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Emlékezés az forradalomra és a hősökre

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL
Csapatmunka a Forrásban (2. oldal)
A Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai naponta veszik fel a küzdekmet a szegénységgel. Ételt, meleg ruhát
és átmeneti szállást biztosítanak városunk
rászorulóinak. A jogszabályok egyre több feladatot rónak rájuk, ráadásul nemsokára új
helyet kell találniuk a sokak által látogatott,
rendezvényeknek is otthont adó ingyenkonyhának.

Ünnepeltünk
Városunkban több ezren emlékeztek az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének 156. évfordulójára a gödöllői Városháza
előtt, március 15-én. Az ünnepi műsor keretében – melyben közreműködött a gödöllői Városi Fúvószenekar, a Városi Vegyeskar és a Gödöllő Táncegyüttes – dr. Gémesi
György polgármester, országgyűlési
képviselő mondott ünnepi beszédet.
Az ünnepi műsort követően a részvevők közösen vonultak át Petőfi
Sándor bronzszobrához, amit már
napokkal korábban többen zászlókkal, kokárdákkal és virágokkal díszítettek fel. A szobornál Gödöllő város
önkormányzata, a közintézmények,
az egyházak, valamint a pártok és a
civil szervezetek vezetői helyezték
el a megemlékezés virágait. Az ünnepség a Gödöllői Lovas Sport és
Hagyományőrző Egyesület lovas felvonulásával ért véget.

Fotó: Tatár Attila

VII. Cigánybál (6. oldal)
Hetedszer rendezték meg Gödöllõn a Cigánybált. Az immár nemzetközi hírû rendezvényen mintegy ötszázan vettek részt. Az bál
– melyen neves cigány mûvészek szórakoztatták a vendégeket – fénypontja a szépségkirályõ-választás volt.

(folytatás a 3. oldalon)

Lelki nap a premontrei templomban

Készülődés húsvétra
A csendben Istennel találkozunk,
mondta a szombaton, március 13án tartott lelki napon a bevezető
szentmisét vendégként bemutató
Láng András dunaharaszti plébános a premontrei templomban.
Többször elcsendesedtek a jelenlevõk a
nap folyamán, felváltva azzal, hogy vendégük elmélkedéseit hallgatták, zsolozsmákat, majd végül vesperást énekeltek.
Ki-ki elvégezhette a húsvéti szentgyónást
is.
Láng András felhívta a jelen lévõk figyelmét arra, hogy ilyenkor, nagyböjti
idõben, a húsvétot várván szükséges a
„lelki nagytakarítás“. Mindannyian kisebb-nagyobb bûnökkel küszködünk, telve vagyunk gyarlóságokkal. Gondoljuk
végig életünket, cselekedeteinket, úgy
menjünk Isten elébe, kérve bocsánatát.
Míg az elsõ elmélkedésnek a tékozló fiú
története volt a vezérmotívuma, az, hogy
bármennyit vétkezett is, mikor visszatért
hozzá, keblére ölelte atyja, a második
elmélkedés a szenvedés léte köré épült.

Miért vannak a szenvedéseim? Talán nem
szeret engem az Isten? Miért nem sikerül
nekem semmi az életben? Ha nincs hitünk, a szenvedéseket, a sikertelenségeket
nem tudjuk átvészelni. Öngyilkosságban,
de legalábbis alkoholban, egyéb, kábulathoz vezetõ szerben látjuk a kiutat. Pedig –
valójában – egyszerûen csak rá kellene
bíznunk magunkat Isten gondviselésére.
Meglátni, hogy másoknak is van bajuk,
esetleg sokkal több, mint nekünk. Az ember, ha másoknak igyekszik segíteni, a saját nyavalyáit könnyebben elfelejtheti.
A harmadik elmélkedés a Szentlélek
eljövetelérõl, a derûrõl, a fényrõl, a feltámadásról szólt. Mint a természet, a lélek
is megújul a nagyböjtben. II. János Pál
pápánknak megválasztása után az elsõ
szavai azok voltak hozzánk: ne féljetek!
Nincs félnivalónk, mert a szentmisében,
az egyház élõ közösségében együtt vagyunk az Úrral is, egymással is.
Elhangzott a záró jókívánság: adja meg
a Jóisten, hogy valódi feltámadást, valódi
életet hozzon számotokra a húsvét!
N. A.

Légy résen! (10. oldal)
A cserkészethez Gödöllõnek történelmi
kötõdése van. Hetvenegy éve, 1933-ban itt
rendezték meg a Jamboreet, a cserkészek világtalálkozóját, ahova 26 ezer cserkész érkezett, 46 ország képviseletében. Teleki Pál, a
magyar cserkészet legendás fõcserkésze vezette és szervezte a tábort.
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Beszélgetés Klopkóné Szabó Tündével

Kht. jóvoltából. Ebbõl, bárki rászoruló kaphat.
Folyamatosan igyekszünk e területen megújulni. Nemrégiben indítottunk el itt egy foglalkozás sorozatot a Kék Kereszt szervezettel
közösen,
amely az alkohol, betegeknek próbál segítséget
nyújtani. Ez
azért is fontos, mert a
hajléktalanok
között
nagyon sok az
alkoholfüggõ.
– Hol fog a
munka folyni
a jövõben?
Ha jól tudjuk,
Önök
sem
maradhatnak
a régi Húszas
épületében.
– Egyelõre
Klopkóné Szabó Tünde (elöl, középen) és munkatársai
még nem tudjuk, hová melegedõt biztosítunk nekik a népkonyhán. Azok gyünk. Errõl június végéig kell döntenie a tesközül, akiknek nincs hová menni, a Szárító- tületnek. Mi azt javasoljuk, hogy valahol a belpusztán mûködõ tízfõs átmeneti szállón bizto- városban jelöljenek ki új helyet a népkonyha
sítunk férõhelyet. Ez az épület jelenleg 10 fõ számára, mivel figyelembe kell venni, hogy
részére nyújt átmeneti menedéket. Épp a na- akik idejárnak, azok vagy idõsek, vagy beteg
pokban fejezõdik be a felújítása, amelyet a emberek, ezért fontos, hogy ez a hely könnyen
múlt õsszel kezdtünk meg Elvégeztük a szük- megközelíthetõ legyen. A Gyermekjóléti Szolséges üvegezéseket – sajnos ez itt állandó gálat munkája az iskolaszezonhoz kötõdik.
probléma – rendbe tettük az udvart, a kerítést, Ilyenkor kerülnek hozzánk azok a gyermekek,
felújításra került a vizesblokk és folyamatban akik magatartásproblémával küzdenek, vagy a
van a tisztasági festés. Ezekbe a munkákba le- családban bekövetkezett változás (válás, szülõ
hetõség szerint bevontuk a szálló jelenlegi munkanélkülisége stb.) esetleg maga a kamahasználóit is. De térjünk vissza a népkonyhára. szodás jelent számukra a megszokottnál nagyMár a negyedik éve mûködtetjük az úgyneve- obb terhet. Érdekes, hogy ezen a területen új
zett estebédet 14.30 és 17 óra között a Kalória kihívással találkoztunk az elmúlt évben. Egyre

Elhivatottság, csapatmunka
Bár a Forrást a legtöbben csak úgy
emlegetik, mint a családsegítőt, az ott
dolgozók munkája ennél jóval sokrétűbb. Naponta veszik fel a küzdelmet a
szegénységgel, a betegséggel és sokszor a kilátástalansággal. A csapat
munkájáról beszélgettünk Klopkóné
Szabó Tündével, az intézmény vezetőjével.
– Mekkora az a terület, amely a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak feladatot ad?
– Sokaknak a nevünk hallatán még mindig a
családsegítõ jut eszébe, pedig ennél jóval több
feladat tartozik hozzánk. Való igaz, hogy ebbõl indultunk ki eredetileg, azután ahogy születtek a különbözõ törvények, jogszabályok,
úgy nõtt azoknak a feladatoknak a száma,
amelyeket nekünk kell ellátni. Jelenleg öt nagyobb területtel foglakozunk. Egyrészt a már
említett családsegítõ munkával, és az ehhez
szorosan kapcsolódó gyermekvédelemmel,
amelyet a 97 óta látunk el, amióta a gyermekvédelmi törvény életbe lépett, de hozzánk tartozik a hajléktalan ellátás is, amely kétfelé válik, a hajléktalan szálló mûködtetésére és a
népkonyha üzemeltetésére. Önálló gazdálkodó az intézmény. Gazdasági részlegünk intézi
a szociális ellátások utalását és kifizetését.
– Meghatározható, hogy mely terület adja a
legtöbb feladatot?
– Ez, elsõ hallásra talán furcsán hangzik, de
évszakonként változó. Ilyenkor, a téli idõszakban többet kell foglalkoznunk a hajléktalan ellátással. Meleg ruhával, meleg étellel látjuk el
a rászorulókat, és téli idõszakban nappali me-
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kel tanítva õket a mûvészet szeretetére, az alkotás örömére. 2002-ben
elnyerte a Körösfõi Kriesch Aladár Képzõmûrármérnöki
vészeti Alapítvány díját.
diplomáját is.
Bútor János
Varrni édesGödöllõ
városközanyjától tanult
pontja, arculata az elmúlt
és anyai öröktíz esztendõben jelentõs
sége a fonal, a
változásokon ment át,
szövött anyag
melyben jelentõs szerep
szeretete is. A Balról jobbra: André László, Bútor Helga és jutott és jut a befektetõkmûvészettel a Szekeres Erzsébet
nek, kivitelezõknek. Búdebreceni
tor János e kör olyan
Medgyessy Ferenc Képzõmûvészeti Körben is- képviselõje, aki munkásságával jelentõs részese
merkedett meg. Gödöllõ és környéke az ihletõ, Gödöllõ jelenkori újjáépülésének. Az általa
inspiráló élményforrása mûvészi alkotómunká- építtetett Sulyán cukrászda épülete, a Raiffeisjának. Mindig megújuló munkásságát a népmû- sen Bank épülete, a Tûztorony melletti lakó és
vészet gyökereibõl virágoztatta ki, nyitott, de- üzletház új épülete, a Remsey körúti sorház a
rûs egyénisége, humanista világszemlélete egy- Remsey krt-Szent I. utca sarkán, a Pizza Max
séges mûvészetet teremtett, amely a nézõt is Café épülete, A Citibank Épülete, a Nissan
harmóniával tölti el. Sokoldalú mûvész: kivá- autószalon mind olyan épületek, amelyek jelenlóan fest, rajzol, csodálatosan szép szövött szõ- tõsen befolyásolták Gödöllõ városképét,
nyegeket tervez és készít, de a különbözõ tech- minõségi és esztétikai javulást eredményeztek.
nikai eljárások és anyagok vegyes alkalmazás 1958 óta él Gödöllõn, tanulmányai befejeztésem idegen tõle. A Magyar Posta bélyegsorán vel, 1970 óta mindig Gödöllõn dolgozott.
és önálló bélyegén is megjelentek meseszõ- Kezdetben az Áfésznál, majd a Szilas-menti
nyegeinek képei: a Kacor király, a Mesefa, az MGTSZ gödöllõi részlegében, majd a VegyesiÉgigérõ fa több százezres példányszámban for- pari Szövetkezet elektromos és villamos biztongalmazva. Száznál több önálló és csoportos ki- ságtechnikai részlegvezetõje volt, végül az
állításon mutatta be szerte az országban mûveit, Elektromos Kisszövetkezet elnöke lett. 1989
de Csehországban és Németországban is láthat- óta az Áfész-Elszer Kft. ügyvezetõje, majd
ták alkotásait. Sok alkotása került közgyûjte- 2002-tõl a Con-tact Kft. ügyvezetõje is. A cég
ménybe és sok mûvével találkozhatunk közin- elsõsorban Gödöllõn fejti ki tevékenységét és
tézményekben is. Saját mûvészi munkája mel- 50 fõnek tud munkalehetõséget biztosítani. Tolett a Gödöllõn élõ képzõ- és iparmûvészek ösz- vábbi ipari-kereskedelmi jellegû fejlesztési és
szefogását is feladatának tekintette. Fiatalokkal beruházási terveik megvalósításához a dolgoévek óta foglalkozik, remek pedagógiai érzék- zóik számát is szeretnék növelni újabb munka-

