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Mintha csak az ünnepre várt volna a jó
idő. A hosszú tél egy csapásra véget
ért, felüdítve mindenkit, s ahogyan
melegedett az idő, úgy gyűlt a tömeg a
gödöllői városháza előtti téren, hogy
megemlékezzen az 1848-as békés
magyarországi forradalom 157. évfor-
dulójáról.
Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc méltóságához, valamint a he-
lyi hagyományoknak megfelelően zaj-
lottak Gödöllőn a március 15-ei ün-
nepségek. Egy nappal korábban, hét-
főn a megszokott fáklyás felvonulás
vonzott több száz érdeklődőt a Petőfi-
szoborhoz, hogy onnan a Dózsa György
úti temetőben álló emlékműhöz zarán-
dokolva emlékezzenek a 157 eszten-
dővel ezelőtti eseményekre, és azok-
ra, akik életüket áldozták a magyar sza-
badságért.
A március 15-ei ünnepnapon, a verő-
fényes napsütésben, több ezren láto-
gattak ki a Városháza elé, ahol a Him-
nusz közös eléneklése után dr. Géme-
si György polgármester, országgyűlési
képviselő beszédét vastapssal fogad-
ták a gödöllőiek, majd a Gödöllői Fia-
tal Művészek Egyesülete és a Gödöllő
Táncegyüttes közösen adott színvona-
las műsort, s aratott sikert.

Dr. Gémesi György beszédében Petőfi
Sándor Nemzeti Dal című versét idéz-
ve úgy fogalmazott, Petőfi már 1848-
ban nemzetben gondolkodott, amit mi
még a mai napig sem tudunk megten-

ni. Legalábbis ez derült ki december 5-
én. 
Pedig ma nem az életünket kéri a ha-
za, hanem azt, hogy álljunk helyt a
mindennapokban. 

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

30 esztendeje van a pedagógus pályán Szûcs
Józsefné, a Damjanich János Általános Isko-
la igazgatója. Az elmúlt évtizedekrõl, hivatá-
sáról vallott lapunknak.                       (3. oldal)

A magyarországi gyermekkórházaknak kíván
segíteni a Mosolygó Kórház Alapítvány élet-
mentõ mûszerek beszerzésében, valamint a
gyermekek körülményeinek javításában. Az
alapítvány kuratóriumának elnöke március
15-én országos kerékpár túrára indult, mely-
nek során 6000 km-t tesz meg, hogy tervei sze-
rint összegyûjtsön 50 millió forintot. 

(3.oldal)

Ismét nagy sikerrel léptek fel a gödöllõi intéz-
ményvezetõk márcus 8-án a hagyományos Ta-
vaszi ajándékkosár címû vidám mûsorban. A
három elõadást közel másfélezren tekintették
meg. (6. oldal)

Fotó: Tatár Attila

Hatalmas tömeg ünnepelte március 15-ét

1848 emlékezete Gödöllőn
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(folytatás az 1. oldalról)
Küzdjünk azért, hogy nemzeti értékeinket, ha-
gyományainkat megõrizzük, egy olyan világ-
ban, ahol a televíziós csatornákon nap mint nap
a kultúrának nem nevezhetõ egyveleg rombolja
szellemiségünket, ahol meg kell küzdeni a
droggal, az alkohollal,a családok szétesésével,
hogy álljunk helyt az Európai Unió által diktált
kemény küzdelemben. A polgármester a vers
utolsó versszakát idézve megjegyezte, úgy kell
élnünk mindennapjainkat, hogy ha az utókor,
gyermekeink és unokáink megkérdik, mit tet-
tünk hogy méltók legyünk'48 március 15-ének
szellemiségéhez, akkor tudjunk rá feleletet ad-
ni. Akkor majd kiérdemeljük, hogy:

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.“

Az ünnepséget követõen a résztvevõk átvonul-
tak a Petõfi-szoborhoz, ahol a gödöllõi intéz-

mények, a városi civil szervezetek, illetve bárki
elhelyezhette az emlékezés koszorúit, virágait. 

A fõhajtások után a Szózat hangjait követõen
immár hagyományosan, a Gödöllõi Lovas
Sport és Hagyományõrzõ Egyesület lovasainak
felvonulása zárta az ünnepséget.

(a.)
Fotó: Tatár Attila

A Gödöllő Városért díj átadásával fe-
jeződött be a nemzeti ünnep városi es-
eménysorozata kedd este a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központ színházter-
mében. 

A kitüntetettek – Györe Zoltán zeneszerzõ, csa-
ládtörténetkutató, Fekete Attila a Sony gödöllõi
gyárának szenior menedzsere és a Kalória Kht.
– a város dolgos napjait tükrözik: kórusokat
megszólaltató ünnepnapokat és a termelés, a
közszolgáltatás hétköznapjait. Munkásságukat
Guba Lajos, az önkormányzat oktatási, kulturá-
lis és sport bizottságának elnöke méltatta, majd
Gémesi György polgármester adta át a díjakat. Õ
arról beszélt, hogy a kitüntetett személyek és a
Kalória munkavállalóinak közössége azért is
fontosak számára, mert tevékenységük döntõ ré-
szét az önkormányzat megalakulása óta eltelt
években fejtették ki, s ezen idõszakban kiváló
partnerei, segítõi voltak neki és a városnak.

A díjátadó est ünnepélyességét Németh Kris-
tóf és Huszárik Kata színmûvészek szavalata
valamint az Ewald Brass Quintett fúvósötös mû-
sora fokozta.

Györe Zoltán 37 éve, 1968-ban költözött Gö-
döllõre. Elõször a helyi zeneoktatói munkakö-
zösségben tanított, majd 1972-tõl 1981-ig a Gö-
döllõi Agrártudományi Egyetem mûvészeti ve-
zetõje volt. Ez idõ alatt énekkart, zenekart veze-
tett, népmûvelõként irányította az egyetem nép-
tánc együttesét, és más öntevékeny mûvészeti
csoportját. Zeneszerzõként is sokat dolgozott
ebben az idõben: írt kamarazenét, kórusmûve-
ket, zenekari darabokat. Számos zeneszerzõi dí-
jat nyert. Mûveit sokfelé játsszák bel- és külföl-
dön egyaránt, darabjai rendszeresen szerepelnek
a rádiók és televíziók mûsorain. A Magyar Rá-
dióban is sokat dolgozott, mintegy 60 rádiófel-
vétele készült. Fontos megbízásokat kapott az
újvidéki és pozsonyi rádiótól is.

Kiváló zeneszerzõi tevékenységét Gödöllõ
zeneszeretõ közönsége is nagyra értékeli és be-
csüli, hiszen a Gödöllõi Leánykarnak, a Városi
Vegyeskarnak, vagy az Erkel Ferenc Általános
Iskola kórusainak írt számos kórusmûvet.

1998. március 13-án mutatták be a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központban az 1848, te
csillag... címû oratóriumát a gödöllõi Cavaletta
Mûvészeti Egyesület elõadásában. A mûrõl CD-
felvétel is készült. A Cavaletta koncertkörútján,
az ország határain túl is bemutatásra került az
oratórium. Elõadták Franciaország több váro-
sában, Luxemburgban, a kárpátaljai Beregszá-
szon, és Erdélyben Marosvásárhelyen, Székely-
udvarhelyen és Csíkszeredán is.

A millennium évében, 2000. június 28-án volt
a gödöllõi Királyi Kastély Lovardájában, a Ma-
gyar Polgármesterek III. Világtalálkozóján Ma-
gyar Századok címû oratóriumának õsbemuta-
tója, amelyet 2000. augusztus 20-án a gödöllõi

közönség is megismerhetett. Ez a mû is kiadásra
került CD-n.

Györe Zoltán munkásságának másik fontos
területe a genealógia: a családok leszármazási
rendjét tanulmányozó tudomány. Ezen a terüle-
ten is jelentõs eredményeket ért el az általa kifej-
lesztett új módszer segítségével. Feldolgozta Gö-
döllõ lakosságának leszármazási rendjét a kez-
detektõl 1906-ig az anyakönyvek alapján. Ezzel
egyedülálló munkát végzett, melyet CD-n is ki-
adott és terjesztett a Gödöllõi Városi Múzeum.

Györe Zoltán ma már a környezõ települések
(Szada, Veresegyház, Õrbottyán, Fót, Rákospa-
lota, Mogyoród) népességének teljes leszárma-
zási rendjét is feldolgozta, valamint felkutatta
Pest megye zsidóságának származási rendjét.
Györe Zoltán tagja a Magyar Heraldikai és Ge-
nealógiai Társaságnak. Genealógiai munkája
nagy hasznára van a tudományos kutatómunká-
nak és a családja története iránt érdeklõdõ ma-
gánszemélyeknek is. Idõigényes és nagy preci-
zitást igénylõ
kutatásait tu-
dóshoz méltó
szenvedé l -
lyel, szeré-
nyen és je-
lentõsebb tá-
mogatás nél-
kül végezte a
köz javára.

Fekete At-
tila a Sony
H u n g á r i a
Kft. gödöllõi
g y á r á n a k
szenior me-
nedzsere. 1970-ben a Budapesti Mûszaki Egye-
tem Villamosmérnöki Karán végzett, okleveles
villamosmérnök. 1970-tõl a budapesti Híradás-
technikai Szövetkezetben a televízió-technika,
mérés- és stúdiótechnika, valamint a számítás-
technikai gyártmányfejlesztés területén dolgo-
zott vezetõi beosztásokban. 1991-tõl 1993-ig a
Rexfilm Kft.-ben a Sony konzum és stúdiótech-
nikai szerviz munkáit vezette; foglalkoztak stú-
diók ajánlati rendszertervezésével, saját hang-
szinkron készítésével és videostúdiók üzemel-
tetésével is.

1993-tól a Sony Europe International Sony
Hungária Kft., mint magyar jogi személyiségû
cég elindítását vezette, illetve részt vett a Sony
országos szervízhálózatának kiépítésében és 3
évig vezette is ezt a szervizhálózatot. 1995-tõl
munkatársaival elõkészítette a Sony Gödöllõi
Gyárának beruházását, építkezését és elindítá-
sát. Fekete Attila mindig törekedett arra, hogy a
várossal együttmûködõ, segítõ, partneri kap-
csolatot építsen ki. Fontosnak tartotta, hogy a
város befogadja és a kezdettõl a magáénak
érezze a gödöllõi gyárat, amely Közép-Európa

elsõ Sony gyára volt. A leg-
magasabb szintû csúcstech-
nikát hozták Magyarországra.
A Sony Gödöllõi Gyárának
felépítése után Fekete Attila

közvetlenül vezette az alábbi területek munká-
latait egy-egy idõszakban: számítástechnika,
technológiai fejlesztés, vámügyek, humán erõ-
forrás fejlesztése, belsõ ellenõrzés, üzleti straté-
gia, üzleti folyamatok tervezése és új folyama-
tok bevezetése, környezetvédelem, törvényes-
ségi szempontok vizsgálata, a fenntarthatóság
elemzése, a szociális felelõsség helyi kérdésé-
nek kidolgozása, a helyi városvezetéssel és a
központi állami kormányzattal történõ kapcso-
latok ápolása, pályázatok koordinálása, az EU-
csatlakozás projektvezetése, a minõségbiztosí-
tás területén pedig az ISO 9001 és ISO 14001
vezetõi képviseletét látta el.

Jelenlegi feladatai megoszlanak: nemcsak a
gödöllõi gyár vezetésében dolgozik, de ellát
még két európai funkciót is. Két termékcsoport-
ban: az asztali audio és az asztali videó kategó-
riákban koordinálja a piac minõségi visszajel-
zéseit minden EU-piacra kerülõ Sony termék
esetében. Továbbá tagja a Sony EU központ

környezetvédel-
mi, munka és
egészségvédel-
mi testületének.
Fekete Attila ve-
zetõként követ-
kezetes önma-
gával szemben
is, de munkatár-
saitól is szigorú
rendet és fegyel-
met követel. Ez
a követelmény
határozza meg a
Sonyban a ter-
melés szerve-
zettségét és ered-

ményességét is. A várossal való kapcsolatában
fontosnak tartotta, hogy segítsék, támogassák
egy-egy városi rendezvény létrejöttét, megva-
lósítását.

Legnagyobb érdeme azonban, hogy az adó-
zási fegyelmet maximálisan betartatta munka-
társaival. Fekete Attila tudja, megértette és ér-
vényesítette munkájában, hogy a Sony Gödöl-
lõi Gyára a város számára befizetett iparûzési
adója miatt a legnagyobb adófizetõk közé tarto-
zik Gödöllõn, és emiatt így közvetve a város
mûködtetésben, fejlesztésében, rendkívül nagy
a szerepvállalásuk. Az esetleges adó-visszatérí-
tés során pedig a Sony több esetben fontos,
nagyra értékelhetõ gesztust: megértést, türelmet
gyakorolt a várossal szemben.

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közét-
keztetési Közhasznú Társaság feladata a
város bölcsõdéinek, óvodáinak, általános isko-
láinak, középiskoláinak, valamint a szociális és
egészségügyi intézmények étkeztetésének ellá-
tása, de a Szent István Egyetem éttermét és
konyháját is õk mûködtetik.

A Kalória szolgáltatását igénybe vevõ álta-
lános iskolai tanulók aránya 72 százalék, míg az
országos arány gyermekétkeztetésben 62 száza-
lék. A középiskolások közül az ebédelõk aránya
Gödöllõn 51 százalék, az országos arány pedig
csak 21 százalék. A Kalória tehát vonzó, jó
színvonalú szolgáltatást tud nyújtani a gyerme-
keknek, tanulóknak. Ma a Kalória naponta
2144 gyermek reggeliztetését, tízóraiztatását,
4097 gyermek, tanuló ebédeltetését, 1786 gyer-
mek, tanuló uzsonnáztatását, 601 felnõtt dolgo-
zó ebédeltetését, 267 külsõ vendég étkeztetését
végzi el. Az alapfeladatot jelentõ gyermekét-
keztetést igénybe vevõk száma folyamatosan
növekedett a szolgáltatás jó minõsége és meg-
felelõ árszínvonala miatt.

Ezt a hatalmas feladatot 115 konyhai dolgo-
zó, 4 ebédszállító dolgozó, illetve 21 adminiszt-
ratív, gazdasági szakember látja el.

A Kalória 1992-ben a korábbi városi gazda-
sági szervezetbõl vált ki és alakult önálló költ-
ségvetési intézménnyé, majd 2000-tõl pedig a
már lényegesen több lehetõséget adó közhasznú
társasággá alakította a város önkormányzata.

A Kalória vezetõi az egyes konyhákban igye-
keztek biztos munkaerõhelyzetet teremteni,
személyes gondoskodásukkal, illetve jó munka-
helyi körülmények megteremtésével.

Ugyanakkor a Kalória vállalkozási tevé-
kenysége is állandóan bõvült. Növekedett a
vendégétkezések adagszáma: egyre többen ebé-
delnek az intézményi ebédlõkben, és egyre töb-
ben viszik el külsõ igénylõk a konyhákon fõzött
ebédet. 

Erõsödött a rendezvényi tevékenységük is. A
különbözõ kulturális és társadalmi események,
rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátást, ki-
váló, színvonalas szolgáltatást is mind többen
igényelték a Kalóriától.

Vállalkozási tevékenységük nemcsak minõ-
ségében, de mennyiségileg is sokat fejlõdött.
2001-tõl a Szent István Egyetem konyháját és
éttermét is a Kalória mûködteti. 2002-tõl az
AVON Cosmetics RT dolgozóinak étkeztetését
is õk végzik. 2003-tól pedig a Balatonlellei
Üdülõ teljes körû üzemeltetését is átvette a Ka-
lória.

