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Mégsem maradnak el a koncertek

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Másfél héttel azután, hogy a Gödöllői
Királyi Kastélyban bejelentették, a
Tavaszi Fesztivál gödöllői koncertjei
pénz hiányában elmaradnak, Körösvölgyi Lászó, a kastély kht. igazgatója jó hírekről számolt be lapunknak.
Az igazgató elmondta, hogy a fellépő
művészek, miután értesültek a kastélyban kialakult pénzügyi helyzetről, támogatásukról biztosították, és
ennek jeléül felajánlották, hogy a
meghirdetett programokat megtartják, ezzel is támogatva nem csak a
magyar kultúrát, hanem a gödöllői
királyi kastélyt is. A fesztiválon fellépő művészek közül többen – Kállay
Gábor, Kállay Katalin, Kállay Ágnes,
Csáki András, Hajnóczy Júlia, Vígh
Andrea, Vásáry Tamás, az Ewald Rézfúvós Quintett, Ránki Dezső és Klukon Edit, valamint a Jakobi Koncert –
már nem egyszer felléptek a kastélyban, Seres Dóra és Tunyogi Henriett
pedig most fog bemutatkozni a gödöllői közönségnek.

Fotó: Tatár Attila

Tavaszi jótékonysági fesztivál

Új kiállítás a múzeumban (4. oldal)
„…a néptelen teremben megjelennek a
hajdani mûvésztelep tagjainak szellemalakjai, most újra találkozhatnak mindazzal, ami
elsõdlegesen arra ösztönözte õket, hogy egymáshoz csatlakozzanak. Aminek a talaján kihajtott mûvészetük, kialakult jellegzetes stílusuk. A magyar népi kultúra virágzó szakaszában indultak el a magyar vidékre, tárgyakat gyûjteni, de még inkább megörökíteni
azt, amit látnak…“
Több mint egy tucatnyi világszerte ismert magyar művész támogatja a királyi kastélyt.
A két kis képben: Klukon Edit és Vásáry Tamás

Keresztény kulturális összefogás

Meghívó

Ökumenikus színház
Három gödöllői keresztény gyülekezet – a Baptista, az Evangéliumi
keresztény és a Pünkösdi gyülekezet – a meglévő korábbi ökumenikus kapcsolatokra építve közösen szeretné előmozdítani a városi
keresztény kulturális lehetőségek
bővítését.
Az elgondolás elõzménye a Timóteus Társaság által 2002 õszén, a város négy oktatási-kulturális pontján (a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ színházterme, a Városi Filmszínház, Szent István Egyetem,
Damjanich János Általános Iskola), a gö-

Hulladékgazdálkodás (2. oldal)
„A már 44 települést tömörítõ Észak-kelet
Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás közgyûlése február végén fogadta
el az egy új lerakó építése helyett a térségében már mûködõ lerakókra alapozó új modellt, amely egyben – a gyûjtési és kezelési
technológia módosítása révén – tovább csökkenti a valódi szemét, az újra már nem hasznosít-ható hulladék lerakásának mennyiségét.“

döllõi egyházközségek összefogásában
megrendezett háromnapos filmvetítéssorozat, amelynek „A nagy találkozás“ volt
a címe.
Felhasználva az akkor megszerzett értékes tapasztalatokat, 2004. március 22. és
24. között (hétfõn, kedden és szerdán este) adják elõ a „Menny kapuja – Pokol
lángjai“ címû, evangéliumi ihletésû színdarabot a három gyülekezetbõl megalakuló amatõr színjátszó csoport közremûködésével, a mûvelõdési ház színháztermében.
(d.z.)

A Koronás Könyv Klub sok szeretettel
vár minden érdeklõdõt
a március 18-án, 18.30-kor
kezdõdõ estre, amelynek vendége
Tolcsvay Béla énekmondó lesz.
Helyszín: Gödöllõ, Kossuth L. u. 10.
Elõzetes: a március 15-ei héten íróolvasó találkozóra kerül sor, ahol Gönczy
Tamás mutatja be Nimrud gyûrûje címû
könyvét.

Bábos találkozó Besnyõn (9. oldal)
„Az Isten utánzása, imitatio Dei, amire
most vállalkoztak: hogy az élettelen anyagba, a rongyba, a fába, a papírba és még sok
másba életet leheljenek. Ehhez megfelelõ
alázat és élõ hit kell. Azért jöttek ide, hogy az
Úr áldását kérjék szándékukhoz. S mivel a
szentségtõl a vidámság csöppet sem áll meszsze.“
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Megállapodásra készül Gödöllő és Kerepes

1 százalék

Hulladékgazdálkodási társulás
Gödöllő és Kerepes szoros
együttműködését igényli az
észak-kelet Pest megyei regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása,
s erre kész a két település
önkormányzata, hallhattuk
Gémesi György és Bók Károly polgármester múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján.

nyezetvédelmi minisztérium szakmai
szempontjainak.
Rövid idõn belül
azonban még tisztázni kell a társulás
jogi és pénzügyi
helyzetét. Véleménye szerint a társulás meg tud majd
állapodni a szakmai
befektetõ
ASA
Az Észak-kelet Pest Megyei RegiHungaria Kft-vel
onális Hulladékgazdálkodási és
arról, hogy miként
Környezetvédelmi Önkormányzati
ismeri el a multinaTársulás e heti elnökségi ülésére
cionális vállalat edremélhetõen már beterjeszthetik a
digi munkáját, szekét település együttmûködési megrepvállalását
az
állapodását. Mint ismeretes, az euüzemeltetetésben.
rópai uniós támogatást elnyert
Bók Károly kérprogram keretében a nógrádmarcadésre válaszolva
li és a Gödöllõ tulajdonában lévõ,
azt a tájékoztatást
Kerepes közigazgatási területén eladta, hogy a göhelyezkedõ városi lerakótelep bõvítésével és egy dunántúli létesít- Bók Károly (balra), Kerepes és Gémesi György, Gödöllő polgármestere d ö l l õ i - k e r e p e s i
lerakó
bõvítése,
mény igénybe vételével oldanák
meg száz település mintegy 300 ezer lás közgyûlése február végén fogadta el az regionálissá fejlesztése a települések forlakosa válogatottan gyûjtött és újra már egy új lerakó építése helyett a térségében galmának növekedését semmiféle formánem hasznosítható hulladékának elhelye- már mûködõ lerakókra alapozó új modellt, ban nem érinti. Gémesi György hozzázését.
amely egyben – a gyûjtési és kezelési tette: a beruházás várhatóan 2007-ben feA jövõben – a két település egymásra technológia módosítása révén – tovább jezõdik be. Addigra elkészül az M0-s körutaltságát és együttmûködési készségét csökkenti a valódi szemét, az újra már gyûrû gödöllõi összekötése az M3-as aukifejezve – Gödöllõ-Kerepes projektként nem hasznosítható hulladék lerakásának tópályával, valamint a Gödöllõt elkerülõ
út elsõ szakasza, amelyek révén a lerakóemlítik majd a regionális hulladékgazdál- mennyiségét.
kodási rendszer eme lerakóját. A már 44
Gémesi György, a társulás elnöke a sajtó- telepet lakott területen kívül lehet majd
települést tömörítõ Észak-kelet Pest Me- tájékoztatón elmondta, a módosított elkép- megközelíteni.
ij
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási és zelés megfelel a települések igényeinek, a táFotó: a szerző
Környezetvédelmi Önkormányzati Társu- mogató Európai Unió elvárásainak és a kör-

Köszönjük hûséges olvasóinknak, hogy

A civilek két és félmillió forintra pályázhatnak

Gödöllői átkötés

Támogatottak listája
A város idei költségvetéséből 721 millió
forint jut különböző támogatásokra.
Ebből 603 millió forint az önkormányzati alapítású társaságokat illeti üzleti
tervük alapján. A civil szervezetek nagyobb részének az idén is pályázni kell
a támogatásra – az erre szolgáló keret
2,5 millió forint –, míg mások meghatározott összeggel szerepelnek a büdzsében.
A városi közétkeztetést bonyolító Kalória Kht.
támogatása 176,4 millió forint, amely tartalmazza az ügyvezetõ prémiumát és 12 milliós
összegû eszközbeszerzést. A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht. támogatása 84,5 millió
forint, amely magába foglalja az értékcsökkenési leírást ellentételezõ 5,6 millió forint beruházási forrást. A VÜSZI Kht. támogatása 341,5
millió forint. Ebbõl a pénzbõl 60,5 milliót fordít
a társaság útjavítására, míg 15 milliót az egyetemi strand medencéjének újracsempézésére.
A helyi tömegközlekedés jelenlegi szinten
tartása érdekében a Volánbusz Rt. a tavalyival
megegyezõ, 35 millió forint támogatást kap
veszteségeinek ellentételezésére.
Az önkormányzat 2 millió forinttal támogatja a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatot, 5 millióval a Tormay Egészségügyi
Közalapítványt, 1,5-1,5 millióval a Segítség
Közalapítványt, a FUT Alapítványt és a Gödöllõi Sport Alapítványt. A Gödöllõi Egyetemi
Atlétikai Club szakosztálya 4,5, a Gödöllõi Kézilabda Club 1,5, a Pelikán Futball Club Gödöl-
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lõ 2, a Gödöllõi Góliát Diáksport Egyesület 1,
az Architekton Gödöllõi Röplabda Club 4,5, a
Gödöllõi Egyetemi Atlétikai Club Vívószakosztálya 4,5 millió forint támogatást kap az
idén.
A Gödöllõ Táncegyüttesért Alapítvány támogatása 9 millió forint. A 200 tagú táncegyüttes eredményes, kiemelkedõ színvonalú néptáncoktatást és hagyományápolást folytat,
ugyanakkor mûvészeti produkciókat ad elõ,
táncszínházi tevékenységet végez. A Gödöllõi
Városi Szimfonikus Zenekar 7 millió forintos
támogatásban részesül. Aközel 80 fõs zenekar a
város büszkesége, a helyi kulturális és zenemûvészeti élet egyik legjelentõsebb képviselõje. A
Gödöllõi Városi Fúvószenekar Ad Libitum
Alapítványa 2,3 millió forintot kap. A Gödöllõ
Kultúrájáért Díjjal kitüntetett és arany oklevéllel minõsített mûvészeti csoport az idén Belgiumba készül. A Cavaletta Mûvészeti Egyesület
a Millennium évében tûnt fel Gödöllõ mûvészeti életében. Zenei kórusmûvek és oratóriumok bemutatásával vívták ki a nagyközönség
elismerését. Idei támogatásuk 1,1 millió forint.
A Gödöllõi Fiatal Mûvészek Egyesülete 500
ezer forintos támogatást kap. Az 1998-ban alakult egyesület a tavasszal az István a király
rockoperát mutatja be. A Gödöllõi Vegyeskar
Artesz Kórus Alapítványa 600 ezer forintos támogatásban részesül. A több mint 30 éves kórus
terveiben kiskörzeti kórustalálkozó és erdélyi
koncert is szerepel. Az Éjfél Alternatív Színházi
Mûhely stúdiószínház. A 25-30 fõs diák- és a
10-15 fõs felnõtt fiatal csoport most újabb di-

ákcsoport indításával bõvült. Támogatásuk 150
ezer forint. A Körszínpad Színházi Egyesület is
150 ezer forintot kap. A 2001-ben alapított
egyesület prózai színdarabok bemutatását és a
fiatalok színészmesterséggel történõ megismertetését tûzte ki céljául. A Continuo Gödöllõi
Alapítvány az Arpeggió Gitárzenekar mûködését segíti és 400 ezer forintot kap az önkormányzattól. A zenekar az idén Svédországban
30 ország nemzetközi fesztiválján képviseli
Gödöllõt. A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány 4 millió forintos támogatásban részesül.
Az 1998-ban alakult közalapítvány egyik fõ
funkciójának tekinti az iparmûvészeti kiállítások szervezését. Második célja a mûhelymunka
megteremtése a textilmûvészet, a gobelin, a kerámia, az alkalmazott grafika, az ötvösmûvészet és az üvegmûvészet területén. Harmadik
dimenzióként oktatást folytat.
Az iskolai névadók tiszteletére rendezett
megemlékezések, versenyek lebonyolítására
800 ezer forint használható fel. A hagyományos rendezvények mellett idén a Hajós Alfréd
Általános Iskolában és a Frédéric Chopin Zeneiskolában lesz jubileumi évforduló. A gyerekek
nyári üdültetésében, táboroztatásában részt vevõ pedagógusok munkájának elismerésére 2
milliós tiszteletdíj fordítható.
A Gödöllõi Polgárõr Egyesület egymillió, a
Helyközi Értékvédõ Polgárõr Egyesület félmillió forintos támogatásban részesül.
A nem önkormányzati iskolák támogatására
13 millió forint jut. A Premontrei Szent Norbert
Gimnázium 4, a Gödöllõi Református Líceum
3, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5, a
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény egymillió forintos támogatást kap.
L.T.

az elmúlt esztendõben többször is támogatták lapunkat az emeltdíjas telefonszám hívásával, valamint annak a csekknek a befizetésével, amelyet néhány hónapja lapunkban helyeztünk el. A 2003as esztendõben – mely újságunk közel
12 éves történetében az elsõ volt, hogy
kizárólag saját bevételeinkre támaszkodhattunk – nagy segítséget jelentett számunkra az önök által nyújtott támogatás,
amelyre a jövõben is szeretnénk számítani, mert lapunknak továbbra is önfenntartónak kell lennie. Annak érdekében,
hogy a jövõben is minden héten eljuttathassuk önökhöz a legfrissebb híreket,
a közeljövõben ismét elhelyezünk egy
csekket az egyik számban. Addig is arra
kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák a
Gödöllõi Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítványt, s ezáltal lapunkat. Adószám:
18101962-1-13. Támogatásukat elõre is
köszönjük!
Gödöllői Szolgálat munkatársai

D változat
Gödöllõ képviselõ-testülete az M0-s körgyûrût az M3-as autópályával összekötõ M31-es
sztráda Gödöllõ határára kidolgozott „D“
nyomvonal változatát fogadta el és javasolja
megépítésre a Nemzeti Autópálya Rt-nek.
A körgyûrût és az M3-ast Nagytarcsa és
Gödöllõ között összekötõ út létesítésének
gondolata 1997-ben vetõdött fel. A gödöllõi
átkötés tehermentesíti az M0-s észak-keleti
szektorát a térségi forgalomtól, és gyorsabb
kapcsolatot nyújt az V-ös európai közlekedési folyosó számára, amely az M7-M3 autópályák vonalán vezet át.
Több tanulmánytervet készítettek a gödöllõi átkötés lehetséges kialakítására. Kiderült,
ezt reális mûszaki és környezetvédelmi feltételek mellett csak a várostól nyugatra lehet
megvalósítani. A testület többször foglalkozott a kidolgozott útvonalváltozatokkal és
véleményt is nyilvánított azokról.
A kialakult C és D változat is összhangban
van a város településszerkezeti tervével. A C
hátrányai közé tartozik, hogy több, mezõgazdasági területen felépített, magántulajdonban
lévõ gazdasági épületet érint, míg a D erdõterületeket metsz. A Környezetvédelmi Felügyelõség mindkét nyomvonal változatra kiadta a környezetvédelmi engedélyt.
A Nemzeti Autópálya Rt. jövõre kezdi el
az M31-es építését és legkésõbb 2007-ben
forgalomba kívánja helyezni. Az elõkészítés
gyorsítása érdekében a társaság az önkormányzat állásfoglalását kérte a nyomvonalváltozatokról.