Idén hetedszer
Március 15-én délután került sor – immáron hetedik alkalommal – a Gödöllő
Városáért Díjak ünnepélyes átadására
a Petőfi Sándor Művelődési Központ
színháztermében. A kitüntetést a város
képviselő-testülete alapította azon személyek elismerésére, akiket munkájuk, a közösségi életben betöltött szerepük példaértékűvé tesz minden ember számára.
A megjelentek köszöntése után Tóth-Ilkó Zsuzsa énekelte el a Szavakat keresek c. dalt A
dzsungel könyve címû musicalbõl. A Gödöllõ
Városáért Díjat ebben az évben Szekeres Erzsébet textilmûvésznek, Bútor János építési vállalkozónak, és az Architekton Építõ és Mûemlékfelújító Részvénytársaság képviseletében André László vezérigazgatónak ítélte oda a város
képviselõ-testülete.
Akitüntetetteket Guba Lajos, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke köszöntötte,
majd méltatta életútjukat. A díjakat Gödöllõ
polgármestere, Gémesi György adta át.
Az ünnepség további részében a Gödöllõi Fiatal Mûvészek Egyesületének tagjai részleteket
adtak elõ A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû musicalbõl, végezetül pedig a
Gödöllõ Táncegyüttes Gyermek Táncszínházának fiataljai mutattak be szösszeneteket a Hófehérke címû produkciójukból, nagy sikerrel.
Szekeres Erzsébet
Autonóm, jellegzetes gödöllõi mûvészegyéniség. Iskoláit Gödöllõn végezte, itt szerezte ag-
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többet találkozunk úgynevezett jómódú
szülõkkel és gyermekeikkel, ahol a konfliktus
forrása elsõsorban az, hogy a szülõ, aki egyre
többet kénytelen dolgozni azért, hogy fenntartsa a megszokott szintet, egyre kevesebb
idõt tud fordítania gyermekére, aki így – ebben
az egyébként is problémákkal terhelt kamaszkorban – úgy érzi, elveszíti a talajt, a biztos pontot a lába alól. Ezeknek a gyermekeknek is igyekszünk segítséget nyújtani
úgy, hogy munkatársaink az oktatási intézményekben ott vannak, ahol megtalálják
õket mind a gyermekek, szülõk, pedagógusok.
A legnehezebb azonban az, amikor olyan jellegû feladatokat kell ellátnunk, ahol hiányoznak a háttérintézmények, pl.: Családok, Gyermekek Átmeneti Otthona, helyettes szülõ. A
családgondozás rengeteg terepmunkával jár,
amely nem mindig veszélytelen, mivel nem
mindenhol látnak bennünket szívesen. De van
rendkívül kellemes része is a munkánknak.
Ilyenek a gyermekprogramok, például a Tini
Klub, ami minden csütörtökön van. Nagy sikere van az ennek keretében mûködõ kézmûves foglalkozásoknak. Mivel túl nagyok az
igények, így az iskolák segítségével osztjuk
be, mikor, ki vesz részt a programokon. Persze
nem csak a fiatalokkal kell foglalkoznunk. A
felnõtt korosztálynak szól az elmúlt években
indított életmód klub.
– Az elhangzottak mögött jóval több munka
van, mint a kötelezõ feladatok ellátása...
– Igen, de azt hiszem, a mi munkánk egyfajta szolgálat. Ezt nem lehet úgy végezni, hogy
szigorúan csak azt végezzük el, amit muszáj.
Ezt csak olyan emberekkel lehet csinálni,
akikben van elhivatottság és kellõ emberszeretet. Szerencsére nekem ilyen munkatársaim
vannak. Igazi, jó csapat, amelynek tagjai egymásra is odafigyelnek.
K.K.J.
Fotó: Tatár Attila

helyeket teremtve, illetve más cégek letelepedését is ösztönzik beruházásaikkal, elõsegítve
ezzel a város gyarapodását. Bútor János cége
gazdasági erejéhez és lehetõségeihez mérten
igyekszik a város segítségére lenni egyéb téren
is, így a kezdetektõl támogatja anyagilg a Gödöllõi Nyugdíjas Klubot, általános iskolákat,
sport- és kulturális rendezvények szervezését, a
gödöllõi egészségügyet.
Architekton építõ és mûemlékfelújító Rt.
Az 1989-ben alapított cég generálkivitelezõként és fõvállalkozóként elsõsorban országos
jelentõségû mûemlékek felújítását és épületkonstrukciók kivitelezését végzi. Fõ tulajdonosa és elsõszámú vezetõje André László, akinek
nagy szerepe van a sikerekben. A cég az elmúlt
15 évben a mûemlékfelújítások területén vezetõ
pozíciót és szakmai elismertséget szerzett.
Az Architekton Gödöllõ városképének alakításában is nagy mértékben részt vesz. Elsõ
munkája az egyetemi víztorony felújítása volt.
A Királyi Kastély felújításán 1994-tõl dolgozott, a felújított fõhomlokzati szárnyrész átadása 1996-ban történt meg. 2003-ban a kastély
Barokk Színházának színvonalas megvalósításáért a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton I. díjat nyertek. A cég építette a városi
posta, újította fel a zeneiskola épületét, és 2000ben adták át az új piacot és a Város Múzeum
felújított épületét. 2002-ben készítették el az új
Városi Könyvtár épületét is, de az õ nevükhöz
fûzõdik az Avon, a Schlumberger épülete és a
Human Rt. raktárháza is. A Cég jelentõs mértékben támogatja a város kulturális és sportéletét is. Fõbb referenciamunkáik: Nemzeti
Múzeum, Szent István Bazilika, esztergomi
királyi vár, visegrádi Mátyás palota, fertõdi Esterházy kastély, budapesti Andrássy-palota.

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság.
Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf. 385. Fax: 28/410-199. Telefon/sms: 70/272-6226.
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1848. március 15-ének üzenetei még ma is érvényesek

Európának szüksége van ránk
Velünk ünnepelt az időjárás is, hiszen az első igazán tavaszi nap köszöntötte március 15-ét. Több ezren gyűltek össze a gödöllői városháza előtt, hogy közösen emlékezzenek az 1848-as forradalom kitörésére. A rendezvényen dr. Gémesi
György, polgármester, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, melynek középpontjában a
szabadság, a nemzeti összetartozás, a megújulás és az európaiságról alkotott gondolatok álltak.

„156 évvel ezelõtt gyõzött a március 15-ei
forradalom. Ez az ünnep az, amelyik, bárhol a világon mindannyiunk számára, magyarok számára ugyanazt jelenti, ugyanazokat az érzéseket, kötõdéseket, amelyek összetartanak bennünket, határon innen és határon túl“ – jelentette ki Gémesi György.
S hogy mit jelent nekünk ma ez az ünnep?

bén állunk,
különös
fontossággal bírnak,
és új értelmet kapnak
egyes gondolatok,
amiért Petõfi Sándor
és
társai
küzdöttek.
Õk
még
uniót követeltek Erdéllyel, ma
inkább az a
feladatunk, hogy a lélekben való összetartozást erõsítsük.
„Próbálunk testvértelepülési kapcsolatokat létesíteni, próbáljuk a kulturális cseréket, a különbözõ programokat nagy szívvel
és lélekkel megvalósítani. Elindult egy folyamat, létrejött a státusztörvény, létrejött a magyar igazolvány, és elindult a várva várt történet, a nemzet újraegyesítése a határok lebontása nélkül, a lélekújraegyesítés gondolata, az, amit Antall József fogalmazott meg
1990-ben, hogy »Lélekben 15 millió magyar
miniszterelnöke kívánok lenni.« Ezeknek a
sikerét nagyban csökkentik az olyan események, mint amikor Erdély Romániához csatlakozásának évfordulóján, a két miniszterelnök együtt pezsgõzik a Kempinski Hotelben“
– mondotta városunk polgármestere.
Mint beszédében elhangzott, a csatlakozás új kihívások elé állítja a magyarságot,
amelyhez nélkülözhetetlen az a hit, amely
1848 forradalmát sikerre tudta vinni. Nem
a problémáktól való félelemmel kell elindulnunk Európába, hanem hittel. Gémesi
György úgy fogalmazott: „Európának
szüksége van ránk… Európának, amely
nem csak a gazdaság, a mindennapi élet,

nem csak a GDP,
nem csak a százalékok, nem csak a kamatok, nem csak a
befektetõk és nem
csak a kölcsönök,
hanem a türelem,
hanem az ember, a
kultúra, és az, ami
minket ebben az országban, a Kárpátmedencében összetart több mint ezer
esztendõn keresztül: a lélek, a hit, a
s z a b a d s á g v á g y.
1848. március 15-e
erre alapul. És ezért
tudott sikeres lenni, ezért tudott gyõzni,
mert volt szabadságvágya, volt megújulá-

K.J.
Fotók: Tatár Attila

1 százalék
Gémesi György ünnepi beszéde

Fáklyás felvonulás a városon át

Mint mondotta, Gödöllõ számára különösen
fontos ez a nap, hiszen a márciusi ifjak azért
a magyar szabadságért küzdöttek, amelyre a
forradalom kitörését követõen még 143 évig,
1991. június 30-ig kellett várni. Ma, amikor
az Európai Unióhoz való csatlakozás küszö-

Kedves
Olvasóink!

Fotó: Balázs Gusztáv

Több száz fős sokaság
Az ünnep előestéjén, 18 órakor indult a hagyományos fáklyás felvonulás a Petőfi térről
a Dózsa György úti
temetőbe, az Isaszegi csata emlékművéhez.

si szándék, volt európaiság. Európa keresi
a jövõjét a csatlakozó országokban. És,
nyilván, Magyarországban is szeretné ezt
megtalálni.“
Az ünnepi beszédét a polgármester Wass
Albert szavaival fejezte be, amelyek útmutatásul szolgálhatnak valamennyiünknek a következõ, mindenki számára új feladatokat
adó hónapokban, egy normális, élhetõ Magyarország magyarjaként Európában, olyan
magyarként, ahogyan azt Wass Albert írta:
„Magyarnak lenni annyit jelent: mindig egy
lépéssel elõbbre lépni, egy kicsit többnek
lenni minden tekintetben, többet dolgozni,
többet szenvedni, többet adni, többet tudni,
többet érezni, többet gondolkodni, okosabbnak lenni, hatékonyabbnak lenni, meghajolni
ha kell, de meg nem törni soha.“

A több száz fõs sokaság, elsõsorban fiatalok, zenés-énekes menete lassan hömpölygött a városon át, többször meg-megállva gyújtott új nótára.
A temetõben, Szász Gyula szobrászmûvész 1899-ben felállított alkotásánál, a fáklyák
lángjánál, Heltai Miklós, a Török Ignác Gimnázium egykori igazgatója, Gödöllõ díszpolgára
szólt az egybegyûltekhez. Megemlékezett azokról, akik az 1849. évi tavaszi hadjárat gyõztes
csatájában, Görgey Artúr vezetése alatt életüket vesztették. A csatában elesett honvédok egy
részét Gödöllõn temették el. A szónok hangsúlyozta: a mai ifjak, a diákok a legtöbbet a tanulással tehetik azért, hogy Magyarország megbecsült, hagyományait õrzõ tagja legyen az eurólt
pai népek közösségének.

