major Zoltán IngatlanBank
06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő Rögesben új építésű 144nm-es ikerházi lakások, emeltszintű sz-
erkezetkész állapotban eladók. Ár: 27,8MFt Major Zoltán IngatlanBank 06
70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő Antalhegyen 40%-os, szerkezetkész, 156nm-es ház, 750nm-es
panorámás telken eladó. Ár: 13,8MFt Major Zoltán IngatlanBank 06 70
456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő-kertváros frekventált részén téglaépítésű, 2 különálló családi ház
(220nm, 135nm), 1080nm-es telken eladó. 2 garázs, boltíves pince, terasz.
Ár: 53MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu 

* Isaszegen, új építésű, 97nm-es, 1nappali+3szobás családi ház, 540nm-es
telken eladó. Ár: 21MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu 

* Gödöllőn, Kazinczy krt.-on III. emeleti, 52 nm-es 2 szobás, felújított lakás
eladó. Ár: 

12, 7MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu 

* Gödöllőn, Kazinczy krt.-on II. emeleti, 60nm-es lakás eladó. Ár: 13MFt Fer-
enczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu 

* Gödöllőn, Dózsa Gy. úton I. emeleti 76 nm-es, nappali+2fél szobás erké-
lyes lakás eladó. Ár: 15,5MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-
2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu 

ALBÉRLET
* Gödöllő Palotakerten egy 65 négyzetméteres két és félszobás, igényesen
felújított, klimatizált, bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel: 20/9344-
135.

* LAKÁS Gödöllő belvárosában kiadó! Tel.: 06-28-511-366, 06-20-556-
2653 (munkaidőben).

* Albérlet Gödöllő központjában kiadó. Tel.: 511-366, (20) 9390-797.

* 3 szobás, bútorozott kertes családi ház min. 1 évre kiadó. Érdeklődni: (30)
9066-304.

* Gödöllő központjában bútorozott 60 nm-es, felújított lakás kiadó. Ár: 65
ezer + rezsi. Tel.: 412-010 vagy (20) 488-1967.

* Gödöllőn, frissen festett nagy lakás kiadó. Hosszú távra is. Tel.: 20/945-
9939.

* Családi ház + garázs kiadó a Fácán sori lakóparkban erdő mellett. (140
nm, 2 szintes, nappali, berendezett konyha, 3 szoba) május-juniusi költözés-
sel, hosszú távra is. Tel: (30) 213-8860; (30) 274-9941.

* Gödöllőn 30 nm-es, új beépítésű garzonlakás, alacsony rezsivel, nemdo-
hányzó személy részére kiadó. Tel.: 70/450-3897.

* Gödöllőn, a Szt. János utca 21/B-ben 1 szobás, bútorozatlan lakás hosszú
távra kiadó. Tel.: 49/351-504.

* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 52 nm-es lakás kiadó. Igényesnek, hosszú
távra. Konvektoros, külön vízórás, külön pincés. Tel.: 485-255.

* Gödöllőn, a Palotakert sétányon 1 szobás, bútorozatlan lakás kiadó. 40
000 + rezsi/hó. Tel.: 30/919-3891.

* 1,5 szobás, bútorozott lakást vagy házat keres diplomás pár 50 ezer
forintig + 1 hónap kaució, sürgős költözéssel. Tel.: (30) 638-5510 vagy (30)
540-8077.

KIADÓ
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1 számítógéppel
oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.

* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 9509-396.

* Új konferenciaterem szép környezetben 100 főig bérelhető. Tel.: 420-
366, Csonka László.

SZOLGÁLTATÁS
* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven! ILI Kft. Tel.: 06-28-511-366, 06-
30-370-4193, 06-20-556-2653.

* SZIGŰ Pest Megyei Temetkezési Rt. Teljeskörű szolgáltatás. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 16. (Postával szemben) Tel.: (28) 410-653, (30) 331-88-22.
Ügyelet éjjel-nappal.
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* Dr.Lampérth Melitta gyermekpszichiáter rez. pszichiáter szakorvos ren-
del: BIO-MED Magánorvosi Rendelő Gödöllő, Remsey krt. 7. Időpont: Péntek:
15-19 óráig. Magatartás és figyelemzavarok, tanulási problémák,
serdülőkori krízis, szorongás, hangulati problémák, kényszertünetek,
testvérféltékenység kezelése, szülői kozultáció. Bejelentkezés: (30) 5254-
094.

* LAKATOS MUNKA. Toló és kétszárnyú kapuk gyártása, automatizálása,
ajtók biztonsági rácsok, korlátok készítése és egyéb lakatosmunkák. Kovács
Károly, Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.

* ELKÖLTÖZTÜNK! A számítógépes talpbetétkészítés az SZTK-ból a Sz-
abadság út 13. szám alatti papucsboltba költözött. (A buszpályaudvarral
szemben.) Nyitva: 9-17-ig, szombaton 9-12-ig. Tel.: 20/380-7404.
www.papucsbolt.fx3.hu

* 35 éves fiatalasszony takarítást vállal Gödöllőn és környékén. Tel.:
30/343-8149. Kovácsné.