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság.
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Beszélgetés Dick Zsuzsannával

– Az önök munkája rendkívül összetett. Ki
lehet emelni, hogy milyen problémával küzdõk kerülnek önökhöz? Vannak jellemzõ esetek?
– Úgy fogalmaznék, a mi munkánk nyomozó munka. Sosem tudjuk, mit találunk,
amikor egy-egy pácienssel elkezdünk dolgozni. Szándékosan nem mondom, hogy
gyermekkel dolgozunk, mert igaz egészen
kicsikkel is találkozunk, de végzünk családterápiát is, amikor felnõttekkel, szülõkkel,
esetleg nagyszülõkkel kerülünk kapcsolatba.
Egyébként kor szerint 0-18 éves kor közötti
fiatalokkal foglalkozunk. A legkisebbeknél
(0-3 évig) általában tanácsadást folytatunk a
fejlõdésben valamiért eltérõ gyermekek szüleinek. De ha például egy gyermeknél három
éves korig nem alakul ki a szobatisztaság,

akkor elképzelhetõ, hogy annak pszichés
okai vannak. Hogy mi, arra most ne térjünk
ki, mert ez már nagyon összetett dolog. Persze vannak, akiknél kiderülhet, hogy az értelmi fejlõdésben akadályoztatás van, ez késõbb az iskolában, a tanulásban jelenthet
problémát. Az iskolások közül sokan kerülnek hozzánk magatartási beilleszkedési zavarokkal. Ezek között a gyermekek között
sok a szorongó, aki nem tud feloldódni, s ez
akár komolyabb pszichoszomatikus tünetekhez is vezethet, a másik véglet pedig az
agresszív, impulzív gyermek, az aki miatt
nem lehet tanítani. És persze itt vannak a kamaszok, akik között megjelennek a szex, az
alkohol esetleg a drog okozta problémák.
Évente közel félezer fõt látunk el.
– Hogyan kerülnek kapcsolatba a segítségre szorulókkal?
– Az orvosok és az oktatási intézmények
munkatársai küldik hozzánk azokat, akiknél
úgy érzik, mi tudunk segíteni, de bárki bejelentkezhet telefonon, aki gödöllõi, vagy gödöllõi oktatási intézménybe jár. A bejelentkezést követõen igyekszünk 1-2 héten belüli
idõpontot adni. Mivel reggel nyolc órától
este hatig dolgozunk, így sikerült elérni,
hogy a bekerülési idõ az a fele annak, mint a
legtöbb hasonló intézményben. Arra, sajnos
nincs lehetõségünk, hogy azonnal fogadjunk
bárkit is, mivel minden idõpontunk foglalt,
és nagyon ritka, hogy valaki lemondja a foglalkozást.
– Milyen szakemberekkel dolgoznak?
– Gyermekpszichiáterek és pszichológusok a munkatársaink, akik 1 teljes órát szánnak mindenkire, akivel foglalkoznak. Persze
egy-egy kezelés hossza nem határozható
meg elõre. Van, aki csak egyszer jön hozzánk tanácsadásra, és van, aki akár egy évig
is jár terápiára. Egyéni, család- és csoportterápiára egyaránt van lehetõségünk. Elõfor-

dul, hogy munka közben változtatunk a kezelés menetén, mert olyan információk jutnak a birtokunkba, amelybõl azt szûrjük le,
hogy nem csak a pácienssel, hanem például a
hozzátartozókkal is együtt kell dolgoznunk.
– Melyek a leggyakrabban jelentkezõ
problémák?
– Az iskolai magatartási problémák, a családi – például válásból adódó, illetve az egyszülõs gondok. Nálunk anyagi jellegû problémák nem csapódnak le. Kezdetben vannak,
akik idegenkednek, sõt a szülõk között nem
mindenki együttmûködõ, de amikor rájönnek, hogy valóban segíteni szeretnénk, és
látják ennek az eredményét is, akkor megbékélnek. Sokakat az nyugtat meg, hogy mi
nem vagyunk hatóság, ráadásul titoktartás
terhel bennünket. Innen semmilyen információ nem kerül ki. De vannak velünk kapcsolatban egyéb tévhitek is. Sokan – tévesen –
azt hiszik, hogy ezért fizetni kell. Pedig mindenkit ingyen fogadunk.
– Milyenek a visszajelzések?
– Erre hadd mondjak egy példát. Nemrég
járt nálam egy hölgy, akit még kisgyermekként ismertem meg. Azóta többször is megkeresett, ha gondja volt, most pedig csak
azért jött, hogy bemutassa a barátját. Akik eljönnek hozzánk, általában akkor is kikérik a
véleményünket, ha késõbb, az élet valamely
területén gondjuk akad. Megismernek egy
másfajta probléma megoldási lehetõséget,
mint amivel általában a mindennapokban
találkoznak, és szerencsére élnek is ezzel a
lehetõséggel. Nagy eredmény, hogy az utóbbi években sokat javult a pszichológiai kultúra, és ma már nem néznek ferde szemmel
arra, aki így keres megoldást a problémájára.

ret, amelyek megfelelnek a kastély által
adott színvonalnak,
azaz olyan mûvészeknek adjon fellépési lehetõséget, akik nagy nemzetközi elismertséggel rendelkeznek, vagy éppen kibontakozó tehetségükkel itt kezdenek nagyívû
mûvészi pályájuk kibontakoztatásához.
Az eddigi sikerek fényesen bizonyították
e gyakorlat jogosultságát olyannyira, hogy
nem csak Gödöllõ város zeneileg igényes
közönsége, nemcsak a környezõ települések
mûértõi, hanem a fõváros – egyébként zeneileg elkényeztetett – közönsége is szívesen
rándul ki az egykori üdülõfaluba – ma városba –, hogy a zenéhez méltó környezetben élvezhesse az itt rendezett koncerteket.
Azzal, gondolom, mindenki tisztában van,
hogy II. Grassalkovich Antal nem pénzügyi
sikerintézményként szerepeltette gazdasági
mûveletei között a mûvészetek – így a koncerteket, vagy a színház – költségeit, mert
ahogy akkor, úgy ma sem nyereséges vállalkozás az ilyesmi.
Az eddigiek során évente közel ötven koncertet sikerült megrendeznünk, köztük olyan
világhíresség, mint David Grimal, Vásáry
Tamás, Ránki Dezsõ, Mariann Nordmann, és
még sokan mások, akik nemcsak Gödöllõ
mûértõ közönségét kápráztatták el kivételes
mûvészi adottságaikkal, de egyben rangot is
adtak Gödöllõnek – nemcsak a kastélynak,
de a városnak is.
Ebbõl következik, hogy a koncertek, az

operai elõadásokra kész Barokk Színház mûködtetése – ahogy Ács Tamás helyettes államtitkár fogalmazott – az állam és a város
kötelessége. Kötelessége, mert a nemzeti
kultúránk elidegeníthetetlen része, s ennek
jelentõsége éppen most kiemelten fontos,
amikor májusban az EU részévé válunk.
Éppen elég baj, ha gazdasági okok miatt a
cselédlépcsõn kell besurrannunk, amit nem
illene tovább nehezíteni egy olyan terület elsorvasztásával, amelyben a világ élvonalában vagyunk. Azoknak a mûvészeinknek,
akik nemzeti hírnevünket öregbítik szerte a
világban, elõször itthon kell bizonyítani a
magyar közönség elõtt.
Ha a magyar közönséget mindez nem érdekli, vagy ha anyagilag nem tudja megengedni magának a koncertek látogatását, az
már komoly társadalmi zavarra, értékvesztésre enged következtetni.
Ebben pedig benne van a döntéshozók felelõssége: nem elég Londonban pompázni
értékeinkkel, itthon meg kell õrizni azokat.
Egy ország, egy város nem engedheti meg
magának, hogy engedje tönkremenni „a régió kulturális zászlóshajóját.“
A csodálatos mindebben, hogy azok a mûvészek, akik már megmutatták: a kastély
nem csak Gödöllõé, de az egyetemes magyar
kultúra székhelye, nem teheti meg távolmaradását a Tavaszi Fesztiválról azért, mert a
pétergábori koncepciós perek mintájára történõ módon odáig juttatták (juttatta valaki),
hogy áprilisban már nemcsak rezsire, de a
dolgozók bérére sincs fedezet.

A Tavaszi Fesztiválon fellépõ mûvészek:
Kállay Gábor, Kállay Katalin, Kállay Ágnes,
Csáki András, Hajnóczy Júlia, Vígh Andrea,
Seres Dóra, Vásáry Tamás, Tunyogi Henriett, az Ewald Rézfúvós Quintett, Ránki Dezsõ és Klukon Edit, valamint a Jakobi Koncert vállalták, hogy megtartják a koncertjeiket annak ellenére, hogy a kastély a helyszínen kívül mást nem tud nyújtani.

Rejtett gondok segítsége
Rohanó világunkban egyre ritkábban
hallunk olyan emberekről, akik évtizedeket dolgoznak egy helyen, divatos kifejezéssel élve nem váltanak
a több pénz, a kevesebb munka reményében. Ráadásul teszik ezt változatlan szeretettel, hivatástudattal, új
ötletekkel. Dick Zsuzsa ilyen. A harmadik évtizedet kezdte meg az idén
a Nevelési Tanácsadó Szakszolgálatnál, amelynek több mint tíz éve a vezetője.
– Az eredeti hívatása igencsak távol áll attól,
amit most végez. Hogyan került erre a pályára?
– Eredetileg villamosmérnök vagyok, úgy,
hogy valóban nem nevezhetjük rokonszakmának a pszichológiával. Amikor gyesen
voltam, akkor fogalmazódott meg bennem,
hogy ezzel kellene inkább foglakoznom, ez
irányú tanulmányaimat is akkor végeztem el,
majd a Flór Ferenc Kórházban dolgoztam
egy ideig. A kórházi légkör azonban nem
volt nekem való. Nagyon örültem, amikor
ide kerültem, szinte hihetetlen, hogy ennek
az idén már húsz esztendeje.
– Mióta vezetõje az intézménynek?
– A kilencvenes évek elején kerültem a vezetõi székbe. Ez persze elsõsorban többletmunkát jelentett nekem, de szerencsére nagyon sok segítséget kaptam és kapok a munkatársaimtól. Nálunk egy igazi, nagyon jól
összekovácsolódott csapat van. Az elmúlt öt
évben innen nem ment el szakdolgozó, csak
azok „tartanak szünetet“, akik gyermeket
vállaltak.

Gödöllői királyi kastély

Mecénás művészek
Kevés olyan kisváros van az országban,
amelynek olyan élénk mûvészeti élete lenne,
mint Gödöllõnek. A királyi kastély már önmagában is olyan szellemi színvonalat követel meg fenntartóitól, amely méltó a nagy
elõdökhöz. A nyáron átadott Barokk Színház
is azt a multikulturális célt követte, amit II.
Grassalkovich Antal és neje, Eszterházy Anna Mária fogalmazott meg, azaz a környék
nemességének kulturális találkozóhelyévé
fejlesztették a kastélyt, ahol a színi elõadások mellett élénk zenei élet is kibontakozott.
(pl. a 28 tagú zenekar) Az elmúlt szocialista
évek alatt oly sokáig fújták a dalt: „...királyok, hercegek, grófok, naplopók és burzsoák...“ holott õk voltak azok, akik bõkezû mecénásként támogatták a mûvészetek szinte
minden ágát.
Nem véletlenül mondotta itt a kastélyban
Szinetár Miklós, a Magyar Állami Operaház
intendás fõigazgatója, egyetemi tanár, hogy
elérkezett az ideje: kerüljön az õket megilletõ helyre az a magyar arisztokrácia, amely
igen sokat tett e nemzet kultúrájáért, szellemi felemelkedéséért.
A kastély minden törekvése az, hogy megfeleljen annak a multikulturális igénynek,
amelyet II. Grassalkovich Antal álmodott
meg és a sikeres enteriõr – múzeumi funkció
mellett olyan zenei produkcióknak adjon te-

Kedves
Olvasóink!

3

K.J.
Fotó: a szerző

(k.p.)

Mégsem hallgatnak...
A történelem ismétlõdések sorozata. „Inter arma silent Muse“ mondhattuk volna
március idusa után, szûk pátriánkban.
Szerencsére Gaius Cilnius Maecenas szelleme legyõzte az alantas bosszút és úgy
tûnik, a Tavaszi Fesztivál hangversenyei
nem maradnak el idén a gödöllõi királyi
kastélyban.
Az ismert okból pénzügyi nehézségekkel küzdõ kastély lemondta a koncerteket,
amikor közbelépett Maecenas késõi szelleme: a mûvészek így is elvállalták a fellépést, s ezzel egyértelmûen színt vallottak.
Támogatásukról biztosították a kultúrát és
képviselõit ebben a méltánytalan küzdelemben.
Most rajtunk, gödöllõieken a sor. Tiszteljük meg a mûvészeket jelenlétünkkel,
teltházas hangversenyekkel köszönjük
meg a kapott gesztust!
dr. Farkas Iván

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
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Új kiállítás a Városi Múzeumban

Kalotaszeg, Székelyföld, Dunántúl
Kalotaszegi táncokat kalotaszegi
népviseletben bemutatva Széphalmi Zoltán és Tóth Judit, a Gödöllői
Táncegyüttes tagjai, egyben csoportvezetői élővé tették azt, amit
műtárgyakban láthattak maguk körül, akik 6-án, szombat délután a
Városi Múzeumban összegyűltek.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál – Gödöllõi
Tavasz, amellett a gödöllõi mûvésztelep
centenáriuma keretében Népmûvészet a
gödöllõi mûvésztelepen címmel nyitottak
meg kiállítást, mottóul Medgyaszay Istvánnak a körösfõi templom megpillantásakor megfogalmazódott szavait választva: „…csak néztem és gyönyörködtem.“
Köszöntõt dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ mondott.
Kitért rá: itt vagyunk az Európai Unióhoz
csatlakozás küszöbén. Természetesen
azon túl is magyarokként szeretnénk élni.
Ápolnunk kell a gyökereinket, mert senki
sem fogja ápolni õket, ha mi nem.
Kósa László akadémikus megnyitó beszédében méltatta a kiállítás jelentõségét:
ezek a tárgyak így együtt még soha nem
voltak közszemlére téve. Ha majd távo-

de még inkább
megörökíteni azt,
amit látnak. Sokan,
sokféle szemmel
kezdték az õ idejükben felfedezni a
paraszti világot –
õk elsõsorban az
ünnepet, a békét, a
harmóniát vették
észre benne.
A termekben a
rajzokon, a festményeken szinte mesebelinek tûnõ házak, csendes életképek, méltóságA színpompás múzeumi kiállítás országszerte sokak érdek- teljesen álló, gyölődését felkeltette
nyörû alakok, játzunk, s a néptelen teremben megjelennek szódó gyermekek, mindennapi tevékenya hajdani mûvésztelep tagjainak szellem- ségüket végzõ emberek láthatók. Eredeti
alakjai, most újra találkozhatnak mindaz- ruhadarabok, fából faragott eszközök. A
zal, ami elsõdlegesen arra ösztönözte Nagy-Magyarország térképe is, mutatva
õket, hogy egymáshoz csatlakozzanak. merre jártak a múlt század eleji mûvészek.
Aminek a talaján kihajtott mûvészetük, Felkeresve a kiállítást, nyomukba szegõdkialakult jellegzetes stílusuk. A magyar hetünk.
N. A.
népi kultúra virágzó szakaszában indultak
Fotó: L.T.
el a magyar vidékre, tárgyakat gyûjteni,

Móra Ferenc: Hiszek az emberben

Nagyobb öröm a ritka öröm
Jó néhány éve már, hogy keresgéltem Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc emlékhelyeket, homályos mostanra, végül is mit
találtam, de gyanítom, azért homályos,
mert nemigen találtam olyat, ami mély benyomást tett volna rám.
Abban biztos vagyok, hogy nem ismerhettem rá a híres-nevezetes Daru utcai
házra, melyben az író gyerekkorát töltötte,
melyhez annyi édes-keserves élménye fûzõdött. Ezeket az élményeket sorra megörökített aztán elbeszéléseiben, beszámolt
szépen, mit is kellett szenvednie, de amellett milyen nagy örömökben is lehetett része a szegény emberek gyerekének.
Mert – ha hiszik, ha nem – a ritka öröm
nagyobb öröm, mint ha valakinek örökös
pompában, örökös jólétben telik az élete,
szebb, felemelõbb, mélyenszántóbb az az
örömteli meglepetés, ami hirtelen-váratlan

ér, vagy amit akár magunknak teremtünk
meg, mint a végtelen sorú ajándék, amivel
nyakra-fõre elhalmoznak bennünket.
Ezt most Móra Ferenc frissen megjelent
Hiszek az emberben címû kötetében újra a
figyelmünkbe ajánlja. Nyilván sokan vagyunk olyan szerencsések, akik jól ismerjük a kötetben közölt elbeszéléseket, már
gyerekkorunkban többször is elolvastuk
õket, szinte kívülrõl tudtuk már némelyiket, de akárhányszor kiperdült tõlük a könnyünk a meghatottságtól olvasás közben.
Ebben a mai megkeménykedett világban
olvassunk újra Móra Ferencet. Olvassuk
el, hogyan mondtak le éhkoppot nyelõ emberek, akár gyerekek is csak kivételesen
élvezhetõ finomságokról, vagy éppen kenyérrõl, tejrõl, ami nagy kincs, ha nincs, a
még náluk is rászorultabbak javára. Hogyan áldozták fel egyetlen játékukat, a

szánkót, amire
pedig
nehezen
tettek szert, hogy
tüzet
rakjanak
www.famakonyv.hu
széthasogatott
fájából egy fagyoskodónak a viskójában. A mindig sietõ,
mindig elfoglalt szülõk az író édesapja
példájából lássák meg, hogyan részesíthetik mindössze egy-egy jól elhelyezett
mondattal egész életre szóló tanulságban
gyermeküket.
„Hiszek a cselekvõ emberi jóakaratban“
– írja felnõtten Móra Ferenc, mert a gyerekkorban átélt gyötrelmektõl nem keseredett meg, ellenkezõleg, megértõvé vált
minden iránt, ami az embereket bánthatja,
betegítheti, búsíthatja. Akár rosszá is teheti. A rossz nem örök, vallja. A legtöbb embernél eljön az ideje, hogy megelégelje a
saját rosszaságát. Vagy megelégelje azt a
helyzetet, ami kínt okoz a körülötte levõknek. A Móra elbeszélésekben a cselekvõ
emberi jóakarat diadalmaskodik.
- nád -

Meghívó
Gödöllõ Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Gödöllõ lakóit
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi programokra:
Március 14-én, este 18 órakor indul a gödöllõi ifjúság fáklyás felvonulása a Petõfi-szobortól, gyülekezés 17.45-tõl.
A temetõben tiszteletadással és koszorúzással emlékezünk az isaszegi csata hõseire. Ebben az évben Heltai Miklós, a Török Ignác Gimnázium volt igazgatója mondja el gondolatait a szabadságharccal kapcsolatban.
A Városháza korlátozott számban tud biztosítani fáklyákat, ezért mindenki gondoskodjon gyertyáról!