Köszönjük hûséges olvasóinknak, hogy
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

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

040318.qxd

2004.03.17.

17:58

Page 4

4 Gödöllői Szolgálat

2004. március 18.

Peter McHoy: Kis kertek, nagy ötletek

Tágítsuk ki a világot
Csak egy parányi kertje van? Búslakodásra, vagy éppen arra, hogy
irígy pillantásokat vessen a beláthatatlanul nagy kertek felé, semmi
ok. A kis kert olyan, mint egy jó barát, mindig ott van testestül-lelkestül a közelünkben. Jól ismerhetjük minden rezdülését, minden
hangulatát. Azt, hogy melyik részétől, mit kaphatunk.
Hiszen minden centimétert magunk alakítottunk ki benne. Változatossá tettük a
legkülönbözõbb ötletekkel és praktikákkal. Lerakott kövezetek, járdalapok, díszburkolatok mutatják benne az utat, vagy
éppen kínálkoznak pihenõhelyül. Lépcsõket, kis díszmedencéket is kialakíthatunk
megfelelõ kövekbõl. A köveket szegélye-

zõ, azokra ráboruló
növények
varázsos hatást
kelthetnek.
www.famakonyv.hu
Kõ
helyett
használhatunk
fát is a változatosság eléréséhez. Nem is
gondolnánk, milyen vonzó a régi vasúti
talpfákból emelt lépcsõ. A friss deszka is
jól érvényesül a megfelelõ helyen. Teraszként, egyéni tervezésû ülõhelyként, s
persze, nem utolsósorban térelválasztóként. A növényekkel befuttatott térelválasztóknak, a kertet határoló kerítést eltakaró vagy legalább díszítõ, alakító szerkezeteknek a kis kertben különösen fontos
szerep juthat.
Mindezekkel kapcsolatban számos tanácsot találunk a könyvben. De még ol-

Irodalmi emlékek az Alvég és a Fácán-sor között

Egy kis körbetekintés
Mindenek előtt határozzuk meg
körszemlénk középpontját. Ahol
lakunk, az a világ közepe. Álljunk
meg tehát az úttesten, egyfelől a 810-12., másfelől az 5-7-11. számú
házak kö-zötti területen, természetesen a Dalmady Győző utcában. Vigyázzunk, nehogy a nagy
gépkocsiforgalomban baleset érjen bennünket! Kezdjük a szemlét
– a geometria nyelvén szólva – a
negatív körüljárás alapján. Egy 800
méteres sugarú körön belül mozoghatunk.
Kezdhetjük is a kiemelt fontosságú pontok
megjelölését, mondjuk a Köztársaság út
felsõ részén, balra, ahol most Dombóvári
László könyvkötõ lakik. Ebben a házban
élt a háború utáni nehéz években Ottlik
Géza, a neves író, ifjú hitvesével. Jól érezték magukat, fiatalok voltak, átvészelték a
háborút. Nosztalgiával hallgattak olyan
hanglemezeket, amilyeneket ma még nagyobb nosztalgiával hallgatnánk. Igaz, a
pesti szerkesztõségek messze voltak ettõl a
helytõl; a HÉV-ig el kellett kutyagolni
(ami jó másfél kilométer), majd a döcögõ
zöld helyiérdekûvel 70 perc, és onnan még
a szerkesztõségek. Szóval oda-vissza 4-5
óra. Valahol itt kezdhetjük a magyarázatát
annak, hogy Ottlik Géza csak egyetlen jelentõs regényt írt (bár kiváló atléta volt és
400 méteren egészen jó eredményeket ért
el).

Menny kapuja
Pokol lángjai
Az élet drámai valóságát bemutató
látványos színdarab
speciális fény- és hanghatásokkal
A belépés díjtalan!
Az elõadások helye, ideje:
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Gödöllõ, Szabadság út 6.
2004. március 22-23-24.
19.00 órai kezdettel
További információ:
Baptista Gyülekezet:
30-551-5533
Evangéliumi Keresztény Gyülekezet:
20-548-3364
Szeretet Lángja Pünkösdi Gyülekezet:
20-942-1714

Ha a Fácán-sor felé kanyarodunk, egy
nagyon kedves emlék légkörébe érkezhetünk: itt lakott az a fiatalember és egyben
ifjú apa, akinek Balázs nevû kisfiához írta
József Attila az Altató címû, akkor megható, ma pedig fájdalmasan megrendítõ költeményt.
De menjünk tovább! Képzeletben átrepülünk a síneken, és az Ady Endre sétányból leágazó kis utcában megtalálhatjuk Léda egykori lakhelyét. Ez régebben Gödöllõ
egyik legszebb és legdrágább villája volt;
kétszintes, manzárdos, tetõteraszos építmény, külön kis cselédházzal. Könnyen le
lehetett volna forgatni itt egy angol stílusú
bûnügyi filmet. Szegény Léda itt töltötte
utolsó éveit az Elbocsátó szép üzenet után,
számos kutyája társaságában. Ady nem
járhatott itt, mivel már korábban elhunyt.
Léda 1934-ben halt meg, így még láthatta
az 1933-as dzsemborit.
Ha errõl a helyrõl tovább vándorolunk a
Lovarda utca irányába, Ambrus Zoltán nyári
lakához juthatunk el. Ambrus Zoltánról kevesen tudják ma már, hogy korának, a huszadik
század elsõ évtizedeinek neves és nagy tekintélyû „literary gentleman“-je volt. Párizs és a
francia irodalom kiváló ismerõjeként plántálta át hazánkba a francia szellemet. Munkatársa volt a Hét címû folyóiratnak, de számos
más lapba is írt. Az Irodalmi Lexikon ezt írja
róla egyebek közt: „Írásainak nagy részét ma
sem ismerjük, századvégi lapokban vannak
elszórva.“ A lexikon nyolc kötetét sorolja fel,
ezek többnyire karcolatokat és novellákat tar-

vashatunk sok mindenrõl. Kinek mi tetszik, kiválaszthatja kis kertje szépítésére.
Például lehetnek a kertben kavicságyak,
különbözõ edényekbe ültetett növények,
szobrok, mókás díszek, vízköpõk, csobogók.
Nem szabad megfeledkezni a világítás
fontosságáról. A sokféle lámpáról, mellyel,
ha már a kertünkre ráborult az este, fénybe
boríthatjuk vagy sejtelmessé tehetjük egyes
részleteit.
Jó néhány növénnyel is megismertet a
könyv. Kistermetû fákkal, juharral, galagonyával, aranyesõvel, magnóliával, díszgyümölcsfákkal. Szakszerû tanácsot kapunk, hogyan kell ezeket ültetni, metszeni, karózni. Felhívják a kiskert-tulajdonos
figyelmét a függõlegesen is terjeszkedõ
növényekre, melyeket felfuttatva egy-egy
falra vagy rácsra szintén a kertünket tágítjuk. S mikor nem annyira tágasságra, csak
egy zugra van szükségünk, akár el is bújhatunk mögéjük.
- nád -

talmaznak. Bizony nem ártana, ha éppen egy
gödöllõi honfitársunk próbálná meg feltárni
és egybeszerkeszteni az író jelentõs életmûvét. Hic Rhodus, hic salta!
Térjünk most vissza a kiindulópontunkhoz
közeli Isaszegi, azelõtt Gizella útra. Az egykori Hangya Szövetkezettõl, késõbbi Népbolttól,
jelenleg valamilyen shoptól jobbra a második
házban cseperedett fel két közismert személyiség: Sík Endre és Sík Sándor. Mindkettõ kiváló ember volt a maga nemében. Sík Endre
politikus és Afrika-szakértõ volt. Ne tessék
megmosolyogni, inkább vegyük tudomásul,
hogy könyvét Afrika számos országának
egyetemén tanították. Emlékiratai arról tanúskodnak, hogy igyekezett a rendelkezésére álló
eszközökkel a sztálinista rendszertõl távolságot tartani. Sík Endre testvére, Sík Sándor katolikus papköltõ volt, piarista tanár Budapesten, majd egyetemi tanár Szegeden; Radnóti Miklós, Ortutay Gyula, Tolnai Gábor, Budai György szeretett mentora. És nem utolsó
sorban cserkészvezetõ, a Cserkészinduló szerzõje.
És még mindig nem értünk sétánk végére.
Íme a bizonyíték: itt van a kezemben Ferdinandy György írása családjának hányattatásairól
és gödöllõi életérõl. A Durrdefekt az Isaszegi
úton címû írás az egyik napilapban jelent meg
2002. karácsonyán. Magam is jól emlékszem a
kamaszfiúra: karcsú, kreolbõrû, úgy tizenöt
éves, csinos gyerek, amint könnyû, kissé nyújtott léptekkel megy lefelé a Fácánsoron. Nem
emlékeznék erre a képre, ha nem lett volna osztálytársunk az 1948/49-es és az azt követõ tanévben Ferdinandy Erzsi, a tízéves szõke csoda,
rajongásunk titkos tárgya. Reménytelen szerelem, de éppen azért szép.
Ezzel valóban körjáratunk végére értünk. Remélem, megérte!
Spectator

Kérjük
azokat, akik tehetik, és akik szeretik a
kastélyt, személyi jövedelemadójuk
1%-ával támogassák a Gödöllõi Királyi
Kastély Közhasznú Társaságot.
Adószámunk:
18665161-2-13
Köszönjük!

A Chopin zeneiskola
programajánlata

HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Március 22., hétfõ 17.30
„Kicsinyek hangversenye“ – A zongora
tanszak rendezvénye
Március 25., csütörtök 14.00 és 15.00
Hangszerbemutató koncertek
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)
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Két jelentős helyreállítás a református templomban

Történeti hűséggel
Templomában hálaadó istentisztelettel ünnepel két jelentős eseményt a gödöllői református gyülekezet március 21-én, vasárnap délután. Elkészült a templom orgonájának helyreállítása és ezzel a
hangszer országos jelentőségű értékké emelkedett. Az ünneplés
másik oka egy olyan, évtizedek óta
bántó hiányosság megszüntetése,
ami joggal zavart mindenkit, aki a
városközpontban járt. Hiszen hiába pillantottak föl az emberek a
templomtorony órájára, az bizony
mozdulatlanul állt már ki tudja, mióta. Mostantól azonban a mutatók
járása alapján bármikor beállíthatjuk karóránkat.
A gödöllõi református egyházközség
1879. május 25-én kötött szerzõdést Kiszel István debreceni – ahogy akkor
mondták – orgonaépítésszel. A dokumentumban a mester „tíz hangzó változatú“
orgona megépítését vállalta a gödöllõiek
számára. A gyülekezet méltán volt büszke
az 1880-ban elkészült orgonára, azonban a
történelem viharai nem kímélték ezt az értékünket sem. Az eltelt hosszú idõ alatt a
szükségessé váló javításokat nem a történeti hûségnek megfelelõen végezték el, a
mostani, mûemléki helyreállítás során
azonban az Aquincum Orgonagyár szakemberei a legapróbb részletig az eredeti
állapotnak megfelelõen varázsolták újjá a
hangszert. A munka során nem volt egyszerû a sípokat magában foglaló, úgyne-