A vállalkozási tevékenység dinamikus fejlõ-
dése eredményeképpen ma már a Kalória saját
bevételeinek hatvan százalékát a vállalkozási
tevékenységbõl származó bevétel teszi ki. E te-
vékenységbõl származó eredmény nagy részét
dolgozóik jövedelmének kiegészítésére fordít-
ják, de a város számára is jelentõs összeget ta-
karítanak meg saját eszközbeszerzéseikkel, a
konyhák, ebédlõk korszerûsítésével.

A térítési díjak befizetését számítógépes rend-
szer bevezetésével tették pontosabbá és gyor-
sabbá. Központi Húselõkészítõt és Központi
Raktárt hoztak létre, melyek lehetõvé teszik a
konyhák kiegyensúlyozott, biztonságos nyers-
anyag-ellátását.

A Kalória vezetését 1994-tõl Hatolkai Szanisz-
ló ügyvezetõ igazgató végzi, az õ lelkiismeretes,
színvonalas, kitartó munkája nagyban hozzájá-
rult a Kalória kiváló eredményeihez.

Fotó: -it-

Elismerések március 15-én

Átadták a Gödöllő Városért díjakat

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

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

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

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

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

Hatolkai Szaniszló, Fekete Attila, Györe Zoltán

A Gödöllő Táncegyüttes műsora
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Energikus, életcélokkal teli, odaadó,
segítőkész ember. Mellesleg iskola-
igazgató, az egyik nehéz helyzetben lé-
vő, helyzeténél fogva és feladatát te-
kintve talán a leginkább embert próbá-
lóbb intézmény, a Damjanich János Ál-
talános Iskola vezetője 14 éve. Szűcs
Józsefné, vagy ahogy sokan ismerik és
szólítják, Zsóka, 30 éve van a pályán,
ezt ünnepelte nemrégiben.

– Megtaláltam az életben azt a helyet, ahol iga-
zán örömömet lelem – kezdte a beszélgetést az
igazgató asszony. Noha matematika-kémia sza-
kos tanár vagyok, de soha nem a tudás átadását,
a tudományokba való bevezetés titkát tartottam
elsõdleges feladatnak. Én elsõsorban pedagó-
gus vagyok.

– A kettõ nem ugyanaz…
– Nem bizony! Minden tanulóban a gyereket

kell meglátni. Minden gyermek egy külön
egyéniség, ennek megfelelõen mindenkit a sze-
mélyiségének egészében kell nézni, s külön kell
kezelni. Ha csak azt nézem például, hogy ki mi-
lyen matekos, akkor nagyon hamis képet kapok
az illetõrõl. Ugyanez történik, ha mindenkinek
egységesen állítom fel a mércét. Nagyon fontos
– fõleg az általános iskolás korban – a differen-
ciálás, mert így érhetünk el olyan eredményt,
amely a gyereknek is és nekünk is örömet okoz.
Olyan maximális célt kell kijelölni, amely a gyer-
mek számára elérhetõ, s ezután kell szépen lépés-
rõl-lépésre haladnunk felfelé.

– Elég nehéz lehet ezt megvalósítani a mos-
tani oktatási rendszerben.

– Valóban. Sajnos az egész oktatást olyan
szeletekre bontották fel, ami miatt nehéz ezt
véghezvinni. De büszkén mondhatom, hogy sze-
rencsére az egész tantestület hozzám hasonlóan
gondolkodik, ezért nekem igazgatóként is sok-
kal könnyebb dolgom van.

– Ha már a tantestületnél tartunk, köztudott,
hogy az egyik legjobb, legösszekovácsolódot-
tabb és legegységesebb tanári gárda jött össze
a Damjanich Általános Iskolában.

– Köszönöm szépen, ezt bóknak is tekintem.

De valóban megerõsíthetem a tantestület egysé-
gességét. Legutóbbi példa erre, hogy tíz peda-
gógus és megannyi segítõ összeállt, s fél éven
keresztül éjt nappallá téve, hétvégeket rááldoz-
va megtanulták az Anconai szerelmesek címû
zenés olasz komédiát. Ráadásul a díszleteket is
maguk készítették. Hivatalosan az alapítványi
estünkön adták elõ a darabot, amely óriási si-
kert aratott. A két elõadás mindegyikén teltház
volt. Március 18-án már negyedik alkalommal
lépnek fel vele a mûvelõdési központban jóté-
konysági est keretében. Nagyszerû együttmû-
ködés tapasztalható a tantestületben, amely ter-
mészetesen pozitív értelemben lecsapódik a gye-
rekeknél a tanítás során is.

– A differenciálást követi a kollégáinál is?
– Végül is igen, de náluk persze másként mu-

tatkoznak meg a különbségek. Igazából nem is
különbségekrõl, hanem különbözõségekrõl van
szó, amely nagyon jó dolog, mert sokféle. Büszke
vagyok arra, hogy ismerem a tantestületünket,
tudom, hogy kinek mi az erõssége és miben tud
még többet fejlõdni. Mindenkit a pozitívumai-
val és negatívumaival együtt kell feltétel nélkül
elfogadni és tisztelni. Ezekkel együtt kell érté-
kelni, de a kötelezõ szintet azért meg kell ütni.
Ezek felismeréséhez érzék kell, s vezetõként fe-
ladatom ennek koordinálása. A tanárok nem

csak munkaerõk, hanem a várban építõelemek.
Minden építõelemnek megvan a maga funkció-
ja, ezért nagy szükség van mindenkire. Ha vala-
melyikük nem ad bele mindent, ami benne van,

akkor ez a vár nem olyan
erõs, mint amilyen lehetne.

– Átmegy ez a szemlélet a
diákokra és a szülõkre is?

– Abszolút mértékben.
Szerencsére kétoldalú, re-
verzibilis és interaktív kap-
csolatról van szó. Tudunk
közösen gondolkodni, s egy-
mást tisztelni. Alényeg, hogy
mindenkinek fontos az öt-
lete, a gondolatmenete, el-
képzelése. Sok szülõktõl,
gyerekektõl származó ja-
vaslatot tudtunk megvalósí-
tani. 

– Mi tölti el a legna-
gyobb örömmel a pályán
töltött elmúlt három évtize-

det illetõen?
– Az, hogy mindig sikerült csapatban gondol-

kozni és dolgozni.
– Van erre recept?
– Nagyon nehéz, de sosem szabad egy bizo-

nyos problémánál leragadni. Ami a felszínre
jut, az valóban csak a jéghegy csúcsa. Egy
probléma kirobbanásakor mélyebbre kell ásni,
meg kell keresni a gyökerét. Arra kell töreked-
ni, hogy ne ragadjunk le a felszíni megoldásnál.
Sosem csak azt nézem, hogy miként oldjam
meg az adott felmerülõ problémát. Sokszor
meglepõ, hogy a legelsõ megoldatlan probléma
milyen sok másikat szül, s az a bizonyos elsõ
milyen pici apróság valójában. Lényegében
csak ezt kell megoldani. Tulajdonképpen ezért
nincsenek nagy problémáink. Erre tanítom a
kollégáimat is, s ezt úgy gondolom, meglehet
tanulni. A konfliktusok sikeres kezelése persze
a feltétlen bizalom megteremtésén alapszik.
Alapelvem, hogy bizalmat akkor kaphatsz, ha
képes vagy azt adni is. Sosem féltem attól, hogy
nem kapom vissza. Ha a bizalom megvan, ak-
kor a problémával szembe tudunk nézni. Az el-
takart problémák ugyanis tovább dolgoznak, s
így többet ártanak, valamint – ahogy már emlí-
tettem – egymást szülik.   

– Ön köztudottan állandóan képezte és képezi

magát. Ennek gyümölcseként ma már az orszá-
got járva ismert és elismert szakembernek szá-
mít, s elõadásokat tart. Az elvégzett stúdiumok
segítették közvetlenül a munkáját?

- Igen, a mi pályánkon folyamatosan tanulni
kell. Különösen, ha ilyen nagy feladatokat aka-
runk megoldani, mint a miénk. Ennek az alapja
az ösztönösség és a megérzés, a tudatosságot
viszont hozzá kell tenni, az nem jön magától.

– Milyen rövid- és hosszú távú céljai vannak
az iskolát tekintve?

– Elõször is, hogy az iskola tárgyi feltételei
legyenek rendben, mert így biztosítani tudjuk a
gyermekek biztonságos fejlõdését. A testület
mára kinõtte magát, az iskola két helyen három
épületben mûködik. Mûködésünk nem éppen
zavartalan a méltatlan körülmények és a nem
megfelelõ feltételek között. De bizakodó va-
gyok, hogy mielõbb megépülhet az új iskola,
amelyre konkrét tervek vannak. A tenni akarás-
ban pedig sem részünkrõl, sem a városvezetés
részérõl nincs hiány.

– Rengeteg energiát fektetett többek között a
hátrányos helyzetûek, illetve a nehéz körülmé-
nyek között élõk tanításának elõsegítésébe. Ho-
gyan viszi tovább szellemi örökét, a tudomá-
nyos munka területén elért eredményeit?

– Jó lenne ezt a pedagógiát leírni, s eljuttatni
azokhoz, akik igénylik. Sokan szeretnének
olyanná válni, mint amilyenek mi vagyunk.
Nagy számban jönnek hozzánk, tantestületek,
pedagógiai intézetek szakemberei, igazgatók.
Sokan szeretnének közös projecteket megvaló-
sítani velünk. Folyamatosan figyelik, ami az is-
kolánkban történik. Jelenleg is részt veszünk
egy közép-európai kutatásban. Hogy miért?
Mert a Damjanich iskolában a nyolc év elvég-
zése és a továbbtanulás ma már természetes.
Ehhez sikeres módszereket kellett találni. Bele
kellett nyúlni a hátrányos helyzetû családok
szokásrendszerébe, meg kellett változtatni a
fontossági sorrendeket, hogy ne öröklõdjön a
sikertelenség szülõkrõl a gyerekekre. Egyszó-
val kiterjesztettük a nevelést a szülõkre is. Ma
már elmondható, hogy nagyon sok mindent ki
tudunk hozni a gyerekekbõl, akiket ránk bíz-
nak. Sok esetben csoda számba menõ dolgokat.
Persze nem véletlenül jutottunk oda, ahol most
tartunk, de tudjuk, hogy még van sok elõttünk
álló, s megoldásra váró feladat.

Kép és szöveg: -lee-

30 éve a pályán

Beszélgetés Szűcs Józsefnével

Gémesi György és Szűcs Józsefné

Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc idején a gödöllőiek közül is sokan
tettek tanúbizonyságot hazaszeretetük-
ről, ontották vérüket a csatatereken, ad-
ták életüket hazájukért.

A szabadságharc után Gödöllõn élt, dolgozott
honvédek:
Bogdánffy Antal: (Kolozsvár 1819–1905 Gö-
döllõ) jogász. Kraszma vármegye tb. fõjegyzõje.
1849 márciusától õrnagy, augusztustól vezérkari
alezredes Bem törzsénél. 5 évi várfogság után Pá-
rizsba emigrál, majd Turinba megy Kossuthhoz.
Ezután beáll Garibaldi seregébe, ahol ezredesi
rangban szolgál 1859-1862-ig. Az általános am-
nesztia után Kraszna vármegye fõjegyzõje. A Bu-
dai Honvédegylet alapító tagja, a Honvéd Men-
hely jegyzõje és helyettese parancsnoka. Gödöl-
lõn telepedik le. Sírja a központi temetõben van.
Illyés Bálint: (Fehérgyarmat 1835–1910 Gödöl-
lõ) református pap, egyházi író, költõ. 1886-tól or-
szággyûlési képviselõ. A szabadságharc legfiata-
labb honvédja. 14 évesen a „selyemkáplár“, majd
hadnagy. Feleségével együtt Gödöllõn van elte-
metve.
Ivánka Imre: (Felsõszemeréd 1818–1896 Bes-
nyõ) '48-as honvédezredes, hadtest parancsnok.
Hadikövetként letartóztatják. Várfokságot szen-
ved. 1861 után országgyûlési képviselõ, fõrend-
házi tag. A Vöröskereszt és a Honvédegylet alapí-
tója, magyarországi szabadkõmûvesek nagymes-
tere. Máriabesnyõi temetõben van családi kriptá-
ja, rajta emléktábla, utca van róla elnevezve.
1850-tõl gödöllõi lakos volt.
Török Ignác: (Gödöllõ 1795 – 1849. október 6.
Arad) hadmérnökként a komáromi és temesvári
erõdítési munkálatokat irányítja. Tábornoki rang-
ban a honvéd hadsereg hadmérnöki karának fõpa-
rancsnoka. A gödöllõi kastély melletti kasznár-

házban született, Itt járt iskolába, Gödöllõ nagy
halottja. Két szobra van a városban, utca és gim-
názium van róla elnevezve.
Gyárfás István: (Dömsöd 1822–1883 Buda-
pest) bíró, jogtörténet író, az MTA levelezõ tagja.
1848-ban csapatot szervezett, emiatt bujdosnia
kellett. 1851-tõl Kiskunfélegyházán dolgozik, já-
rási jász alkapitány, feldolgozza a jászkunok tör-
ténetét. 1854-1862-ig Gödöllõn dolgozik szolga-
bíróként. 1962-tõl Kiskunhalason kerületi tábla-
bíró, majd Szabadkán ügyész, végül budapesti íté-
lõtábla-bíró.
Orlay Dénes : (Pest 1824–1898 Gödöllõ) 1848
októberben beáll a 17. Honvédzászlóaljba. Rövi-
desen hadnagy a 2. utász zászlóaljban. Májustól
fõhadnagy a feldunai hadseregben. A Pest Városi
Honvédegylet tagja. Gödöllõi képviselõtestület
tagja. Halálakor fõmérnök.
Schaffranovics Henrik: (Gödöllõ 1830–1884
Vác) Diákként állt be honvédnek, rövidesen fõ-
hadnagy. Az 1850-es években a gödöllõi szolga-
bírói hivatal írnoka. 1861 és 1867-ben Pest Vár-
megye esküdtje. A Pest Városi Honvédegylet tag-
ja. 1869-ben honvéd fõhadnagy, majd százados.
Vácon van eltemetve.
Rádai Pál gróf: (Pécel 1830–Pest 1879) A
'48/49-es szabadságharcban õrnagy és osztálypa-
rancsnok, 1855-ig várfogságban van. 1867-1879-
ig gödöllõi járás fõszolgabírája. 
Fáy Béla: (Pécel 1817–1907 Budapest) gazdál-
kodó. 1848-ban pesti nemzetõr. Fõhadnagyi rang-
ban vesz részt a komáromi várseregben. 1872-
1880: a gödöllõi kerület országgyûlési képviselõje.
Tormay Károly: (Vác 1804–1871 Pest) orvos,
Pest város igazgató fõorvosa. 1849-ben Görgey
megbízásából mint orvos õrnagy az isaszegi csata
idején a kastélyt hadikórházzá alakítja át. Ma nevét
a gödöllõi Egészségügyi Központ viseli.

Mélykúti Csaba

A magyar kórházakon és a beteg gyer-
mekeken kíván segíteni a Mosolygó Kór-
ház Alapítvány. A 2004. októberében lét-
rejött alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, dr. Albert Royaards március 15-én ke-
rékpárral indult útnak, hogy Magyaror-
szágon mintegy hatezer kilométert meg-
téve hívja fel a figyelmet az alapítványra,
és pénzt gyűjtsön életmentő készülékek
vásárlására. A kezdeményezéshez csat-
lakozott dr. Gémesi György, aki a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnö-
keként igyekszik megnyerni a szövetség-
hez tartozó önkormányzatokat, hogy tá-
mogassák az alapítványt.