Március 15.
Ünnepi megemlékezés
10 órakor a Városháza elõtti téren, koszorúzás a Petõfi-szobornál
Ünnepi beszédet mond Dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ
Közremûködnek: A Gödöllõi Fúvószenekar, a Gödöllõ Táncegyüttes,
a Gödöllõi Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egyesület lovasai
Koszorúzásra jelentkezés a következõ telefonszámon: 420-357
18 óra: ünnepi mûsor keretében kerül sor a Gödöllõ Városért Díj ünnepélyes átadására a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban.

A Chopin zeneiskola
programajánlata

HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Március 11., csütörtök 17.30
„Kicsinyek hangversenye“ – A vonós
tanszak rendezvénye
Március 22., hétfõ 17.30
„Kicsinyek hangversenye“ – A zongora
tanszak rendezvénye
Március 27., szombat 10.30
Horváth Judit növendékeinek hangversenye (zongora)
Március 28., vasárnap 19.00
A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar
Tavaszi hangversenye
Bizet-est – Közremûködik: a Talamba
ütõegyüttes
Vezényel: Horti Gábor
Március 29., hétfõ 18.00
Dr. Farkas Iván zenetörténeti elõadása
Március 30., kedd 18.00
Somodi Károly és Tóth Tamás
növendékeinek hangversenye (trombita)
Tisztelt Támogatóink! Kedves szülõk és
zenebarátok!
Kérjük, segítsék továbbra is a zeneiskola tevékenységét és városunk zenei
életének színesebbé tételét személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!
A Continuo-Gödöllõ Alapítvány
adószáma: 18665044-1-13

040311.qxd

2004.03.09.

10:27

Page 5

2004. március 11.

Gödöllői Szolgálat

5

040311.qxd

2004.03.09.

18:29

Page 6

6 Gödöllői Szolgálat

2004. március 11.

Nőnap 2004

Ajándékkosár, elsősorban hölgyeknek
Március 8., Nőnap. E jeles esemény
alkalmából városunk közismert személyiségei ünnepi műsorral kedveskedtek a gyengébb nem képviselőinek.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében elõadott, Tavaszi ajándékkosár
„elsõsorban hölgyeknek“ névre keresztelt
produkció iránt akkora
volt az érdeklõdés, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan idén is három elõadásra került sor.
A profi módon összeállított mûsorban a közönség egészen más oldaláról
ismerhette meg azokat a
személyeket, akikkel a
dolgos hétköznapokban
iskolákban, hivatalokban
és egyéb hivatalos helyeken találkozhatnak. A két
mûsorvezetõ, Pécsi Ildikó

Rendőrségi hírek

és
Németh
Kristóf színmûvészek
ü g y e s e n
„vezényelték“
végig az estet;
humoros átkötõszövegeik
nagy
sikert
arattak.
De
ugyanez elmondható a
szereplõk produkciójáról is,
melyben üdítõ
színfoltot jelentett a korábbi
évek
mûsoraiból
kiragadott best of összeállítás is. A hölgyek
gurultak a nevetéstõl. El is gurultak volna, ha
a nézõtér nem lett volna zsúfolásig tele…

Papp György rendõrezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje
értékelõ beszámolójában elmondta, hogy az
adott gazdasági körülmények között 2003-ban
kimagasló eredményt értek el az általa irányított
szervezet tagjai, melyet segített a polgárõrségek
odaadó munkája is.
A kapitányság területén, mely 27 településbõl áll (5 város, 22 község), 2003-ban 718 lakos
jutott egy rendõrre, míg a 2002-ben ez 688 fõ
volt. Tavaly 3630 bûncselekmény vált ismertté,
amely a megelõzõ évhez képest 11,5 %-kal
csökkent. A személy elleni bûncselekmények
esetében 1999 óta csekély mértékû, de folyamatos növekedés mutatható ki; 2003-ban: 175.
Emberölés bûntettét 2003-ban 4 esetben
(2002-ben 3), míg emberölés kísérletét 1 esetben (2002-ben 0) valósították meg. Jelentõs
mértékben, 40 %-kal emelkedett a korábbi évhez viszonyítva a súlyos testi sértések száma
(95-rõl 133-ra).
A közlekedési bûncselekmények száma az
értékelt évben 4,3 %-kal csökkent (375-rõl 359re). A közlekedési bûncselekményeken belül
67,4 %-ot képvisel az ittas jármûvezetés (242),
mindez jelentõs mértékben a közterületi rendõri

falvi Antalné, Réz
Ferenc,
Soós
Gabriella,
Szabadfalvi András,
Szabó
Károly,
Szerdi
Ildikó,
Szûcs Józsefné,
dr. Tamás Márta,
Tengelits István,
Tiborczné Garai
Katalin, Tóth István, Tóth Tibor,
Törpényi Sándor,
Varga
Ferenc,
Zmák Júlia.
-rkFotók: Tatár Attila

intézkedési aktivitás fokozódásának eredménye.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni
bûncselekmények
19,7 %-kal kevesebb esetben valósultak meg
2003-ban, mint a korábbi évben (2002-ben 61,
2003-ban 49).
Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és
közélet tisztasága elleni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva tavaly 73 %-kal
csökkent (205-rõl 55-re), azonban e bûncselekménycsoport dinamikájában tendencia nem
mutatható ki, mivel 2002-ben a munkaügyi
központ sérelmére elkövetett több száz bûncselekmény, 2001. évben pedig a HÖR által felderített több ezer bûncselekmény kiugró számadatokat eredményezett. (Az 1999-ben megvalósult ilyen bûncselekmény száma 50 volt.) A
közrend elleni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva 2003-ban 9,5 %-os
csökkenést mutatott (634-rõl 574-re). A gazdasági bûncselekmények esetszáma 47,7 %-kal
nõtt (44-rõl 65-re).
A rendõrkapitányság illetékességi területén
igen kedvezõ változásként érzékelhetõ, hogy a
vagyon elleni bûncselekmények száma a megyei átlagot meghaladóan csökkent. Különösen
jelentõs ezen eredmény arra figyelemmel, hogy
a vagyon elleni bûncselekmények képezik az
összes bûncselekmény 64,7 %-át (2002-ben
63,9 %) és a csökkenés folytán 275 bûnesettel
kevesebb valósult meg.
A büntetõeljárásokban ismertté vált bûnelkövetõk körében 12,6 %-kal nõtt a férfiak
(1097-rõl 1235-re), és 15 %-kal a nõk (127-rõl
146-ra) száma. A fiatalkorú bûnelkövetõk száma szintén jelentõs mértékben, 18,3 %-kal
emelkedett (126-ról 149-re). Gyermekkorú elkövetõként az eljárásokban 18,2 %-kal több
személy merült fel, mint a korábbi évben
(2002-ben 44, 2003-ban 52).
Áldozat-és vagyonvédelem: a Bûnmegelõzési Tanácsadó és Áldozatvédelmi irodát 2003.

A vezetői értékelés
A Gödöllői Rendőrkapitányság február
16-án tartotta meg az előző évet értékelő állománygyűlését, amelyen a megyei szakmai vezetés részéről jelen volt
Szabó Jenő rendőrezredes bűnügyi
igazgató, főkapitány-helyettes, Vargáné dr. Erdődi Ágnes, a Gödöllői Városi
Bíróság vezetője, dr. Méhi Józsefné, a
Városi Ügyészség vezetője, a környező
települések polgármesterei, polgárőrségek parancsnokai, valamint a teljes
személyi állomány.

Szereplõk: Bárdy Péter,
Barta Katalin, Bokor Árpád,
Bucsyné Prém Katalin, Csányi István, Falk László,
Farkas Balázs, Fábián Bertalan, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György,
Gombosné Suba Júlia, Hatolkai Szaniszló, Heltai
Miklós, Ipacs Piroska, Klopkóné Szabó Tünde, Kolozs
Istvánné, Kósáné Szabó
Beáta, Kósa István, Kuffersteinné Pál Katalin, Lajos
Mihályné, Lõrincz József,
Pánker László, Pásztor Ferencné, Rehorovszky Gábor,
Rét-

évben 83 személy kereste fel, fõként családi
probléma miatt, de néhány esetben kábítószerrel kapcsolatos információhiány okán.
Vagyonvédelem területén szükséges a
SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom)
kiterjesztése. Ebben a feladatban a polgárõrségek tagjai is aktív szerepet vállalnak.
Baleseti helyzetelemzés: a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számszerû változása tekintetében 2002. évhez képest 12,4 %os növekedés következett be, a sérüléssel járó
balesetek száma 298-ról 335-re nõtt. A halálos
balesetek száma 17-rõl 23-ra nõtt, míg a súlyos
sérüléssel járó balesetek száma 133-ról 135-re
emelkedett. Szintén jelentõs növekedés tapasztalható a könnyû sérüléses baleseteknek, melyek 148-ról 177-re emelkedtek.
A bûnügyi és a közterületi rendõri állomány
munkáját is a törvényesség és szakszerûség jellemezte, az állampolgári jogok érvényesülése
rendõri intézkedések és eljárások során biztosított volt.
A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ eljárást folytat fegyveresen elkövetett rablás bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. 2004. február 2-án
17.15 órakor a Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
szám alatt lévõ Shell gáztöltõ állomás kezelõjét
ismeretlen férfi fegyvernek látszó tárggyal
kényszerítette a bevétel átadására, mely 360
ezer forint volt. Az elkövetõ a helyszínrõl a kút
parkolójában rá várakozó férfi társával, személygépkocsival a 3-as számú fõúton Budapest
irányába menekült el. Az autó feltehetõleg egy
régi gyártású, Audi 100-as típusú, sötétkék színû jármû volt. A rendszám elsõ betûje: „A“.
A fegyveres elkövetõ (a mellékelt képen) kb.
30 éves, 190 cm magas, kisportolt testalkatú, világos bõrû. Bajuszt, szakállt nem viselt, de arcszõrzete láthatóan erõs. Haja rövid, sötét színû,
tüskére zselézett. A férfi divatos, sárgás színû
napszemüveget viselt. A bûncselekmény elkövetésekor viselt ruházata: fekete színû, derékig

érõ bõrkabát, alatta világos színû pulóver.
Az Audit vezetõ férfirõl nincs információ.
A rendõrség kéri a
lakosság segítségét.
Aki bármilyen információval rendelkezik
az üggyel kapcsolatban, jelentkezzen a
107, 112-es segélyhívón, az ingyenesen hívható
80/555-111-es számon, vagy a Gödöllõ Rendõrkapitányság közvetlen számán, mely
28/514-655.
A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osztálya bûntetõeljárást folytat ismeretlen tettes ellen csalás bûntett megalapozott gyanúja miatt. Az ismeretlen elkövetõ Lindmayer
Nándor budapesti lakos adataira kiállított hamis
személyi igazolvány felhasználásával, az eladó
nevében eljárva, az érintettek megtévesztésével
egy 2003. július 3-án kelt adás-vételi szerzõdéssel eladott egy 43 millió forint értékû szentendrei ingatlant. Kérjük, hogy aki rendelkezik valamilyen információval az ügyrõl, az hívja a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság Felderítõ Osztályát a 1/443-5140-es számot vagy a 112-es rendõrségi hívószámot, illetve az ingyenes telefontanú számát: 80/555-111.
Kútba esett az elkövetõ Gödöllõn. Március
4-én, 14.40 körüli idõben bejelentés érkezett a
Gödöllõi Rendõrkapitányságra, miszerint baleset történt Gödöllõ kertvárosi részén, egy lakatlan családi ház udvarán. A helyszínen megállapították, hogy R. László, U. József és G. Károly gödöllõi lakosok alumíniumot akartak ellopni a lakatlan ház udvaráról. A földrõl felvették az alumíniumtáblát, ami egy használaton kívüli kút fedlapjaként szolgált. G. Károly a 25 m
mély kútba esett. Õt a tûzoltók szabadították ki,
majd a mentõhelikopter szállította a fõváros
egyik kórházába. Információnk szerint csonttörést szenvedett.
-ch-
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Az orvos szemével

A májgyulladásról
Számos gyógyszer, mérgező vegyi
anyag, valamint vírus okozhat májgyulladást.
A megbetegedés klinikai tünetei kezdetben hasonlóak lehetnek. Bevezetõ tünetek: étvágytalanság, hányinger, hányás,
rossz közérzet, láz, cigaretta- és kávéundor. A jobb bordaív alatti nyomásérzékenységet sárgaság kíséri az esetek túlnyomó többségében. A laboratóriumi eltérések igen jellemzõek is kifejezettek lehetnek.
Népegészségügyi jelentõséggel bír az
alkohol kifejezett egészségkárosító hatása. Az alkoholos májkárosodást akut, vagy
krónikus gyulladás jellemzi. A máj kötõszövetes átépülésével járó állapot a cirrhosis, melynek leggyakoribb oka az alkoholizmus.
Nem kell a klasszikus alkoholista kinézetre gondolni, hiszen minden ember, aki
naponta, rendszeresen 40-60 g tiszta alkoholt fogyaszt veszélyeztetett alkoholos
májgyulladás, cirrhosis szempontjából. Ez
megfelelhet napi 2 dl whisky, 6 dl bor,
vagy 1,5 l sör fogyasztásának!
A különbözõ alkoholfajták keverése, il-

Gödöllői életmentők

letve az otthon készült „feljavított“ borok,
házilag lefõzött pálinka különösen veszélyes lehet.
Emellett fontos ismernünk a vírusok
májkárosító hatását.
A hepatitis A vírus általában rossz higiénés viszonyok között okoz járványokat, a
zsúfoltság elõsegíti terjedését. Piszkos
kéz betegségének is mondhatjuk, hiszen a
bélrendszerben szaporodó vírusok a széklettel ürülnek, s így – kézmosás hiányában
– terjednek át más emberre.
Általában az óvodás és iskolás korosztály betegsége. Tünetmentes átvészelés is
lehetséges.
Krónikussá a betegség nem válik. Felnõttek súlyosan megbetegedhetnek, de ritkán okoz halált.
A hepatitis B súlyos akut és krónikus
májbetegséget okozhat. Szexuális úton,
vérrel, drogosok között fertõzött fecskendõvel terjedhet. Testékszerek szakszerûtlen behelyezésekor is megkapható! Az
egészségügyi dolgozók kifejezetten veszélyeztetettek. Magyarországon a vérkészítmények Hepatitis B, C és HIV-vírus
szempontjából szûrésen esnek át, biztonságosak, betegséget nem terjesztenek. A

Andrásné, Szerdi Ildikó,
Hollossy Boglárka, Balog
Ferencné, Juhász Józsefné,
Szkalák István, Tóth Mihály,
Tóth Mihályné, Németh
Szilvia, Pintér Mihály, Simon Zsóka, Somodi László, Berta Gábor, Tandler István, Magyar Zsuzsanna, Ondrik Márta, Fodorné
Bodrogi Katalin, Molnár Gergely, dr. Horváthné Nechay Katalin, Pápai István, Szajdek Zsolt, Paszternák János, Krizsán János,
Kiss József, Csapó Margit, Barabás Zita,
Zándoky Erika, Zándoki Rita, Balogh Krisztián, Budai Roland, Lázár Zsolt, Nagy Me-