Fórum
Tisztelt Szerkesztõség!
Megdöbbenve kísértem figyelemmel
egykori miniszterelnökünk, Teleki Pál
szoborállítása körül kialakult példátlan
és megalázó vitasorozatot. Érthetetlen
és felfoghatatlan számomra, hogy egy
jeles államfõ megítélése miképpen változhat meg sok évtizeddel halála után.
Persze csak bizonyos politikai csoportosulás, illetve annak egy részének szemében. Eleve, senkit ne ítéljünk meg
egyetlen cselekedete alapján, pláne akkor, ha élete folyamán határon innen és
határon túl is egyaránt közmegelégedésnek örvend. Az 1993-as aranylabdás
labdarúgó, Roberto Baggio sem annak
alapján ítéltetett meg, hogy a '94-es világbajnoki döntõben a kapu fölé rúgta a
büntetõjét. Monet festményei sem tetszik mindenkinek kivétel nélkül, mégis
kígyózó sorok állnak bebocsátásra vár-

Eladó tehergépjárművek
A városi önkormányzat tulajdonában
lévõ, alábbi jármûveket kínáljuk eladásra:
IFA-W50 konténeres jármû (1988),
irányár 60 000 Ft;
Multicar billenõs tehergépkocsi (1989),
alkatrészként, irányár 125 000 Ft,
Liaz szemétgyûjtõ jármû (1990),
alkatrészként, irányár 250 000 Ft;
Liaz szemétgyûjtõ jármû (1987),
alkatrészként; irányár 250 000 Ft.
Érdeklõdni lehet Udvardi József
garázsmesternél, telefon: 420-773/121

vezett szekrény eredeti színének megállapítása sem: több rétegnyi ráfestés alól került elõ az akkor használatos, kékesszürke
festék.
Az igényes munka egyik irányítója, Dávid István orgonamûvész elmondta: hazánkban az elmúlt évtizedekben a szakszerû helyreállítás helyett sok esetben
va a múzeum elõtt. Tehát, ne mondjunk
véleményt egyetlen paraméter alapján,
és pláne ne állítsunk valótlant! Azért
hozzáteszem, az egyik szemem sír, a
másik nevet. A sírást az imént felvázoltam. Örömöm oka pedig abban rejlik,
hogy eme bizonyos, Demszky vezette
csoportosulás nagyban rontott az esélyein – legyen szó bármilyen választásról. Egy biztos, politikai tõkét nem kovácsolnak ebbõl az ügybõl.
(név és cím a szerkesztőségben)

Tisztelt Gödöllõi Szolgálat!
Lapjukban olvastam, hogy parkoló
automatákat helyeztek el a városban. Ez
sok embernek nem tetszik, de manapság
mindenhol ez van, s ez a jövõ útja. Mindenképpen hozzátartozik az európai szintû kiszolgáláshoz. Csak egy dologtól
tartok. A gépek élettartamától. Az elmúlt hetekben láttam a vasárnapi sétám
során, hogy az Átrium üzletház egyik
falra rögzített reklámtábláját széttörték,
vandálok apró darabokra zúzták. Minden évben arról hallani, hogy a VÜSZI
milyen komoly anyagi ráfordítást eszközöl a virágok pótlására, a padok javítására. Egy-egy átmulatott éjszaka után
hazafelé menet az ittasak kukákat borítanak fel, és a sor a végtelenségig folytatható. Vajon mikor lesz útjában valakinek az a néhány jegy automata, meddig fognak mûködni? Bevallom, e felõl
aggályaim vannak.
(név és cím a szerkesztőségben)

„öszvérhangszerek“
jöttek létre, amelyekkel kapcsolatban csak
annyi elvárás volt,
hogy megszólaljanak.
A durva beavatkozások következményeként sok helyen hangszertörténeti értékek mentek veszendõbe. A
gödöllõi református templomban is megtalálható orgonatípusból ma az országban, sajnos, húsznál is kevesebb a történeti hûségnek
megfelelõen, szakszerûen
helyreállított, megmentett
orgona.
Így a gödöllõi mûemlék
orgona nem csak elsõdleges, gyülekezeti feladatát
tölti majd be, várhatóan jelentõs igény lesz arra, hogy
a templomban orgonakoncerteket is rendezzenek. A
neves mûvészek által megszólaltatott ritka hangszer
bizonyosan nem csak a gödöllõi közönséget vonzza
majd; e koncertek is tovább
öregbíthetik városunk jó hírét.
A több millió forintos
helyreállítás egy magát
megnevezni nem kívánó
személy anyagi áldozatvállalásával valósulhatott meg.
Az évtizedek óta mozdulatlan toronyóra
életre keltését a gödöllõi református gyülekezet tagjainak adakozása tette lehetõvé. Az Elsõ Magyar Toronyóragyár szakemberei légtornászmutatványnak is beillõ
munkafolyamatokkal illesztették a he-

lyükre az eredetivel azonos stílusú számlapokat. A régi óramû, sajnos, nem volt
megmenthetõ, így a kor követelményeinek mindenben megfelelõ, elektronikusan
vezérelt berendezés forgatja a mutatókat
és ez hozza mûködésbe a harangokat mozgató szerkezetet – vagyis a toronyóra harangoz…
Aki a református templom tornyára pillant, mostantól nyugodtan hozzáigazíthatja óráját a mutatók járásához. A toronyóra ugyanis a frankfurti adótorony impulzusai alapján mutatja az idõ múlását.
A március 21-ei, délután négy órai ünnepi istentiszteleten Nagy Károly lelkész
mond köszöntõ szavakat, az igét Szabó
István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke hirdeti, a gyülekezet és városunk régi-új kincsét, az orgonát pedig Dávid István orgonamûvész, Pour László mûszaki
vezetõ és Pap Ferenc lelkész-kántor mutatja be.
Radó Gábor
Fotó: a szerző

Neves előadók mulattatták a vendégeket

VII. Cigánybál
Hetedik alkalommal adott otthont
a Cigánybálnak a Petőfi Sándor
Művelődési Központ. Az elmúlt
években nagy népszerűségre szert
tett eseményre már nem csak hazánk minden tájáról, de külföldről
is több vendég érkezett.
– Mitõl ilyen népszerû a Cigánybál? –
kérdeztük Balog Gyulát, a Gödöllõ Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõjét.
– Ezzel a rendezvénnyel az elmúlt
években sikerült hagyományt teremtenünk, s nem csak a megrendezéssel, hanem azzal is, hogy minden évben, neves
mûvészek, színvonalas mûsorral szórakoztatják a vendégeket. Ma már egyre
szélesebb az a kör, aki részt vesz a bálon.
Az elmúlt években is, és az idén is megtisztelt bennünket jelenlétével Gémesi

Kedves Barátunk!
A Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely
Alkotóházában „Megállított
mozgóképek“ címmel grafikai kiállítás
látható 2004. április 18-ig.
A kiállítás keretében :

György polgármester úr, de több Gödöllõi
cég, és több közintézmény vezetõje is.
– Hányan vettek részt a bálon?
– Ötszáz vendégünk volt. Gödöllõrõl és
környékérõl, de az ország más részeibõl is
jöttek a mulatni vágyók. A legmesszebbrõl érkezett vendégek Lengyelországból
és Németországból jöttek el hozzánk. Külön öröm számunkra, hogy a képviselõtestületi tagok közül egyre többen jönnek
a családjukkal.
– Mi volt a bál fénypontja?
– Két eseményt neveznék meg, az egyik
Bangó Margit mûsora, amely fergeteges
siker volt, a másik pedig az immár hagyományos szépségkirálynõ választás. Az elsõ helyezett egy szécsényi kislány, a második pedig egy gödöllõi kislány, az elsõ
bálozó Kubatov Henrietta lett.
B.J.

Közlemény
2004. március 15-én megalakult a
MIÉP gödöllõi ifjúsági tagozata.
Várunk minden nemzeti gondolkodású
fiatalt.

2004. március 19-én, 19 órakor

Érdeklõdni: Szûcs Miklósnál

Szemadám György Jankovics Marcel-

(30/574-1992)

lel beszélget, ezt követõen animációs
filmvetítés.
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Az orvos szemével

hogy a gyógyulásba vetett hit szilárd legyen. Korai diagnózis esetén teljes
gyógyulás jöhet létre. Az
eltávolított hónalji nyirokcsomók szövettani vizsgálata szintén a
prognózis miatt szükséges. Következményként felkar ödéma jöhet létre az esetek 10-30
százalékában. Ez megfelelõ tornával, szakszerû masszázzsal, szükség esetén speciális
eszközzel kitûnõen kezelhetõ lehet. Kitûnõ
eredményre, hosszú távú tünetmentes túlélési eredményre számíthatunk emlõmegtartó
mûtét esetén is. Amennyiben az emlõ eltávolítása szükséges, a késõbbiekben helyreállító mûtétre van lehetõség. Így a közel eredeti állapot visszaállításával a lelki teher is
csökkenthetõ. A betegeknél egész életükön
keresztül idõszakos kontroll indokolt. Sose
felejtsük el, hogy a halogató magatartás,
„struccpolitika“ az ember életébe kerülhet.

Megfontolt döntés az egészségért
Magyarországon a gondozást igénylő daganatos betegek száma körülbelül 200 ezer fő. A betegség jellege,
a kezelés hosszúsága, elhúzódó volta, a bizonytalan teljes gyógyulás
esélye az egyén és a család számára
rendkívüli nagy terhet jelent lelkileg
és testileg egyaránt. Ezért a daganatos megbetegedések szűrése a népegészségügyi program fontos része.
Hazánkban a 35 és 60 év közötti nõk körében az emlõdaganatos betegség vezetõ halálok, és az új megbetegedések száma is folyamatosan nõ. A korai diagnózis felállítása
sorsdöntõ a beteg szempontjából. Ennek két
módja lehetséges. Egyrészt tizenéves kortól

havonta, tükör elõtt alapos mell-önvizsgálatot, és hónalj átvizsgálást kell végezni! Orvoshoz kell fordulni: ha az emlõben új nagyobb mirigyet, csomót tapintunk, ha a mell
bõrén, vagy a mellbimbón behúzódás keletkezik, a mellbimbó váladékozni kezd, a mell
alakja megváltozik. Másrészt 40 éves kor felett rendszeresen részt kell venni szûrõvizsgálaton, melyet mammográfiának hívnak.
Fájdalmatlan eljárás, kis sugárterheléssel jár.
Kiegészítésként mell ultrahang vizsgálatot is
végezhetnek. Amennyiben a fentiek során
kóros elváltozást észlelnek ambuláns szövettani vizsgálat történik finom tûbiopszia segítségével. Kóros lelet esetén mûtét, sugárkezelés és kemoterápia következhet. Nagyon
fontos a szakértõ lelki segítség elfogadása,

dr. Kiss Éva
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451
Gyógyszertári ügyelet:
március 16-22.: Máriabesnyõ,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749
március 23-30.: Kígyó, Gábor
Áron u. 3. Tel.: 430-069.
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 20-21.: dr. Bodó
Szilárd. Kossuth L. u. 39. Tel.:
30/962-2205.

GKRTE

Bemutatkozó
A Rákos mentén tájolt március 12-én a
Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület. A GKRTE idegenforgalmi bizottságának ülését a BM
Polgárvédelmi Központ színháztermében tartották.
A civil szervezet péceli tanácskozásán bemutatkozott és megismertette
kulturális és táji értékeit a résztvevõkkel a házigazda város, továbbá a két
város, Gödöllõ és Pécel között öntudatosan fejlõdõ Isaszeg is. A szakmai
programban megismerhettük a lovasturizmus eseményeit, a péceli Fáy-napok majálisának programját, az isaszegi történelmi emléknapokhoz kapcsolódó április 6-i csataimitációt, továbbá
a szereplõket, a Fáy Iskola diákjait, az
isaszegi Csata Táncegyüttest és a helyi
katonai hagyományõrzõ egyesületet,
végül a gödöllõi székhelyû Dámalovas
Egyesület tagjait.
Ide vonatkozó hír, hogy március 27én, Pécelen, a Ráday-kastélyban – a Ráday Klub Kulturális Egyesület szervezésében – Pálos Frigyes hatvani prépost Barokk emlékek Grassalkovich
nyomában címmel tart elõadást.