* GYÓGYLÁBÁPOLÁS Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő szalonomba,
várom azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés, tyúkszem,
bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag begteg elszineződött körmük. Nálam
szakszerű lábápolásban részesül. 25 év szakmai háttér. Európai színvonal.
Egyéb szolgáltatás a pedikűr árában. Elektromos masszázs fotel. Biptron-
lámpás kezelés fekéjes lábra, hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, sza-
kmai tanácsadás. Bejelentkezés: (20) 532-7275, 28-411-759, Bárándi
József.

* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése, felújítása, szoba
festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok, zárak,
bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok
és ajtók szigetelése. Tel.:582-910.

* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festés-mázolás, villanysz-
erelés, tetőtérbeépítés korrekt áron, rövid határidőre. Tel: (20) 230-5240.

* Szobafestés mázolás, tapétázás. Garancia kedvezménnyel. Szabó Zsolt
Tel: (30) 360-9516; 408-082.

* Ácsállványozó vállal tetőtszerkezet készítést, fedést és felújítási
munkákat. Referenciával. Ingyenes felméréssel. Tel: (20) 365-8779.

* Kerékpárok javítása garanciával. Gödöllő-Királytelep, Alkotmány u. 6/b.
Bejelentkezés telefonon: (20) 432-8037.

* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor. Tel: (20) 952-
7289, (20) 994-7715.

* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüvegezést,
tükörszerelés, képkeretezés, régi nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveg-
gel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-
9709.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén, ingyen
dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Molnár József Tel:
421-134; (30) 9593-804.

* SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TERMÉKE a kiváló minőségű MOGYORÓDI FE-
HÉR- ÉS VÖRÖSBOROK a SZILÁGYI PINCÉSZETBEN Folyó és palackozott
borok egész évben: Irsai Olivér, Zöldveltelini, Chardonnay, Rizlingszilváni, Ot-
tonel Muskotály, Zweigelt, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Kékfrankos. Ny-
itva tartás: cs, p: 14-17h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-441-
856.

* GYÓGYLÁBÁPOLÁS Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő szalonomba,
várom azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés, tyúkszem,
bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag begteg elszineződött körmük. Nálam

szakszerű lábápolásban részesül. 25 év szakmai háttér. Európai színvonal.
Egyéb szolgáltatás a pedikűr árában. Elektromos masszázs fotel. Biptron-
lámpás kezelés fekéjes lábra, hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, sza-
kmai tanácsadás. Bejelentkezés: (20) 532-7275, 28-411-759, Bárándi
József.

* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függöny-
javítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól, ágytakarók.
Tel: (20) 3121-935.

* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20) 3121-935.

* A Fakirnál tavaszi szőnyeg mosási akció. Még áll a régi ár. Írásbeli garan-
cia. Átfutási idő 3-4 nap. Tel: 416-518 - 18 óráig.

* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések nélkül,
garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová. Futárszol-
gálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.

* Banki ügyintézés. Alacsony, 5,5 %-os Euró alapú szabadfelhasználású
jelzáloghitel. Magas kamatozásu hitelét 5,5 %-os kamatozásura kiváltjuk.
Gondos, gyors ügyintézés. Tel: (30) 5537-800.; (20) 218-2949.

* Asztalos: laminált parketta és egyéb szakipari munkák elvégzése és
javítása. Tel.: (30) 435-7118.

* Nincs ideje fodrászhoz menni? Nem szeret várakozni? Hívjon engem!
Időpontegyeztetéssel házhoz megyek. Tel.: 30/372-4056.

* "TÁDÉ" Gyermekvilág bababizományi: tavaszi ruhaneműk, lábbelik,
babakocsik, hordozók, kiságyak és egyéb babakellékek nagy választékban.
Légzésfigyelő (kórházi és otthoni használatra) csecsemőhalál ellen. Minden
kedden és csütörtökön új áruk. Minőség kedvező áron. Gödöllő, Petófi tér 9.
Tel.: 30/338-6699.

* Költöztetést vállalunk 7,5 tonnás teherautóval (730-as platóval, 220 ma-
gassággal). Korrekt áron. Tel.: 30/931-4299, 30/540-8077.

* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek ügyintézése
(ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb). Tel: (30) 402-
0863.

* Megnyilt Fű-Fa-Virág Faiskolai lerakatunk a megszokott kínálattal és ked-
vező árakkal. Gyümölcsfa-szőlő-örökzöld-kerti és balkon virágok, díszítők.
Tel: (20) 470-1096. Isaszegi u. 162.

ADÁS-VÉTEL
* 1 éves Premier DC 2300 digitális fényképezőgép 3x optikai zoom, 2.1
Mpixel, 128MB bővítő kártyával,  minden tartozékával olcsón eladó. Tel.:
(30) 941-3345.