Sikeres véradás
Eredményes volt az a véradás,
amelyre a múlt héten csütörtökön
került sor a Petőfi Sándor Művelődési Központ Galga-termében. Mint
azt a Magyar Vöröskereszt illetékesétől megtudtuk, 139-en jelentkeztek véradásra. Közöttük huszonnégy
fő először. A részvevők háromszázhetvennyolc fő számára elegendő
vért adtak:
Bárdy Péter, Vancsó Péter, Kuti Zoltán, Homoki Gábor, Sréder László, Molnárné Harcsás Erzsébet, Kovács István, Vörös Ferenc,
Katona Istvánné, Gadanecz György, Borsa
Alíz Krisztina, Szabó Istvánné, Krimánné
Lukács Julianna, Sára Judit, Menyhárt Viktor, Jávorszki Krisztián, Leszán András, Pozsár Tamás, Laszik Zsófia, Magyar Éva, Virág Jánosné, Tóth János, Molnár Jenõ, Kis
Árpád, dr. Bucsy László, Czukker László,
Szabó Mária, Zimányi Norbert, Csali Szilvia, Seres Bálint, Csóriné Blaubacher Mariann, Sallai Lászlóné, Rétfalvi Gábor, Angyal
Mária, Angyal Attila, Maczkó János, Toldi
Péter, Szabó Zoltán, Király Tibor, Szedmák
Ágnes, Szilasi Éva, Pelyhe József, Tóth István, Miró Gábor, Magyar Zoltán, Kurunczi
Lajos, Veres István, Mayer Gábor, Kurunczi

Anyakönyvi hírek
SZÜLETTEK:
Király Gabriella
Csontos Dániel
Bodzán Bence
Gémesi Hunor Csaba

ELHUNYTAK:
Illés Gyuláné Blaskó Etelka, Dózsa György út 65.
Benke Péterné Kerék Margit, Öreghegyi
utca 6.
Klotz Mihályné Hrubecz Mária, Szõlõ
utca 23.
László Lajosné Varga Alexandra, Köztársaság út 5.
Gecse József, Erzsébet királyné körút 3.

betegség lappangási ideje 6 hét és 6 hónap
között van. Az akut májgyulladás lezajlását követõen a betegek nagy része meggyógyul. Az immunrendszer állapotától
függõen az esetek betegség 2-10-20, csecsemõknél akár 90 százalékban is krónikussá alakulhat. Az újszülött édesanyjától
kaphatja el, ezért minden kismamát szûrünk vírushordozás szempontjából.
A betegekben 10 éves betegségtartamot
követõen
májcirrhosis, májkarcinóma
alakulhat ki.
A hepatitis C közel 80 százalékban válik krónikussá.
A hepatitis D a B vírus hordozókat veszélyeztetei.
A hepatitis E fõleg Dél-Amerikában
fordul elõ, az A vírushoz hasonlóan terjed.
Terhes anyáknál kifejezetten magas halálozási arány figyelhetõ meg.
A hepatitis B oltás az életkorhoz kötött,
kötelezõ oltási séma része, 8. osztályos
korban oltjuk a tanulókat. Hepatitis A és B
oltás aktív immunizálást jelent, 10 éven át
véd a megbetegedés ellen. Jelenleg a C, D,
E vírus ellen oltás nincsen.
Fentiek miatt nagyon fontos a megelõzés: oltásokkal, a fiatalok felelõs magatartásra való nevelésével, az alapvetõ
higiénés szabályok betartásával.
dr. Kiss Éva

linda, Lantos Tibor, Berze Lajos, dr. Tamás
Márta, Sebián Attila, Banka Lajos, Antal János, Molnár Lászlóné, Bálint Gáborné,
Szûcs Dezsõ, Sebián Józsefné, dr. Bagyin
László, Fehér Mária, Berczeli Mónika, Kovács Attila, Zoltvai Ernõ, Tatai Gábor, Varga
Imre, Gyuró Gabriella, Sápi Ferencné, Ánosi
László, Bata Lajos, Barsi László, Boromiszáné Gajzinger Margit, Molnár Pálné, Hidas Anna, Vass Sándorné, Tóth-Máté Erika,
Polyák Zoltánné, Kovács Terézia, Schneider
Ákos, Boros György, Vereb Orsolya, Csehtóth László, Kékesi Mónika.
Köszönjük szépen!

7

Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451
Gyógyszertári ügyelet:
március 9-15.: Medicina
Dózsa György út 12. Tel.: 410-251
március 16-22.: Máriabesnyõ,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 38. Tel.:
28/410-302, mobil: 20/937-6375
(0-24-ig hívható).
Állatorvosi ügyelet
március 13-15.: dr. Kurucz Marianna. Erdõkertes, Csillag u.
5/a., Tel.: 20/341-6655.

Recept
Sárga leves
Hozzávalók:
25 dkg sárgaborsó, 1 fej hagyma, 2 szál
sárgarépa, 1 paradicsom, 1 gerezd fokhagyma, só, olaj, majoranna, bazsalikom.
Elkészítés:
A sárgaborsót egy éjszakán át 1 liter hideg
vízbe beáztatjuk. Másnap az áztatóvízben
feltesszük fõni, a keletkezõ habot leszedjük
és sózzuk. Ha a sárgaborsó puhára fõt, hagyjuk kihülni, majd összeturmixoljuk. Megforrósított olajon üvegesre pároljuk a kockára
vágott hagymát és a zúzott fokhagymát. A
sárgarépát lekapargatjuk, durvára reszeljük
és a hagymához adjuk. Egy percig pároljuk,
majd felöntjük a levessel. Beletesszük a feldarabolt paradicsomot. Majoránnával és bazsalikommal ízesítjük, és addíg fõzzük, amíg
egyet rottyan.

Üdülési lehetőség Balatonlellén
Gödöllõ város önkormányzata 2004. június 26-tól augusztus 28-ig a
balatonlellei gyermeküdülõjében
korlátozott számban üdülési lehetõséget ajánl fel gödöllõi családok részére
2, 4 és 5 ágyas fürdõszobás szobákban.
Üdülési díjak 8 napos turnusokra, (7 nap teljes ellátással):
Óvodás korú gyermek: 8582 Ft/fõ
Általános- és középiskolás tanuló: 18 711 Ft/fõ
Felnõtt: 29 673 Ft/fõ
Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 25 102 Ft/fõ

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18
órától.

46 400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési támogatást lehet igényelni.
Részletes tájékoztatást és idõpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal Közoktatási
Irodáján (222-es szoba), vagy a 420-537-es telefonszámon lehet.

Híradó:
Benne: Beszámoló a városi
cigánybálról.
A Tavaszi Fesztivál gödöllõi
megnyitója

Kovács Gábor, Isaszegi út 88.
Sali Sándor, Szent János utca 16.
Szabó László, Paál László köz 7.
Vaszari Istvánné Szabó Terézia, Dózsa
György út 65.
Gabrielli Oszkár, Szabadság út 209.
Galambos Imre Lajos, Dózsa György út
46.
Lõdi Józsefné Orosz Irén, Dózsa György
út 65.
Káposzta Ferencné Panák Mária, Erzsébet
királyné körút 14.
dr. Kóczi Andrásné Homok Mária, Fácán
sor 50.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Õri Sándor és Varga Adrienn Aranka
Horváth Lajos és Sörös Éva
Rab László és Petró Judit Mária
Radics Lajos és Púr Ilona

Köszönjük
mindazoknak, akik február
26-án szeretett férjem,

Részletek a nõnapi mûsorból („Tavaszi ajándékkosár“)
.
A hely szelleme – közéleti
beszélgetés.

Tóth Béla
elhunyta alkalmából a ravatalozóban történõ megemlékezésen részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és
részvétüket nyilvánították.
A gyászoló család

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának
felajánlásával segítik a
Görög Katolikus Szervezõlelkészséget
és a görög katolikus centrum (templom,
parókia, közösségi ház) mielõbbi felépülését.
A kedvezményezett:
Két Talentum Alapítvány
Adószám: 18687460-1-13
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HEROSZ, VÜSZI

2 éves középtermetű tacskó keverék szuka

Vigyél haza!

„Szultán“
1 éves német
juhász keverék kan

6 éves
német
vizsla
keverék
kan

Érdeklõdni: Pintér Zoltán 20/3508592, Karaszi Pál 30/318-7255.
Küldjön egy SMS-t a 90/635-005 számra,
így Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél
több rászoruló állattársunkat menthessük
meg! Az így beérkezett adományokat hetedik állatotthonunk létrehozásához és alapítványunk mûködtetéséhez fogjuk felhasználni. Egy SMS küldésével Ön 375 Ft-tal járul
hozzá a Herman Ottó Állat- és Természetvédõ Egyesület mûködéséhez. Az SMS-adományokat kizárólag a Westel hálózatán keresztül tudjuk fogadni. Az SMS-küldés díja
400 Ft+áfa.
Találtak egy kb. 1,5 éves ír szetter kant.
Ingyen örökbe fogadható. Tel.: 420-122/112.
1 éves
keverék
kan

„Brúnó“
16 hónapos bullmasztiff kan

„Mázli“
2 éves, dalmata keverék
szuka
Érdeklődni:
20/911-8643

3 éves
fekete
keverék
szuka

Állati dolgok

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Idősödő kutya és macska (1.) Még mindig a hó
Az állategészségügy gyors fejlődésének, mindig fejlődő megelőző
kezeléseknek, valamint a jobb, változatosabb táplálásnak köszönhetően kutyáink és macskáink is magasabb kort érhetnek el, így egyre
több ideig élvezhetjük társaságukat.
Ezek az állatok ma már visszavonhatatlanul családunk részévé válnak, akár fiatal,
akár idõs korban fogadjuk õket társunkká.
A legszebb jutalom, amit kedvencünknek
e társaságért cserébe felkínálhatunk, a lehetõ leghosszabb, legkellemesebb és legegészségesebb élet. Hogy állatainknak
mindezt biztosíthassuk, következõ cikkeinkben megpróbáljuk összefoglalni a
szenior állatokkal kapcsolatos ismereteket, problémákat.
A szakirodalom nem teljesen egységes
a szenior kor pontos meghatározásában,
így többféle felfogás és többféle megfogalmazás is napvilágot látott. Az állatorvos-társadalom tagjainak nagy része egy
idevonatkozó felmérés alapján úgy véli,
az átlagos kutya és macska szenior életszakasza egységesen hétéves korban kezdõdik, tehát ez az életkor jelenti a felnõtt
és az öregkor közötti átmenetet. Sokan er-

re nem is gondolnánk, hiszen számunkra a
hét év még javában a gyerekkort jelenti.
Óriás testû kutyáknál ez még korábban,
kb. az 5-6. életév táján következik be. A
szenior fogalmával azt az életszakaszt jelöljük, amikor megindul az állat kondíciójának fokozatos romlása, a szervi, az
érzékelõ és a mentális funkciók rosszabbodása. Az öregség egy olyan komplex,
biológiai, fiziológiai állapot, amelyre az
jellemzõ, hogy az állat egyre kisebb mértékben képes alkalmazkodni a külsõ és
belsõ megterhelésekhez.
Miután meghatároztuk a szenior kor
kezdetét, kíváncsiak lehetünk a felsõ határra is. A macskák általában 15 évig élnek, de egy-egy példány akár a 20 éves
életkort is megérheti. A rekordot egy angliai cica tartja 35 (!) évvel. Az ebekre jellemzõ, hogy a nagyobb testû fajták sajnos
kevesebb ideig élnek, mint az apróbbak.
Egy kistermetû kutya akár a 18-20 éves
kort is elérheti, míg egy nagyobb fajta 10
évesen már öregnek számít. Ma Magyarországon háromból egy kutya és macska
szenior korúnak tekinthetõ.
(folytatjuk)
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

A héten a parkokban folytattuk a
letört ágak és kidőlt fák elszállítását. A virágágyásokban elvégeztük
a tápanyag-utánpótlást, de a további kertészeti munkákat a hoszszan tartó tél még mindig nem teszi lehetővé.
Az idõjárás más területeken is befolyásolja tevékenységünket; az ismétlõdõ havazások az elmúlt héten és a napokban is
munkát adtak a hóügyeletnek. Több
helyrõl elszállítottuk a hókupacokat, amivel elejét vehetjük az olvadékvíz éjszakai
visszafagyásának és annak, hogy fölázzanak, elsározódjanak a burkolatlan területek, mint amilyen a kastély elõtti parkoló.

Kihasználva az enyhébb napokat, újrahasznosított aszfalttal kátyúztuk a Haraszti utat és most már elvégezzük a köztéri
szobrok kitakarását is.
Március 15. méltó megünneplésére készülve rendezzük a városközpontban a Petõfi-szobor és a temetõben a honvédsírok
és az emlékmû környezetét; fellobogózzuk a várost és felépítjük a színpadot.
A jövõ héten remélhetõen már végezhetjük a tavaszi parkápolási munkákat;
a cserjék metszését, a virágágyások kialakítását. Folytatjuk az utak tavaszi takarítását, a sárfelszedést. Tovább végezzük a
kátyúzást és remélhetõen a földgyalu is
munkába állhat a földutak egyengetésére.
VÜSZI Kht.

Felhívás
Gödöllõ város polgármesteri hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város
lakosságát, hogy Gödöllõ városban megkezdõdik az ebek 2004. évi veszettség elleni
oltása, melyre március és április hónapban kerül sor. Az idõpontokat és a helyszíneket
folyamatosan közöljük.
Március 13., szombat, 8-tól 10 óráig, Teleki Pál tér
Március 20., szombat, 8-tól 10 óráig, blahai strand
A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni.

Az eboltás díja: 1300 Ft.
Az eboltás alkalmával az állattartó részére az eb nyakörvén elhelyezendõ, sorszámmal
és Gödöllõ felirattal ellátott bilétát adunk át, amely igazolja a veszettség elleni oltás
megtörténtét. A biléta színe jelöli, hogy az eb a veszettség elleni oltásban részesült ebben
az évben. Az ebek nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sorszáma alapján történik. Biléta nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és
a gyepmesteri telepre szállítja.
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Bábos találkozó Máriabesnyőn

Máriácska játékosai
Marionett, azt jelenti, Máriácska. A bábjátszás mintegy ötezer éves, egyházi gyökerû mûfaj, egyik válfaja, a marionettjáték pedig éppen Nagyasszonyunkról neveztetett el. Mindezt Urbán Gyulától tudtam meg, aki író, költõ, a Budapest Bábszínház rendezõje, az elmúlt szombaton
pedig a Bábjátékos Egyesület elnökeként
jelent meg Máriabesnyõn, ahol a Mater
Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban a
templomi bábjátékosok XII. országos találkozóját tartották egész napon át.
Az ünnepélyes megnyitó során Nagyné
Pádár Éva, a lelkigyakorlatos ház vezetõje örömét fejezte ki amiatt, hogy ilyen
rangos, országos, s a ház lelkiségével
megegyezõ eseménynek adhatnak helyet.
Kívánta, találjanak otthonra náluk szereplõk és nézõk egyaránt, az elõadásokkal, illetve azok értõ befogadásával gazdagítsák
egymást.
Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ köszöntõjében elmondta: fontosnak tartotta, hogy eljöjjön. Különleges dolog, ami most itt történik. A játék megindíthatja a fantáziát, megindíthatja a lelket. Manapság a technika új és
új eredményei által kitágul a világ, bármely részével pillanatok alatt kapcsolatot
teremthetünk, s észre sem vesszük, hogy a
közvetlen kapcsolataink, a hétköznapjaink mennyire beszûkülnek közben. A régi
hagyományt hordozó bábelõadások viszszahozhatják számunkra a már-már elvesztett közvetlenséget, s ez keresztény
emberek számára különösen nem lehet
közömbös.
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Babits Mihály: Petőfi koszorúi
1

MEG-

UGRANI

SZÓLÍTÁS

NÉMETÜL

SPANYOL

TÁPLÁL-

AUTÓJEL

NEWTON

KOZNIUK

TÁMADÁS
JELZÕJE
FORDÍTVA

SZÁNTÓESZKÖZ

BONYOLÍTJA

VERIK

NÉVELÕ

N
TOVÁBBÁ

2

NUMERO

RÁDIUSZ

FALATOZTA

3

4
BELSÕ

KEVERT

SZERV

UNIÓM!

ZORRO

RÓMAI 50

RUHADARAB

MINISZTER

FORDÍTVA
VÁGJA!