Hirdetmény
Tájékoztatjuk Gödöllõ város
lakosságát, hogy

2004. április 4-én, vasárnap
országos állat és kirakodó vásár
lesz.
A vásár helye Gödöllõ, Kõrösi-Csoma
Sándor utca-Vásártér.

Hálás szívvel
köszönjük azoknak, akik

Varga István
temetésén részt vettek.
A gyászoló család

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
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.

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ város önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
a Gödöllõn, a Bajcsy-Zs. E. u. 34/a. szám alatti és a Tessedik S. utcában található ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlanok ismertetése:
1. 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

Recept
Paradicsomos hal
Hozzávalók: 2 nagyobb tonhalszelet, 1 doboz darabolt paradicsomkonzerv, só, oregánó, 15 dkg sovány sajt,
olívaolaj.
Elkészítése: A tonhalszeleteket kiengedés nélkül beletesszük egy tûzálló
tálba, és megszórjuk a fûszerekkel.
Ráhalmozzuk a paradicsomdarabokat
(a leve nélkül) és meghintjük sóval,
oregánóval. A sajtot lereszeljük, rászórjuk a tetejére. 1-2 evõkanál olívaolajat
öntünk mellé, letakarjuk alufóliával.
Elõmelegített sütõben 170 fokon sütjük, míg a hal megpuhul. Utána levesszük az alufóliát és tovább sütjük,
míg a sajt megpirul a tetején. Párolt
rizzsel tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18
órától.
Híradó:
Benne: Beszámoló a március 15-ei ünnepségekrõl.
Részletek a nõnapi mûsorból („Tavaszi ajándékkosár“)
A Gödöllõ Táncegyüttes
mûsora
A hét verse

Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik

Béres Sándort
utolsó útjára elkísérték és osztoztak
gyászunkban.
A szerető család
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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.
Egy 6 éves német juhász kan õrzõ-védõ
munkára ingyen elvihetõ. Tel.: 20/421-3146.
1 éves
keverék
kan

1 éves törpe
schnauzer
keverék 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 (2.) Itt a tavasz
Idõs kutyák és macskák egészségügyi
problémáinak megoldásában komoly szerep juthat a megfelelõ speciális táplálásnak. Korábban, idõsödõ állataink táplálásának megváltoztatására csak akkor tettünk javaslatot, amikor a betegség már jelentkezett. Ha azonban már az öregedés
kezdetén speciális szenior táplálásra térünk át, vagy ha valamely jelentkezõ betegséget korai stádiumban diétás táplálással kezelünk, kedvezõ hatást érhetünk el
az állat egészségi állapotában.
Az idõsebb páciensnek mások a táplálkozási igényei, mint egy kölyökkutyának
vagy kölyökmacskának. A szenior kutyák
és macskák például jóval kevesebb ételt
igényelnek, mint a fiatalok, mivel szervezetük nehezebben dolgozza fel az elfogyasztott táplálékot. Ha kedvencünk mégis falánkká válna, az elhízás veszélye
könnyebben fenn áll, mint fiatal korban.
Ügyeljünk arra, hogy idõsödõ állataink ne
hízzanak el! Az elhízás oka egyszerû: az
állat több kalóriához jut, mint amennyit el
tud égetni, így több zsírt raktároz el a
szükségesnél. A helytelen táplálás és a sok
kis finom falat hamar túlsúlyossághoz vezethet. A szenior állatoknál a túlsúly különlegesen nagy rizikófaktor. A túl nagy

testtömeg súlyosbítja a tipikusan idõsödõ
korban tünetet okozó betegségeket, mint a
hát- és ízületi problémákat (például csípõízületi diszplázia), a magas vérnyomást és
a légzési nehézségeket. A túlsúlyosság
nagy mértékben felelõs a diabetes, vagyis
a cukorbetegség kialakulásáért is.
Fontos, hogy idõsödõ állatainknak
olyan ételeket adjunk, amelyek igazodnak
a test megváltozott igényeihez, a táplálás
egyik lényeges eleme, hogy támogassuk,
erõsítsük az öregedõ testrészeket, és ahol
lehet, kompenzáljuk az öregedéssel összefüggõ változásokat. A szenior táplálék
minõségi, magas értékû fehérjéket és létfontosságú zsírsavakat, ízületi- és porcerõsítõ anyagokat, speciális rostokat és
válogatott szénhidrátokat, antioxidánsokat is tartalmaz.
Az állateledel boltokban, állatgyógyászati patikákban ma már megtalálhatók
azok a szenior tápok, amelyek kifejezetten nagytestû, vagy akár apróbb fajták
számára készültek (mini senior, medium
senior, maxi senior kategóriák). Kérjük ki
az ott dolgozók tanácsát is, hogy kedvencünk az életkorának, testtömegének megfelelõ táplálékhoz juthasson!
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

A tél utolsó felvonásaként a múlt héten
letoltuk a havat a sportpályákról, hogy
azok minél elõbb felszáradjanak és használhatók legyenek.
A héten végre megkezdhettük a tavaszi
kertészeti munkákat, a cserjék metszését,
a beteg faágak levágását, az ásást, és folytattuk a gyepterületek szellõztetõ gereblyézését. A jármûveinkrõl leszerelhettük a
hóeltakarításhoz, síkosság-mentesítéshez
szükséges eszközöket, így el tudjuk szállítani a még helyszínen maradt kidõlt fákat,
letört ágakat. Sor kerül a kifordult fák
visszamaradt tuskóinak kiemelésére és elszállítására is.
Folytatjuk az útkarbantartást; elõször a
fõ közlekedési, tömegközlekedési útvonalakon dolgozunk. A stabilizált földutakat és

köves utakat a gödrök feltöltésével és gréderezéssel javítjuk; a héten a Batthyány utcában és a Százszorszép utcában dolgozunk. Folytatjuk az utakon a sárfelszedést
és az olvadás utáni hulladék-eltakarítást.
Mivel szerényebb költségvetésbõl, takarékosabban kell gazdálkodnunk, nincs
mód konténeres növények ültetésére. Így
a kidõlt fák, kipusztult cserjék pótlásával
meg kell várnunk, amíg a faiskolákban
rendelkezésre állnak a szabadgyökerû növények.
A jövõ héten folytatjuk a parkokban a
kerti munkákat és tovább végezzük az útjavításokat. A mûhelyben folytatódik a
konténerek javítása, a Tél utcában a buszmegálló helyreállítását végezzük el.
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 20., szombat, 8-tól 10 óráig, blahai strand
Március 27., szombat, 8-tól 10-ig, Szabadság út-Besnyõ u.
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.

040318.qxd

2004.03.17.

13:58

Page 9

2004. március 18.

Gödöllői Szolgálat

9

040318.qxd

2004.03.17.

17:37

Page 10

10 Gödöllői Szolgálat

2004. március 18.

Ecce iuventus – íme az ifjúság

Légy résen!
A cserkészethez Gödöllőnek történelmi kötődése van. Hetvenegy éve, 1933ban itt rendezték meg a jamboree-t, a
cserkészek világtalálkozóját, ahova 26
ezer cserkész érkezett, 46 ország képviseletében.
Gróf Teleki Pál, a magyar cserkészet legendás
fõcserkésze vezette és szervezte a tábort. A
cserkészetnek Magyarországon már akkor is
komoly hagyományai voltak, hiszen hazánkon
kívül az Egyesült Államok, Csehszlovákia és
Hollandia is pályázott a negyedik világdzsembori megszervezésére. 1993-ban emléktábort
tartottak, amelyet az akkor már súlyos beteg
Antall József is meglátogatott.
Gödöllõn máig is léteznek cserkészek, városi
megemlékezéseinken jellegzetes egyenruhájukkal kitûnnek a tömegbõl, de vajon a zászlótartáson kívül milyen feladatuk és programjaik
vannak még? A mai cserkészetrõl, hétköznapokról és ünnepekrõl beszélgettünk Schnörch
Andreasszal, a gödöllõi Szent Korona cserkészcsapat vezetõjével.
– Mi is a cserkészet?
– Gyakorlatilag ez egy ifjúságnevelõ, gyereknevelõ mozgalom, amelynek az alapja a vallás, de nem csak a katolikus vagy a keresztény
valláshoz kötõdhet, a fontos az hogy egyistenhitû legyen és, hogy az adott tag gyakorolja a
vallását, valamint erre épülnek rá a cserkészet
alapelvei. Ez a tíz törvény, ami mutatja az
irányt. A mozgalmat egy angol lord hozta létre,
név szerint Baden Powell, aki katonatiszt volt.
A háború után, mikor hazatért Londonba, látta
hogy sok fiatal nem csinál semmit, csak az utcán lézeng. Ezeket a gyerekeket fogta össze
elõször, nekik próbált nyújtani valamit, mintegy „emberebb embert“ faragni belõlük. Késõbb ebbõl alakult ki világszerte a cserkészet,
Magyarországon 1912-ben.

– Hogy lesz valakibõl cserkész?
– Elõször is az kell, hogy az ember fiatal legyen, aztán meg kell
hogy szülessen az akarat vagy legalább a kíváncsiság, hogy jelentkezzen valamelyik csapatnál. Gödöllõn pillanatnyilag két csapat van, a reformátusoknál a
Ráday Pál, a katolikusoknál pedig a Szent Korona. Régebben volt több csapat is, de ezek
megszûntek. Nálunk elég sok fiatal van, körülbelül negyvenen vagyunk.
– Úgy tudjuk vannak cserkészpróbák is.
– Igen. Van egészségügy, cserkésztörténelem, magyarságismeret, különbözõ játékokat
tanulnak meg a fiatalok a foglakozások keretében. Egy-egy foglalkozás úgy épül fel, hogy átismételjük az elõzõ anyagát, aztán új anyag és
végül játék. Persze általában a „tanulás“ is játékos keretek között zajlik. Szóval, ha a gyerkõc
így eljár egy évig a foglalkozásokra, akkor végül tesznek egy próbát, általában kint az erdõben. Ez egy akadályverseny típusú dolog, ahol
a különbözõ állomásokon kérdeznek olyasmit,
amit évközben tanultak. Ha a résztvevõ ezen
megfelel, jelöltté válik, majd újabb egy év múlva még egy próbát kell tenni, ami már kicsit nehezebb, és ha azt is megcsinálja, akkor avatják
cserkésszé.
– Az összejöveteleken kívül milyen programok vannak még?
– Elég színes a választék, körülbelül havonta
hétvégenként van egy „portya“, azaz kirándulás, amikor a természetet járjuk, figyeljük a természet változásait, életét, és néha ilyenkor is
vannak akadályversenyek, játékok. Ezen kívül
vannak úgynevezett magyarság ismereti programok, ami keretében például áprilisban
Ópusztaszerre megyünk, de voltunk például a
Parlamentben is. Néha vannak bulik is, például
farsang idején, vagy karácsonykor, amikor betlehemeznünk. Van egy olyan törvény, hogy a
cserkész, ahol tud, segít. Ennek keretében szoktunk segíteni az idõseknek, például havat lapátolni vagy bevásárolni, aztán az egyházközségi
programokon is részt veszünk.
Divizs & Dzsolya