* Eladó jó állapotban lévő 165 ×200-as epedás francia ágy. Iá.: 30 ezer Ft.
Tel.: (20) 458-2002.

* 2000 db 40 ×40-es piros pala eladó. Tel.: 412-898, (20) 587-4437.

* Kb. 1000 db. bontott cserép eladó. Tel.: 410-408.

* Eladó: 1 db 410 mm-es vastagsági gyalugép (Debreceni) Iá: 370 ezer Ft. 1
db 300 mm-es egyengető gyalugép (Cselényi) Iá: 170 ezer Ft. Tel: (30)
9449-976.

* Vennék pici fali fűtőt, kéményest, ágyneműtartót, virágállványokat vagy
tartókat, műanyag széket (régi, kerek fehéret, ami olyan mint a homokóra).
Tel.: 412-262 (este).

* 7 db Góliát rozsdamentes mosogató eladó. Tel.: (este) 400-102.

* Siemens Plus 57-es ruhaszárítógép, új állapotban féláron eladó. Tel.:
20/381-6975.

* Eladó: betonkeverő, hegesztőgép, elektromos húsdaráló, hurkatöltő, üst +
2 db üstház. Tel.: (17 óra után): 30/533-7339.

* Eladó: MWE, E2IV, bolgár esztergagép, menetelőgép, pitlergép, és egyéb,
esztergáláshoz való eszközök. Tel. (17 óra után): 30/533-7339.

* Kukorica szecskázógép 380 V-os és kis méretű hullámpala eladó. Tel.:
20/913-8221.

* BIOPTRON lámpa és állvány eladó. Tel.: 30/212-6390.

* Eladó: világos kombinált szekrénysor, mahagóni hálószobabútor, étkező
sarokpaddal. Tel.: 20/532-4446.

* Mélyhűtő, hűtő, íróasztal, robotgép eladó. Tel.: 20-9455-583; 20-5407-
620

* Biztos megélhetés! Fehérnemű varroda komplett berendezése egészségü-
gyi okokból áron alul eladó! 4 szálas interlock, gumizó-fedőző, gyorsvar-
rógép, apparátok, szabászgép, szabászasztal, szabásminták, alapanyag
kezdéshez. Csak egyben! Tel: 20/9463-409 (11-18 óra között).

* Eredeti, 30-as években készült, lábakon álló, fehér, nagyméretű fürdőkád
eladó. Tel.: (20) 458-2002.

* KD-161 tipusú kukorica daráló eladó. Tel.: 30/259-0955.

* 6 fejes, hi-fi stereo Philips videomagnó 20eFt-ért Mátyásföldön (3-as főút
mellett) eladó. Tel.: 20/217-0091.

OKTATÁS
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1 számítógép-
pel oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.

* TOP-TAN: Felkészítő a júniusi angol középfokú nyelvvizsgára. Inter-
netes angol nyelvoktatás! Próba anyag ingyenes. Gödöllő, Szőlő u.
16.4.15. Tel:423-744, 30-224-75-6 www.toptan.hu., info@toptan.hu.

* ANGOL és egyéb nyelvtanfolyamok 30%-kal olcsóbban! Anyanyelvi
tanárokkal is! ILI Kft. Tel.: 06-28-511-366, 06-30-370-4193, 06-20-
556-2653.

* Brit ANYANYELVI tanárjelöltekkel intenzív nyelvtanfolyamok július 5-
14. és/vagy augusztus 16-25. között! ILI Kft. Tel.: 06-28-511-366, 06-
30-370-4193, 06-20-556-2653.

* Angol, német nyelvtanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is. ILI Kft. Tel.:
511-366.

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztály-
nak, egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-
537. Kollarics.

* Még tudunk változtatni az évvégi bizonyítványon! Türelmes, sikeres,
többdiplomás tanító vállalja, hogy gyermeke eredményét jelentősen javít-
ja. Tel: (20) 356-0621.

* Számítástechnikai tanfolyamok egyéni és kiscsoportos foglalkozások,
ECDL vizsgára felkészítés. Tel.: (70) 248-2841; 423-184.

* Lovastanfolyam Gödöllő-Szárítópusztán. Árpád Vére Lovasiskola sz-
ervezésében. Tel.: 20/973-0474.

* Szülők figyelem! Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kor-
repetálását vállalja gyakorlattal rendelkező gyógypedagógus. Tel.:
20/428-6835.

JÁRMŰ
* Eladók: Mercedes 123-240Diesel-hez (1979) teljes gyári motor gen-
erál; Trabant 601 kombi (1986) új gyári alkatrészek, komplett használt
motor, karosszéria elemek, gumik; Knaus Mustáng 530 lakókocsi pótalk-
atrészekkel; Mistrál nagyméretű szörf; Semperit szétszedhető kata-
marán vitorlás. Érdeklődni Solt Csabánál, tel.: (30) 941-33-45, (1) 409-
0875

* 1993. évj. Mazda B- 2200 kisteherautó 2200 diesel 4 személyes.
Plató+ponyva. Új téligumi rádiósmagnó 205 ezer km. Iá: 830.000.Ft. Tel:
(30) 212-9141.