LÍTIUM

JELZÕJE

Jézus születése – bábokkal

Urbán Gyula megnyitóbeszédét azzal
kezdte: ezen a helyen, ahol most vagyunk,
legjobb, ha az ember elõveszi a Szentírást.
Ha felnyitja Mózes könyveit, és olvassa:
„Teremté az embert az Isten az õ képére és
hasonlatosságára.“ „Formálta vala az embert a föld porából, és lehelte bele az õ élõ
leheletét.“ Az Isten utánzása, imitatio Dei,
amire most vállalkoztak: hogy az élettelen
anyagba, a rongyba, a fába, a papírba és
még sok másba életet leheljenek. Ehhez
megfelelõ alázat és élõ hit kell. Azért jöttek ide, hogy az Úr áldását kérjék szándékukhoz. S mivel a szentségtõl a vidámság csöppet sem áll messze, mindenki
érezze jól magát. Lesz humor is, lesz elkomolyodás is, minden, ami a teljes élethez szükséges.
És lett. Az ország különbözõ részeibõl
érkeztek bábcsoportok, melyek estig tartották a házban vallásos témákat feldolgozó elõadásaikat. A nap végén pedig a templomban részt vettek a már elhunyt bábos
barátaikért bemutatott szentmisén. N. A.

NITROGÉN

C 2H 5

KEVERT
IGE!

MÉTER

KÖLTÕI

KÉRDÕSZÓ

TAVASZ

HOSSZ
FIZIKAI JELE

NEM ÜL,

FLUOR
REPETA

FORDÍTVA

DAL

ÉRA

FÉLNE!

HOLLAND
AUTÓJEL

BIZAKODNI

FÉLTI!

ÜTÕS

NÉHA

HANGSZER
ÉGÕ
KESERV

SAKKFIGURA

OROSZ

NOMEN
BÓDÉBAN

NESCIO

VAN!

KÁRT

LUXEMBURG

SZEM.

AUTÓJELE

NÉVMÁS

IGEN
PATÁS

FÖLDBE
VERT
OSZLOP

OKOZNA
VILÁGOS
SZÍN
TISZTÍTÓ

ÉS

YOKO…

ELÕTAG:

SUGÁR

REPÜLÉSI

JELE

MÉRGEZÕ
AZONOS

GÁZ

BETÛK

NYUGAT
JÓD

LÁNGOL

AZONOS
BETÛK

VEGYJELE:

NÉMET
VÁROS

LOP,

SN

RÉGIESEN

JÓMAGAM
FÉL
TÉGLALAP!

BETEG
FÖLÉPÜLNE
LUXEMBURG
AUTÓJELE
LEJEGYEZ,
IGEKÖTÕ

Pályázati hirdetmény

RÖV.
ISKOLA,

EKE!

RÖV.

OROSZLÁN-

KEVERT

NÉV

SVÉD
AUTÓJEL

Gödöllõ város önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
a Gödöllõn, a Bajcsy-Zs. E. u. 34/a. szám alatti és a Tessedik S. utcában található ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlanok ismertetése:
1. A 238/4 helyrajzi számú, 753 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû,
tehermentes földrészlet Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan természetben a Bajcsy-Zsilinszky E. u. 34/a. szám alatt, a Szõlõ utca sarkán
található. Övezeti besorolása: településközponti vegyes.
A telek közmûvekkel ellátott területen fekszik. Víz, elektromos energia, szennyvíz, gáz
és telefon közmûvek mind a Bajcsy-Zs. E., mind a Szõlõ utcában vannak. A közmûvek
a telekre bekötésre nem kerültek. A közmûvesítéshez szükséges engedélyek beszerzésérõl
a vevõnek kell majd gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.
Az ingatlan irányára bruttó 18 125 000 Ft, mely 20 % áfa-t tartalmaz.
2. A 6192/22 helyrajzi számú, 6858 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû,
tehermentes földrészlet Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan természetben a Tessedik S. utcában, a volt tangazdasági telephely területén
található. Az ingatlan övezeti besorolása: ipari gazdasági terület.
ATessedik S. utcában elektromos energia, víz, szennyvíz és gáz közmû vezeték található.
A gáz és az elektromos közmûvezeték az ingatlan teljes utcafronti szakaszán elvezetésre
került, a víz- és szennyvízvezeték végpontja a 6192/22 hrsz-ú földrészlet dél-keleti oldalmezsgyéje közelében található, a Tessedik S. utcában. A közmûvek a telekre bekötésre
nem kerültek. A közmûvesítéshez szükséges engedélyek beszerzésérõl a vevõnek kell
majd gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.
Az ingatlan irányára bruttó 20 000 000 Ft, mely 20 % áfa-t tartalmaz.
A pályázatok benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztatók a Városháza II. emelet 227. számú
helyiségében vehetõk át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza, II. emelet 227. sz. helyiség).
Tel.: 420-411/153, 410-245. Fax: 410-186
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak, 2004. április 21., 16 óráig

TANKÖNYV,

FORD.
KEVERT

RÍM!

ZÉRÓ

KIEJTETT

RÓMAI 4

KÉRDÕSZÓ

BETÛ
NEM
KEVÉS
DEHOGY!

JELLEGZETES
SZÍNVILÁG

A

CSÚSZÓS

RÓMAI 1

VÁLADÉK

A 7. szám rejtvényének megfejtése:
„A bûnöket semmi más el nem törli, csak
annak a hitnek a kegyelme, amely a szeretet
cselekedeteiben lesz nyilvánvalóvá.“
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték:
Béres Józsefné, Bánki Donát u 6.; Huber

Dániel, Hold u. 4.; Román Tímea, Blaha Lujza
út 105.; Gyõri Tímea, Fenyvesi dûlõút 61.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Vincze Gézáné, Küttel tanya Pf. 92; Sajtos
Ferenc, Deák Ferenc tér 2.

Jövő heti számunk tartalmából

Előzetes
Beszámoló a március 15-iki ünnepségekről
Tudósítás a Cigánybálról
Beszélgetés Klopkóné Szabó Tündével
Vívás: Huniber-kupa

Következő lapszámunk március 18-án jelenik meg.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig
Kedd: NINCS
Szerda-csütörtök:
8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási
határideje hétfõ 12 óra.
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni.
Megértésüket köszönjük!
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező takarítónő jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 223-9801.
* Maróst felveszünk. Tel.: (30) 245-78-13.
* Gépjármű márkakereskedés értékesítő munkatársat keres. Érdeklődni:
(30) 221-0687.
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett, 23-35 év közötti felszolgálók
jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Javító és felújító divízióvezető munkakörbe, kisteljesítményű és rövidhullámú rádiók javításában jártas villamosmérnököt felveszünk. Tel.: (30) 24578-13.
* Szakácsot felveszünk. Tel.: (30) 659-78-69.
* Most nyíló pizzéria-sörözőbe pultos lányt felveszünk. Tel.: (70) 270-2400.
*Felvételre keresünk víz-gáz-fűtés szerelőt Gödöllő és környékéről. Tel: (20)
9388-988.
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk vállalkozóként dolgozó fodrászt, kozmetikust, , manikűr-pedikűr és műköröm építőt. Tel.: (20)
332-6494.; 28-419-342.
* Nagy múltú cég mozgékony, kreatív, lehetőleg diplomás jelölteket keres
Gödöllő környékéről. Teljes önállóságot és európai szintű fizetést ajánlunk.
Tel.: (30) 620-6454.
* Gödöllői Kft keres 50-60 nm-es műhellyel rendelkező vállalkozót, szinterezési munkára. Berendezést biztosítunk. A munka éves volumene
folyamatos ellátással 3-4 millió Ft. Lehet kezdő is, betanítjuk. Tel: (20) 4958572; Pf. 331.
* Hétvégi munkát keresek! Tel.: (20) 591-8151.
* Megbízható, 40éves nő Gödöllőn házvezetést, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal óvónői végzettséggel. Tel.: (30) 627-2023.
* Gödöllői cég keres adminisztratív munkakörbe munkatársat. Elvárások:
min. középiskolai végzettség, jó kommunkációs készség, ügyfélorientált
gondolkodás, számítógépes gyakorlat. (Word,Excel). Önéletrajzokat iskolai
bizonyítványok fénymásolatával "Irodavezető" jeligére várjuk a szerkesztőségbe március 16.
* Gödöllői munkahelyre közepes fizikai munkára jó munkabírású férfi kollégát keresünk. Tel: (20) 9417-637.

2004. március 11.
* Gödöllői munkahelyre BCE kategóriával vezetői gyakorlattal anyagbeszerzői munkakörbe férfi kollégát keresünk. Tel: (20) 9417-637.
* Egyetemista fiú hétköznap délutánonként és hétvégén egész napra
munkát vállalna. Bármilyen munka érdekel. Tel: (20) 247-1908.
* Épületgépészeti szaküzletbe eladót keresünk. Veresegyház, Szadai út 18.
Tel: (30) 982-8329.
* Diplomás anyuka gödöllői kertes házában kialakított, vidám, szép, tágas
világos játszóházban gyerekfelügyeletet vállal rendszeresen vagy alkalmanként is. Tel: (20) 322-4494.
* Asztalosokat keres, egyedi belsőépítészettel foglalkozó faipari cég, gödöllői műhelyébe. Érd: Lignum Faipari Kft. Tel: (20) 444-3415.
* Gödöllőn jó eladót keresünk lakástextil, függöny, sötétítő, méteráru
üzletbe. Szakmai végzettség, szakmai gyakorlat, lakberendezési és divatismeret szükséges. Tel: 418-230 (18 óra után).
* Munkalehetőség. Asztalosokat, betanított munkásokat keresünk gödöllői
munkahelyre. Tel: (30) 9449-976.
* Vállalkozó szellemü munkatársakat keresek. Kitartó munkáért kiváló
fizetés, szabad időbeosztás. Tel: (70) 312-8557.
* A SZÁMADÓ Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet (Gödöllő, Szabadság
u. 3.) költségvetési gyakorlattal min. középfokú szakirányu végzettséggel
rendelkező gépikönyvelőt keres. Alkalmazás kezdete: 2004. április. Bérezés
a KJT szerint. Jelentkezés a 28/512-105-ös telefonszámon vagy személyesen, önéletrajzzal a fenti címen Egry Ágnes intézményvezetőnél.
* Megbízható fiatalasszony takarítást vállal háznál. Tel: 408-147; (20) 5166383.
INGATLAN

*Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30) 9509-396.
* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 9509-396.
* Gödöllő Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540 nm-es
telken eladó. A lakás nappali+ 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs+ szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat
beszámítok. Tel.: 20/243-0173.
* Keresek eladó lakást Gödöllő belvárosában. Lehet panel, vagy téglaépítésű
egyaránt: 0630-919-5960 Szűcs László.
* Gödöllő Központban Családi ház! Bethlen Gábor utcában felújított, 100m2es, 2 szoba + nappali, összközműves családi ház 750m2-es telken, 21 Mft
Irányáron eladó csak a Telekvadász-nál. Zsiga Balázs 0630-445-8740,
www.telekvadasz.hu.
* Gödöllő Központban sürgősen eladó másfél szobás lakás II.em-i, liftes
házban 10.2 MFt-ért: 0630-919-5960 Szűcs László www.telekvadasz.hu.

* Gödöllő központjában eladó 72m2-es, fiftes, 2 + félszobás, 2 erkélyes,
lakás 14.000.000 Ft-os irányáron eladó! 0630-445-8740 Zsiga Balázs,
www.telekvadsz.hu.
* Gödöllő Erzsébet körúton téglalakás magasföldszinti, 53m2-es, 1 + 2 félszobás, saját pincével, jó állapotban eladó Szűcs László, www.telekvadasz.hu.
* Gödöllő, Ottlik Géza utcában egyedi panorámás, összközműves, 1200 m2es építési telek eladó 14.9 mio-s irányáron. Zsiga Balázs 0630-445-8740,
www.telekvadasz.hu.
* Aszódon 200nöl-es építési telek, teljes közművel, aszfalt úttal, panorámával eladó 5.5MFt-ért! 0630-919-5960 Szűcs László www.telekvadasz.hu
* Szadán 1500m2 (416 nöl)-es építési telek 30% beépíthetőséggel,
gyönyörű fenyveserdő közeléban, 37 méteres utcafronttal, első osztályú
csendes helyen eladó! Zsiga Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt. 3. tel/fax: 28/421002, 20/531-4333, E-mail: magyartolgy@mail.digitel2002.hu
* VALKÓN, 2400 nm-es panorámás telken lévő, felújításra szoruló, három
szobás családi ház, gazdasági épületekkel, idilli környezetben eladó. Irányár:
14 millió Ft. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐTŐL 3 km-re, műút mellett, 7 hektáros szántó művelési ágú
terület (víz, villany, ipari áram, kerítés) érvényes építési engedéllyel eladó.
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* ASZÓDON igényesen kialakított ipari csarnoképületek, üzlethelyiségek és
korszerű irodák jól megközelíthető helyen bérbeadók. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* PIANCAVALLON, az olasz síparadicsomban, a tengerparttól 80 km-re, 3040 nm-es garázsos apartmanok közül még kettő eladó Irányár: 17,5 mFt-tól
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Harasztban, 491 nm-es telken, 110 nm-es, emeletes,
alápincézett, kertes ház, 40 nm-es garázsos melléképülettel eladó. Irányár:
24,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm, megosztható,
panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két utcára nyíló, 5682 m2
szántó művelési ágú terület eladó. Irányár: 11 millió Ft Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcai dupla (42 nm-es) garázsomat elcserélem
értékegyeztetéssel Dózsa György úton lévő önálló garázsra. Tel.: (20) 4582002.
* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, lakásokat, családi
házat keresünk ügyfeleink számára megvételre, vagy tartós bérletre. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben, két szobás, második emeleti, külön vízórás,
dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás eladó. Irányár: 13,3 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
*GÖDÖLLŐ központjában, ötödik emeleti, másfél szobás, igényesen felújított
lakás, kastélyra nyíló panorámával, eladó. Irányár: 11,3 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Rózsa utcában, 709 m2 közművesített telken, két
lakóépületes kertes ház (120 m2 lakóterületű, tetőteres, garázsos; és 70 m2
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Tel: 28-514-990
-Alkotmány u-ban 2003-ban épült, új 115 m2 nappali + 2szobás családi ház, + 50 m2 1szoba fürdõszobával, garázzsal, 548m2 telekkel 32 MFt.
-Akácfa u-ban 2003-ban épült 124 m2 egyszintes
nappali + 3szobás családi ház, + 50 m2 kis konvektoros téglaházzal, 746 m2 telekkel 31,5 MFt.
-Köztársaság úton 91-ben épült 105 m2 családi ház
120 m2 szuterénnel, 974 m2 telekkel 30,5 MFt.
-Épülõ 81 m2 társasházi lakás, cirkó fûtéssel, parkettázva, 840 m2 telken, teljes kulcsrakészen 21MFt.
-Épülõ 82 m2 társasházi lakás, 840 m2 telken, a
Köztársaság úton leköthetõ, kulcsrakészen 19,7 MFt.
-Üzlethelyiség, 58,16 m2, új építésû, fõútvonal melletti, utcai bejárattal, parkoló, öltözõ, zuhanyzó,
raktár kialakítással 17,5 MFt.
-Dobó u-ban 94 m2 2,5 szobás felújított családi ház
570 m2 telekkel 24 MFt.
-Szadán az Aranyhegyen, új építésû 200 m2-es
panorámás erdõ melletti nívós lakóházak 200 nöl
telekkel 29 MFt.
-Szadán 94-ben épült nappali + 3 szobás egyszintes
családi ház parkosított 256 nöl. telekkel 28 MFt.
-Szadán új építésû panorámás, nappali + 2 szobás,
dupla garázsos családi ház kulcsrakészen 29 MFt.