Mint azt Gémesi György elmondta, rendkívül
tiszteletre méltó Albert Royaards kezdeménye-
zése, hogy hollandként a magyar kórházakon, a
magyar beteg gyermekeknek kíván segíteni.
Nem csak mint a MÖSZ elnöke, hanem mint or-
vos is jól tudja, mekkora szüksége van a hazai
kórházaknak a segítségre. Mindent megtesz,
hogy megnyerje a szövetséghez tartozó polgár-
mestereknek a támogatását is, hiszen a magyar-
országi kerékpár körút során összegyûjtött pénze-
ket helyben, az adott önkormányzatokhoz tartozó
kórházakban használják majd fel. 

A Mosolygó Kórház Alapítvány célja, hogy a
kórházban ápolt gyermekek közérzetének javítá-
sa érdekében zenei és más mûvészeti programo-
kat szervezzen, valamint, hogy modern orvosi
mûszerek beszerzéséhez segítséget nyújtson. A
március 15-én Rétságról indult kerékpárút so-rán
Albert Royaards kétszázötvenkét várost, to-váb-
bá a fõváros huszonhárom kerületének pol-
gármestereit keresi fel, és kéri segítségüket, hogy
tervei szerint 50 millió forintot gyûjtsön össze az
alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

dr. Albert Royaards bankár, hat gyermeke édes-
apja. A civil szervezeteknek az egészségügyben
betöltött szerepével még gyermekkorában megis-
merkedett, mivel édesapja orvos volt. Mivel na-
gyon kedveli Magyarországot, elhatározta, hogy
segíti a magyar beteg gyermekeket. Az alapít-
vány kabala figurájának a magyar pulit választot-
ta. Albert Royaards várhatóan június 12-én ér-
kezik majd Gödöllõre, ahol ismét találkozik majd
Gémesi Györggyel, akivel együtt indult el kerék-
párral a Bethesda kórházból Rétságra, hogy meg-
kezdhesse 6000 kilométeres útját.

A MÖSZ támogatja a holland kezdeményezést

6000 km a beteg gyerekekért

Dr. Puli, az Alapítvány kabalafigurája

Az indulás pillanata

A ‘48-as forradalom és szabadságharc gödöllői hősei 

Nagy idők tanúi (II. rész)
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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!

A Chopin Zeneiskola programjai

Március 17., csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 19., szombat 10 óra
Láng Gabriella növendékeinek hangver-
senye (zongora)
Március 21., hétfõ 17 óra
Kicsinyek hangversenye (A zongora tan-
szak rendezvénye)
Március 22., kedd 18 óra
A fúvós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 23., szerda 18 óra
A rézfúvós tanszak hangversenye (Ella Atti-
la és Lázár Attila növendékei)

MÁRCIUS 24-29.: TAVASZI SZÜNET

MÁRCIUS 30., 14 ÓRA: 
FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOK

TAVASZI FESZTIVÁL

A mûvészek a kastély helyreállítása
érdekében a koncertek bevételét és 

tiszteletdíjukat a királyi kastély 
javára ajánlották fel.

Március 18.: RACHMANINOV – EST
Szabó Marcell zongorázik, 

km.: Kovács Annamária csellón
Március 19.: KAMARAZENEI – EST
Közremûködnek: Baráth Nóra - oboa, 

angolkürt, Papp Dániel - hegedû, Balogh
Enikõ - brácsa és Deák György - cselló

Március 26.: BEETHOVEN – EST
Andrew Wilde zongoramûvész (Anglia)

és Szabadi Vilmos hegedûmûvész koncertje

A hangversenyek a díszteremben.
19 órakor kezdõdnek!

Jegyek válthatók: a királyi kastélyban
hétfõ kivételéve l, 10-16 óra között

Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu

www: kiralyikastely.hu

KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKÁK 
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEPEN

Előadássorozat minden hónap utolsó
szombatján, 16 órától a 

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

MÁRCIUS 20.: Bóna István festmény-restau-
rátor, adjunktus, Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem – A festészet technikái

ÁPRILIS 30.: Remsey András festõmûvész
A sokszorosított grafika – rézmetszet, réz-
karc, linómetszet

MÁJUS 28.: Varga Vera mûvészettörténész,
fõosztályvezetõ, Iparmûvészeti Múzeum
A fény visszfénye – üvegfestészet a gödöllõi
mûvésztelepen

Az elõadások belépõdíja: 300 Ft

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
FELVÉTELT HIRDET 

A 2005/2006-OS TANÉVRE

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

A Damjanich János Általános Iskola
tantestületéből alakult Garabonciás

Színtársulat előadja

Vajda Katalin: 
ANCONAI SZERELMESEK című pajzán

olasz zenés komédiáját
a  Petőfi Sándor Művelődési Központ

színháztermében 

2005. MÁRCIUS 18-ÁN 18 órai kezdettel

Az iskola az est teljes bevételét a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány számára ajánlja fel (a mold-
vai csángók körében a magyar nyelv oktatásá-

nak megszervezésére).

Számlaszám: 10300002-20145639-00003285

A jegyek kaphatók  a  Művelődési Központban, 
valamint a Városházán,  Pintér Zoltánnál

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA

tanulmányi versenyt hirdet a 2005/2006-os
tanév matematikai emelt szintû 5. osztályába. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 22.
A VERSENY IDŐPONTJA:  ÁPRILIS 2. 

Jelentkezni lehet kitöltött jelentkezési lappal
az iskola igazgatóságán Varga Ferenc igaz-
gatónál. Érdeklõdni az igazgatóságon vagy a
28/513-055-ös telefonszámos lehet.
Gödöllői tanulók jelentkezését várjuk, akiknek a

harmadikos év végi és a negyedikes félévi
tanulmányi eredménye legalább jó szintű volt.

A Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 

esti tagozatán 3 év alatt szerezhetnek érettségi
bizonyítványt azok, akik a 16. életévüket be-
töltötték, és hagyományos szakmunkásképzõt,
vagy egészségügyi iskolát, vagy gép és gyors-
író iskolát, vagy olyan 9. osztályt végeztek,
ahol az oktatott tantárgyak legalább 90 száza-
léka közismereti tantárgy volt.
Tanítás minden héten hétfõn és csütörtökön
(havonta egyszer kedden is) 15.15-19.40-ig.
Jelentkezni a Madách Imre Szakközépiskolában

Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3., 
Tel.: (28) 520-712 lehet.

A gyerekeknek szánt képes bibliát forgat-
va valahonnét a múlt időből felmerült előt-
tem Jean Effel A világ teremtése című
könyve. Az is képekből állt, különösen az
ősszülők, Ádám és Éva kedves, naív alak-
jára emlékszem belőle, ahogy kezdenek
eligazodni, elhelyezkedni az értük terem-
tett világban. Az a könyv inkább felnőttek-
nek készült, igazán felnőttek által értékel-
hető bájjal, humorral mutatta meg: látjá-
tok, ti emberek, ezek vagytok…
No, ez csak eszembe jutott, valójában inkább csak
annyi köze van a Biblia gyermekeknek címû
könyvhöz, hogy ebben is, abban is képek, aláírá-
sokkal ellátott képek mutatják, ami a Bibliában ol-
vasható. 

Kellenek a képek, a Biblia csodálatosan szép, de
nem könnyû olvasmány, nyelvileg sem, meg aztán
bõven vannak benne "“18 éven felülieknek“ való
részek, az Ószövetséget olvasgatva bizony idõn-
ként ma is ki-kimered a szemem: micsoda rémtör-
ténet!

Az ókori idõkben még  nem fogták vissza magu-
kat az írástudók, a szörnyûségeket is, a pajzánságo-
kat is minden gátlás nélkül papírra – papiruszra,
akármire – vetették. Az egyiptomiak, a görögök…
Ababiloniak még agyagtáblákba is égették.

Mózes kõtáblákat kapott az Istentõl a belevésett
tíz parancsolattal, ezt láthatják, olvashatják a gye-

rekek a képes bibliában, de legelõbb persze a te-
remtést, majd a Paradicsomot, az onnét való ki-
ûzetést. Elkészül Noé bárkája, amiben helyet kap
az állatsereglet, épül Bábel tornya… Ábrahám,
Izsák, Jákob, József, majd  Mózes viselt dolgaival
ismerkedhetünk – szóval, az Ószövetség legfonto-
sabb szereplõi megjelennek. Sámson, Dávid, Sala-
mon, Dániel, mindegyiküknek színes, érdekes a
története, a sort Jónás zárja, akit lenyelt a cethal,
vele fejezõdik be a könyv ószövetségi része. 

Az újszövetségi rész egyedül csak Jézusról meg
a vele kapcsolatba kerülõ személyekrõl szól, itt
már minden ismertebb lehet egy gyerek számára is,
mint elõbbiekben. Az ünnepek, Jézus életének
pontjai, különösen ha templomba szokták vinni a
szülei, nem lehetnek számára idegenek, a képek,
magyarázó szövegek által azonban jobban megért-
hetik azokat. 

Elnézve a tévében a mûveltségi – vagy inkább
mûveletlenségi – vetélkedõket, elképesztõ, meny-
nyire tájékozatlanok a játékosok a Biblia terén, ami
pedig, könyörgöm, az egész európai kultúra alapja.
Tehát még aki nem akarja is vallásos emberré ne-
velni a gyermekét, annak is ajánlom, hogy vala-
mennyire tegye lehetõvé számára a búvárkodást a
Könyvek könyvében. Különben majd ott fog állni,
mondjuk, Firenzében a Dávid szobor elõtt, és hal-
ványlila gõze sem lesz róla, ki is az a Dávid.

(Biblia gyermekeknek)                                         -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tanácstalanul Dávidnál

MÁRCIUS 19-ÉN (SZOMBATON) DÉLUTÁN 4
ÓRAKOR A MÁRIABESNYÕI

KEGYTEMPLOMBAN

Böjte Csaba dévai ferences atya fog 
szentmisét bemutatni.
A szentmisén összegyûjtött

perselyadományokat a 
dévai árvaház javára fordítjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Vasárnap újra felhangzik majd a temp-
lomokban a megunhatatlan történet: a
passió. Megvannak az állandó szerep-
lők, az elbeszélő evangélista, a sorra
meg-megszólaló Jézus, Júdás, Pontius
Pilátus, Péter, a szolgálólány, a nép. 

Virágvasárnap virrad ránk hamarosan, ez a szép
nevû ünnep, mely a diadal napja, Jézus Jeru-
zsálembe vonulásának emléknapja, azé a napé,
mikor az emberek a szamárháton érkezõ Urat
úgy várták, hogy köntöseiket terítették le elé az
útra, fákról frissen tört gallyakkal üdvözölték,
kiáltva: „Hozsánna Dávid fiának!“

De villámgyorsan peregtek az események. A
vasárnapot követõ héten, a nagyhéten minden
elvégeztetett. Minden, a kereszthalálig. Ezt
hallgatjuk meg a passióban, ezt a „mindent“, az
Ember elárultatásának, elítéltetésének, kínszen-
vedésének, halálának a „forgatókönyvét“, a vi-
rágvasárnapi szentmisén többnyire Szent Máté,
a nagypéntekin pedig mindig Szent János evan-
gélista írása szerint.

Nagycsütörtökön immár az utolsó vacsorán
vehetünk mintegy részt. Jézus tisztában van az
elkövetkezõkkel, tudja, itt az idõ, hamarosan
magukra hagyja tanítványait. A testét, a vérét
ajánlja nekik, az új szövetség vérét, „mely so-
kakért kiontatik a bûnök bocsánatára“. Meg-
alapítja az Eucharistiát, az Oltáriszentséget,
amelyben, mindennek ellenére, mégis velünk
marad. Mindörökre. Újra és újra felmutatható,
kézbe vehetõ, magunkhoz vehetõ, amit ránk
testált. Emlékeztetõ. Mindig átélhetõvé teszi: itt
van. Velem van. Ha a gyötrelmek körülvesznek
– Õt is körülvették. Százszorosan, ezerszeresen
inkább.

Nagypéntek következik. „Atyám, ha lehetsé-
ges, múljék el tõlem ez a keserû pohár, mind-
azonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, ha-
nem amint Te akarod“ – szól még Jézus a Getse-
máni kertben. Nincs már sok idõ a beszédre. Jön-
nek érte. A fõtanács elé kerül. Péter, a pedig kõ-
sziklának nevezett tanítvány, ahogy Jézus meg-
mondotta volt, félelmében háromszor tagadja,
hogy valaha is ismerte volna. Amikor ráébred,

hogy valóban úgy tett, ahogy Jézus jövendölte,
„kiméne és keservesen síra“. Júdás visszaviszi
a fõpapoknak a harminc ezüstöt, amit az „ártat-
lan vér“ elárulásáért kapott. Azok azt mondják:
„Mi közünk hozzá?“

Pilátus elõhozza a már megkínzott Jézust, a

nép elé állítja: „Íme, az ember“. S kérdi: „Mit
tegyek vele?“ „Feszítsd meg!“ Pilátus mossa
kezeit: „Ártatlan vagyok ez igaz ember halálá-
ban.“

És megyünk a szenvedések útján. A Kopo-
nyák hegyén magasba emelkedik a kereszt. Már
rászögezve a Test. Aztán sötétség támad égen és
földön. Kilenc óra tájban Jézus még felkiált
„Istenem! Istenem! Miért hagytál el engem?!“ -
és kileheli lelkét.

A templom kárpitja kettéhasad, a föld meg-

rendül, a sziklák megrepednek, a sírok meg-
nyílnak…

A múlt héten a tévében beszélt arról Bokros
Levente – egy idõben volt itt a kastélytemplom-
ban káplán –, hogy igazán ez a megkínzott,
meggyötört, halálba küldött Úr a miénk. Nem
az erõs, nem a diadalmas. Igazán az elõbbit tud-
hatjuk magunk mellett. Nekünk, gyenge és te-
hetetlen halandóknak benne lehet a fõ bizodal-
munk.

N. A.

Virágvasárnap, nagyhét

Húsvét közeledtével...
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Intézményvezetők nőnapi kedveskedése

Tavaszi ajándékkosár
A nőnap az idén is rendkívüli elfoglaltságot adott városunk intéz-
ményvezetőinek. A már hagyományos Tavaszi ajándékkosár című
műsort háromszor adták elő, így közel másfélezren nézték meg a
Petőfi Sándor Művelődési Központban március 8-án. Nem csalódott a
közönség. Ezúttal is számtalan vidám jelenettel gondoskodott a „gö-
döllői intézményvezetők társulata“ városunk hölgyeinek szórakozta-
tásáról. Az előadás műsorvezetői ezúttal is Pécsi Ildikó és Németh
Kristóf voltak; a házigazda szerepét Gémesi György töltötte be.

Gémesi György és Pécsi Ildikó

Németh Kristóf

Gedeon bácsi hölgyfodrászata Mit is ír a Szolgálat?

Hastáncosnők?

Pécsi Ildikó



Néhány napja egyik tanórámon ülve
egy érdekes történetet hallottam, ami
a nyelv megtanulásának képességéről
szólt. Már az ókorban gondolkoztak
azon, amin még ma is vitatkoznak a tu-
dósok: melyik vagy milyen nyelv lehe-
tett az ősnyelv? Eheti cikkünkkel egy
sorozatot fogunk indítani a beszédké-
pességről, azon apropó folytán, hogy
korunkban drasztikusan nő a beszédhi-
bás gyerekek száma.

I. Psamtik fáraó mintegy kétezer- hatszáz éve
már kíváncsi volt arra, hogy ha nem szólnak
hozzá egy gyerekhez, vajon milyen nyelven fog
megszólalni? Két még beszélni nem tudó kis-
gyermeket bízott pásztorokra, hogy lássák el õket
azzal a feltétellel, hogy nem szabad a gyerme-
kekhez beszélni. Egy idõ múlva a gyermekek a
„bekosz“ szót mondták ki elsõnek, amirõl a fá-
raó tudósai megállapították, hogy a frígigai
nyelv egyik szava, így elfogadták, hogy ez az
õsnyelv. Ha a legenda igaz, mai tudásunk alap-
ján azt feltételezhetjük, hogy a gyerekek a bir-
kákat próbálták utánozni ezzel hangsorral. Ké-
sõbb IV. Jakab (XV. század) skót király tett ha-
sonló kísérletet, a monda szerint az elzárt gyer-
mek folyékonyan szólalt meg héberül.