* Chrysler Voyager Long eladó. 12 éves, friss vizsga, 3.3-as, benzines,
klíma, aut. váltó stb. 7 személyes, szürke. Ára:960 ezer. Tel: (20) 449-
5990.

* Eladó Daihatsu Charade 1.0 TD fehér 1991. évi. 5 ajtós, alacsony üzem-
bentartás. Iá.: 550 000 Ft. Érd.: Gödöllő, Asbóth u. 9.

* 1200-es Zsiguli, 1975-ös évjárat, április 29-ig érvényes műszakival,
felújított motorral eladó. Iá.: 60 000 Ft. Tel.: 411-938.

ÁLLAT
* Dalmata kistutyák ingyen elvihetők. T:511-366,20/9390-797

* Keressük Sacát, fekete óriás schnauzer. Március 14-én tűnt el az
Egyetem környékén. Minden hírért hálásak vagyunk! Tel.: 414-801.

* ELVESZETT komondor szuka kutyám. Ha látta, kérem, értesítsen.
Köszönöm. Tel.: 20/804-1739.

TÁRSKERESÉS
* Egyedül van, nincsen társa? Hívja Evilát, segít megoldani gondját! Tel.:
20/366-1219.

* 40 év körüli protestáns, diplomás, egzisztenciával rendelkező, mé-
lylelkű ÚRI EMBER hívását várom családalapítás céljából. "Similis simile
gaudet." Tel: 70/583-2648.

* Elvált vagy megözvegyült 40-50 év közötti diplomás, keresztyén, ren-
dezett anyagi hátterü "Apukát" keresek barátnőm részére. Tel: 30/362-
3062.

EGYÉB
* ALOE VERA ital 3300 Ft és egyéb természetes táplálékkiegészítők,
kozmetikumok, tisztítószerek olcsón, kiváló minőségben közvetlenül a
forgalmazótól eladó. Tel.: (70) 312-8557.

* Kukaedény csere akció! Törött műanyag kukáját ne dobja ki! Cserélje
újra! Féláron! Tel: (20) 332-9686.

Kereskedelmi hirdetés felvétele

70/3817-69470/3817-694
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Hat csapat részvételével
rendezett sikeres te-
remfocitornát február
29-én délután az 1990-
es születésű korosztály.
A gödöllői csapat fő tá-
mogatójának, a Teraglo-
bus Kft-nek a segítségé-
vel másodszor rendez-
ték meg a Teraglobus-
Gödöllői Góliát Farsangi
Labdarúgó Kupát.

Kevesen tudják a városban,
hogy nem csak a látványosan
publikált hagyományos gödöllõi sportágakban
jeleskedik a város, hanem a labdarúgás-után-
pótlásban is több korosztály az országos élvo-
nalban focizik a Góliátból. Ide tartozik a 90-es
korosztály, mely bajnokságoktól függõen kie-
gészül néha egy 89-es vagy 91-es születésû fiú-
val vagy – kuriózumként – lánnyal.

A farsangi tornára erõs csapatokat hívott
meg az edzõ, Dobes Attila, ezzel is segítve
az országos kiemelt bajnokságra való minél
hatékonyabb felkészülést. A vendégcsapa-
tok: Balassagyarmat, Vác, Iklad, Fót. Tekin-
tettel a teremfoci csapatlétszámára, a Gödöl-
lõ kétfelé osztva, két csapattal indult a tor-
nán. A 89-es és 91-es születésû kiegészítõ já-
tékosok miatt a hivatalos értékelésben csa-
pataink nem vettek részt, de ettõl függetlenül
szép, magabiztos játékkal gólzáporos mér-
kõzéseket vívtak. Csak a Balassagyarmat
okozott problémát gyerekeinknek. Külön lo-
kálpatrióta öröm, hogy a rivális Vácot mind-
két csapatunk megverte. Az egymás elleni

küzdelemben a Góliát II. bizonyult erõsebb-
nek. A végsõ hivatalos értékelésben – elte-
kintve a mi csapatainktól – elsõ lett Balassa-
gyarmat, második Vác, harmadik Iklad és
negyedik Fót. Az összes lejátszott mérkõzést
figyelembe véve, nem hivatalosan, a máso-
dik és harmadik hely jutott a Góliátnak. A
torna gólkirálya Száraz Szabolcs lett a Gö-
döllõi Góliát II-bõl.

Gödöllõi Góliát I.: Bali Áron, Bali Gergõ,
Bátori Csaba, Horn László, Kómár Dániel,
Markóczi Diána, Orosz László, Sztriskó Ist-
ván, Végh Dániel.