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

régi építésű, felújított). Irányár: 31 000 000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a Szivárvány utca közelében, 1629 nm-es,
közműves út melletti, külterületi telek, fúrt kúttal eladó. Irányár: 4,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán), 1420 nm-es zártkerti
üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal, faházzal, ásott kúttal, teljes közművel,
műút mellett eladó. Irányár: 8 000 000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* Eladó Gödöllőn a Csanaki részen 140 nm-es, kétszintes, 4 szobás, felújított
családi ház garázzsal, 1200 nm-es telekkel + ugyanazon a telken egy 70 nmes összkomfortos különálló lakóépülettel. Iá: 35 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 100 nm-es, 3 szobás családi ház
pincével, 820 nm-es telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 80 nm-es, 2 szoba - étkezős családi ház
melléképülettel, 670 nm-es telekkel. Iá: 16 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali + 4
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szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház melléképülettel, garázzsal,
270 nöl telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen, 116 nm-es nappali + 4 szobás
villalakás terasszal, fűthető üvegházzal, pincével, garázzsal, 314 nöl-es ősfás
telekkel. Iá: 35 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 90 nm-es, 2 szoba - étkezős családi
ház melléképülettel, garázzsal, 200 nöl telekkel. Iá: 22,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 1998-ban épült, 100 nm-es, nappali + 2
szobás, amerikai konyhás családi ház garázzsal, 420 nm-es telekkel. Iá: 20,8
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 7 éve épült, nappali + 5 szobás
sorházi lakás, pincével, 2 kocsibeállós garázzsal, rendezett elő- és hátsó kerttel. Iá: 22 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn (Máriabesnyőn) befejezés előtt álló, 100 nm-es, nappali + 2
szobás, amerikai konyhás lakóépület pincével, garázzsal, 663 nm-es
panorámás telekkel. Iá: 16,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Isaszegen 180 nm-es, teljesen felújított családi ház két lakrésszel,
garázzsal, 300 nöl telekkel. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Kerepes központi részén 687 nm-es építési telek, rajta 110 nm-es
családi ház (+ garázs, terasz) alapjával, tervrajzzal, érvényes építési engedéllyel. Iá: 8,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő - Mátyás K. utcában 500 nm-es telken, 110 nm-es, 2 szoba nappalis családi ház + hozzá tartozó különbejáratú: 1 szoba komfortos lakrész
garázzsal, pincével családi okok miatt SÜRGŐSEN ELADÓ: 19.200.000 Ft-os
áron. 06 (20) 513-5191.
* Gödöllő-János úti lakótelepen III. emeleti: 1,5 szoba konyha+étkezős
tehermentes lakás sürgősen ELADÓ: 10.800.000,-Ft . 06 (30) 619-9043.
* ÖSSZEKÖLTÖZŐK!! Gödöllő-kertvárosában, csendes utcában 120 nöles
rendezett telken: 1 szoba + nappali + 2 félszobás *DUPLAKOMFORTOS*
családi ház (felújítást nem igényel) garázzsal, melléképülettel 21,8 MFt áron

Gödöllői Szolgálat
ELADÓ. Érd.: 06 (30) 218-6300.
* ÖSSZEKÖLTÖZŐK!! Gödöllőn - Blaha elején, csendes utcában 205 nöles
rendezett telken, 190 nm-es, 2 szintes, 2 lakásos, igényes családi ház, szaletlivel, szerelőaknás garázzsal, fúrt kúttal sürgősen ELADÓ: 160.000
Ft/nm-ÁRON. 06 (30) 619-9043.
*Gödöllő - Máriabesnyőn *ÚJ ÉPÍTÉSŰ* 2 szintes, 135 nm-es: 4 szoba + 50
nm-es nappalis, **villaszerű családi ház** 900 nm-es telekkel, + a telken
különálló épületben: 2 szoba konyhás, komfortos kis házzal sürgősen, ÁRA
ALATT: 21,5 MFt-ért ELADÓ! 06 (30) 218-6300.
*Gödöllő - János utcai 2 szoba, konyha+étkezős, gardróbos, IV. emeleti lakás
11,3 MFt-os áron SÜRGŐSEN ELADÓ! 06 820) 513-5191.
* Gödöllő - Palota-kert IV. emeleti 2 szoba nagy erkélyes, kiváló állapotú
panorámás lakás: 11.500.000,-Ft irányáron ELADÓ! 06 (20) 513-5191.
* KERESEK: Gödöllőn 30-80 nm, 1-3 szobás LAKÁST (panelt és felújítandót
is) KP. fizetéssel! 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191.
*Szadán 1260 nm-es 300 nöl-es belterületi telek eladó. Iá: 5,5 mFt. Tel: (30)
9629-559.
*Palotakertben négyemeletes házban parkra néző, kétszobás (64 nm) felújított lakás saját pincrésszel eladó. Ár: 12,5 mFt. Tel: (30) 370-5929 vagy
417-628-as telefonszámokon.
* Kertvárosban, 450 nm-es telken, 110 nm alapterületű, tetőtérbeépítéses,
belülről teljesen felújított (3 szoba, étkező, nappali, 2 fürdőszoba) családi ház,
fűthető garázzsal, újonnan épített fűthető tárolóval eladó. Csatorna, telefon,
ipari áram van. Iá.: 23 m Ft. Tel.: 20/586-2841.
* Szadán frekventált helyen 1500 nm-es telken 3 szintes családi ház eladó.
Öt és félszoba, nappali, étkező, amerikai konyha+2 fürdő szoba + wc kézmosó. a pinceszinten garázs+iroda. (20) 225-1321.
* Gödöllőn a Röges utca 36-ban 120 nöl-es telken összközműves családi ház
eladó. A 2 lakás közül az elülső felújítva. Tel: (70) 572-9947.
* Több generációs család együttélésére, pinceszint vállalkozásra is alkalmas,
részben lakható családi ház 1231 nm nagyságú telekkel, ugyanitt akár két
lakással beépíthető, 1076 nm nagyságú sarok telek (Babati részen) eladó.
Tel: (20) 9390-824, vagy 06 (20) 3191-581.
* Gödöllőn, 1. emeleti kétszobás parkettás, gázkonvektoros 64 nm-es telefonos, kábeltévés, nagyerkélyes lakásomat eladnám. Iá: 12 mFt. Tel: 410108; (30) 362-3062.
*Gödöllőn a Röges utca 36-ban 753 nm-es telken összközműves családi ház
reális áron eladó. Tel: (70) 572-9947.
* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó. Tel.:
(30) 2242-653.
* Gödöllőn, a Palotakerten 64 nm-es lakás (felújított, erkély, amerikai konyha) eladó. Tel.: (20) 910-8990.
* Gödöllőn, az Alma utcában bekerített 574 nm-es építési telek eladó. Iá.: 7,9
millió Ft. Tel.: (30) 233-2544.
* Eladó a Máriabesnyői lakóparkban: társasházi jellegű lakás, kis telekkel,
2+2×félszoba, étkező, konyha, mosókonyha, 2 db WC zuhanyzó, fürdő,
padlástér beépítve, 2 gépkocsi garázs + tároló. Iá.: 31 millió Ft. Tel.: (20)
9130-379, (20) 2223-964 (napközben) vagy 526-535 (este).
* Eladó Gödöllőn 300 nm-es telken 140 nm-es, tetőteres sorházban lévő
családi ház, benne bevezetett kisbolttal. Tel: (20) 423-3086.
* Gödöllő határában műút mellett bekerített 7 ha bio művelésre, és állattartásra alkalmas földterület eladó, vagy kiadó. Ipari áram, víz, építési engedély van! Érd: (30) 202-0045.
*Gödöllő Rózsa dombján panorámás, összközműves, 720 nm-es telek eladó,
36 nm-es komfortos faházzal, beépítési lehetőség 15 %. Iá: 13,2 mFt. Tel:
(30) 9687-933.
* Gödöllőn, a Paál László közben I. emeleti tégla építésű, 68 nm-es, 3 szobás,
parkettás, 2 erkélyes, egyedi fűtésű, D-K, D-Ny-i fekvésű, kifogástalan állapotú, igényes, riasztóval felszerelt lakás, saját pincével eladó. Tel.: (30)
9304-271.
* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 773 négyzetméteres összközműves telek
alápincézett faházzal. Iá: 12,5 mFt. Tel: (70) 509-9369.
* Eltartási szerződést kötne pedagógus, egészségügyi dolgozó házaspár ingatlanért cserébe. Tel.: (20) 946-4365.
* Tóalmáson a strand melletti utcában rendezett 302 nm-es kerttel eladó
egy 40 nm-es, tetőteres, gázfűtéses, tégla nyaraló. Iá.: 5,3 millió Ft. Tel.: (30)
2688-431.
* Gödöllő központjában, déli fekvésű, 1 + fél szoba összkomfortos, felújított
lakás (redőny, kábeltévé, vízóra) eladó. Július közepén beköltözhető. Ár: 11
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millió Ft. Tel.: (30) 278-0665; 410-844.
* Gödöllőn, I. emeleti, 1 szobás, felújított, gázkonvektoros, egyedi vízórás,
redőnyös lakás téglaépületben 2004 őszi költözéssel eladó. Tel.: (30) 4744039.
* Palota-kerten eladó 2+fél szobás, IX. emeleti panel lakás, nagyerkélyes.
Vízóra, kábel tv, nagykonyha, gyönyörű panoráma. Tel: (30) 528-4862.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on III. emeleti, 52 nm-es, 2 szobás, felújított lakás
eladó. Iá.: 12,5 millió Ft. Tel.: (30) 388-9515 vagy (30) 442-6693.
* Gödöllő központjában keresek 2 szobás lakást, földszinten vagy első
emeleten, iroda céljára. Tel.: (30) 249-0249.
* Gödöllő Rózsadombján, a Hegy utcában egy 187 nm-es, 2002-ben épült
családi ház, 210 nölöes telken eladó. Iá.: 35 mFt. Tel.: 30/992-8409.
* Gödöllőn, az Erzsébet Királyné krt-on 64 nm-es, felújított lakás eladó. Tel.:
(20) 5566-478.
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet Királyné krt-on egy 2+fél szobás tégla és konvektoros lakás. Iá: 13,6 mFt. Érdeklődni: 14 óra után. Tel: (20) 473-1406.
* Gödöllő városközpontban 46 nm-es 7. emeleti, parkara néző, panorámás
másfél szobás tehermentes öröklakás eladó. Két lift, kábel tv, redőny, parketta. Ár: 11,2 mFt. Tel: (30) 316-5202; 422-129.
* Gödöllő Szőlő utcában 69 nm-es magas földszinti lakás szeptember végi
kiköltözéssel eladó. Iá: 15,2 mFt. Tel: (20) 9463-409 (hétköznap 10-19
óráig.)
* Gödöllőn Nagy Sándor közben téglaépítésű, I. emeleti 2+fél szobás 58 nmes parkettás egyedi fűtésű vízórás lakás eladó. Iá: 14,5 mFt. Tel: (30) 9344601.
* Szadán több generációs család együttélésre, pinceszint vállalkozásra is alkalmas 201 nm hasznos alapterületű családi ház nagy telekkel eladó. Tel:
(20) 458-5720.
* Galgahévízen szép környezetben eladó 120 nm-es felújítandó családi
téglaház melléképületekkel (víz, villany, telefon, csatorna, gázcsonk),
valamint 2400 négyszögöleskert gyümölcsfákkal. Tel: 461-285.
* Magánszemély kb. 100 nm alapterületű családi házat venne Gödöllő belterületi részén. Tel: 06-1- 251-6185.
* Eladó Gödöllőn Kecskés dülőben 1652 nm-es zártkert teljes közmű
lehetőséggel. (víz, villany, gáz). Korrekt út. Szomszédban laknak. Iá: 2300.Ft/nm. Tel: (20) 378-4303.
* Gödöllőn elcserélhető, vagy eladó központban csendes helyen földszinti jó
állapotu, rácsos, redőnyös, külön vízórás, konvektoros, telefonos, kábel tv-s,
tárolós 43 nm-es komfortos lakás 1-2 emeletig, központi csak konvektorosra. Tel: 415-117.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület:
garázs, tárolók. Kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítok. Tel: (20)
476-8647.
* Gödöllő központjában 57 nm-es kétszobás panorámás, erkélyes lakás
eladó. Iá: 10,9 mFt. Tel: (20) 955-9088.
*Panorámás 20x30 m-es üdülőtelek a Kökény utcában eladó. A telekre 3 szintes, szintenként 90 nm-es ház építhető. Földgáz a telken belül. Tel: (30)
359-9219.
* Gödöllőn keresünk új vagy jó állapotu családi házat max. 28 millió forintig.
Kertváros, Haraszt előnyben. Tel: (20) 203-7223.
* Gödöllőn keresünk 2 vagy 1+2 fél szobás lakást májusi költözéssel,
készpénz fizetéssel. Tel: 412-475.
* Az Erzsébet kir. köruton 3. emeleti 64 nm-es 1+2 félszobás, részben felújított lakás eladó. Tel: (20) 203-7323.
* Kényelmesen akar élni? Nézze meg a kertvárosba lévő 2 x 100 nm-es
emeletes összkomfortos családi házat. Garázs, pince, 200 nöl telken,
gyümölcsössel, pihenő kerttel, nagyon jó szomszédokkal. Tel: (30) 3603935.
*Palotakertben négyemeletes házban parkra néző, kétszobás (64 nm) felújított lakás saját pincrésszel eladó. Tel: (30) 370-5929 vagy 417-628-as telefonszámokon.
*Keresünk, kínálunk - ügyfeleink részére - családi házat, lakást, telket, szántót, üdülőt, ipari ingatlant… Adás-vétel teljes körű bonyolítása. Tekintse meg
kínálatunkat: www.kvadrat.hu Kvadrát Ingatlanforgalmazó Kft. Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30. Tel.: 06 28 422-353; 06 30 515 55 33.
* Aszódon 9300 nm megművelt szántóföld, közművek, aszfaltút közelében,
a Galga partján SÜRGŐSEN eladó, ezért 280 Ft/nm azaz 2,6 mFt. 06 30/
515-5533.
* VCS078/Szadán 960 nm telken 140 nm lakóterű cs. ház: am. Konyha, 3
háló, fürdő, 2 wc, terasz. A szuterénben: fürdő, wc, szauna, garázs. A
parkosított kertben: szaletli, tűrakó, medence…
Ára: 29 mFt.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422 353, 06 30
515- 55 33.
* Gödöllőn a Fenyvesi Nagyúton panorámás telken épülő 4 lakásos - igényes
kivitelezésű - (klimatizált, központi porszívós) házakból még egy 152 nm +
garázs eladó. Ára kulcsrakészen: 205.000 Ft/nm+garázs. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422 353, 06 30 515 55 33.
* Kistarcsán a Móra Ferenc utcábankb. 1000 nm (20x50m) új parcellázású
építési telkek eladók. az utcában víz, villany, gáz, csatorna. Ára: 10.000.Ft/nm. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422 353, 06
30 515 55 33.
* GCS110/Gödöllő belvárosában 130 nm lakóterű, új építésű, kétszintes társasházi lakás: am. konyha, 4 hálószoba, fürdőszoba, 2 wc, kerthasználattal.
Ára: 26 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422
353, 06 30 515 55 33.
* GCS113/Gödöllőn a központban 360 nm közművesített telken 100 nm
lakóház: konyha, nappali, hálószoba, dolgozószoba, fürdőszoba, wc, terasz,
garázs. Ára: 23 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.:
28/422 353, 06 30 515 55 33.
* GCS104/Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1995-ben épült 3x81 nm sorházi
lakás: konyha, nappali, 5 háló, 2 fürdőszoba, terasz,g arázs SÜRGŐSEN