Babits: Petőfi koszorúi (2.)
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„Milyen virágokat látna szívesen a város utcáin?“

NEJE!
ANGOL
NEM

Megkérdeztük

ALKALMAZKODUNK

Gaálné dr. Merva
Mária igazgató,
Városi Múzeum:
– Nagyon szeretem a petúniát, mert
bár nagyon igénytelen virág, mégis tavasztól õszig virágzik. Én a teraszon és
a kertben egyaránt tartok, és egész nyáron
gyönyörködöm a színpompában. Emellett pedig nagyon szeretem azt a futómuskátlit,
amely egyébként is már hozzátartozik a városképhez. Az utóbbi években visszaköszön
az erkélyekrõl, és a lámpaoszlopokról is.
Öröm számomra, hogy városunk nagy hangsúlyt helyez a virágosításra, mert ez is a kutúrára, szépségre, igényességre nevelés egyik
formája
Szabó Margit sajtófőnök, Királyi
Kastély:
– Minél több virágot szeretnék látni a
városban. Eddig is
nagy öröm volt számomra, ha megdi-

csérték, hogy ez egy virágos város. Örülnék,
ha Gödöllõ benevezne a Virágos Magyarországért mozgalomba. Azt hiszem, jó esélyekkel indulna ebben a szép vetélkedésben. Szeretek minden virágot de a kedvencem a petúnia, mert sokat kibír és nagyon sok színben
pompázik.
Dr. Szabadfavi
András igazgató,
Tormay Károly
Egészségügyi
Központ:
– Nagyon sokra
értékelem az elmúlt évi virágosítást, mert egészen
egyedi és különleges volt. Nekem különösen a petúnia és a futó muskátli tetszett,
aminek fent az oszlopok tetején, mint láttam, nem volt egyszerû feladat az öntözése. Ha ezt a szintet tartani tudja a város,
már az is óriási teljesítmény. Azt hiszem
az ilyen városi virág dekoráció annál
szebb, minél színesebb.
Összeállította:
Ny.F.

A

A 8. szám rejtvényének megfejtése:
„Ifjú lánya vén télnek kedves kikelet / Hol
maradsz, miért nem jelensz meg a világ
felett?“
ATrafo Club belépõjét nyerték:
Tóth Gergõ, Csalogány u 7.; Imre Richárd,

D

TANKÖNYV
RÖV.

Ambrus köz 13.; Heigl Dóra, Isaszeg, Tompa
Mihály u. 23.; Kovács Ferenc, Csalogány u. 7.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Oberman Zoltánné, Erzsébet királyné krt.
11.; özv. Sára Andrásné, Arany János u. 38.

Jövő heti számunk tartalmából

Előzetes
Mi újság a Gödöllő Táncegyüttesnél
Világtalálkozóra készülünk
Testületi előzetes
Rendőrségi hírek

Következő lapszámunk március 25-én jelenik meg.

040318.qxd

2004.03.17.

13:50

Page 11

2004. március 18.

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!

Gödöllői Szolgálat
* 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.
* 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) 516-6383.
* Gödöllői szakközépiskola mérlegképes könyvelői
végzettségű munkatársat keres. Bérezés KJT szerint,
érdeklődés: 520-713; 520-716-os telefonszámon.
* Autószalonba gyakorlattal rendelkező értékesítőt
felveszünk. Tel: 525-200.
* Megbízható hölgy takarítást vállal heti 2-3 alkalommal.
Tel: (30) 202-6199.
* Fém és műanyag nyílászárók számítógépes tervezéséhez
keresünk fiatal felsőfokú gépész, vagy építész munkatársat
gödöllői munkahelyre. Tel: 430-962; 420-649.
* Kereskedelemben gyakorlattal rendelkező férfi munkatársakat keresünk árufeltöltői munkakörbe, élelmiszer ABC-be
2 műszakos munkarendbe. 25-45 éves korig káros
szenvedélyektől mentes munkatársak jelentkezését várjuk.
Jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel: (20) 966-6921.
* Szakképzett munkatársakat keresünk élelmiszereladói
munkakör betöltésére. Többéves szakmai gyakorlat,
pénztársi végzettség, előnyt jelent. Tel: (20) 966-6921.
* Szadán melegkonyhás étterem felszolgálót és/vagy pultost keres. Nyelvtudás előny. 28/404-692
INGATLAN

thetőséggel, gyönyörű fenyveserdő közeléban, 37 méteres
utcafronttal, első osztályú csendes helyen eladó! Zsiga
Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* KERESÜNK Gödöllői 1-3 szobás LAKÁSOKAT (lehet panel
is)! FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410324; 06 (20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* Gödöllő-kertvárosában 120 nöles telken 110 nm-es, DUPLAKOMFORTOS családi ház garázzsal, nyári konyhával,
ipari árammal 19,9 MFt irányáron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 5135191; 06 (30) 218-6300
* GÖDÖLLŐ-János úti lakótelepen ELADÓ 50 nm-es 1,5 szoba konyha+étkezős III. emeleti lakás FIX: 10,8 MFt-os áron.
FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06
(20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* ELADÓ: KISTARCSA -Eperjesi úti- 61 nm-es 1+2 félszobás
magasföldszinti, nagy teraszos lakás 11,5 MFt + 400 eFt
GARÁZS! FeMa-KoNT Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28)
410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* ELADÓ-Gödöllőn: 205 nöles telken 2 GENERÁCIÓS, 2 szintes: 3,5 szobás, duplakomfortos családi ház szaletlikkel,
fúrt kúttal, szerelőaknás garázzsal: 29,8 Mft. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda. Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 5135191; 06 (30) 218-6300
* ELCSERÉLEM: Budapesti, Westend, Nyugati közeli,
frekventált helyen lévő 1,5 szoba étkezős, beépített konyhás, konvektoros, magasföldszinti (nem napos) lakásomat
GÖDÖLLŐI 55-60 nm-es minimum 2 szobás lakásra! 026 30
218-6300
* Másfél szobás lakást vásárolnék Gödöllőn 8,5-9 millió
forintig (gázkonvektoros). Felújításra szórulót is. Tel.: (30)
367-4800
* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt. 3. tel/fax: 28/421-002, 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

ÁLLÁS
* Internet kávézóba, délelőtökre női munkatársat keresünk.
Számítástechnikai alapismeret feltétel! Jelentkezés: (70)
315-8819.
* Gödöllőn üzemelő étterembe árubeszerző és egyben raktáros jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Ingatlanbank országos Ingatlanközvetítő franchise rendszer keres talpraesett, ambiciózus brókereket, Gödöllő és
környéki munkahelyre. Kötetlen munkaidő, 70% jutalék,
előrelépési lehetőség. Várjuk önéletrajzát az alábbi
elérhetőségekre: Levélcím: 2100 Gödöllő Dózsa Gy. u. 33., email: godollo@ingatlanbank.hu

* Gödöllőn, Blahán, összeköltözésre is alkalmas, 2 lakásos 2
utcára néző családi ház (75+150nm) eladó (irodának,
üzlethelyiségnek is). Külön közmu, kábel TV, telefon, ipari
áram, pince, csatorna van. Rendezett kisudvar. Iá.: 29 MFt.
Tel.:414-775 (este), (30) 392-36-35 (egész nap).
* Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30)
9509-396.

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

* Budapesten a Csertő utcában egy másfél szobás 46 nm2es lakás eladó. Igényesen felújított. Azonnal beköltözhető.
Érdeklődni lehet a 06-20-3586242 telefonszámon.

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

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

* Ipari alpinistákat elektroműszerész végzettséggel alpintechnikai munkák végzésére 1.000Ft órabérrel felveszünk.
Tel.: (30) 970-5722

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

* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett, 23-35 év közötti felszolgálók jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Hétvégi munkát keresek! Tel.: (20) 591-8151.
* Nagy múltú cég mozgékony, kreatív, lehetőleg diplomás
jelölteket keres Gödöllő környékéről. Teljes önállóságot és
európai szintű fizetést ajánlunk. Tel.: (30) 620-6454.
* Gödöllői munkahelyre közepes fizikai munkára jó munkabírású férfi kollégát keresünk. Tel: (20) 9417-637.
* Németországi cég, veresegyházi telephellyel keres NCCNC gépkezelőket jelentkezés önéletrajzzal. Tel: (70) 3386606.
* Gödöllői munkahelyre BCE kategóriával vezetői gyakorlattal anyagbeszerzői munkakörbe férfi kollégát keresünk. Tel:
(20) 9417-637.
* Diplomás anyuka gödöllői kertes házában kialakított,
vidám, szép, tágas világos játszóházban gyerekfelügyeletet
vállal rendszeresen vagy alkalmanként is. Tel: (20) 3224494.
* Asztalosokat keres, egyedi belsőépítészettel foglalkozó
faipari cég, gödöllői műhelyébe. Érd: Lignum Faipari Kft. Tel:
(20) 444-3415.

* Gödöllő Központban Családi ház! Bethlen Gábor utcában
felújított, 100m2-es, 2 szoba + nappali, összközműves
családi ház 750m2-es telken, 21 Mft Irányáron eladó csak a
Telekvadász-nál. Zsiga Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* Gödöllő Központban sürgősen eladó másfél szobás lakás
II.em-i, liftes házban 10.2 MFt-ért: 0630-919-5960 Szűcs
László www.telekvadasz.hu.
* Gödöllő központjában eladó 72m2-es, 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 m2-es építési telek eladó 14.9 mio-s
irányáron. Zsiga Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* Aszódon 200nöl-es építési telek, teljes közművel, aszfalt
úttal, panorámával eladó 5.5MFt-ért! 0630-919-5960
Szűcs László www.telekvadasz.hu
* Szadán 1500m2 (416 nöl)-es építési telek 30% beépí-
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GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Tel: 28-514-990
-Remsey krt-on 44 m2-es önálló, zárható
garázs 4,4 MFt.
-44 m2-es, felújított parkettás, azonnal
költözhetõ lakás 10,9 MFt.
-2004-ben épülõ 81 m2 társasházi lakás,
cirkó fûtéssel, parkettázva, 840 m2 telken,
kulcsrakészen 21MFt.
-2004-ben épülõ 82 m2 társasházi lakás, cirkó
fûtéssel, 840 m2 telken, kulcsrakészen 19,7 MFt.
-Sió u-ban 228 nöl telken sátortetõs 100 m2-es,
tégla, gáz és vegyes kazános, parkettás 16 MFt.
-Esze T. u-ban 1795 m2 telken 100 m2-es, 89ben épült tégla családi ház pincével 16 MFt.
-Kistarcsán 200 nöl telken 2 szobás, tégla, konvektoros családi ház 15 MFt.
-Isaszegen 250 nöl telken sátortetõs, tégla, 2
szobás, konvektoros családi ház 15 MFt.
-Szadán 94-ben épült nappali + 3 szobás
egyszintes családi ház parkosított 256 nöl.
telekkel 27 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

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
* 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
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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 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 621 nm-es telken, 40 nm
lakóterületű téliesített faház 15 nm pincegarázzsal eladó.
Irányár: 14,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225,
20/531-4333
* Eladó Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2
nappali + 4 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

* 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

* 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 0620/9194-870

* 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

* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 1998-ban épült, 100 nmes, 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

* GÖDÖLLŐ központjában, ötödik emeleti, másfél szobás,
igényesen felújított lakás, kastélyra nyíló panorámával,
eladó. Irányár: 10,9 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 régi építésű, felújított).
Irányár: 31 000 000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 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

* 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: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

tetőteres lakások, egyenként 501 nm-es telekkel őszi
beköltözéssel leköthetők Iá: 27,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

nagyerkélyes. Vízóra, kábel tv, nagykonyha, gyönyörű
panoráma. Tel: (30) 528-4862.