Gödöllõi Góliát II.: Barkóczi Ádám, Do-
bes Rajmond, Holló Tamás, Kalácska Ádám,
Szabó Máté, Száraz Szabolcs, Varga Roland,
Veszely Károly. A tornán sérülés és betegség
miatt csak nézõként voltak jelen a lélekben
támogató csapattársak: Deák Roland, Zelnik
Péter, Répássy Gábor, Veréb Norbert.

-kgt-

Labdarúgás

Góliát Farsangi Torna
Megalakulása óta egyre népszerûbb a Gö-
döllõi Góliát DSE az országban, amit mi
sem bizonyít jobban, mint hogy évrõl-év-
re folyamatosan szerepelnek kis labdarú-
góink a kiemelt országos bajnokságban,
valamint számtalan tornameghívást kap-
nak az ország különbözõ pontjairól. Nem
volt ez másként az idén sem, és már a mai
napig a különbözõ korosztályok egyen-
ként is több helyen szerepeltek, köztük
külföldön is.

Az 1990-es és az 1992-es csapat egy
meghívásnak eleget téve Aradon szerepelt
2003. december 12-14-én, ahol külföldi
csapatokkal is összemérhette erejét. Kel-
lemes szállás, elfogadható rendezés és re-
mek mérkõzések mellett a két csapat a kö-
zépmezõnyben végzett úgy, hogy a 92-
esek 2 gyõzelem, 2 döntetlen és mindösz-
sze 1 vereség mellett 8:1-es gólaránnyal a
tizenegyedikek lettek. Ez van akkor, ha
azt az egyetlen gólt a legrosszabbkor kap-
ja a csapat.

Tatabányán december 26-án bebizo-
nyosodott, hogy az egyesületen belül mi-
lyen kötõdések alakulnak ki hosszabb tá-
von a gyermekek között. Történt ugyanis,
hogy a már megszûnt és sok szép sikert
elért 1988-as korosztály játékosai közül
nyolcan újra összeálltak és részt vettek a
tornán, amit már egyszer sikerült meg-
nyerni. Most sem adták alább. Volt edzõ-
jük vezetésével és remek játékuknak kö-
szönhetõen megnyerték a tornát, sõt Busai
Attila személyében elhódították a torna
gólkirálya címet is. A gyõztes csapat: Bu-
sai Attila (MTK), Holló Tamás (Gödöllõi
Góliát), Horváth András (MTK), Labáth
Márton (Bag), Lovrencsics Gergõ (Szt.
István), Müller Péter (Vác), Szabó Dávid
(Szt. István). Edzõ: Lovrencsics László.

Az 1991-1992. korosztály további ered-
ményei: december 29-én Tatabányán, saj-
nos, nem sikerült továbbjutni a csopor-
tunkból, de a két vereség mellett sikerült
simán megverni a csoportgyõztes Komá-
rom csapatát.

Január 18., Gödöllõ SZIE Sportcsar-
nok: szoros meccseket játszva, 2 gyõze-
lem, 2 vereséggel ötödik helyezés. Az
1991-es korosztály részt vesz még a Vá-
con megrendezésre kerülõ Mészáros Fe-
renc-emléktornán, majd gõzerõvel készül
a MLL által kiírt kiemelt bajnokság ta-
vaszi fordulóira. A csapat tagjai: Czine
Gábor, Éder Boldizsár, Gaál Péter, Gelle
Balázs, Kocsis Attila, Lakatos Tibor,
Lovrencsics Balázs, Silye Máté, Szántó
Csongor, Temesvári Tamás, Tóth Bence,
Veszely Károly, Edzõ: Lovrencsics László.

Az 1992-es korosztály még ennél is
több tornán szerepelt, sõt volt olyan meg-
hívás is, amit le kellett mondanunk, mert

már túl nagy megterhelést jelentett volna.
Tatabányán a csoportból 2 gyõzelem és 2
vereség mellett nem sikerült továbbjutni.
December 31., Pécs: egy nagyon erõs tor-
nán, jó mérkõzéseket játszva, tizenegye-
dik helyen végeztünk, Szarvas Alexandra
személyében kaptunk egy különdíjat is.
Január 24., Nagykõrös nemzetközi torna:
Itt szép eredményt értek el a gyerekek,
mert az erõs mezõnyben a 3. helyet sike-
rült megszerezni úgy, hogy a Gyula ellen
a döntõben ha nyerünk elsõk, ha döntet-
lent játszunk, másodikok lehettünk volna.
Oszvári Tamás személyében pedig két kü-
löndíjat is elhoztunk, Tomi lett a bronzci-
põs és a torna legjobb játékosa. Meg is ér-
demelte, de az egész csapat remekül ját-
szott, pedig Berze Tamás személyében
egy játékos védett végig. 2004. február 7.,
Sülysáp: ötödik helyezés. Február 8., Gö-
döllõ: hetedik lett a csapat.