eladó. Ára: 24 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.:
28/422 353, 06 30 515 55 33.
* GCS109/Gödöllőn a Király telepen 450 nm telken, 2000-ben épült, 70 nm
alapterületű+tetőtér cs. ház: am. konyha, 2 háló, fürdő, wc, terasz, garázs.
Ára: 17mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422
353, 06 30 515 55 33.
* Bánkon 458 nm közművesített telken, 1975-ben épült 45 nm ház+terasz:
konyha, étkező, nappali, hálószoba, früdőszoba, terasz Ára: 7 mFt. Egyéb
kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422 353, 06 30 515 55
33.
* GCS100/Gödöllőn a Csanakban 988 nm közművesített telken, 130 nm
lakóterű lakóház: konyha, étkező, nappali, 3 háló, fürdő, wc erkély, terasz.
Ára: 19,8 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft.: 28/422
353, 06 30 515 55 33.
*Domonyvölgyben külterületi 1102 nm-es tóközeli ingatlan, valamint Isaszegen zártkerti tóközeli ingatlan eladó. Tel: (30) 3599-354.
*Gödöllőn, a Fenyvesben panorámás, beépíthető terület gondozott gyümölcsössel eladó. Tel: (30) 9867-496.
*Úrréti tónál Új építésű ház, nappali+3 szoba (152m2), + garázzsal (21m2),
terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező hitellehetőséggel,
szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26 MFT az ár irányár Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő Kertvárosban 200nm+szuterénos, 5 szobás, felújított ház,
707nm-es rendezett telken eladó. Ár: 21,5MFt Major Zoltán IngatlanBank
06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő Rögesben új építésű 144nm-es ikerházi lakások, emeltszintű szerkezetkész állapotban eladók. Ár: 27,8MFt Major Zoltán IngatlanBank 06
70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő Antalhegyen 40%-os, szerkezetkész, 156nm-es ház, 750nm-es
panorámás telken eladó. Ár: 13,8MFt Major Zoltán IngatlanBank 06 70 4562100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Göd-Felsőn 300nm-es, 6 szobás, 2 szintes, szállónak alkalmas családi ház,
635nm-es telken eladó. Ár: 45MFt Major Zoltán IngatlanBank 06 70 4562100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* 2 szobás lakás konvektoros fűtéssel felújítva kiadó, 65ezerFt/hó + rezsi.
Tel.: 28-514-990.
* Gödöllőn az Erzsébet parki hévmegállóhoz közel, bútorozatlan parasztház
kiadó. 50 ezer Ft+rezsi/hó. Tel: (70) 5253-566.
* Gödöllőn a Palotakerten kétszobás lakás kiadó. Tel: (20) 955-9088.
* Gödöllő központjában 44 nm 1,5 szobás bútorozott, távfűtés lakás kiadó
hosszú távra. 45.000.-/hó+rezsi 2 hó kaukció. Tel: (20) 335-0027.
* Gödöllőn lakás kiadó garázzsal, tároló helyiségekkel, családi házas
övezetben. Tel.: (20) 577-9017.
* Gödöllőn 2 szobás, földszinti lakás albérletbe kiadó. Irodának is alkalmas.
Tel.: (20) 9749-816.
* Kertes övezetben 1+2 félszobás gázkonvektoros, földszinti lakás hosszú
távra kiadó Gödöllőn az Ibolya utcai társasházban. Tel: 414-899 18 óra után
* Gödöllőn, a Szt. János utca 13. szám alatt a II. emeleten 52 nm-es, másfél
szobás lakás kiadó. Tel.: 20/352-5005.
* Gödöllő központjában, külön bejáratú 1 szobás, összkomfortos szuterénlakás és 31 nm-es helyiség (üzletnek vagy irodának is alkalmas) kiadó. Tel.:
(30) 307-9922.
* Gödöllőn, a városközpontban albérlet kiadó. Tel.: (70) 2829-115.
* Gödöllőn, a Kazinczy krt-on 2 szobás, erkélyes, konvektos lakás március 1
-től hosszú távra kiadó. Tel.: 430-598 vagy (70) 501-0589.
* Gödöllőn egy személy részére kiadó egy másfél szobás, komfortos, I.
emeleti lakás társasházban, jól megközelíthető helyen. Gázfűtés, vízóra,
garázs van. Tel.: 412-262 (este).
* Kiadó 1,5-2 szobás lakható lakást, házat, hétvégi házat, nyaralót keresek
március végétől, 30 000 forintig. Megbízható bérlő. Tel: (20) 529-2228, 921 óráig.
* Családi házban külön bejáratu szoba fürdőszoba használattal nem dohányzónak kiadó. Tel: 416-465.
* Kiadó két szoba, nappalis összkomfortos családi ház. Két havi kaució
szükséges. Tel: (20) 341-4088.
* Gödöllő központjában III. emeleti 2 szobás 57 nm-es gázkonvektoros, par-
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kettás lakás üresen április 1-től hosszú távra kiadó. Tel: 495-201; (20) 4257922.
* Gödöllő belvárosában albérleti szoba azonnal kiadó. Tel: (20) 972-3229.
* Önálló lakrész, (szoba, fürdőszoba) 10 percre az egyetemtől nem dohányzó egyetemista fiú részére 25.000.-Ft-ért kiadó. Tel: (20) 414-2133.
* Kiadó Gödöllő központjában egy két szobás egyedi fűtésű, jó elrendezésű,
2. emeleti erkélyes lakás igényes párnak, részben bútorozottan. Tel: (30)
5979-709.
* Családi ház + garázs kiadó a Fácán sori lakóparkban erdő mellett. (140
nm, 2 szintes, nappali, berendezett konyha, 3 szoba) május-juniusi költözéssel, hosszú távra is. Tel: (30) 213-8860; (30) 274-9941.
* Gödöllő kertvárosi részén kiadó hosszú távra, 1 szoba, konyha, étkező,
fürdőszobás összkozműves új, részben bútorozott kertesház, kulturált 1-2
fő részére. Kaució szükséges. Tel: (70) 333-0496.
* Lakás kiadó: Gödöllő, Kossuth L. u. 24. Irodának is 68 nm. Érdeklődni: (30)
9001-034; (30) 9919-329.
* Gödöllő központjában jó közlekedési lehetőséggel alacsony rezsijű 50 nmes kétszobás lakás hosszú távra kiadó. Havi 50 eFt+ 2 havi kaució
összegért. Tel: (20) 9671-508.
KIADÓ
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1 számítógéppel
oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.
* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 9509-396.
* 180 nm-es üzlethelység Gödöllőn forgalmas helyen, jó parkolási
lehetőséggel eladó. Iá. 150 ezer Ft/nm+ÁFA. Tel: (20) 436-5929.
* Új konferenciaterem szép környezetben 100 főig bérelhető. Tel.: 420366, Csonka László.
Gödöllőn 2 szobás összkomfortos családi ház hosszú távra kiadó. Tel: 416369 este 16-20 óráig.
SZOLGÁLTATÁS

* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor. Tel: (20) 9527289, (20) 994-7715.
* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések nélkül,
garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.
* ZsoEn Szépségszalon! Annamária, fodrász. Szeretettel várom kedves régi
és új vendégeimet az új helyemen: Petőfi tér 13. Tel.: 30/372-4056.
* Napfény Otthonházban a gödöllői Blahán lakrészek leköthetők, nyugdíjasok érdeklődését várjuk. Tel: (30) 505-5195.
* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festés-mázolás, villanyszerelés, tetőtérbeépítés korrekt áron, rövid határidőre. Tel: (20) 230-5240.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén, ingyen
dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Molnár József Tel:
421-134; (30) 9593-804.
* TÖBB ÉVSZÁZADOS MOGYORÓDI TERMESZTÉSI KÖRNYEZETBEN
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK egész évben a SZILÁGYI
PINCÉSZETBEN Folyó és palackozott borok: Irsai Olivér, Zöldveltelini,
Chardonnay, Rizlingszilváni, Ottonel Muskotály, Zweigelt, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Kékfrankos. Nyitva tartás: cs, p: 14-17 h-ig, szo: 9-17 h-ig,
vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-441-856.
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő szalonomba,
várom azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés, tyúkszem,
bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag begteg elszineződött körmük. Nálam
szakszerű lábápolásban részesül. 25 év szakmai háttér. Európai színvonal.
Egyéb szolgáltatás a pedikűr árában. Elektromos masszázs fotel. Biptronlámpás kezelés fekéjes lábra, hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, szakmai tanácsadás. Bejelentkezés: (20) 532-7275, 28-411-759, Bárándi
József.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól, ágytakarók.
Tel: (20) 3121-935.
* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20) 3121-935.
* Minőségi fekete föld, istálló trágya, sóder, homok szállítás, épület bontás,
alapkiszedés, gépi földmunka. Varga István teherfuvarozó. Tel.: (20) 9437469.
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egyedi
(kárpítozott) bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 486-029 vagy (70)
384-8711.
* Vállaljuk házak felújítását, átalakítását (kőműves, burkolás, festés-mázolás, villanyszerelés, Dryvit hőszigetelő rendszer, gipszkartonszerelés, korrekt áron rövid határidővel. Tel: (20) 230-5240.
* LAKATOS MUNKA. Toló és kétszárnyú kapuk gyártása, automatizálása,
ajtók biztonsági rácsok, korlátok készítése és egyéb lakatosmunkák. Kovács
Károly, Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.
* 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) 3559709.
* Banki ügyintézés. Alacsony, 5,5 %-os Euró alapú szabadfelhasználású
jelzáloghitel. Magas kamatozásu hitelét 5,5 %-os kamatozásura kiváltjuk.

Gödöllői Szolgálat

Gondos, gyors ügyintézés. Tel: (30) 5537-800.; (20) 218-2949.
* Bojler tisztítását,javítását, kisebb és nagyobb villanyszerelési munkákat,
kaputelefon szerelést vállalok. Továbbá kisebb vízvezeték kiépítést, javítást.
Tel: (70) 528-9720; 411-692 hétvégén is hívható.
* Út az egészséghez: Természetgyógyászat. Reflexológia, masszázs: tenyér
és talpmasszázs, svéd masszázs, thai masszázs, igazi nyirokdrenázs, fülgyertyázás. Bejelentkezés: (30) 9001-034. Házhoz is megyek!
* Díszfák, gyümölcsfák, sövények metszése és hétvégi lemosó permetezése. Öntözőrendszerek telepítése ingyenes felméréssel és árajánlattal.
Megnövelt területen Gödöllőn a legnagyobb agyag és műanyagcserép
választék. Balkonládák, függőcserepek. Kószó János Mg-i Boltja, Szabadság
út. 28/b. Minden nap nyitva! Tel: (20) 9337-629; 419-051.
* Dr.Lampérth Melitta gyermekpszichiáter rez. pszichiáter szakorvos rendel: BIO-MED Magánorvosi Rendelő Gödöllő, Remsey krt. 7. Időpont: Péntek:
15-19 óráig. Magatartás és figyelemzavarok, tanulási problémák,
serdülőkori krízis, szorongás, hangulati problémák, kényszertünetek,
testvérféltékenység kezelése, szülői kozultáció. Bejelentkezés: (30) 5254094.
* Szobafestés mázolás, tapétázás. Garancia kedvezménnyel. Szabó Zsolt
Tel: (30) 360-9516; 408-082.
* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek ügyintézése
(ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb). Tel: (30) 4020863.
* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése, felújítása, szoba
festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok, zárak,
bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok
és ajtók szigetelése. Tel.:582-910.

OKTATÁS
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1 számítógéppel
oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást
vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és 514-155.
*Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak,
egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.
* Angolnyelv az anyanyelvű tanárnál. Tel: 412-967.
* Személyi és Vagyonőri tanfolyam. akciós áron. Tel: (30) 553-1729.
* Angol nyelvoktatás egyénileg és kiscsoportosan (max. 4 fő). Alap- és
középfokú nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok indulnak kedd, péntek 1415.30, illetve hétfő, péntek 8.30-10 időpontokban és szombat délelőttönként. tel.: 422-963 vagy (70) 278-5996.
* Üzleti angol. Tel: 414-297; (30) 9909-346.
* Korrepetálás elektronika, számítástechnika, matematika tantárgyakból
műszaki tanárnál. Tel.: (20) 946-4365.
* Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, pszichológiából korrepetálás, érettségire, főiskolai, egyetemi felvételi vizsgára felkészítés. Tel.:
410-683; (30) 362-3987.
* Egyetemista fiú matematika, fizika, angol korrepetálást vállal általános és
középiskolások részére. Tel.: 419-470; (20) 314-6361.
* Matematika korrepetálást, érettségire, felvételire való felkészítést vállal
középiskolai tanár. Tel.: (20) 380-2268 (délután).
* TOP-TAN: BESZÉLGETÉS KÖZÉPFOKON. Internetes angol nyelvoktatás!
Próba anyag ingyenes. Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744, 30-224-75-6
www.toptan.hu., info@toptan.hu.

ADÁS-VÉTEL
* 1 éves Premier DC 2300 digitális fényképezőgép 3x optikai zoom, 2.1
Mpixel, 128MB bővítő kártyával, minden tartozékával olcsón eladó. Tel.:
(30) 941-3345.
* Eredeti, 30-as években készült, lábakon álló, fehér, nagyméretű fürdőkád
eladó. Tel.: (20) 458-2002.
* 2000 db 40 ×40-es piros pala eladó. Tel.: 412-898, (20) 587-4437.
* Eladó jó állapotban lévő 165 ×200-as epedás francia ágy. Iá.: 30 ezer Ft.
Tel.: (20) 458-2002.
* Eladó mahagóni színű hálószobabútor. 2 db kétajtós, akasztós, fiókos-, 2
éjjeliszekrény, 1 komód, 1 fésülködőasztal tükörrel, puffal, 1 polcos tároló.
Érdeklődni: (70) 234-4849.
* Jó állapotban lévő öntöttvas fürdőkád és mosdó eladó. Tel.: 421-494.
* Eladó egy 2 éves, franciaággyá alakítható sarokülőgarnitúra, ágyneműtartóval. Világos színű, modern mintázatú, megkímélt. Iá.: 25 ezer Ft. Tel.:
(70) 330-7071.
* Eladó 3 éves Gorenje, elöltöltős mosógép, megkímélt állapotban 35 ezer
Ft-ért eladó, valamint eladó egy új 90×200-as rugós ágybetét 8 ezer Ft-ért.
Tel.: (30) 3822-498.
* 80-as évek körüli szobaszekrény eladó. Emeletes ágy, dohányzóasztal, 2
heverő. Tel: (30) 9142-400.
* Fürdőszoba felszerelések kád, zuhanytál, mosdó, wc, csaptelepek és
kiegészítők 50 %-kal olcsóbban eladók. Cím: Gödöllő, Szabadság u. 163.
* Eladó használt gázkonvektorok, fürdőszobai falifűtő és melegvízkészítő
készülék. Tel: (20) 462-5953; 526-220; 526-150.

* Polcok eladók! Fehér, tiszta, textiles üzleti polcok. Dexion salgó
60x90x215 cm-es. Hátfalas 1 és két oldalas konzolonos bútorlapos
60x95x200 cm-es. Öntöttvas fürdőkád 175 cm-es, mályvaszínű. Tel: (30)
9461-807.
* Siemens Plus 57 ruhaszárítógép féláron új állapotban eladó. Tel: (20) 3816971.
* Eladó: 1 db 410 mm-es vastagsági gyalugép (Debreceni) Iá: 370 ezer Ft. 1
db 300 mm-es egyengető gyalugép (Cselényi) Iá: 170 ezer Ft. Tel: (30)
9449-976.
* Vágni való tyúk III.tól kapható, Gödöllő, Asboth u. 9.
* Veszek régi fém és papírpénzt, valamint érmét kitüntetést. Hajdú László
gyűjtő Tel: (20) 386-3996.
* Vennék világos szekrénysort, nagy heverőt, gáz vagy 120 l-es villanybojlert, kolbásztöltőt. Tel: 421-383; (30) 392-6096.
* Frissen bontott jó állapotú nyílászárók olcsón eladók. Tel: (30) 9867-496.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Eladók: Mercedes 123-240Diesel-hez (1979) teljes gyári motor generál;
Trabant 601 kombi (1986) új gyári alkatrészek, komplett használt motor,
karosszéria elemek, gumik; Knaus Mustáng 530 lakókocsi pótalkatrészekkel; Mistrál nagyméretű szörf; Semperit szétszedhető katamarán vitorlás. Érdeklődni Solt Csabánál, tel.: (30) 941-33-45, (1) 409-0875
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* WV Golf 1.6-os, 1986-os évjárat, 5 ajtós, diesel, két éves műszakival eladó.
Tel: (20) 9390-824, vagy (20) 3191-581.
* 8 és fél éves, 1500 Lada személyautó eladó. 37 ezer kilométer, első tulajdonostól, garázsban tartott. Tel: 441-016.
* Eladó OPEL ASTRA 1,4 i 96-os kitűnő állapotban megkímélten. Iá:
1.049.000.-Ft. Ugyanitt új tölgyfa bejárati ajtó olcsón eladó. Tel: (20) 9721422; vagy este 404-818.
* 3 éves Ford Fiesta 1.3 eladó. Tel: (30) 2411-602.
* 1993. évj. Mazda B- 2200 kisteherautó 2200 Diesel 4 személyes.
Plató+ponyva. Új téligumi rádiósmagnó 205 ezer km. Iá: 830.000.Ft. Tel:
(30) 212-9141.
* 1.3 Ford Fiesta, 5 ajtós 3 éves eladó. Tel: (30) 2411-602.

EGYÉB
* 15 éves a Barokk Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u. 10. (a Bíróság utcája) Tel: (20) 564-4878. Régiségek vétele és eladása. Képeslapot és régi ágyneműt veszünk.
* Aloe Vera ital szűrt, teaízű és kiváló minőségű táplálék kiegészítők,
kozmetikumok, tisztítószerek kaphatók. Tel: (70) 312-8557.
* Kukaedény csere akció! Törött műanyag kukáját ne dobja ki! Cserélje újra!
Féláron! Tel: (20) 332-9686.
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Barkács Center – Gödöllői Góliát Farsangi Labdarúgó Torna:

Asztalitenisz

93-as fiúk és 89-es leányok

Budai ötödik

Egész napos teremfoci tornára került
sor február 28-án a Gödöllői Góliát DSE
szervezésében hat csapat részvételével. A gödöllői csapat fő támogatójának, a Barkács Center 2004 Kft-nek a
segítségével első ízben rendezték meg
a Farsangi Labdarúgó tornát.