Hasonló kísérletet többen is tettek több- ke-
vesebb sikerrel, de azok a történetek a legérde-
kesebbek, ahol a véletlen játszott közre. 1800
januárjában az erdõben találtak egy körülbelül
tizenegy éves fiút, aki feltehetõen addig a vad-
állatok, talán farkasok közt élt. A fiút siketek in-
tézetében nevelték, ahol próbálták tanítani.
Csak néhány szót sikerült elsajátítania. Azon-

ban olvasni folyékonyan megtanult és
különösen jól oldotta meg a logikai fe-
ladatokat. A tanárok ekkor még nem
értették, miért nem tud, tanul meg be-
szélni. Az eddigi történetek, amelyek-

kel kedves olvasóinkat traktáltuk, talán tûnhet-
nek mesének is, de a következõ két történet
olyan közel van korunkhoz és pontosan van
publikálva, hogy igaznak kell elfogadnunk. Az
elsõ történet a hetvenes évek Amerikájából szár-
mazik. Egy kislányt egy teljesen üres szobában
tartott az apja tizenkét éves koráig. Az apa nem
beszélt hozzá, csak élelemmel látta el és gyak-
ran verte. Anyja, aki fogyatékos volt, csak ritkán
láthatta. Miután megtalálták, megállapították,
hogy két éves gyermek szellemi szintjét éri el.
Ezután úgy fejlõdött, mint egy egészséges gye-
rek, csak óriási életkori késéssel, végül megta-
nult beszélni, de nyelvtani szabályok nélkül.
Végül a hozzánk legközelebb esõ történet a ki-
lencvenes évekbõl. Hat éves korában találták
meg azt a kislányt Ukrajnában, akit szülei ku-
tyák közt neveltek addig. A kislány szinte töké-
letesen megtanult beszélni, azonban stresszhely-
zetben máig is négykézlábra áll és morog.

Miért írtam le ezt a néhány történetet? Mai vi-
lágunk egyre inkább vizualizálódik. A TV-t lehet
nézni beszéd nélkül is, egyre kevésbé szükséges
beszélgetni (fõleg ha nincs testvér, barát stb.),
így a gyerekek nem gyakorolják a helyes beszé-
det, sõt jó példát sem hallanak. A szakemberek
szerint a nyelvtanulás elsõ szakasza 6-7 éves kor
körül lezárul, ezután sikeresen az ember még az
anyanyelvét sem tudja megtanulni. A második
szakasz kb. tizenhárom éves korban jön el. Ha
eddig nem tanul meg beszélni (helyesen), akkor
már nem nagyon fejleszthetõ. A gondolatsort az-
zal folytatjuk, hogy gödöllõi logopédusokat, pe-
dagógusokat keresünk föl, hogy megosszák ve-
lünk személyes tapasztalataikat. Addig is: Visz-
lát! d and dzs
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Ügyeletek

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

Gyógyszertári ügyelet
Március 14-21-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Március 21-28-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.

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

Állatorvosi ügyelet
Március 19-20.: Dr. Mohai Imre, Veresegy-
ház, Bánóczi u. 2. Tel.: 30/953-1242.

Recept

PÓRÉHAGYMÁS ZÖLDSÉGLEVES

Hozzávalók: 
40 dkg burgonya, 25 dkg sárgarépa, 15 dkg fe-
hérrépa, 5 dkg zeller, 1 db póréhagyma, 2 evõ-
kanál apróra vágott petrezselyem, õrölt bors, só,
kevés olaj.

Elkészítés: 
A burgonyát, a répákat és a zellert megtisz-
títjuk, a póréhagyma külsõ leveleit leszed-
jük. A zöldségeket kis kockákra, a póréhagy-
mát karikákra vágjuk. A zöldségeket egy ke-
vés olajon megfuttatjuk, majd 2 liter sós víz-
ben, fedõ alatt felforraljuk. 15 perc forralás
után kis lángon még 45 percig fõzzük. 
Amikor kész, petrezselyemmel megszórjuk,
és borssal ízesítjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó:

– benne:  KERÉKPÁRON A GYERMEKKÓR-
HÁZAKÉRT - A MOSOLYGÓ KÓRHÁZ

ALAPÍTVÁNY AKCIÓJA

– RÉSZLETEK A TAVASZI AJÁNDÉKKOSÁR

CÍMÛ ZENÉS, VIDÁM NÕNAPI MÛSORBÓL

Örömmel értesítjük kedves
régi és új vendégeinket, hogy 
2005. február 1-jén megnyílt

a

BELLA GRÁCIA 
SZALON

A PETÕFI TÉR 3. SZ.  ALATT

Kozmetika:
BELLA SZILVIA: 20/912-9732
HATLACZKI BEATRIX: 30/962-1336
Masszázs:
GERGÁCZ RÉKA: 20/320-5451
Fodrászat:
TÓTH KATALIN: 30/350-8852

Fodrász kolléganőt keresünk!

Ecce iuventus – íme az ifjúság

Szavak nélkül

Az EGYETEMI NYUGDÍJAS KLUB
összejövetele MÁRCIUS 18-ÁN PÉN-
TEKEN 14 ÓRAKOR LESZ videóve-
títéssel, március 25. helyett!

Az Ambrus Zoltán közben eladó egy
felújított, 2 szobás, 55 nm-es, külön
vízórás lakás. Irányár: 13,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06-20-966-81-57.

Forrás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat és a Pest megyei Mun-
kaügyi Központ megbeszélése

A Pest Megyei Munkaügyi Központ Gödöllõi ki-
rendeltségével évek óta jó kapcsolatot tart fenn a
Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat. 

A klientúra összetétele a két intézményben ha-
sonló, csak úgy mint a problémáik. Ezért idõszerû-
nek tûnt egy kötetlen  megbeszélés a Munkaügyi
kirendeltség dolgozóival a feladataikról, a prog-
ramokról, lehetõségekrõl a jogszabályok változá-
sairól, hogy még magasabb színvonalon és napra-
kész, pontos információkkal lássuk el kliensein-
ket. A Forrás munkatársai nap mint nap szembe-
sülnek a munkanélküliség problémájával, amibõl
legtöbbször súlyos anyagi és életviteli problémá-
juk adódik

A szakmaközi megbeszélésre 2005. március 9-
én  került sor a Forrás Szociális Segítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat nagytermében. A Munkaügyi
Központot Széplaki Istvánné intézményvezetõ és
hat munkatársa képviselte. 

Megtudtuk, milyen átképzési és továbbképzési
lehetõségek vannak városunkban, illetve a mun-
kanélküliek helyzetének javítása és számának
csökkentése érdekében milyen programok állnak
rendelkezésre. Tájékoztatást kaptunk többek kö-
zött a különbözõ munkába helyezési támogatásról,
pályakezdõ fiatalok támogatásáról, ösztöndíjas
foglalkoztatásról, tartós munkanélküliek foglal-
koztatásáról. Tervünk között szerepel egy álláske-
resõ tréning szervezése, amely felkészíti a munka-
nélkülieket hogy hogyan juthatnak legrövidebb
idõn belül a nekik megfelelõ álláshoz. 

Folytatásként március 11-én a Szeretetkonyhán
tartott Széplaki Istvánné intézményvezetõ asszony
tájékoztatást az alkalmi munkavállalás lehetõsé-
geirõl és más, az itt étkezõket érdeklõ kérdésekrõl.

spice

PÁLYÁZATÍRÓ TANFOLYAM CIVILEKNEK

2005. március 24-én csütörtökön délelõtt 9-14
között kerül sor a Regina Alapítvány és az Eu-
consult Alapítvány közös képzési programja-
ként „A pályázatírás mûvészete“ címû tréning
elsõ részére a Petõfi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban. Ekkor a pályázatok általános jellem-
zõit, a pályázatírás fontos szempontjait, gyakor-
lati tudnivalóit és lehetséges buktatóit ismertetik
az oktatók, az áprilisban megtartandó második
napon a résztvevõk már elõkészületben lévõ
pályázataikon gyakorolhatják a megszerzett is-
mereteket. A képzés civil szervezetek tagjai
számára ingyenes. További információ és jelent-
kezés: Csapó Beatrix (civilinfo@reginanet.hu,
30/685-1817).

CSALÁDI NAPKÖZI VEZETŐ KÉPZÉS

A családi napközi általában az üzemeltetõk
saját otthonában mûködõ, nem oktatási célú,
nappali gyermekfelügyeletet biztosító önálló
vállalkozás, ahová bölcsõdés, óvodás és kisis-
kolás gyermekek járnak rendszeresen. Családi
napközi mûködtetése egy 40 órás tanfolyam el-
végzéséhez kötött, amelynek szervezésébe
most bekapcsolódott a Regina Alapítvány. A
tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni,
amelyet követõen a sikeres vizsgázók tanúsít-
ványt kapnak, s ez feljogosít családi napközi
mûködtetésére. A képzés elõreláthatólag április
közepén indul, három hétvégét vesz igénybe
(péntek délután és szombat egész nap), a hely-
színe Budapesten lesz. A tanfolyam feltétele 8
általános iskolai végzettség. Jelentkezési határ-
idõ: 2005. március 31. További infó: Csillag
Gabriella (csillag.gabriella@reginanet.hu,
tel.: 30/685-1820).

ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTER-
NETHASZNÁLAT TANFOLYAM NŐKNEK

Az Esélyegyenlõségi Minisztérium támoga-
tásával, a Magyar Internetezõ Nõk Egyesülete
és a Regina Alapítvány szervezésében 2005.
április 7-én 10 héten át tartó, ingyenes számí-
tástechnikai tanfolyam indul nõk részére a Gö-
döllõi Városi Könyvtár Internet-pontjában. A
képzésekre csütörtökön délelõtt kerül majd sor,
egy alkalom másfél órát jelent, amelynek idejé-
re igény szerint gyermekfelügyeletet szerve-
zünk (a gyermekfelügyelet nem ingyenes). A
tanfolyamra számítógépet egyáltalán nem is-
merõk vagy kezdõ szinten állók jelentkezését
várjuk.

Érdeklõdõk, figyelem! A képzésre levélben
lehet jelentkezni, amelyben írja le, hogy miért
szeretne tanulni, mire szeretné a megszerzett
tudást felhasználni, saját véleménye szerint mi-
lyen szintû a számítógépes tudása, mit vár a
tanfolyamtól, és írjon néhány mondatot, ame-
lyet fontosnak tart magáról bemutatkozáskép-
pen. A leveleket a Regina Alapítvány postalá-
dájába (Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ)
vagy postacímére (2100 Gödöllõ, Pf. 63) vár-
juk. Jelentkezési határidõ: 2005. március 31.
További információ: Csapó Beatrix (30/685-
1817)
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány.
Civil híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

Civil sarok

Képzések civileknek, nőknek

Garázsbeálló kiadó 
Gödöllőn, a

Kossuth Lajos utcában 
április 1-jétől.  
25 ezer Ft/hó. 

Tel.: 20/458-2002.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG 
BALATONLELLÉN

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

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig) 
7 nap teljes ellátással:

– Óvodás korú gyermek: 9.268 Ft/fõ
– Általános- és középiskolás tanuló: 20.209
Ft/fõ
– Felnõtt: 31.927 Ft/fõ
– Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26.992
Ft/fõ

49.400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési
támogatást lehet igényelni.

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK !

Részletes tájékoztatást kérni és 
idõpontot egyeztetni személyesen 

a Polgármesteri Hivatal Közoktatási
Irodáján (222-es szoba), vagy 

a 529-139-es telefonszámon lehet.
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Német kutyafajta. Népszerûsége nincsen
arányban kialakulásának korával, hiszen a do-
bermannról, mint fajtáról csupán az 1800-as
évek végétõl beszélhetünk. A türingiai gyep-
mester, Friedrich Louis Dobermann azonban
igazán jó munkát vég-
zett. Bár a fajta kialakí-
tásáról feljegyzéseket
nem készített azt valószí-
nûsítik, hogy a dober-
mann kialakulásában köz-
rejátszott a rottweiler, a
kék dog, a schnauzer, va-
lamint a nem fajtatiszta
ebek is. Az 1900-as évek
elejétõl a tenyésztõk
igyekeztek a nyak és a
fejformát keskenyebbé,
kecsesebbé tenni és ezál-
tal még inkább megszün-
tetni a hasonlóságát a
rottweilerhez.
Szikár felépítésû, nemes-
ség és erõ sugárzik belõ-
le. Nagy testû, izmos,
karcsú, elegáns megjele-
nésû eb. A nyak a fejhez
és a törzshöz viszonyítva
aránylag hosszú, száraz és izmos. Vonala eny-
hén ívelt magasba töro és nemes tartású.
Egyes országokban a fülét és farkát kurtítják,
míg más régiókban ezt tiltják. A rövid, ke-
mény és sûrû szõrzet simán és tömören fek-
szik. Színe fekete, barna vagy kék, élesen el-

különülõ rozsdabarna rajzolattal. Háta erõtel-
jes, kissé lejt, ágyéka feszes, mellkasa mély,
hasa felhúzott. Végtagjai hosszúak, párhuza-
mosak, erõteljes csontúak. Marmagassága:
65-70 cm (kan), illetve 63-65 cm (szuka). Sú-
lya: 30-40 kg. Várható élettartam: 10-14 év. 
Jó idegzetû, vérbeli õrzõkutya. Egyes szak-
könyvek szerint a szakterületén õ a világbaj-
nok. Zárt területek õrzését kiválóan látja el.
Rendkívül mozgékony, sokszor harcias kutya.

Intelligenciája révén köny-
nyen és gyorsan tanul. Sze-
ret dolgozni, a mindenna-
pos mozgást igényli.
Megfelelõ bánásmód
mellett egy engedelmes
és hûséges társra lelhe-
tünk benne. A fajta meg-
vásárlása elõtt vegyük fi-
gyelembe, hogy a dober-
mannt általában az ugatós
fajtájú kutyák közé so-
rolják. A dobermann fon-
tos tulajdonsága a va-
dászszenvedélye. Aligha
van olyan dobermann,
amely ne jönne lázba
nyulak, macskák vagy
más állatok mozgására. 
A határozatlanságot, fé-
lelmet azonnal megérzi és
kihasználja. Ezért szüksé-
ges a kemény, határozott

fellépés a gazda részérõl. Egyik legjobb tulaj-
donsága az otthonhoz való rendíthetetlen kö-
tõdése. 
Következik: Drótszõrû Foxterrier

Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A dobermann

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/350-
8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ingyen örökbe adandó
egy fajtatiszta 2 éves
fehér puli kan. Tel.:
30/603-4464

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

3 hónapos
néme t ju -
hász keve-
rék szukák

3 hónapos keverékek

2 éves
keverék
szuka

6 hónapos ke-
verék szuka

1 éves
keverék
szuka

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

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

védőoltásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2005. MÁRCIUS 19. (SZOMBAT) PRÉSHÁZ, 8 – 10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 2. (SZOMBAT) BLAHAI STRAND, 8 – 10 ÓRÁIG

A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni. 
Az eboltás díja: 1.500 Ft + féreghajtó (a kutya súlyától függõen 10 kg-ként 1 db tabletta javasolt.