Vácon, a Mészáros Ferenc-emléktornán
vettünk részt február 22-én és 29-én az
1991-es és az 1992-es korosztállyal, ahol
egy elsõ és egy hatodik helyezést sikerült
elérnünk. Eredmények: Gödöllõi Góliát
DSE–Csepel 2:2, Gödöllõ–Salgótarján
3:1, Gödöllõ–Ikarus 3:2, Gödöllõ–Vác
3:1. A csapat nagyon okos játékkal sze-
rezte meg az elsõ helyet. A torna legjobb
kapusa Somogyi András lett, aki kényszer-
bõl került a kapuba, de ott is kimagaslót
nyújtott. A csapat tagjai: Bernáth Norbert,
Berze Tamás, Felipe Miranda, Kosik Dá-
vid, Maródi Gyurci, Oszvári Tamás, So-
mogyi András, Somorjai Bence, Szarvas
Alexandra, Szántó Péter, Zsíros Dávid.
Edzõ: Lovrencsics László.

Ugyanezen a tornán február 29-én az
1991-es korosztály a hatodik helyet sze-
rezte meg, három vereséggel. Mentsé-
gükre legyen szólva, hogy elég foghíjasan
és szintén kapus nélkül álltak ki. Dereka-
san helytálltak, de ezen a napon a Csepel,
az Újpest és a szlovák Benecol gárdája is
jobb volt náluk.

Ezzel a Gödöllõi Góliát DSE labda-
rúgóinak véget ért az úgynevezett terem
szezon és teljes erõvel készülnek a Ma-
gyar Labdarúgó Liga által kiírt országos
bajnokságra. Itt ragadnánk meg az alkal-
mat, hogy felhívást tegyünk közzé: A Gö-
döllõi Góliát DSE olyan 1991. január 1-je
után született gyerekeket keres, akik sze-
retnek védeni, illetve szeretnének kapu-
sok lenni. Egyesületünkben a külön ka-
pusképzés is megoldott, Tötõs Tamás sze-
mélyében. Várjuk minden olyan kisgyerek
jelentkezését, akinek az a vágya, hogy ka-
pus legyen. Jelentkezni lehet a 20/321-
8449 -es telefonszámon Lovrencsics
Lászlónál.

-cs-

Labdarúgás

Góliátos teremtornák

Pályázati felhívás I.

Önkormányzati oktatási intézmények
sportcsoportjai részére Gödöllõ város ön-
kormányzata pályázatot hirdet a város
minden önkormányzati alap és középfokú
oktatási intézményei részére az atlétika,
sakk, vívás és a diákolimpia felmenõ
rendszerû labdajátékainak sportágában, a
mûködtetésüket elõsegítõ egyszeri pénz-
támogatásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a

pályázó:

– pontos nevét, címét, bankszámlaszá-
mát, telefonszámát,

– a csoport létszámát korosztályonként,
eredményességét,

– tervezett költségvetését a 2004-es évre,
– saját rendezésû versenyeit, 
– a megpályázott összeg felhasználásá-

nak célját, módját, a kért támogatás   ösz-
szegét

Csak azok az intézmények kaphatnak
támogatást, amelyek az elõzõ évi    támo-
gatás felhasználásáról elszámoltak,  a fel-
nõtt szakosztály javaslatát, véleményét.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

1 500 000 Ft.

A pályázatokat írásban 2004. április 30-
ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodá-
jára.

A pályázatok elbírálásáról – 2004.
május 30-ig – minden pályázót írásban
értesítünk.

Pályázati felhívás II.

Szabadidõs sportegyesületek, lakóközös-
ségek, egyéb közösségek részére Gödöllõ
város önkormányzata pályázatot hirdet a
városban mûködõ szabadidõs sportegye-
sületek, lakóközösségek és egyéb közös-
ségek részére egyszeri pénztámogatására,
mûködésük tárgyi feltételeinek javítására
és saját rendezésû városi versenyek,
sportesemények rendezési költségeinek
támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell, a

pályázó:

– pontos nevét, címét, bankszámlaszá-
mát, telefonszámát,

– az egyesület, lakóközösség és egyéb
közösségek sporttevékenységének bemu-
tatását, létszámát,

– tervezett költségvetését a 2004. évre, 
– saját rendezésû versenyeit, sportese-

ményeit,
– a megpályázott összeg felhasználásá-

nak célját, módját, a kért támogatás össze-
gét.

Csak azok az szervezetek kaphatnak tá-
mogatást, amelyek az elõzõ évi támogatás
felhasználásáról elszámoltak, amennyi-
ben elõször adnak be pályázatot: részletes
leírást kérünk az egyesület eddigi mûkö-
désérõl.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

3 000 000 Ft.

A pályázatokat írásban 2004. április
15-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hiva-
tal  Mûvelõdési, Közoktatási és Sportiro-
dájára.