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

* Gödöllőn, az Alma utcában bekerített 574 nm-es építési
telek eladó. Iá.: 7,9 millió Ft. Tel.: (30) 233-2544.

* Eladó Gödöllőn az Egyetem mögötti részen 1148 nm-es,
ikerház építésére alkalmas telek, érvényes építési engedéllyel és a tervezett lakóépület tervrajzával. Iá: 6,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Szadán befejezés előtt álló, 58 nm alapterületű, 2 + 2 x fél
szobás, tetőteres ikerházi lakások pincegarázzsal, terasszal,
lakásonként 853 nm-es telekkel, júliusi beköltözéssel
eladók. Iá: kulcsrakész állapotban 23,6 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Isaszegen 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
* Gödöllőn a Röges utca 36-ban 753 nm-es telken
összközműves családi ház reális áron eladó. Tel: (70) 5729947.
* Szadán 1260 nm-es 300 nöl-es belterületi telek eladó. Iá:
5,5 mFt. Tel: (30) 9629-559.
* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 773 négyzetméteres,
panorámás összközműves telek alápincézett faházzal. Iá:
12,5 mFt. Tel: (70) 509-9369.
* Gödöllőn a Király utcában modern építésű, 240 nm
összterületű családi ház 29 mFt-ért eladó. Tel: (30) 4714904, este: 415-329.

* 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

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

* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen most épülő 2 lakásos
ikerházban, 74 nm alapterületű, nappali + 2 szobás,

* Palota-kerten eladó 2+fél szobás, IX. emeleti panel lakás,

* Gödöllőn, a Palotakerten 64 nm-es lakás (felújított, erkély,
amerikai konyha) eladó. Tel.: (20) 910-8990.

* 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) 9130379, (20) 2223-964 (napközben) vagy 526-535 (este).
* Gödöllő határában műút mellett bekerített 7 ha bio
művelésre, és állattartásra alkalmas földterület eladó, vagy
kiadó. Ipari áram, víz, építési engedély van! Érd: (30) 2020045.
* 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 Gödöllő központjában 95 nm-es, gázfűtéses, fsz-i
lakás. Iá.: 190 ezer ft/nm. Tel.: (20) 988-2333
* Szilasligeten 2 szintes, igényes családi ház, szép kerttel
eladó. Tel.: (30) 9585-018.
* Gödöllő központjában keresek 2 szobás lakást, földszinten
vagy első emeleten, iroda céljára. Tel.: (30) 249-0249.
* Gödöllőn zöldövezeti, csendes utcában, déli fekvésű 1018
nm-es parkosított telken, háromszintes családi ház első tulajdonostól tehermentesen eladó! Bejárati szint: 157 nm,
lakószint: 123 nm, tetőtér: 66 nm. A tetőtér beépíthető,
mely külön lépcsőházzal és engedélyezett tervvel rendelkezik. A telken kerti pihenő és üvegház is van. Ipari áram,
40 kcal gázcirkó, telefon, parabolák, UPC szolgáltatás.
Értékegyeztetéssel kisebb házingatlan is érdekel. Tel.: (20)
944-3344 (egész nap).
* 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.
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* Gödöllőn, az Erzsébet Királyné krt-on 64 nm-es, felújított
lakás eladó. Tel.: (20) 5566-478.

eladó. A telekre 3 szintes, szintenként 90 nm-es ház építhető. Földgáz a telken belül. Tel: (30) 359-9219.

* 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.

* Gödöllőn, a Fenyvesben panorámás, beépíthető terület
gondozott gyümölcsössel eladó. Tel: (30) 9867-496.

* 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.
* 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.
* 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 kertvárosban 1170 nm építési telek eladó. Tel:
(20) 9463-112.
* Eladó Gödöllőn 5 szobás, 220 nm-es családi ház 460 nmes telekkel, Iá.: 22 millió Ft;;3 szobás családi ház 913 nm-es
telekkel 16,9 millió ft-ért; 56 nm-es kis családi ház 976 nmes telekkel 12,9 millióft-ért; 1318 nm-es panorámás telek
18 millió Ft-ért eladó. Tel.: (30) 224-1627.
* 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 nm-es parkettás egyedi fűtésű vízórás
lakás eladó. Iá: 14,5 mFt. Tel: (30) 934-4601.
* 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.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó.
Melléképület: garázs, tárolók. Kert gyümölcsfákkal.
Lakótelepi lakást beszámítok. Tel: (20) 476-8647.
* Panorámás 20x30 m-es üdülőtelek a Kökény utcában

* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 2242-653.
* Eladó Gödöllőn 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal, pincével. Iá: 26,5 mFt. Tel: 413-824; (20) 9449-136.
* Gödöllő központjában eladó egy 44 nm-es 8. emeleti felújított lakás. Tel: (20) 9779-597.
* Szadai 3 szobás 80 nm, gázfűtéses (társasház minősítésű)
családi házamat, 800 nm-es panorámás telekkel, eladnám,
vagy gödöllői lakótelepi lakásra cserélném. Iá: 15 mFt. Tel:
(20) 957-0766.
* Dunakeszi frekventált részén, Dunaparton épülő idősek otthonában 16-24 nm-es apartmanok leköthetők. Emelt szintű
szolgáltatás, kedvező ár és regisztrációs feltételek. Tel: (30)
900-1078.
* Gödöllőn, Kossuth L. u.-ban IV. emeleti 65 nm-es, 2,5
szobás, tehermentes lakás eladó. (Pelikán étteremmel
szemben). Iá: 12,9 millió. Tel: (30) 552-6257.
* Palota-kerti 1 és 2 fél szobás, parkra néző lakás, szép
kilátással 11,9 mFt-ért eladó. Tel: (20) 5565-397.
* Gödöllőn a Vásár téren 3254 nm-es telek telephelynek
eladó. Vállalkozási területen. Tel: (70) 219-6601.
* Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen üzlethelység eladó! Rendkívül kedvező áron! Tel: (70) 219-6601.
* Gödöllőn, Agráregyetem melletti Fácán soron eladó kétszintes 120 nm-es családiház 1270 nm telekkel. Ipari áram,
teljes közmű, két fürdőszobás, három és fél szobás+ garázs.
Iá: 35 mFt. Tel: 413-567.
* Veresegyházi, 89 nm-es, 1 + 3 félszobás 2 éves, igényes,
sorházi lakás kis kerttel, faházzal terasszal eladó. Gödöllői,
ill. Gödöllő környéki csere érdekel. Tel: (70) 525-9269. Iá:
22 mFt.
* Gödöllőn, Ady E. sétány 24. sz. alatt 57 nm-es családi ház
sürgősen eladó. Iá: 12 mFt. Tel: (30) 463-5315.
* Gödöllő, központjában Kossuth 11-ben (a tűtorony mellett)
új építésű 80 négyzetméteres 2-3 szobás, erkélyes déli

fekvésű lakások eladók. (Hitel, áfa, szoc.pol.) Szilhát-Bajcsy
Zs.u.sarkán új épület 130négyzetméteres sorházi lakás + 16
négyzetméteres garázs eladó. 20/9833-338, 28/512-190
* János utcában gázfűtéses téglaházban, III.emleti 50 négyzetméteres felújítiott alacsony rezsijű öröklakás eladó.
Irányár 11,2 M. Tel: 06/28-412-475, 06/20-203-7323
* Dózsa György úton 44 négyzetméteres, 1+1/2 szobás
felújított IV.emeleti távfűtéses panellakás eladó. Tel: 06/28412-475, 06/20-203-7323
* Gödöllő-Királytelepen 900 négyzetméteres saroktelken
136négyzetméteres, 1 nappali 2 hálószobás teljesen felújított családi ház eladó. Irányár 25 M. Tel: 06/20-203-7323,
06/28-412-475
* Gödöllőn keresünk 2, vagy 2+1/2 szobás, bármilyen állapotú öröklakást májusi költözéssel, készpénzfizetéssel.
Tel: 06/20-203-7323
* Gödöllő-Kertvűárosban 756 négyzetméteres telken 1992ben épült, 150 négyzetméteres nappali + 4 hálószobás
családi ház 80 négyzetméteres szuterénnel eladó. Irányár:
31 M.
Tel: 06/20-331-4299
* AKCIÓS TELEKÁR! Erdőkertesen 743 négyzetméteres
építési saroktelek, víz, villany a telken, gáz, kábel TV, telefon
beköthető. Irányár 4, 3 M. Tel: 06/20-203-7323
* Alvégen jó állapotú családi ház (nappali, 3 szoba, 2 félszoba, 2 wc, loggia, pince, gépkocsi beálló, garázs) eladó, vagy
lakás + kp-re cserélhető. Irányár:28 M. Tel: 06/20-9464365
* Fenyvesen 2001-ben épült 80 négyzetméteres, 3 szobás
családi ház, pincével, dupla garázzsal 670 négyzetméteres
parkosított telken eladó. Irányár: 24 M. Tel: 06/70-283-1373
* Csere: Gödöllőn, Palotakerti első emeleti két szobás lakást
kertes házra cserélném értékegyeztetéssel. Tel: 06/70256-60-53
* Eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 1+2 félszobás 62 négyzetméteres II. emeleti lakás, azonnali beköltözéssel. Tel:
06/20-323-9261
* Gödöllőn társasház fsz-i része, 100nm-es, külön bejárattal, külön mérőórákkal, külön helyrajziszámmal, 100 nöl
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telekkel, garázzsal eladó. 1998-ban épült. Csere is érdekel.
Iár: 11,5MFt. Tel.: (70) 263-7599.
* Úrréti tónál Új építésű ház, nappali+3 szoba (152m2), +
garázzsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350600m2), 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 70 456-2100,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu
* Gödöllőn Dobó K. utcában 140nm-es nappali+4 szobás,
központifűtéses családi ház, 525nm-es telken eladó.
Ár:25MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 4562102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő Szivárvány utcában 220nm-es, nagy nappali+ 4
szobás, padlófűtéses családi ház eladó, telek 1008nm.
Panoráma a kegytemplomra. Ár: 35MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Szadán új építésű 165nm-es 4 szobás padlófűtéses, 1 szintes családi ház 1000nm telken eladó, dupla garázs, szauna. Ár:25MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 4562102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllő-Alvég 97nm-es 2+1/2 szobás, 1 szintes családi
ház, aszfaltos út mellett, városközponthoz, óvodához,
iskolához közel, 800nm-es telekkel eladó. Ár:24MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* LAKÁS Gödöllő belvárosában kiadó! Tel.: 06-28-511-366,

TÖRMELÉK ÉS
SITT SZÁLLÍTÁS
KONTÉNERREL!
A repülõtéri klub vállalkozásaként
- a repülõtér fenn-tartási kiadásainak fedezésére - ismételten jelentkezünk ajánlatunkkal, amelyben kedvezõ és korrekt áron
történõ sitt szállí-tást végzünk.
Közeledik a tavasz! Várjuk építési
vállalkozások és a lakosság
megrendeléseit a (30) 999-22-77
telefonszámon!
Kérjük, hogy ezt a lehetõséget ismertesse barátaival és ismerõseivel.
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Gödöllői Szolgálat

06-20-556-2653 (munkaidőben).

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.

* Lakás kiadó: Gödöllő, Kossuth L. u. 24. Irodának is 68 nm.
Érdeklődni: (30) 9001-034; (30) 9919-329.