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

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

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

Eboltás

Közlemény
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Március 15-i Nemzeti Ünnep 
miatt – figyelemmel a 2005. évi mun-
kaszüneti napok körüli munkarend-
ről szóló 25/2004. (VIII.30.) FMM.
rendeletre – a hivatal munkarendje
és ügyfélfogadási ideje az alábbiak
szerint alakul:

2005. MÁRCIUS 18. (PÉNTEK) 
ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLFOGADÁS

8–16.30 ÓRÁIG

2005. MÁRCIUS 19. (SZOMBAT)
PÉNTEKI MUNKAREND, ÜGYFÉL-

FOGADÁS A LAKOSSÁGSZOL-
GÁLATI (ÉS OKMÁNY) IRODÁN 

8 – 12 ÓRÁIG.

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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ÁLLÁS

* HM ARMCOM Rt. gödöllői munkahelyre 600Ft-os bruttó
órabérrel felvesz esztergályost, autóvillamossági szerelőt és
kárpitost. Tel.: 30/659-7869.

* Gödöllő taxi felvesz gépkocsivezetőt PÁV II vizsgával. Tel.:
20/937-6896.

* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, lékaverőt
és raktárost felveszünk. Jelentkezéseiket bizalmasan kezeljük.
Fényképes önéletrajzot kérünk. 2112 Veresegyház, Pf. 61.

* Budapesti belvárosi virágüzletbe virágkötőt keresünk angol
nyelvtudással. Tel.: 30/9422-318, 30/517-2353. 

* HM ARMCOM Rt. gödöllői munkahelyre B és C kategóriás jo-
gosítvánnyal anyagbeszerzőt felvesz. Tel.: 30/659-7869.

* 7.5 tonnás tehergépkocsira, kizárólag nemzetközi fuvarozás-
ra gépkocsivezetőt keresek 50 éves korig, gödöllői telephelyre.
Jelentkezés: 20/9452-495.

* Sörözőbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet felveszek.
Érd.: 70/271-3556.

* Ingatlanreferenst keresünk most nyíló gödöllői Citycartel
franchise irodánkba. Feladatok: az eladandó ingatlanok
feltérképezése, szerződéskötés, értékesítés. Elvárásaink: meg-
bízható, leinformálható múlt és jelen, szakmai rátermettség, jó
kommunikációs készség, szorgalom. Technikai feltételek: saját
gépkocsi, mobiltelefon, digitális fényképezőgép. Amit kínálunk:
hosszú távú partnerség, önálló vállalkozási lehetőség. Referen-
seink tiszta jutalékos rendszerben dolgoznak, szerződéses for-
mában. Érdeklődni lehet a 06-70/513-6150-es telefonszámon,
önéletrajz küldése: v.viktor@citycartel.hu

* Gödöllői büfébe fiatal munkatársat keresünk. Tel.: 70/279-
8986, 70/271-9177.

* Takarítási, karbantartási feladatokra, változó munkahelyre
keresünk 2 fő, nehéz fizikai munkát végezni tudó alkalmazottat.
Érd.: 28/460-035

* Szépségszalonba kozmetikust felveszünk alkalmazottnak.
Tel.: 28/514-276, 70/944-9917.

* Szépen dolgozó varrónőt keresünk egyedi darabok
készítésére. Gyakorlat és kreativitás előny! Tel.: 70/538-9280.

INGATLAN

* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi
ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali,
duplakomforttal 120 nöl-es rendezett parkosított telken eladó.
Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és tár-
sasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.

* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfor-
tos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-
385 

* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magas-
földszinti 96 m2-es igényesen felújított lakás, irodának is
használható külön bejáratú lakrésszel, garázzsal, gondozott kis
kerttel eladó.  Irányár: 29,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelü-
gyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333 

* GÖDÖLLŐN, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen
parkosított telken 280 nm lakóterületű, háromszintes, két
garázsos igényes lakóház ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartöl-
gy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában panorámás építési telkek
eladók. Irányár: 11,0 eFt/nm Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 

* GÖDÖLLŐN, a Blahán, 850 nm-es összközműves telken, 60
nm-es két szobás, gázkonvektoros régi építésű lakóház garáz-
zsal eladó, vagy lakásra, kistelkes családi házra cserélhető.
Irányár: 17,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* GÖDÖLLŐN az Alvégben, nyugodt környezetben, 65 nm-es, és
85 nm-es gázkonvektor és cserépkályha fűtésű, szomszédos,
kertes házak eladók. Irányárak: 12,9 mFt és 17,9 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 

* GÖDÖLLŐN, a Dózsa György úton, a központhoz közel 550 nm
közművesített telken, lebontásra szoruló lakóház eladó.  Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* BUDAPESTEN, a X. ker.-ben 40 nm-es másfélszobás, teljesen
felújított egyedi fűtésű, harmadik emeleti lakás, azonnali
beköltözéssel eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár:
9,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333

* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750 nm-es
közművesített saroktelken, 90 nm-es, három szobás, garázsos,
felújított családi ház eladó.  Irányár: 27,5 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN erdei környezetben, új
építésű, 173 nm-es (2 szint, padlástér, 2 férőhelyes garázs,
tároló) eladó vagy értékeggyeztetéssel kisebb gödöllői lakásra
cserélhető. Irányár:29 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a központban másfél szobás, nyolcadik emeleti,
felújított lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt  Érdeklődni: Magyartöl-
gy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn, 1376 m2, déli fekvésű üdülő
telek, (gáz-, villany az utcában, fúrt kút a területen), 30 m2-es
szerszámkamra. Irányár:5,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű üdülő
telek, 20 nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4 mFt Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 

* SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm
lakóterületű, igényes új építésű öt szobás családi ház garázzsal
eladó. Irányár: 34,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333 

* VALKÓN, a fő út mellett 1400 m2 , két utcára nyíló,
közművesített, megosztható telken, 110 m2 lakóterületű,
családi ház eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető. Irányár: 10,7
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses,
erkélyes, kábeltévés, redőnyös, parkettás, telefonos lakás új
nyílászárókkal + 10 nm-es pincével. Ára: 12.700.000 Ft. Tel.:
20/5650-698.

* Kerepesen a 3-as főút mellett 4,6 hektár erdőterület tulaj-
donostól eladó. Tel.: 30/7485-873.

* Gödöllőn a központhoz közel, HÉV-hez közeli 2,5 szobás lakás
az Erzsébet parknál eladó. Téglaépítésű, gázkonvektoros, par-
kettás, felújított, pince + tároló is tartozik hozzá. Ár: mege-
gyezés szerint. Tel.: 30/397-0844.

* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben
vagy külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali,
amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31
mFt. Szocpol. és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.

* Gödöllőn a Szőlő utcában 2. emeleti lakás felújítva eladó. I.ár:
15,5 mFt. Érd.: 06/20-411-0045.

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

-Kossuth L. u-ban 2 és fél szobás, erkélyes
lakás 13,5 MFt.
-Paál L. közben 1. emeleti, másfél szobás
lakás 12,5 MFt.
-Remsey krt-on 1+2 fél szobás sorházi lakás,
nagy terasszal, gázcirkós fûtéssel 23,4 MFt.
-Palotakerten felújított, másfél szobás
lakás 9,5 MFt. 
-Szabadka u-ban 2 szobás, déli fekvésû lakás
11,8 MFt.
-Veresegyházon épülõ nappali + 3 szobás, 126
m2-es családi ház, nyári átadással, burkolatok
nélkül 25 MFt. 
-Domonyban 700 m2-es telken új, 75 m2-es
családi ház beépíthetõ tetõtérrel, teljesen
alápincézve 12,9 MFt. 
-Szadán 829 m2 parkosított telken 150 m2-es,
nappali + 3 szobás, 2002-ben épült igényes
családi ház 37 MFt.
-Szadán 230 nöl, panorámás, összközmûves bel-
területi telek, téliesített, gázcirkós, beton alapú
faházzal 8 MFt. 
-Gödöllõ központban új építésû, nappali + 2
szobás bútorozatlan lakás kiadó 55 eFt/hó + rezsi. 

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

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

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

A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.

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

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

tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.
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* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108
nm-es + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás,
2 fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház
önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges).
I.ár: 29 900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.

* Palotakertnél földszinti felújítandó, 2 szobás lakás eladó 10,5
mFt-ért. Tel.: 70/531-3166.

* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház
540 nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + sz-
erelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.:
20/473-9388.

* A Máriabesnyő Lakóparkban, 2002-ben épült 140 nm-es tár-
sasházi sorház jellegű lakás 2 szint + padlástér, 2 db gépkocsi
férőhelyes garázzsal + tárolóval eladó vagy kisebbre cserélhető.
I.ár: 29,5 mFt. Érd.: 20/9130-379, este 28/526-535.

* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben
vagy külön-külön is eladó.140 nm-es, 4 hálószóba, nappali,
amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.:
26,5 mFt. Szocpol és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.

* Gödöllőn nagy telek (3100 nm), Isaszegi út és a patak között
ősfákkal, gyümölcsössel, 76 nm-es, 2 szobás komfortos házzal,
pincével, nyári konyhával 28 mFt-ért eladó. Tel.: 30/949-9915.

* BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es
családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, mel-
léképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 28/417-719 vagy 70/504-1042.

* Gödöllőn az Alvégben 2001-ben belülről teljesen felújított 80
nm-es, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300
nöl füves, gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 20/949-
2936.

* Gödöllőn, a blahai részen szép fekvésű építési telek eladó.
I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/255-7973.

* Több generációs család együttélésére alkalmas, részben
lakható családi ház (két szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú
telekkel 32 millió Ft-ért eladó. A szintek alapterülete 100 nm
felett, igény szerint két lakás is kialakítható, a pinceszint vál-
lalkozásra is alkalmas. Tel.: 06-209-390-824 vagy 06-203-
191-581.

* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több generá-
ciós család együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is al-
kalmas. I.ár: 14 mFt. Tel.: 06-209-390-824 vagy 06-203-191-
581.

* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített, 1111
nm nagyságú gondozott, elektromos közművel ellátott zártkerti
ingatlan tartózkodó épülettel eladó. Tel.: 06-209-390-824.

* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108
nm-es + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4
szobás, 2 fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakí-
tott ház önálló kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása
lehetséges). I.ár: 29 900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.

* Budapesten, XIII. kerületben a Róbert Károly krt. 22. szám
alatt liftes házban eladó 2. emeleti, 46 nm-es, másfél szobás
(gardróbos) tehermenes lakás. I.ár: 10 mFt. Tel.: 30/922-
5121.

* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl
telken 80 nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az in-
gatlan irányára: 18,2 mFt. Érd.: 06/30-601-7289.

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában három emeletes ház első
emeletén eladó 71 nm-es, 3 szobás öröklakás. I.ár: 16 mFt.
Tel.: 06/20-323-9261.

* Gödöllőn a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó, 500
nm-es telekkel. Tel.: 20/330-6648.

* Palotakerten eladó egy kétszobás, napos, felújított lakás.
I.ár: 11,9 mFt. Tel.: 20/933-4182.

* Gödöllőn, Kazinczy krt. páros oldalon 4. emeleti 2 szobás,
61 nm-es, téglalakás eladó. Egyedi fűtés, 2004 őszén
burkolt, átalakított. I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/619-7154.

* 1 szobás lakást vennék Gödöllőn, városközpontban. Idei
költözéssel. Tel.: 30/376-0548.

* Gödöllőn, a Szent István téren 1. emeleti, 2 szobás örök-
lakás eladó. Érd.: 20/5411-570.

* Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, két és
félszobás, erkélyes, vízórás, laminált padlós lakás augusztusi
kiköltözéssel eladó. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/552-6257.

* Gödöllőn, Palotakerti lakás 9. emeleten, folyosói, saját
tárolóval, jó állapotban eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel.: 30/9504-
901, 417-537.

* 2 db 200 nöl-es közművesített telek eladó a Lomb utcában
örök panorámával. Iá: 13,5 mFt. 2 utcára nyílik. Tel: (30)
977-2718.

* Palotakerti 1. emeleti, parkra néző 57 nm-es, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó 4 emeletes házban. I.ár: 12,5 mFt. Tel.:
30/233-8880, 20/428-1138.

Pesti Erika hitelirodája rendkívül
rövid idõn belül jelentõs sikereket
mondhat magáénak. A tevékenységét
az ügyfelek részére ingyenesen végzõ
hitelközvetítõ elérkezett egy "mérföld-
kõhöz" mûködése során.
-A tavaly októberben megjelent interjú
után nagy volt az érdeklõdés, a
szerkesztõséget is sokan hívták informá-
ciót remélve. Ön hogyan értékeli az
interjú utáni heteket?
-Nem hetekrõl kell beszélni, hanem
hónapokról. Folyamatosan jelentkeztek
az ügyfelek, ami kapcsán úgy alakítot-
tam ki munkarendem, hogy a hétvégi
idõszakra is kiterjesztettem ügyfélfo-
gadási idõmet. Ez az idõszak egy nagyon
jó megmérettetés volt. A munkasz-
ervezés terén igazi kihívást jelentetett,
hiszen néhányan egészen különleges
helyzetek elé állítottak. Ezen helyzeteket
a bank fiókvezetõk, és az ott dolgozó
kollégák segítségével a lehetõsségekhez
képest mindig meg tudtunk oldani. 
-Mit jelent pontosan ez a jubileum?
-Elindult a századik ügyfelem hitele is az
egyik bankban. Igaz nem lehet elõre inni
a medve bõrére, de mivel a befogadás
elõtt megtörténik az ún. adósminõsítés,
ezért minden remény meg van arra, hogy
sikeresen be is fejezõdik.
-Az elõzõ interjúban részletesen beszá-
molt arról, hogy gyakorlatilag mindent
Ön intéz az ügyfelek helyett. Ez most is
így van?
-Igen, még a földhivatali tennivalókat is.
Az ügyfél nem csak pénzt, hanem
rengeteg idõt is megtakarít azzal, hogy
akár munkaidõ után egy elõre egyeztetett
idõpontban elõkészítjük közösen a bank
felé a hitelanyagot, onnantól pedig csak
nekem van feladatom, hogy minden
zökkenõmentesen haladjon. Folyam-
atosan kísérem végig mindenkinek az
ügyét egészen a folyósításig. 
-Történt e változás az elõzõ interjú óta?
-Igen. Egy gyönyörû tágas irodában tudom
fogadni az ügyfeleket. A cím nem válto-
zott, ugyanúgy Gödöllõn a Kampis Antal
tér 1 szám alatt vagyunk, csak egy másik
helységben. Itt a belváros közepén, a Petõ-
fi tér közvetlen szomszédságában ez egy
jól megközelíthetõ hely.
-Milyen ügyfelei voltak az eddig eltelt
idõszakban?
-Mindenkinek szívesen segítek, nincs
válogatás. A hétköznapi embertõl a leg-

magasabb egzisztenciával rendelkezõig,
mindenki megfordul az irodámban. A
siker érdekében elengedhetetlen az
ügyfeleimmel való maximális
együttmûködés, amibõl jó pár esetben
szinte barátság szövõdött.
-Milyen tervei vannak a jövõre?
- Szeretném elérni azt, hogy ha bárkinek
hitelre lesz szüksége, annak rögtön az én
szolgáltatásom jusson eszébe. Ezért
nagyon lelkiismeretesen végzem a
munkámat. Minden partner hitelét olyan
odafigyeléssel intézem, mintha a sajátom
lenne. A névjegyeim kézrõl-kézre járnak,
mert az elégedett ügyfél a legjobb rek-
lám. Jelenleg jelzáloghitelekkel
foglalkozom, igaz ezek is sok félék,
hiszen építésre, lakásvásárlásra,
bõvítésre, korszerûsítésre, és szabad fel-
használásra lehet ezeket kérni. Terveim
közt szerepel, hogy a szolgáltatást
bõvíteni fogom egyéb hitel termékekkel
is.
-Az Ön elérhetõségében történt vál-
tozás?
-Nem, a telefonszám nem változott:
20/516-29-62. A szolgáltatás sajátossá-
gaiból fakadóan elõzetes idõpont
egyeztetés tartok szükségesnek. Erre
azért van szükség, hogy minden ügyfél-
lel nyugodtan és minden részletre kiter-
jedõen át tudjuk beszélni az igényeket és
a lehetõségeket. Minden felmerülõ prob-
lémára törekszem megoldást találni, az
ügyfeleim elégedettsége az elsõ számú
szempont. 