A pályázatok elbírálásáról – 2004. áp-
rilis 30-ig – minden pályázót írásban ér-
tesítünk.

Más helyszínen és más korosztályban
ugyan, de ugyanolyan sikert ért el két gö-
döllõi vívónk az elmúlt hetekben. A fõ-
városi MTK sportcsarnokban tartották az
újonc férfi tõrversenyt, ahol a tehetséges
Kovács Márk töretlenül haladt egészen a
döntõbe jutásig. Itt került szembe az UTE-
s Kreis Péterrel és ellene 14:14-ig fej-fej
mellett haladtak. Az utolsó tus azonban
nem sikerült, de így is megszerezte az elõ-
kelõ harmadik helyet. A versenyt végül el-
lenfele nyerte. 

A másik esemény a kadet férfi tõr nem-

zetközi válogató verseny volt, ahol Benke
Balázs okozott nagy örömöt. A 39 indu-
lóból jutott az elõdöntõbe, ahol a késõbbi
gyõztestõl, Dubecztõl szenvedett veresé-
get 15:9 arányban, így õ is a harmadik he-
lyen végzett. Régóta vártunk tõle ered-
ményt, ha egész idényben ilyen jó formá-
ban vívott volna, talán még szebb helye-
zést érhetett volna el. Természetesen ez
semmivel nem kisebbíti mostani remek
teljesítményét. Mindkét fiú edzõje Fekete
Gábor.

Z. Kárpáti Zsófia

Vívás

Eredményes tőrözőink
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A bajnokságban az Extraliga leg-
jobb négy csapata közé jutásért a
kupához hasonlóan a Kecskemét
volt az AGRC ellenfele. Sajnos
most sem sikerült túljutni a kecs-
keméti együttesen. A gödöllői csa-
pat a nyitó mérkőzésen csak az el-
ső két játszmában nyújtott megfe-
lelő teljesítményt, a harmadik
szettben gyengén röplabdáztak a
lányok. Mindössze Puskás Ivett és
Szabó Márta játéka dicsérhető, a
többiek keveset tudtak hozzátenni
a játékhoz. A hazai együttes átla-
gos teljesítménnyel is hozta a kö-
telező győzelmet a Szendrői Ildikó
nélkül felálló AGRC ellen.

Kecskeméti RC–Architekton GRC
3:0 (23, 21, 17)

Kecskemét 200 nézõ, vezette: Donkó, Pe-
likán.

Kecskemét: Ékes 9, Szabó A. 6,
FEKETE 14, CZÉH 13, Szórád 5, SZABÓ
J. 13, csere: Dunszt (liberó). Edzõ: Farkas
Mihály.

Gödöllõ: Vargáné 9, Szurkos 6,
PUSKÁS 10, Nagy 9, Gudmann 1, Kurucz
6, csere: SZABÓ (liberó), Németh, Vil-
lányi 1. Edzõ: Hollósy László.

A páros mérkõzés második találkozóját
a SZIE-csarnokban játszották a csapatok.
A hazai együttes álmosan, kényelmesen
kezdett, aminek az lett az eredménye,
hogy a Kecskemét különösebb erõlködés
nélkül simán nyerte az elsõ szettet. A foly-
tatásban alig változott valamit a helyzet.
A két gyengén röplabdázó csapat közül a
kevesebbet hibázó vendégek közel álltak a
játszma megnyeréséhez. A Gödöllõ azon-
ban összekapta magát és néhány pontos
ütés elég volt az egyenlítéshez és a szett
megnyeréséhez.

A harmadik játszmában megint a kecs-
keméti csapat kezdett jobban, az AGRC
csak futott (kocogott) az eredmény után.
A színvonal továbbra sem verdeste az eget
és nyoma sem volt az elmúlt hetekben lá-
tott akarásnak. Az elveszített harmadik
szett után megváltozott a játék képe. Ne-
héz eldönteni, hogy magára talált az

AGRC együttese, vagy a Kecskemét röp-
labdázott még több hibával, de a lényeg:
sikerült kiegyenlíteni. A döntõ játszmában
10:8-ig úgy tûnt, hogy sikerül legyõzni a
kecskeméti együttest. Sajnos a döntõ pil-
lanatokban ismét az ellenfél koncentrált
jobban és kettõs gyõzelemmel bejutott a
legjobb négy közé. A Gödöllõnek maradt
az alsó ág. A szorosan alakult mérkõzésen
elsõsorban Vargáné Rácz Márta (képün-
kön) és az idén kevés játéklehetõséget ka-
pó Villányi Zsófia nyújtott olyan teljesít-
ményt, amilyennel mérkõzést lehet nyer-
ni.  

Architekton GRC–Kecskeméti RC
2:3 (-15, 20, -20, 14, -12)

Gödöllõ, 200 nézõ, vezette: Mocsnyik,
Adler.