A lányok fiúkat megszégyenítõ ügyességgel
vetették magukat a küzdelembe. A tornát a Sárdi Erzsébet tanárnõ által irányított premontreisek csapata nyerte, ezzel is bizonyítva, hogy az
elõzõ tanévben nem érdemtelenül jutottak be a
diákolimpia országos döntõjébe.
Köszönet illeti Imre Ferencet, aki korrekt játékvezetésével és egész napos fárasztó munkájával járult hozzá a torna általános sikeréhez.
Reméljük, hogy e hangulatot átmenthetjük a
késõbbi idõkre, hiszen szeretnénk hagyományossá tenni ezeket a tél búcsúztató rendezvényeket és ezzel Gödöllõ város nevét, hírnevét
öregbíteni szerte az országban.

Február 27. és 29. között Gyõr adott otthont a
tanulásban akadályozott tanulók nevelését,
oktatását ellátó iskolák tanulóinak III. Országos Asztalitenisz Diákolimpiai Bajnokságának. A megyéket, illetve Budapestet 2-2 fiú
és leány versenyzõ képviselte.
Budai Henrik, a gödöllõi Montágh Imre
Általános Iskola és Speciális Szakiskola 6.
osztályos tanulója Pest megye fiú csapatában
– miután Abonyban, a megyei versenyen
második helyezést ért el – is részese lehetett
ennek a színvonalas versenynek.
A viadal a 8 csoport körmérkõzéseivel
kezdõdött. Minden csoport elsõ két helyezettje – Henrik másodikként – jutott tovább a
legjobb 16 közé. Innentõl egyenes kiesés vezetett a döntõig. Sajnos a legjobb 8 között a
sorsolás nem kedvezett Henriknek, mivel,
mint késõbb kiderült, azzal a fiúval kellett
megküzdenie, aki végül megnyerte a bajnokságot. Szoros csatában alulmaradt a bajnokkal szemben (11:9; 12:10; 11:7), így nem került a legjobb négy közé. Budai Henrik a versenyen mutatott játéka alapján megérdemelten, nagy örömünkre az ország ötödik legjobb asztaliteniszezõjének bizonyult.
Eredménye súlyát növeli, hogy 3 éve ismerkedett meg ezzel a sportággal, és hogy
idáig jutott, szorgalmának, kitartásának, tehetségének és nem utolsó sorban két felkészítõ tanárának: Hajdú Tibornénak és Lotfi
Pedramnak köszönhetõ.
Jövõre rendezik meg a IV. Diákolimpiai
Bajnokságot, amit nagyon szeretnénk, ha
Gödöllõ rendezhetne meg. Így Henrik hazai
környezetben is bizonyíthatna!

-sa-

-toti-

Jó fizikai-, és technikai felkészültségû csapatok
mérték össze erejüket, ezzel is segítve a Budapest bajnokságra való minél hatékonyabb felkészülést. A meghívott csapatok: Balassagyarmat,
Jászberény, Gyula, Százhalombatta, BKV Elõre és a házigazda Gödöllõi Góliát DSE '93.
A Gödöllõi Góliát DSE csapatának összeállítása: Bánhegyi Balázs, Bozsoki Sándor, Cirkov
Jordan, Eyssen Olivér, Gyenes Attila, Kiss Dániel, Madarász András, Máté Norbert, Névery
Tamás, Sztriskó Zoltán, Takács Márk, Temesfõi
Gergõ, Tolnai Ádám, Varga Bence, Váradi János. A tornát a házigazda együttes két gyõzelemmel és három vereséggel fejezte be.
A szoros mérkõzéseken elszenvedett vereségek a rutintalanság és a támadások kapkodó,
nem átgondolt befejezésének számlájára írható.
Edzõnknek, Szász Ferencnek a bajnokság kezdetéig e problémákat kell orvosolnia. Reméljük
a közelgõ tavasz és a szabadtéri edzések felgyorsítják a gyermekek mozgását, gondolkodását. Csapatunk számára a legnagyobb tanulság a már-már közhelynek tekinthetõ mondat:
kapura lövésbõl lesz a gól. A tornát végül a
Százhalombatta csapata nyerte meg a Gyula és
a Balassagyarmat csapata elõtt. A torna legjobb
kapusa csapatunk játékosa Máté Norbert, a legjobb játékos a százhalombattai Füle Ákos, a
gólkirály a gyulai Bata Arnold lett. A Gödöllõ

Az 1993-as fiúk csapata

város polgármestere által felajánlott Legjobb
gödöllõi játékosnak járó különdíjat Varga Bence kapta. A díjakat a 24-szeres magyar válogatott játékos Telek András adta át az egybegyûltek legnagyobb örömére.
A Gödöllõi Góliát lánycsapata Atanaszov
Rozali, Balla Zsuzsanna, Fibecz Adrienn, Géczi
Krisztina, Hegyi Anna, Kiss Anett Zsófia, Kiss
Réka, Kis-Dala Viktória, Markóczi Diána, Murányi Eszter, Orbán Csilla, Szarka Dóri, Szarvas Alexandra, Tamási Zsuzsanna, Török Enikõ, Veszely Zsuzsanna összeállításban, villámtorna keretén belül mérte össze erejét az aszódi
Evangélikus Gimnázium és a Gödöllõi Szent
Norbert Premontrei Gimnázium csapataival.

Atlétika

„MARGITA 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület

Deák Nagy Marcell duplázott Márciusi programajánló
A magyar felnőtt fedettpályás atlétikai bajnokság döntői közé beékelve
már hagyományossá vált a leggyorsabb gyermek atléták országos seregszemléje.
A Budapest Sportarénában több mint száz
egyesület és iskola indította legifjabb sprintereit. Edzõk és versenyzõk órákon keresztül izgultak, hiszen futamonként változott a döntõbe jutásra esélyesek személye. A gödöllõi versenyzõk közül elõször Kisgergely Viktória
került be a nyolcas döntõbe. Gadanecz
György tanítványa kihozta magából a maximumot, ami ebben az esetben a nyolcadik helyet jelentette. A fiúk közül Deák Nagy Marcell sikerének örülhettek a gödöllõiek. Marcell a második legjobb idõvel került be a döntõbe, ahol biztos gyõzelmet aratott.
A budapesti atlétikai világbajnokság keretében a szervezõk a fõprogram nyitányaként a
nagyközönség elõtt megismételték a döntõket. Deák Nagy Marcell ismét az élen végzett,
õ lett a leggyorsabb. Ideje 8,41 mp. Kisgergely Viktória nagyot javított a helyezésén és
8,74-es idõvel ötödikként ért célba. A gödöllõi atléták, akik a GEAC jóvoltából 32-en
kaptak bérletet, nagy ovációval fogadták Gadanecz György versenyzõinek sikerét.
Az idei gyermek sprintsikerek méltó folytatásai a gödöllõi hagyományoknak, hiszen
Szibilla László, Babrián Lorti kétszer, Vágó
Mónika egyszer lett bajnok ebben a versenysorozatban. Lorti kivételével õk a mai napig is
erõsségei a gödöllõi atlétikának. Babrián
szenzációs tehetség volt, a múlt idõt õ sajnálhatja a legjobban.
A Pest megyei fedettpályás bajnokságon a
vártnál kisebb mezõny indult. Mivel a vete-

ránbajnokság ezzel egy idõben zajlott, bõven
akadt csúszás az idõrendben. Kevés számban
alakult ki szoros verseny, nagy küzdelem.
Gödöllõi eredmények: elsõ helyen végzett
Sztarenszky Magdolna és Szibilla Lászó
(négyszer), Bakk Ágnes, Pék Andrea és Vágó
Mónika (kétszer), Erdélyi Zsófia, Jäger Ákos,
Kolesza Gergõ, Medgyes Gábor, Mészáros
Krisztina, Szekeres Zsolt, Szörényi István és
Várszegi Tamás (egyszer).
Eredmények. Felnõtt: Pék Andrea (400
m) 59,46 mp, Kolesza Gergõ (400 m) 51,67
mp, Jäger Ákos (rúd) 475 cm. Junior: Szibilla László (60 m) 7,16 mp, (200 m) 22,86 mp,
(magasugrás) 195 cm, (súly) 14,34 m, Szekeres Zsolt (rúd) 435 cm, Sztarenszky Magdolna (1500 m) 4:56,50 p. Ifjúságiak: Vágó
Mónika (60 m) 8,01 mp, Bakk Ágnes (súly)
9,99 m, Várszegi Tamás (rúd) 380 cm.
-esztí-

Húsvéti Kupa
Kispályás Labdarúgó Torna
Ideje: 2004. április 3-4.
Helyszín: Isaszeg, Tornacsarnok
Nevezési díj: 10 000 Ft
Nevezési határidõ: 2004. március 26., 16 ó
Sorsolás: 2004. március 26., 16 ó
Díjazás:
I. díj: 30 000 Ft értékû nyeremény
II. díj: 20 000 Ft értékû nyeremény
III. díj: 10 000 Ft értékû nyeremény
Érdeklõdni, jelentkezni:
Tokai Norbert, 70/283-0588

13.: Barlangtúra a Hajnóczy-barlangba
Költsége: 1000 Ft, plusz útiköltség
Jelentkezés: Ujj Ágnesnél 20/341-1977
13.: Palóc 40, gyalogos teljesítménytúra
Rajt: Balassagyarmat vasútállomás 7-tõl 10 óráig. 550 Ft
Táv: 38,6 km, szint 740m, szintidõ 10 óra
Cél: Romhány
14.: Dunamenti maraton, félmaraton, tízes, ötös utcai futóverseny
Rajt: Vác, Szentháromság tér, 10.30 ó, 1200 Ft
15. A Gyermekvasút nyomában, gyalogos teljesítménytúra
Rajt: Bp., Széchenyi-hegy, Gyermekvasút végállomás 8-10-ig, 650 Ft
Táv: 19,7 km, szint 700 m, szintidõ 6 óra
Cél: Bp., Hûvösvölgy, Gyermekvasút végállomás
20.: Országos kéktúra
Útvonal: Hüvösvõlgy-Bécsi út
Táv: 14 km
Találkozó: 8.30-kor, Bp., Moszkva téri metrókijáró
Túravezetõ: Konnerth Dániel 20/384-8575
20.: Bujáki kikelet, gyalogos teljesítménytúra
Rajt: Buják, Ált Isk. 7-10-ig, 450 Ft
Távok: 35 km, 25 km, 15 km és 7 km
20.: Aranyszarvas 50, Kincsem 40-25 gyalogos teljesítménytúra
Rajt: Tápiószele, mûvelõdési ház, 7-9.30-ig. 500Ft
28.: Gödöllõ K-30 kerékpáros teljesítménytúra
Rajt: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.) 9-10-ig. 500 Ft
Táv: 37 km, szint 300 m, szintidõ 3 óra
Útvonal: Gödöllõ-Szada-Fót-Csomád-Veresegyház-Szada-Gödöllõ
28.: Városismereti verseny Gödöllõn
Indítás: Gödöllõ, szabadság téri HÉV-állomás 8.30-10-ig.
Táv: 8 km, szint 100 m, szintidõ 5 óra
Eredményhirdetés: 16-tól
Nevezés: 300Ft

Információ:
Pálffy Tibor, 2100 Gödöllõ, Tábornok utca 16. Tel.: 421-737, 30/295-3666.
palffytibor@invitel.hu, www.freeweb.hu/margita, www.godollo.hu
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Még egyszer a parkolásról

Jegy, lefelé fordítva…
Az elmúlt hetekben lapunkban több alkalommal foglalkoztunk a városközpont fizetésköteles várakozási övezeteiben bevezetésre kerülõ parkolójegy-automatás
rendszerrel. Ennek során igyekeztünk kitérni minden olyan kérdésre, ami csak felmerülhet a parkolási rend változásával
kapcsolatban.
A parkolóhelyeket üzemeltetõ VÜSZI
Kht. mintegy négyszáz tájékoztató levelet
küldött szét az érintett területen lévõ intézmények, üzletek számára és az elõzetes
tájékoztatásoknak megfelelõen március
elsején üzembe helyezték a parkolójegyautomatákat. A gépjármû-tulajdonosok
kezdik megszokni a gördülékenyebb és
gazdaságosabb (mert idõarányos díjszabású) parkolási rendszert, az elsõ hét tapasztalatai alapján azonban célszerû viszszatérni néhány részletre.
A VÜSZI Kht. illetékesei lapunkat arról
tájékoztatták, hogy az elsõ idõben csak figyelmeztették a fizetést elmulasztókat, hiszen nem a bírságolás a cél, hanem a parkolási rendszer közmegelégedésre történõ
mûködése. Így az elsõ nap több mint ötszáz
figyelmeztetõ cédulát helyeztek el a figyelmetlen autósok jármûvein. A fizetést elmulasztók arra hivatkoztak, hogy nem volt tudomásuk a változásról és a jegyszedõt várták, jóllehet a sajtóközleményeken és a leveleken túl a várakozási zónák kezdeténél
jól látható táblák tájékoztatnak és a formatervezett jegyautomaták is szembeötlenek
mindenütt.
Mint megtudtuk, egyes bliccelõk különbözõ trükkökkel is próbálkoznak, azonban

a szélvédõ mögött lefordítva elhelyezett –
máshol vásárolt, érvénytelen – jegy
ugyanúgy bírságot von maga után, hiszen
a jegyet köztudottan jól látható módon
kell elhelyezni. A parkolóõrök minden
szabálytalanságot fényképekkel dokumentálnak – és bizonyítanak, ha szükséges.

50 éve történt
Az 1911. november 25-én megindult HÉV-közlekedés nagy könnyítést jelentett a Gödöllõrõl
Budapestre utazóknak. Erzsébet-kert és Mogyoród között a Szentjakab erdõben kialakítottak egy feltételes megállót Szentjakab néven. A
két világháború között igen népszerû fürdõhely
volt a Szentjakab megálló melletti tó, ahová
nem csak Gödöllõrõl és környékérõl, hanem

Budapestrõl is kijártak. Az 50-es évek elején
ÁVH-s tábor mûködött a tó mellett, majd az
1956-os forradalom és szabadságharc után az
isaszegi gépgyár kezelésébe került. A tavat és
környékét rendezték, faházakat állítottak fel,
mely évtizedeken keresztül a gyár dolgozóinak

A bírságot célszerû még
aznap befizetni, mert az
idõ múlásával összege a
sokszorosára emelkedik, és
aki harminc nap után sem
fizeti be, annak bíróságra
kerül az ügye, egyértelmû
kimenetellel – és a bírósági
költségeket is a vesztes fizeti.
A bírság aznapi kiegyenlítésére háromféle lehetõség
van: befizethetõ a jegyautomatánál, de föladható
csekken, a postán és hétfõtõl péntekig munkaidõben
befizethetõ a VÜSZI Kht.
ügyfélszolgálati irodájában
(Dózsa György u. 12.) is.
Fontos, hogy mindig
tartson magánál aprópénzt
az, aki a fizetésköteles zónában akar parkolni; a
jegyautomaták 5, 10, 20,
50 és 100 forintos pénzérmékkel mûködnek. Ha az
automata visszaadja a
pénzt, annak az lehet az
oka, hogy az érme hibás,
sérült. Ebben az esetben
másik érmével kell próbálkozni.
A VÜSZI Kht. a gödöllõi városközpont jegyautomatás parkolási rendszerét a Budapesten
és más hazai városokban kialakult gyakorlat figyelembe vételével valósította meg.
A tapasztalatok szerint ez a parkolási
rendszer mindenütt jól mûködik, beváltotta a hozzá fûzött reményeket.
R. G.
Fotó: Tatár Attila

szolgált pihenõhelyéül. A rendszerváltás után a
tó és környéke elveszítette tulajdonosát, a faházak elpusztultak, a tó kiszáradt. Néhány éve a
tónak tulajdonosa lett és víz került bele! A
HÉV-megálló mellett egy település épül,
melynek a neve Szentjakab-parkfalu. 50 éve,
1954-ben változtatták Szentjakab HÉV-megálló nevét egy tollvonással Tölgyesre. A Szentjakab erdõben, Szentjakab-parkfalu mellett a
HÉV-megálló nevét – úgy gondolom – idõszerû
lenne Szentjakabra visszaváltoztatni.
Hrustinszki Tibor

Kereskedelmi hirdetés
felvétele az újságba

70/3-81769-4-es telefonon.