(x)

Jubilál az ingyenes hiteliroda Gödöllőn!
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* Kétgenerációs családi ház eladó rendezett kerttel, Gödöllőn.
Ár: 28 mFt. Tel.: 20/3238-106.

* Plus-hoz közel eladó 130 nöl telken 85 nm alapú
összközműves, tetőteres családi ház. 2 + 2 szoba, 2 fürdőszo-
ba, nagy konyha. Kazán + gázcirkó, melléképület + ipari áram.
Ára: 28 mFt. Érd.: 20/957-0789.

* Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es magasföldszinti, konvek-
toros, egyedi vízórás, tehermentes öröklakás eladó. Ára: 14,5
mFt. Érd.: 20/9463-409.

* Kazinczy körúton tulajdonostól eladó egy 52 nm-es 4.
emeleti (11,3 mFt) és egy 54 nm-es 2. emeleti (12,7 mFt) egye-
di fűtéses, redőnyözött, teljesen felújított, alacsony rezsijű
lakás. Érd.: 30/639-5242.

* Gödöllő, Palotakerti 61 nm-es, részben felújított 2 szobás,
parkra néző, erkélyes, 4. emeleti lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.:
20/9303-514.

* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban
lévő téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.

* Gödöllőn panorámás telek eladó, 170 nöl, 14 nm-es faházzal.
Víz, villany van. Érd.: 20/5565-912.

* 805 nm-es összközműves telek eladó Gödöllőn, Csanak
dombtetőn (Országalma u. 14.), új családi házak között. 20 m x
40 m. Ár: 14,5 mFt. Érd.: 20/9426-131.

* Gödöllő Dobogón 2 db, egyenként 1000 nm-es, egybekerített
kert eladó. Termő gyümölcsfák, kicsi pihenőház, villany, fúrt
kút. I.ár: 7 mFt. Érd.: 20/412-1309.

* Gödöllőn 1,5 szobás 43 nm-es, 4. emeleti konvektoros, fran-
cia erkélyes, jó állapotban lévő lakás eladó. Szőlő utcai - Kör ut-
cai csere érdekel. I.ár: 10,8 mFt. Tel.: 20/482-2137.

* Gödöllő kertvárosában vagy Máriabesnyőn azonnali
készpénzfizetéssel vásárolnék önálló telken lévő, jó állapotú,
kisméretű családi házat 15 millió Ft-ig. Tel.: 30/9511-755.

* Gödöllő, Blaháné úton eladó 370 nöl telken 120 nm-es, 3
szobás ház melléképülettel. Ára: 16 mFt. Tel.: 30/403-3822.

* Gödöllőn, a Köztársasági úton 60 nm-es kisház 280 nm-es
telken eladó. I.ár: 12 mFt. Érd.: 20/936-1278.

* Szadán 1020 nm közműves építési telek építőanyaggal
eladó. Tel.: 30/358-4856.

* Eladó Gödöllő belvárosában a kastéllyal szemben, park mel-
letti, 55 nm 1. emeleti, déli fekvésű, vízórás, kábeltévés, felújí-
tott, parkettás, kis rezsijű, központi fűtéses, 2 szobás
összkomfortos lakás 11,7 mFt kp-ért. Iskola, óvoda, HÉV 100
m-en belül. Érdeklődni a 06-20-311-3714-es telefonszámon
lehet.

* Gödöllőn, az Egyetemtől 3 percre (Fácán sor 5.) nyugodt,
kertvárosi területen 600 nm-es telek házzal eladó. Érdeklődni
lehet a 06-30-2214-712-es telefonszámon este 5 és 8 óra
között.

* Galgahévizen 132 nm-es, 3 szoba, 2 konyha, fürdőszobás
ház melléképületekkel, 1485 nm-es kerttel eladó. I.ár: 17,5
mFt. Tel.: 20/390-7716.

* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, 2. emeleti
loggiás lakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 20/479-4731.

* Gödöllőn, a kertvárosban eladó két utcára nyíló telken
emeletes, 4 szoba összkomfortos családi ház nagycsaládnak,
igényesnek. Ugyanitt kiadó másfél szoba összkomfortos,
külön bejáratú, berendezett lakrész. Tel.: 30/360-3935.

* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen földszinti, 58 nm-es két-
szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár:
12,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.

* Gödöllő belvárosában csendes, 74 nm-es (2 szoba, amerikai
nappali) 1. emeleti, déli, vadonat új téglaházban lakás eladó
extrákkal. I.ár: 20,5 mFt. Tel.: 70/521-0261, 70/946-2598.

* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás, ká-
beltévés, lambériás, felújított lakás tárolóval eladó. Kastély-
hoz, tömegközlekedéshez közel. I.ár: 10,9 mFt. Tel.: 20/3456-
029.

* Emeletesházból családiba vágyóknak eladó Gödöllő, Bajcsy
Zs. utcában felújított családi ház. I.ár: 19 mFt. Tel.: 30/636-
3248.

* Gödöllő központjában 180 nöl telken 90 nm-es, felújított
parasztház 19 mFt-ért eladó. Érd.: 17 óra után: 30/210-5058.

* Gödöllőn, bíróság mellett felújítandó 120 nm-es, összkom-
fortos családi ház kis udvarral eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.:
28/527-695.

* Gödöllőn, központtól 2 percre 140 nm-es, összkomfortos
(kétgenerációs), felújítás alatt álló családi. ház 1100 nm
telekkel (társasház építésére alkalmas 4-6) telek áron eladó.
I.ár: 28 mFt. Tel.: 28/527-695.

* Egyetem téren 59 nm-es, 2 szobás, összkomfortos, felújí-
tott lakás eladó. Ár: 14 mFt. Érd.: 30/323-3307, 70/627-
0199.

* Gödöllőn 100 nm-es ház 2300 nm összközműves telken 21
millió - Peresben 1100 nm külterület, 3% beépíthető 3,3 millió
Ft-ért eladó. Ház és Vár Bt. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387.

* 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó. 95 nm
alapterület + melléképületek, 320 nöl-es telekkel, Gödöllő,
Dankó I. utcában. Érdeklődni lehet 30/599-5558 vagy
30/427-9570 telefonon, 17 óra után. I.ár: 30 mFt.
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* Eladó a Csanakban - Gödöllő panorámás, csendes részén
építkezés alatt lévő 125 nm pinceszint + földszint + tetőtér
beépíthetőséggel, érvényes építési engedéllyel rendelkező
500 nm telek. I.ár: 16.500.000 Ft. Érd.: 70/3823-112.

* Palotakerten 2 szobás 57 nm-es, jó állapotú lakás eladó.
Ár: 11.900.000 Ft. Másfél szobás vagy kisebb lakást érték-
egyeztetéssel beszámítok. Tel.: 30/381-8424.

* Gödöllőn a János utcában, magasföldszinten nagy kony-
hás, 59 nm-es, 2 szobás lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.:
30/6252-179.

* Eladó Gödöllő belvárosában, a központtól 2 perces sétával
elérhető, frekventált környezetben 120 nm alapterületű, 3
szobás reprezentatív kialakítású új polgári családi ház, déli
fekvésű, nagy terasszal, beépíthető tetőtérrel, 760 nm-es
telekkel. Iá: 36,9 mFt. Érdelkődni: 20/9194-870

* Gödöllő központjában 2 éve épült társasházban, 74 nm-es
+ 6 nm-es tárolóval 2 szobás+nappalis, földszinti, egyedi
fűtésű lakás eladó. Ár: 21 mFt. Tel.: 20/801-2217.

* Remsey mélygarázsban KOCSIBEÁLLÓ eladó. I.ár: 1,8 mFt.
Tel.: 30/4236-188.

* Veresegyházon új parcellázású, összközműves építési
telkek csendes, nyugodt környezetben eladók. Méretek:
900-1400 nm. Irányárak: 6750 Ft/nm + áfa. Tel.: 20/9449-
524. www.telekpressz.hu/veresegyhaz.html

* Gödöllőn - Blahán, dombon lévő 2 és félszintes, 190 nöl-es
telekkel családi ház eladó. I.ár: 25 mFt. Tel.: 20/9214-301.

* Eladó Gödöllőn 7. emeleti, 1 szobás, 44 nm-es, kábeltv-s,
külön vízórás, telefonos, parkra néző öröklakás. Ár: 9,9 mFt.
2 szobás csere is érdekel. Tel.: 30/595-6279.

* Bagon eladó, beköltözhető 80 nm-es, összkomfortos,
téglaépítésű családi ház 520 nm telken, csendes utcában. Jó
közlekedési lehetőségek, szilárd burkolatú utak. I.ár: 11,2
mFt. Érd.: 70/535-4165 vagy 19 óra után a 28/469-525
telefonszámokon.

* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves
telken épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 60%-os
készültségi fokú iker családi ház garázzsal eladó, egyben
vagy külön-külön. Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény,
illetékmentesség igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Tel.:
30/9455-509.

* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám
alatti 82 nm-es, földszinti lakásom. 3 szobás, nappalis, erkélyes,
konvektoros, parkettás, különálló garázzsal. Tetőtér beépíthető.
I.ár: 19 mFt. Tel.: 28/416-599, 20/238-1393.

* Isaszeg központjában, Tompa Mihály utca 11 szám alatt 2
lakásos családi ház eladó. 1. lakás: 100 nm, 2 szoba, ebédlő,
konyha, fürdő. 2. lakás: 50 nm, konyha, szoba, fürdő. 2 koc-
sis garázs, pince, műhely, fúrott kút, kábeltv, csatorna,
gázfűtés, telefon. Telek: 1400 nm. I.ár: 19,5 mFt. Érd.:
30/6653-541.

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

* Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szoba
összkomfortos családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es
gondozott telekkel. Iá: 17,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Sz-
abadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 100 nm lakóterű, nappali + 2 szobás, teljesen
felújított családi ház, különálló garázzsal,  340 nöl-es
telekkel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő Kertvárosi részén 80 nm-es, 2 + fél szobás,
étkezős, teljesen felújított családi ház melléképülettel,
garázzsal, 150 nöl telekkel. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllő legkeresettebb részén a Kertvárosban összesen
130 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás
tetőteres családi ház, télikerttel, garázzsal, 150 nöl-es
telekkel. Iá: 39 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő belvárosában most épülő 9 lakásos társasházban
31-69 nm közötti lakások augusztusi beköltözéssel, kedvező
áron leköthetők. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Szőlő utcában magasföldszinti, 37 nm-es, 1
szobás, jó állapotú, erkélyes lakás. Iá: 9 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Szabadság téren I. emeleti 44 nm-es, 1 + 1
szobás felújított öröklakás. Iá: 10,9 mFt. Főnix Ingatlaniro-
da, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet krt-on I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás
felújított lakás. Iá: 11,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2004-ben épült, igényes
kialakítású 53 nm hasznos területű tetőteres öröklakás,
beépített bútorokkal, saját telekrésszel. Iá: 17,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870   

* Gödöllői dombságban 231 nöl-es üdülő övezeti panorámás
telek, rajta egy 32 nm-es, 1és fél szobás, nagy teraszos (alat-
ta garázs) lakható ERDÉRT faházzal. Iá: 6,5 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es
összközműves, csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 

* Jászapátiban a fürdő közelében, csendes, nyugodt
környezetben, 500 nm-es gondozott, parkosított telken egy 2
+ fél szoba és egy 2 szoba összkomfortos külön bejáratú
lakóház, fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 6,9 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870 

* Szadán 825 nm-es, összközműves építési telek, rajta egy 1
szoba összkomfortos téliesített faházzal. Iá: 8 mFt. Főnix In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Szadán, Fenyvesliget panorámás részén 1600 nm-es
építési telkek teljes közművel eladók. Irányár: 13 M Ft, ter-
vrajzzal, építési engedéllyel-13,5 M Ft. Reg.szám: 5612 Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szem-
ben) Tel.: 06-70-454-0352, 06-28-414-870

* Versegyház Csonkási városrészén 270 nm-telken, 72 nm-
es, 1 nappali + 2 hálószobás, tetőtér beépítéses, fiatalosan
felújított sarok sorház eladó.Irányár: 17,8 M Ft Reg.szám:
5636 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben) Tel.: 06-70-454-0350, 06-28-414-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 75 nm-es, 1+2 félszobás, tetőtér
beépítéses, teljesen alápincézett sorházi lakás 22 nm-es terasszal,
440 nm-es telekkel eladó. Irányár: 22,9 M Ft. Reg.szám:5632 Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szem-
ben) Tel.: 06-70-454-06-352; 06-28-414-870

* Gödöllő Nagyfenyvesben 3 generációs, 200 nm-es, 8
szobás, tripla fürdőszobás, ikergarázsos luxus állapotú csalá-
di ház 609 nm-es telekkel áron alul eladó.Ár: 37 M
Ft.Reg.szám:5626 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út
5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-
414-870 

* Gödöllőn, Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IX. emeleti kar-
bantartott lakás eladó.Irányár: 11,7 MFt.Reg.szám:5611 Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szem-
ben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Szadán, Várdombon 855 nm panorámás építési saroktelek
ásott kúttal, érvényes ikerházas építési engedéllyel eladó.
Irányár: 8 MFt.Reg.szám:5601Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-
0352; 06-28-414-870

* Veresegyház Thermálfaluban 2001-ben épült 150 nm-es, 1
nappali + 4 hálószobás, dupla fürdőszobás igényesen
kivitelezett sorházi lakás eladó.Irányár: 28,9 M FtReg.szám:
5641Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben) Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870

* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on felújítandó 56 nm-es, két-
szobás, erkélyes, konvektoros lakás III. emeleten
eladó.Irányár: 10,5 M FtReg.szám:5658Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-
454-0350; 06-28-414-870

* Gödöllő kertvárosi övezetében családi ház 90%-os készen-
léti állapotban, tetőtér-beépítési lehetőséggel, teljes infra-
struktúrával eladó.Irányár: 27 MFt. Reg.szám:5609 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Gödöllő, János utcában 67 nm-es, 2,5 szobás, tetőtéri
lakás, panoráma erkéllyel eladó.Irányár: 15 M
FtReg.szám:5655Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-
870

* Gödöllőn, Tesco közelében 144 nm-es (4 szoba + 1 félszo-
ba, 2 fürdőszoba, garázs) ikerházfelek 90%-os készenléti ál-
lapotban eladók. Irányár: 26,8 MFt / ikerházfél
Reg.szám:5630 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-
870

* Gödöllőn, Palotakerti 1 szobás, 43 nm-es, III. emeleti, felújí-
tandó öröklakás eladó. Irányár: 9,8 MFt.  Reg.szám:5613 Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szem-
ben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Gödöllőn, Királytelepen, felújítandó két generációs családi
ház 80+40 nm lakóterülettel, 1440 nm telken eladó. Irányár:
20,5 MFt. Reg.szám:5606 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa
Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-
28-414-870