Gödöllõ: VARGÁNÉ 12, Nagy 9, Ku-
rucz 10, Gudmann 3, Szurkos 3, csere: Sz-
abó (liberó), VILLÁNYI 14, Németh.
Edzõ: Hollósy László.

Kecskemét: Fekete 7, Szabó A. 7,
Szórád 15, SZABÓ J. 16, Ékes 10, CZÉH
17, csere: Csupor, Ungur, Martinovics.

Edzõ: Farkas Mihály.
Ebben az évben tehát nem sikerült be-

kerülni a bajnokság legjobb négy csapata
közé. Az alsó ágon még megszerezhetõ az

ötödik hely, de jelen állás sze-
rint ez egyáltalán nem lesz kön-
nyû. Sokkal jobb és odaadóbb
játékra lesz szükség az alsóágra
került csapatok legyõzéséhez.
Hollósy László edzõnek a kö-
vetkezõ hetekben bõven lesz
munkája. A szurkolók csak bíz-
hatnak abban, hogy lesz idõ a
hibák egy részének kijavítására.
Remélhetõleg sikerül tovább ja-
vítania a csapat fizikai állapo-
tán, ami nem túl acélos. Talán
sikerül újra felpörgetni a csapa-
tot hiszen nem mindegy hogyan
fejezik be a bajnokságot. 

A Kecskemét elleni két mér-
kõzésen újfent kiderült, hogy
Szendrõi Ildikó tudása és rutinja
nagyon hiányzott. Az is egyér-
telmû, hogy ezt a játékot jó fe-
ladó nélkül nem érdemes ját-
szani. Még egy Gödöllõnél jobb
csapata sem bírja el sorozatban
a sok pontatlan feladást, a kiis-
merhetõ támadás felépítést. Hi-

ába vannak jó ütõk a csapatban, ha nem
kapnak megfelelõ labdákat, akkor az õ tel-
jesítményük is gyengébb lesz. Szabó Már-
ta visszatérésével sokat javult a nyitás-fo-
gadás, de a jobb eredmény eléréséhez a
többieknek is lényegesen többet kell mo-
zogniuk, gyorsabban kell játszaniuk. 

Az edzõváltás utáni hetekben érezhetõ
volt a pozitív változás a játékosok hoz-
záállásában és teljesítményében. Ez ugyan
nem mindig mutatkozott meg eredmé-
nyekben, de látható volt, hogy jó útra lé-
pett a csapat. Sajnos úgy látszik néhány
játékosnál ez csak pillanatnyi fellángolás
volt. A kósza hírek szerint a bajnokság be-
fejezése után alapos vérfrissítés várható
az együttesnél. Lesznek távozók, lesznek
új játékosok és vannak, akiknek meg kell
köszönni az eddigi munkáját. A következõ
bajnoki szezonban csak olyanokra lesz
szükség, akik hajlandók komolyan dol-
gozni, akik jobb eredményt akarnak elérni
és akik mindent megtesznek a sikeres sze-
replésért.

-esztí-

Röplabda

Alsó ágra került a Gödöllő
Pest megye, I. osztály, 10. forduló, már-

cius 14.
Százhalombatta–Gödöllõi SBE 4:6
Gyõzõtt: Nagyajtai, Kõszegi, Sillye,

Tóth. Döntetlen: Bándy, Tímár, Takács,
Ágó. Vesztett: Botka, dr. Tallós.

A jó erõkbõl álló Százhalombatta otthoná-
ban értékes gyõzelmet ért el csapatunk. A
hátralévõ 3 fordulóban még van esély be-
hozni a 8 ponttal elõttünk álló Vácot is, bár
nyilván õk vannak kedvezõbb helyzetben.
Nagy jelentõsségel bírhat a 11. fordulóbeli
Gödöllõ-Vác (márc. 28.) eredménye. Ha si-
kerülne valamit faragni a hátrányból, akkor
még bármi megtörténhet.

Állás: 1. Vác 70,5 pont, …3. Gödöllõi
SBE 62,5

Tímár Zsolt

Sakk

Nyertünk

Gödöllõ K–30

2004. március 28.

Országúti Kerékpáros Teljesítménytúra
Margita-kupa 2. versenye

A túra útvonala: Gödöllõ–Szada–Mo-
gyoród–Fót–Csomád–Veresegyház–Sza-

da–Gödöllõ
Hossza: 37 km, szintemelkedés: 300 m

Szintideje: 3 óra, a 14 év alattiak és a 40
év felettiek 1 óra szintidõ kedvezményt

kérhetnek
Költsége: 500 Ft/fõ a helyszínen

A rajt és a cél helye: Gödöllõ, Városháza
(Szabadság tér 7.)

A rajt ideje: 9-10 óra között

A résztvevõk frissítõt, harapnivalót,
csokoládét, a szintidõn belül teljesítõk

kitûzõt és emléklapot is kapnak.

Érdeklõdni lehet: Hardi László
20/551-4181.

Mindenkit szeretettel vár a
„Margita 344,2“ TSE
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