* Gödöllőn, Erzsébet királyné krt-on 1 + 2 félszobás, III.
emeleti felújított, parkettás lakás, beépített fenyőfa szekrén-
nyel eladó. Irányár: 12,8 MFt. Reg.szám:5607 Otthon Cen-
trum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Gödöllőn a János utcában 40 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes,
konvektoros öröklakás eladó.Irányár: 11 M Ft. Reg.szám:
5656 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Hirdessen Ön is  a  G ö d ö l l ő i  S zG ö d ö l l ő i  S z o l g á l a t b a n                o l g á l a t b a n                **
*        Kereskedelmi  h irdetés fe lvéte le :  70/381-7694       *
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* Gödöllő kertváros melletti részén befejezés előtt álló,
kiváló térelosztású, nappali + 3 szoba, garázs, dupla komfor-
tos, két utcára nyíló ikerházfél csendes, panorámás
környéken eladó. Irányár: 27,5 MFt. Reg.szám:5608 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Gödöllő központjában, a Remsey krt-on kétszintes, 75 nm-es,
2,5 szobás, zárt, 21 nm-es kertre néző terasszal, garázsbeálló-
val, opciós lehetőséggel, tehermentesen eladó.Irányár: 23,4 M
Ft Reg.szám: 5661 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Gödöllőn a János utcában felújítandó, 1,5 szobás, 43 nm-es
erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 10,5 M Ft Reg.szám:5657 Ot-
thon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* Gödöllőn másfél-kétszobás felújítandó lakást keresünk
ügyfeleink részére. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás,
konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos tár-
sasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 2+1félszobás,
parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nap-
pali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitelle-
hetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu 

* ÚJ  LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-
90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal lekö-
thetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen
felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett,
971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, ren-
dezett, 610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Infor-
máció: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros
családi ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, lekö-
thetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! IN-
GATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L.
utca sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek lekö-
thetők. Méret igények-lehetőség szerint! INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Infor-
máció: www.ingatlanbank. hu

* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-
es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás
eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár:
15MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es
családi ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön
bejárat, 20m2 borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó
részére, 40m2 pince. Rendezett, 3.014m2-es panorámás
kertelek. Ár: 34MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu

* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes,
parkettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2
fürdőszoba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított
telek.  INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nap-
pali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos,
dél-nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. IN-
GATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek lekö-
thetők, igény és funkció szerint, megfelelő mennyiségű parkoló-
val, Gödöllőn a PLUS mellett, a Szent Imre házban. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi
ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, dupla-
garázs, háztartási helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Ma-
jor Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 In-
formáció: www.ingatlanbank. hu

* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L.
u. és Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig igény sz-
erint, egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkoló-
val. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* SORHÁZ Gödöllő -Valkói út környékén, 2004-ben felújított,
200m2-es, 1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszo-
ba, terasz, duplagarázs, pince, tároló, 310m2 telek. Ár: 28,5Mft
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes
családi ház eladó. Tetőtér beépítés, 2nappali+3szoba, 70m2
garázs, 70m2 pince, nagy terasz, 1.284m2-es parkosított telek
medencével. Ár: 39Mft INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu

* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában
gázfűtéses családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, mel-
léképületekkel, 450m2-es telken. Ár: 20Mft INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 160m2-es, 3 szintes családi ház.
1nappali+3szoba+tetőtér.+96m2 szuterén, 48m2 garázs,
+különálló, lakható melléképület, 1.080m2 telek. Irányár:
27,5Mft INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es, 1szo-
ba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Infor-
máció: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es,
2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitelle-
hetőséggel leköthetők. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-
2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu

* LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában igényes kivitelű, 125m2-
es, II. emeleti lakás eladó. 1nappali+4szoba, egyedi fűtés, lam-
inált padló és padlószőnyeg burkolat, hőszigetelt nyílászárók,
beálló belső zárt udvaron. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence,
duplagarázs, 936m2-es parkosított kert. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Infor-
máció: www.ingatlanbank. hu

* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es,
1nappali+3szobás, 2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2
terasz, átrium, tároló, 14m2 garázs, 400m2-es kert. Ára,
emeltszintű szerkezetkész állapotban: 25Mft-tól. Kedvező hitel
és szoc-pol igénybe vehető. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET

* Bútorozott 2 szobás, 1. emeleti lakás albérletbe kiadó. Tel.:
70/256-6053.

* Igényesen kialakított 180 nm-es lakás nagy garázzsal,
tárolóhelyiségekkel, parkosított kertben kiadó. Érd.: 430-885.

* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét
szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alkalmas -
családi ház garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.: 30/9489-426

* Bútorozott garzont vagy 1-1,5 szoba konyha összkomfortos
albérletet keresek április 1-től, a buszpályaudvar közelében.
Tel.: 20/220-1114, 56/391-354.

* Egyszoba összkomfortos, külön bejáratú házrész kiadó Gödöl-
lőn (Királytelepen). Érd.: 28/412-846, 20/450-7402.

* Gödöllőn kertesházban, különálló épületben 40 nm (szoba,
konyha, fürdőszoba) albérlet kiadó, egy vagy két fő részére.
Külön bejárattal és kerttel. 35.000 Ft + rezsi. Egyhavi kaució
szükséges. Tel.: 30/241-2761.

* Családi ház hosszabb távra kiadó hat fő részére. Érdeklődni:
20/567-9348.

* Gödöllő központjában igényesen felújított, bútorozott és jól
felszerelt, 60 nm-es, 2. emeleti, kétszobás, kastélyra néző lakás
kiadó. Számlaadás megoldható. Érd.: 20/498-7600.

* Egyszobás összkomfortos, szuterén lakás április elejétől ki-
adó. 45.000 Ft + rezsi. Érd.: 30/307-9922.

* 2 szobás, gázkonvektoros, egyedi vízórás lakás akár hosszú
távra is, olcsón kiadó. Érd.: 20/357-4678.

KIADÓ

* Műhelynek 60 és 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20-
200-50.

* Gödöllő központjában, a Kossuth u. 24. belső udvarában 30
nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.

* Gödöllőn, a Dózsa Gy. u. 1-3 sz. alatt 17 nm-es üzlethelyiség
2005. 04. 01-től kiadó. Tel.: 30/272-8158.

* Gödöllőn frekventált helyen 43 nm-es üzlethelyiség bérbeadó.
Érd.: 20/9445-607.

Apróhirdetés
felvétele
Gödöllőn, 

a KKossuth L .ossuth L .
u .  1u.  1 .  a latt.  a lat t
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* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.

* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.

* 40 nm-es felújított ABC bérleti joga berendezéssel, árukés-
zlettel, vagy ezek nélkül átadó. Havi bérleti díj: 50.000 Ft. Érd.:
70/281-9555.

* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es
helyiségek irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó
parkolási lehetőséggel bérbeadók. Tel.: 06/30-9717-337.

* Kiadó üzlethelyiséget, lakást keresünk Gödöllő központi
részén Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben)Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870

SZOLGÁLTATÁS

* MEGBÍZHATÓ ÚR KERTÉPÍTÉST, KARBANTARTÁST, HÁZ
KÖRÜLI MUNKÁT VÁLLAL GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN. TEL.:
30/536-3398.

* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat,
gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást, nagy-
obb munka esetén 10% engedmény az árból! Tel.: 30/529-
9722.

* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, vil-
lamos hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett vil-
lanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542,
20/450-6198, 20/208-2925.

* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny,
harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás.
Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi
Péter. Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: (20) 3685-888.

* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-
tartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák
(előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet
gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004. 

* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-,
hajó-, és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák.
Pl.: csiszolás-lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 06/70-505-
1177.

* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanya-
gredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüg-
gönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100
Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-
6848, 28/414-230.

* Teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Hideg-meleg burkolást,
víz-, gáz- és villanyszerelést, parkettás munkát, festést, má-
zolást, tapétázást, homlokzatszigetelést. Nyílászárók cseréje,
felújítása. Munkamegrendelés és információ: 70/581-6573
vagy 30/9285-957. Email: lidocont@axelero.hu. Fax: 06-37-
341-395.

* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának
elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy
20/9947-715.

* Minőségi festést, burkolást, gipszkartonozást, épületek kül-
ső-belső javítását, felújítását vállaljuk (számlaképes). Tel.:
30/514-8436.

* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállalja kft-k, bt-k
egyszeres és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók
könyvelését, illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójá-
nak elkészítését rövid határidővel, megbízhatóan, pontosan.
Tel.: 30/977-2718.

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.

* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi - kárpitozott - bútorok készítése, megren-
delésre. Tel.: 28/486-029, 70/384-8711.

* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Ön-
höz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat!
Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.

* Bútorlapszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, sz-
abása, elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17,
Szo.: 8-12. Kistarcsa, Szabadság út 8.

* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gip-
szkartonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés
(dryvit rendszerek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid
határidőre, korrekt árakon. Tel.: 20/230-5240.

* BŐRGYÓGYÁSZATI RENDELÉS szombaton is az egyetem or-
vosi rendelőjében. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász-kozmetoló-
gus. Kedd 16-17.30, szombat 9.30-11-ig. Szemölcsök levétele
fagyasztással a keddi rendelésen. Pattanásos bőr gyógyszeres
kezelése, anyajegyek rákszűrése. Bejelentkezés: 30/310-
5319.

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

* Út az egészséghez: természetgyógyászat! Reflexológia (tenyér-
és talpmasszázs), masszázs: svéd masszázs, thai masszázs, igazi
nyirokmasszázs, fülgyertyázás. Bejelentkezés: 30/9001-034
(házhoz is megyek!)

* GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt
köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok szakszerű
kezelése, ápolása. 25 év szakmai gyakorlat. Pedikűrszalonom:
Gödöllő, a buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig.
Szombat: 8-12 óráig. Bejelentkezés.: 20/532-7275.

* Nyugdíjas kertész vállal fa- és szőlőmetszést, téli lemosóperme-
tezést, egyéb kerti munkát, éves kertgondozást. Tel.: 30/9770-593.

* Exkluzív térburkolat és kandallóépítés. Tel.: 20/2370-149,
20/2288-978.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncél-
szekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30)
9593-804.

* Szobafestés-mázolás, tapétázás. Dryvit rendszer kialakítása,
díszítő munkák, laminált padlózás, precíz munka korrekt áron. Tel.:
70/338-3639, 30/664-6244.

OKTATÁS

* TOP-TAN: Angol Pre-Intermediate tanfolyam szerdán 18.00-
20.15-ig, Pitman nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15. Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó - üzletvezető OKJ-
s intenzív képzések indulnak kedvező részletfizetéssel Veresegy-
házon. Tel.: 06/30-8577-300.

* ANGOL! Kiscsoportos vagy egyéni órák. Üzleti angol. Nyelvvizs-
ga felkészítés. Tel.: 414-297 vagy 30/9909-346.

* Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.

* Egyéni angol és orosz oktatás igényeseknek. Tel.: 412-967.

* Magánénekoktatás. Tel.: 20/974-5205.

* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683, vagy 30/380-2608. 

* Francia nyelv tanítása, korrepetálása, érettségire felkészítés.
Tel.: 20/5633-806.

ADÁS-VÉTEL

* Régi faragott női íróasztalt vagy szekretert vennék, rossz ál-
lapotban is. Tel.: 30/971-7337.

* Sarok - ülőgarnitúra, ággyá nyitható, ágyneműtartós, fotellal,
bordó színben, megkímélt állapotban eladó. I.ár: 50 eFt. Érd.:
30/532-9793.

* Megkímélt állapotban Rattan ülőgarnitúra eladó, helyhiány mi-
att. (Kettes, két egyes + asztal.) Érd.: 30/746-7369.

* Eladók: új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, női Tico
karóra (3 ezer Ft), kvarclámpa (4 ezer Ft), Sigma típusú asztali
elektromos számológép (5 ezer Ft), 3/4-es, 164/44-es női, barna
prémes télikabát (15 ezer Ft), 3/4-es 38-as méretű női barna,
átmeneti bőrkabát (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309

* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó granulá-
tum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel. Tel.:
30/292-3580

* Eladók: asztali lámpák (500-1500 Ft/db), fehér kerámia kéz-
mosókagyló (1 ezer Ft), egyégős, piros csillár (1 ezer Ft), fafűrész
(500 Ft), 750 W-os porszívómotor (1 ezer Ft), kerti ásó nyéllel (1
ezer Ft), 160 db 350 x 30 x 22 mm-es tölgy parketta lap (1500
Ft), 2 gurnis, 2,4 m-es fém függönykarnis (1 ezer Ft), 1 db 4,5 x
9,5 x 470 cm-es padló (1500 Ft). Tel.: (20) 358-5309.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer Ft),
Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun belsőgumi
(500 Ft). Tel.: (20/358-5309).

* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó. Tel.: 06-
209-390-824.

* Ford Fiesta 1.1-es, benzines, 1986-os megkímélt állapotban,
garázsban tartott, rádiómagnóval eladó. Tel.: 20/424-8180.

* 1998-as évi Opel Astra 1.4 GL 16V garázsból eladó. Első tulaj-
donos, klíma, ködlámpa, elektromos fűthető tükrök. Tel.: 30/210-
3402.

* Eladó 1983-as 1.1-es VW Polo Combi, műszaki érv. 2006. au-
gusztusig. I.ár: 200.000 Ft. Érd.: 70/272-9668.

EGYÉB

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.

* Gyulán márc. 29-től ápr. 4-ig a Hőforrás Üdülőszövetkezetben
üdülési időpont olcsón eladó. Felszerelt konyha, fürdőszoba, tv,
kezelések helyben. Tel.: 28/411-429, 20/3287-416.

* Idős úrra és hölgyre ápolást vállalok, takaritással, mosással
és vasalással. 8-16-óráig. Tel:403-586.

A harcmûvészetek manapság virágkorukat élik
Magyarországon. A legtöbb városban többféle
stílust is kipróbálhatnak az érdeklõdõk.
Miért kezd el valaki harcmûvészetet tanulni?
Többféle oka lehet. Az emberek egy része szeretné
megvédeni magát, egy másik része az önbizalmát
szeretné növelni, vannak olyanok is, akik kikapc-
solódásképpen ûzik, és vannak olyanok, akik
egyszerûen csak ügyesedni szeretnének. Általános
tévhit, hogy akik harcmûvészetet tanulnak azok
vagy agresszívek, vagy azzá válnak. Ez az elgon-
dolás téves, kevés az olyan ember, aki azért tanul
harcmûvészetet, mert meg akar verni valakit.
A harcmûvészetek egyik ága, a kung-fu rendkívül
ismert, ugyanakkor jelentése már kevésbé. Akung-
fu szó jelentése, a kemény munka, vagy valamiben
való jártasság. A valamiben való jártasságot átvitt
értelemben is lehet használni, nemcsak a har-
cmûvészetben, tágabb megközelítésben a szak-
mákban való jártasságra is lehet értelmezni.
Miért éppen kemény munka? A harcmûvészetek-
ben, csakúgy mint az élet egyéb területein, igazi
tartós eredményt csak kemény munkával lehet
elérni. Ügyeskedéssel, kiskapukkal nagy sikereket
lehet elérni, de nem biztos, hogy ezek a sikerek
hosszú életûek, tartósak lesznek. Aki harcmûvészet
mûvelésére adja a fejét, annak nemcsak testben,
hanem lélekben is fejlõdni kell. A testi fejlõdés
törvényszerû, ha valaki sokáig végzi ugyanazokat
a mozdulatokat, elõbb-utóbb tökéletesen fogja
végrehajtani. De a lelkierõ, a szellemi - és nem
fizikai - kitartás fejlesztése ugyanolyan fontos.
Hiába ügyes, tehetséges valaki fizikailag, ha lelki-
leg nem erõsíti magát, el fog maradni az
edzésekrõl, tehetsége kárba vész. A lelkierõ meg-
méretése ott kezdõdik, hogy az illetõ milyen sûrûn
látogatja az edzõtermet. Az edzések kialakítanak
egy életritmust, ami a napi tevékenységen felül tar-
talmaz bizonyos rendszeres, kötött programot, az
edzést. Alelkierõ ott mutatkozik meg, hogy betart-
ja-e vagy nem tartja be a tanuló ezt az életritmust.
Ha fáradt fizikailag vagy szellemileg, és azt mond-
ja, hogy ma nem megyek edzésre, majd
legközelebb, egy csatát el is vesztett. Ha sok csatát

elveszít, késõbb elveszíti a háborút is, abbahagyja
a harcmûvészet tanulását, hisz havi egy-két alka-
lom semmire sem elég, ezt könnyû bárkinek beis-
mernie.
Hogyan lehet fejleszteni a lelkierõt? Úgy, hogy azt
mondjuk: fáradt vagyok, nehéz napom volt, de erõt
veszek magamon, és elmegyek a tréningre. Minél
többször mond ellent az ösztön parancsának, az
akaraterõ annál jobban erõsödik. Ezt jelképezi a
kung-fu szellemisége, a kemény munka,
felülemelkedni a test parancsain, felülbírálni az
ösztönöket, hogy a szellem uralkodjon a test felett,
és ne a test a szellem felett.
Az akaraterõn felül van még egy lelki tulajdonság,
a koncentrációs készség, ami fontos a har-
cmûvészetek gyakorlásához. A legtöbb gyakorlat
elmélyült koncentráció igényel, ha másért nem
azért, hát azért, hogy véletlenül se essen kár a
gyakorlópartnerben. A mozdulatok pontos,
tökéletes kivitelezéséhez szükség van megfelelõ
koncentrációra. A koncentrációhoz ugyanakkor
akaraterõ szükséges, mivel a koncentrációt fenn is
kell tartani, ami hosszabb idõn keresztül egyre
nagyobb nehézséget okoz.
Összességében elmondható, hogy a har-
cmûvészetek gyakorlása inkább lelki, mint
fizikai képességeket igényel. Ha valaki elég
kitartó, a hosszú gyakorlás úgyis meghozza
az eredményt, míg hiába tehetséges valaki,
ha nem gyakorol eleget.
Az akaraterõ és koncentrációs képesség ter-
mészetesen nemcsak a harcmûvészetekben
fontos. Ezek olyan képességek, amelyek az
élet bármely területén kamatoztathatóak,
munkában, tanulásban. Az edzõtermekben
szerzett tudást - mind a fizikait, mind a
szellemit - tehát nemcsak az edzõteremben
lehet felhasználni, hanem az életben is.

Hohl Ferenc - II. mesterfokozat
Wing Tsun Kung-Fu instruktor, sportoktató

Edzések az egyetemi sportcsarnokban, szerda-
csütörtök 19.00-20.30-ig. Elérhetõségek:30-
352-2014, hohl.ferenc@netgo.hu

A kemény munka szerepe a harcművészetekben
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MÁRCIUS 18.
Diákolimpia–Kézilabda IV.kcs. fiú-
lány 14 óra, Hajós
Diákolimpia–Röplabda IV.kcs. fiú 9
óra, Hajós
Diákolimpia–Kosárlabda IV. kcs. fiú 9
óra, Monor
Diákolimpia–Nagypályás foci IV. kcs.
GEAC, 14 óra
Diákolimpia–Kosárlabda III. kcs. lány
13 óra, Szt. Imre Ált. Isk.
MÁRCIUS 20.
Március 15. kupa, 9 óra, GEAC sala-
kos pályái
MÁRCIUS 21.
Futsal NB II.: Fáklya SE–Gödöllő, 20
óra, Törökszentmiklós
MÁRCIUS 22. 
NAP mezei futás, 10 óra, repülőtér

Heti sport

ORSZÁGOS FEDETTPÁLYÁS JUNIOR- ÉS
IFJÚSÁGI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁG

Erdélyi Zsófia és Szekeres Zsolt két-két baj-
nokságot nyert. A GEAC a szokottnál kisebb,
de igen eredményes csapattal vett részt a ver-
senyen. 
Erdélyi Zsófia nem csak megvédte bajnoki cí-
mét, de játszi könnyedséggel verte a mezõnyt
mindkét számban (1500-300 méter). Szekeres
Zsolt rúdugró elsõsége várható volt. A gátfutó
gyõzelme és kiváló ideje nagy bravúrnak szá-
mít.

Vágó Mónika 60 m-en második, Korányi
Gergõ 3000 m-en bronz érmes, míg a rúdugrók
közül Gönczi Krisztina második, Várszegi Ta-
más és Szörényi Tamás negyedik-negyedik he-

lyet szerzett. A téli dobó bajnokságban Somo-
gyi Gergõ a 8. helyen végzett.

PEST MEGYE SERDÜLŐ FEDETT-PÁLYÁS
BAJNOKSÁGA

GEAC versenyzõk eredményei:
'92-es Lányok:
Kisgergely Viktória 1. 60 m, 2. távol; Kalmár
Tímea 1. 800 m., 2. 60 m gát; Bartók Alexandra
3. 60 m gát és távol; Kurnecz Anna 1. súly, 2.
magas; Palánkai Bea 1. rúd és 60 m gát
Fiúk:
Deák-Nagy Marcel 1. 60 m. és 60 m gát; Pintér
Tamás 1. Rúd,
'91-es Lányok:
Jilly Krisztina 1. rúd; Földi Alexandra 3. Rúd 

Fiúk:
Gajdácsi András 1. rúd, 2. magas; Horváth Bá-
lint 2. 800 m; Silye Máté 3. távol;
'90-es Lányok: 
Tóth Viola 2. Rúd
Fiúk:
Kovács Gábor 1. 800 m; Czindrity Attila 1.
3000 m; Csikós Gergõ 2. 60 m és távol
4x1 körös váltó
Lányok:
1. GEAC A: Nádas K., Tóth E., Tóth V., Kis-
gergely V.
2. GEAC B: Bartók A., Kalmár T., Czindrity R.,
Palánkai B.
3. GEAC C: Sallai D., Somfai N., Jilly K., Földi
A.
Fiúk:
1. GEAC A: Kovács G., Csikós G., Dékány J.,
Silye M.
2. GEAC B: Barkóczi Á., Deák-Nagy M., Góly
B., Gajdácsi A.

Benkő Ákos

Atlétika

Erdélyi és Szekeres duplája

Könyvbemutatónak adott helyet a Ham-
vay Kávézó március 13-án. A Lokálpat-
rióta Klub által útjára indított „lokálpat-
rióta estek“ sorozat újabb állomása-
ként, ha nem is este, de teadélutáni idő-
ben, s hangulatban mutatta be dr. Géczi
István, a Ferencváros és a magyar lab-
darúgó-válogatott egykori kapusa „Fél-
ezerszer a Fradiért“ című könyvét. A
hatvanadik életévét is elhagyó kiváló
sportoló és pedagógus nagy szeretettel
beszélt egykori sikereiről, s válaszolt az
őt sokszor döbbenten hallgató publi-
kumnak. A polgármester által megven-
dégelt érdeklődők kellemes két órát töl-

töttek el a helyszínen. A program végén
a szerző dedikálta könyvét.                         -zep-

Lokálpatrióta könyvbemutató

Géczi István Gödöllőn
Vasárnap befejeződött a Nádas-kupa,
valamint a Nosztalgia kupa január kö-
zepe óta tartó küzdelem sorozata,
melynek során 155 mérkőzést játszot-
tak a csapatok. A Nádas-kupában a
végső fináléban a Jobb FC. és a Viktória
csapatai kerültek szembe egymással.

A Nádas Kupa végeredménye:

1. Viktória, 2. Móres FC, 3. Jobb FC.
A torna legjobb játékosának járó díjat Sztriskó

István (Móres FC) vehette át.A torna gólkirálya
18 góllal Voina Gábor (Viktória) játékosa lett.
A torna legjobb kapusának Bobos Tamást (Jobb
FC) választotta a versenybíróság.

A kupát, valamint a jutalmakat, érmeket, lab-
dákat dr. Gémesi György polgármester, dr.
Fenyvesi Máté és dr. Géczi István adta át.

A Nosztalgia Kupában benevezett 11 csapat
közül a végsõ gyõztes a Kerepes öregfiúk csapa-
ta lett. Második helyen a veresegyházi Plussz
csapata végzett, míg a bronzérmet a GLC öreg-
fiúk csapata nyerte meg.

A Viktóriánál és a Kerepesnél a kupa

Véget értek a versenyek

Vasárnap a Nádas- és a Nosztalgia Kupa mérkőzési között megmérkőzött egy-
mással a Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a Parlament válogatottja. A mérkőzé-
sen szoros csatában a hazaiak bizonyultak jobbnak, 3:2 -re verték a gödöllőiek a
parlamenti csapatot.                                                                                                                         Fotó: -pl-

Géczi István dedikál

Március 13-án a városházán ünnepé-
lyes keretek között nyílt meg a nem-
zetközi fair-play vándorkiállítás. A bu-
dapesti Sportmúzeum gyűjteménye,
amely az eddig nemzetközi fair-play dí-
jazásban részesített magyar sportoló-
kat, csapatokat, egyesületeket és szö-
vetségeket mutatja be 29 fotóból áll. 

Joggal lehetünk büszkék a kiállítás alanyaira,
akik nem kis tetteket végrehajtva, sportszerû
cselekedeteikkel vagy életmûvükkel vívták ki a
nem mindennapi elismerést és mutatnak példát
az õket követõ generációknak. A díj elnyerésé-
nek okairól minden fotó mellett pár mondat ad
magyarázatot, kiegészítve a sportpályafutások-
kal és legfontosabb eredményekkel. A megnyi-
tó vendége volt a legutóbbi díjazott, Németh
Károly válogatott asztaliteniszezõ is, aki 2003-
ban részesült az elismerésben. Akkor a magyar
bajnoki döntõt játszotta Demeter Lehel ellen, aki
a mérkõzéslabdánál leheletfinom csuszát ütött.
Ezt azonban sem õ, sem a versenybíró nem vette

észre. Németh Károly viszont igen, s nyomban
jelezte is ezt – elveszítve ezzel a magyar baj-
nokságot. 
A kiállítás megtekinthetõ március 30-ig a vá-
rosházán minden munkanapon 8-16 óráig.

Versenyezni tisztességgel

Fair-play kiállítás

Géczi István és Németh Károly

Futsal Magyar Kupa 2004-2005, mérkõzés a leg-
jobb nyolc közé jutásért. Ellenfél a tavalyi bajnok
és kupagyõztes Csömör. A Bikák elsõ igazán ko-
moly kihívása idén! A Csömörön megrendezésre
került elsõ mérkõzés elõtt, utánpótlás csapataink
mérték össze erejüket, s az állandó nagy rivális
csömöri U21-t sikerült legyõznie a Kisbikáknak
4:3 arányban. Jó hangolás a nagymeccs elõtt.

Az elsõ félidõ egyenlõ erõk küzdelmét hozta. A
csapatok óvatosak voltak, nagy kockázatot nem
vállaltak. Ajátékrész elsõ felében a házigazda, míg
a vége felé a Bikák alakítottak ki helyzeteket. Aki-
hagyhatatlant is kihagytuk. Ez 4 db 100%-os zic-
cer képében öltött testet. Attól féltünk, hogy a foci
örök törvénye alapján ez majd megbosszulja ma-
gát. A második játékrészben aztán felpörögtek az

események. A harmadik percben a Rubeola jutott
vezetéshez, amit Tóth Szabi gyönyörû egyéni ak-
ció után egalizált. Majd újabb csömöri gól és újabb
válasz a részünkrõl, ezúttal Madarász Jani volt
eredményes, majd Lódi Tomi borította fel a bevált
forgatókönyvet, s nem várt újabb ellengól, hanem
elfutott a bal oldalon, s igen éles szögbõl szemtele-
nül, s egyben pazarul gurított a kissé rosszul kijövõ
Berecz hálóõr kapujába. Ezek után nem kedvünkre
valók történtek. Jelesül csömöri gólok, válasz nél-
kül. Három gólt kaptunk rövid idõn belül, s az utol-
só – egy hatméteres büntetõ – kissé vitatható kö-
rülmények közt született. Mármint az oka volt az.
Gyurcsányi esett keresztül (az addigra bokasérü-
lést szenvedett, de Molnár Dini betegsége miatt le
nem cserélhetõ) kapusunkon, Tóth Gyuszin a hato-

son belül, Török játékvezetõ büntetõt ítélt, pedig a
csömöri játékos szerint sem volt az. Alényeg, hogy
kétgólos hátrányból várjuk a visszavágót.

Azért egy dolgot roppant fontos kiemelni. A
Gödöllõ (még) másodosztályú csapata, a tavalyi
bajnok és kupagyõztes Rubeola FC Csömör csapa-
ta ellen idegenben csupán kétgólos vereséget szen-
vedett, s minden esélye megvan arra, hogy a már-
cius 25-én megrendezésre kerülõ visszavágón ki-
vívja a továbbjutást a legjobb nyolc közé. Ott meg
már…

Visszavágó: március 25., 20 óra, SZIE Sportcsar-
nok

-luis-

Teremlabdarúgás

Az igazi megmérettetés (I.)

Győzött a Gödöllő

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

Rubeola FC Csömör – Gödöllõi Futsal Klub 
5:3 (0:0)

GFK: Tóth Gy. – Szente, Simonyi, Vígh, Kiss, –
Tóth Sz., Madarász, Baranyai, Lódi, – Sávio,
Jackes Gil. Edzõ: Nahóczki Attila
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UGYAN!

ZAMBIA

AUTÓJELE

KIEJTETT

BETÛ

NORVÉG

AUTÓJEL

KEREK

SZÁM B H

KICSINYÍTÕ

KÕVÁRBAN
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Tóth Árpád: Március

Beküldési határidő: március 24.

A 8. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Aki sokat akar enni, az egyék keveset; hogy
hosszabb ideig éljen. És így sokat ehet.“

A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os utalvá-
nyát nyerték: 
Tóth Gáborné, József Attila u. 30., Dömsödy
Erika, Sztelek D. u. 8.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõ-
adására, 2 fõ részére belépõt nyert: 
Bodrogi László, Akácfa u. 53.

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: 
Radnóti Eszter, Holló u. 2.

A Trafo Club belépõjét nyerték:
Ocskai Zoltán, Ibolya u. 84., Magyar
Szilárd, Szent János u. 32.

**
A március 31-i lapszám

LAPZÁRTÁJALAPZÁRTÁJA

MÁRCIUSMÁRCIUS
2525,

PÉNTEK 13.30.
**

Lapzártánk után tartja soron követke-
ző ülését Gödöllő városának képviselő-
testülete. A csütörtöki ülésnapon több
hosszú távra szóló döntést kell meg-
hozniuk a képviselőknek.

Véleményüket kell adniuk Tóth Csabának,
városunk leendõ rendõrkapitányának kine-
vezéséhez és határozniuk kell arról is, ki ve-
zesse a következõ esztendõkben a városi mo-
zit. 
Több szerzõdés is a képviselõk elé kerül a
csütörtöki ülésen, többek között az önkor-
mányzat és a Kalória Kht., valamint a VÜSZI
Kht. és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

között létrejött szerzõdésekrõl tárgyalnak.
Várhatóan módosítják a vásárokról szóló ön-
kormányzati rendeletet és megválasztják a
VÜSZI Kht. felügyelõ bizottságát. 

Az ülésen sor kerül a kiemelt célok meg-
határozására a városi tûzoltóság részére, dön-
tés születik többek között a Lagúna üzletház
hasznosításáról  és a lakásalapból származó
bevételek csapadékvíz elvezetési feladatokra
történõ felhasználásáról. 

Beszámolót hallgatnak meg a városatyák
és városanyák a 2004. évi költségvetések el-
lenõrzési tapasztalatairól és döntenek az ez-
évi összesített közbeszerzési tervekrõl is.

-jj-

Képviselő-testületi előzetes

Hosszú távra szóló döntések