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

* Gödöllőn 2 szobás, földszinti lakás albérletbe kiadó. Irodának is alkalmas. Tel.: (20) 9749-816.
* Kiadó 1,5-2 szobás lakható lakást, házat, hétvégi házat,
nyaralót keresek március végétől, 30 000 forintig. Megbízható bérlő. Tel: (20) 529-2228, 9-21 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.
* 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.
* Gödöllő központjában jó közlekedési lehetőséggel alacsony
rezsijű 50 nm-es kétszobás lakás hosszú távra kiadó. Havi
50 eFt+ 2 havi kaució összegért. Tel: (20) 9671-508.
* Albérlet kiadó! Szabadságtéren (városközpontban) 2 nem
dohányzó fiú számára szoba kiadó. Közös konyha, fürdőszoba. 18000Ft/fő+rezsi. Érdeklődni 16.00-tól, 21.30-ig 0630-538-7846.
* Gödöllőn, belvárosban 60 nm-es 2 és fél szobás felújított
bútorozott lakás hosszabb távra kiadó. Tel: (20) 488-1967.
* Kiadó! 12 nm-es szoba, 44 nm-es, másfél szobás,
összkomfortos lakásban, Gödöllő központjában. A másik
szobát albérlő lakja. Tel: 37/ 340-735. 19-21-ig.
* Albérlet kiadó egyetemista lányoknak olcsón családi
házban. Tel: (20) 412-1987.
KIADÓ
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1
számítógéppel oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.
* 2 szobás lakás konvektoros fűtéssel felújítva kiadó, 65ezerFt/hó + rezsi. Tel.: 28-514-990.
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1
számítógéppel oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.
* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség
eladó vagy kiadó. Tel.: (30) 9509-396.
* Új konferenciaterem szép környezetben 100 főig bérelhető. Tel.: 420-366, Csonka László.
* Gödöllőn a Petőfi téren 16 nm-es iroda vagy üzlethelyiség
kiadó. Tel: (30) 971-7337.
* Gödöllőn büfé sürgősen kiadó. Tel: 525-200.
* 180 nm-es üzlethelység Gödöllőn forgalmas helyen, jó
parkolási lehetőséggel eladó. Iá: 150 ezer Ft/nm+ÁFA. Tel:
(20) 436-5929.
* Irodának is alkalmas 30 négyzetméteres üzlehelyiség
saját parkolóval, Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó.
Tel: 06/70-286-9679
SZOLGÁLTATÁS

tkezés: (20) 532-7275, 28-411-759, Bárándi József.
* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor.
Tel: (20) 952-7289, (20) 994-7715.
* ZsoEn Szépségszalon! Annamária, fodrász. Szeretettel
várom kedves régi és új vendégeimet az új helyemen: Petőfi
tér 13. Tel.: 30/372-4056.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593804.
* Egyéni vásárlók, vállalkozók, cégtulajdonosok figyelmébe!
Ha ajándékot akar vásárolni, válassza SAJÁT
KÖRNYEZETÜNK TERMÉKÉT a MOGYORÓDI, MINŐSÉGI,
PALACKOZOTT FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROKAT egész évben a
SZILÁGYI PINCÉSZETBŐL 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.
* A Fakirnál tavaszi szőnyeg mosási akció. Még áll a régi ár.
Írásbeli garancia. Átfutási idő 3-4 nap. Tel: 416-518 - 18
óráig.
* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.
* Minőségi fekete föld, istálló trágya, sóder, homok szállítás,
épület bontás, alapkiszedés, gépi földmunka. Varga István
teherfuvarozó. Tel.: (20) 9437-469.
* Kárpitozás! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi (kárpítozott) bútorok készítése, megrendelésre! Tel.: 486-029 vagy (70) 384-8711.
* 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.
* Banki ügyintézés. Alacsony, 5,5 %-os Euró alapú szabadfelhasználású jelzáloghitel. Magas kamatozásu hitelét 5,5
%-os kamatozásura kiváltjuk. Gondos, gyors ügyintézés. Tel:
(30) 5537-800.; (20) 218-2949.
* 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

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven! ILI Kft. Tel.: 0628-511-366, 06-30-370-4193, 06-20-556-2653.
* 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. Bejelen-

* Kineziológusok, természetgyógyászok, gyógytonászok,
masszőrök! Berendezett rendező+tornaterem Veresegyházon, Fő úton egy héten három napra kiadó! Tel: (70) 5259269.
* Kerékpárok javítása garanciával. Gödöllő-Királytelep,
Alkotmány u. 6/b. Bejelentkezés telefonon: (20) 432-8037.
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* Kuplung, fékpofa, fékbetét felújítás garanciával! KPM-h
engedéllyel minősítve teherautók, személyautók stb. Fékdob, féktárcsa és túlméretes fékpofa szabályozás. Szerelés
igény szerint. Gödöllő, Mátyás király ut 103. Tel: 415-966,
(20) 3303-396.
* 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.
* Chrysler Voyager Long eladó. 12 éves, friss vizsga, 3.3-as,
benzines, klíma, aut. váltó stb. 7 személyes, szürke. Ára:960
ezer. Tel: (20) 449-5990.

* 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)
5254-094.

* Eladó: Peugeot 206 2001. 6. hónap 5 ajtós első tulajdonostól 23 ezer km futott. Tel: 416-305.

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

ADÁS-VÉTEL

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése.
Tel.:582-910.
* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek
ügyintézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek
igénylése stb). Tel: (30) 402-0863.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, egyéni díszítő munkák,
stukkók, rozetták felhelyezése, korrekt árakon garanciával.
Tel: 06-70-551-39-38, vagy 06-20-1555-9802, Körmöndi
Richárd

OKTATÁS
* TOP-TAN: Felkészítő a júniusi angol középfokú nyelvvizsgára. 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.
* ANGOL és egyéb nyelvtanfolyamok 30%-kal olcsóbban!
Anyanyelvi tanárokkal is! ILI Kft. Tel.: 06-28-511-366, 0630-370-4193, 06-20-556-2653.
* Brit ANYANYELVI tanárjelöltekkel intenzív nyelvtanfolyamok július 5-14. és/vagy augusztus 16-25. között! ILI
Kft. Tel.: 06-28-511-366, 06-30-370-4193, 06-20-5562653.
* Angolnyelv az anyanyelvű tanárnál. Tel: 412-967.
* Üzleti angol. Tel: 414-297; (30) 9909-346.
* Még tudunk változtatni az évvégi bizonyítványon!
Türelmes, sikeres, többdiplomás tanító vállalja, hogy gyermeke eredményét jelentősen javítja. Tel: (20) 356-0621.
* Angol középfokú nyelvvizsgára, érettségire való
felkészítést, korrepetálást vállalok. Tel: (20) 425-2625.
* Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, pszichológiából korrepetálás, érettségire, főiskolai, egyetemi
felvételi vizsgára felkészítés. Tel: 410-683; (30) 362-3987.

* Sürgősen eladó Honda SFX nagytestű Robogó, kék színű,
99-es évjáratú, 50 köb cm. Iá: 195.000.-Ft. Tel: (20) 9322086; (20) 225-0274.

* 4 részes (kb.: 4 m hosszú) modern, fekete színű, krómozott díszfoganytúval ellátott szekrénysor eladó. Ár:
40.000,- Ft. Érdeklődni lehet a 06-20-556-5852 telefonszámon.
* Eredeti, 30-as években készült, lábakon álló, fehér,
nagyméretű fürdőkád eladó. Tel.: (20) 458-2002.
* 1 éves Premier DC 2300 digitális fényképezőgép 3x optikai zoom, 2.1 Mpixel, 128MB bővítő kártyával, minden tartozékával olcsón eladó. Tel.: (30) 941-3345.
* Eladó jó állapotban lévő 165 ×200-as epedás francia ágy.
Iá.: 30 ezer Ft. Tel.: (20) 458-2002.
* 2000 db 40 ×40-es piros pala eladó. Tel.: 412-898, (20)
587-4437.
* Gödöllőn eladó: 7 db-ból álló, fából készült, új állapotú
hálószobabútor és rekamié. Tel.: (20) 988-2333.
* Fürdőszoba felszerelések kád, zuhanytál, mosdó, wc,
csaptelepek és kiegészítők 50 %-kal olcsóbban eladók. Cím:
Gödöllő, Szabadság u. 163.
* 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.
* 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.
* Frissen bontott jó állapotú nyílászárók olcsón eladók. Tel:
(30) 9867-496.
* Eladó jó állapotban jó hangú eredeti Bécsi zongora
megkímélt állapotba nem páncéltőkés. Tel: 484-393.
* Eladó felszámolás miatt mikrométerek, fogaskerékszivattyúk, hajtóművek, oxigéngázpalackok, csavarok, csapágyak,
hántolóasztalok, ajtóműves-villanymotorok, motorláncok,
alu-vasszálanyagok, vízszivattyúk. Tel: 421-781.
* Eladó 3 éves 200 l-es Zanussi hűtőszekrény, 1 db ágyneműtartós felnőtt heverő. 06/20-587-9386

JÁRMŰ
* Eladó 79-es, 5 sebességes, 1.1 Toyota Starlet. Tel.: (70)
272-29-48.
* 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) 941-3345, (1) 409-0875

TÁRSKERESÉS
* Hozzáillő társát keresi egy 59 éves 164/65 diplomás nő.
Tel: (30) 412-1149.
EGYÉB
* Kukaedény csere akció! Törött műanyag kukáját ne dobja
ki! Cserélje újra! Féláron! Tel: (20) 332-9686.
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Futsal

Vívás

Játék(meg)vezetés, a következő rész...

Huniber-kupa

A Futsalban nem volt pihenő, március 15-én Szentesre csörtettek a bikák.

Hétvégén rendezte Gödöllõ az immár hagyományos Huniber-kupát. Idén elõször a
junior magyar vívóbajnokság címet viselte. A versenyen több mint 300 résztvevõ
volt minden kategóriában.
Egyéniben három gödöllõi vett részt,
akik közül Gémesi Csanád (kard) lett a
legeredményesebb, aki a Lontay Balázzsal
vívott 15:10-es eredménnyel a 3. legjobb
helyet vívta ki. Kerecsényi Fodor Georgina (kard) fej-fej mellett az utolsó asszóban kikapott 15:14-re, de így is megszerezte 2. helyet. Nõi tõrben Gémesi Tekla
Lemberg Mercédeszt 15:12-re megverte
így a harmadik helyen végzett.
Csapatversenyben a férfi kardozók között a harmadik helyért DSE-vel vívtak fiaink s nagyon szoros mérkõzésen 45:43-ra
kikaptak, de így is magabiztos vívásukkal
eléték a harmadik helyezést. A lányok a
legjobb négy között végeztek. Ámbár
45:43-ra itt kikaptak, de így is megszerezték a dicsõséges harmadik helyet. Nõi tõrcsapatunk a legjobb négybe jutásért 44:
43-ra kikapott és így az ötödik helyet szerezte meg. A férfi tõr kadetversenyén a
fiúk 45:15-re megverték Kecskemétet, a
négy közé jutásért kikaptak a Csata-Csepeltõl. Így a hetededikek lettek.
Z.

Legyünk õszinték, komoly estélyünk nincsen már a dobogó valamelyik fokára odaérni, de a végsõ sorrendbe beleszólhatunk,
az elsõ két helyezettõl való pontrablásokkal.
Most Szentesen – a listavezetõ otthonában –
próbálkoztunk ezzel.
Jó kis mérkõzés lett volna. A feltételes
módot a játékvezetõi ténykedés (tétlenkedés) indokolja. Nem szeretem leírni ezeket a
dolgokat, fõleg nem szeretnék vélt sérelmek
mögé bújva, a játékvezetõi tevékenységgel
megideologizálni a vereséget. De tények
vannak. Mint mikor a spanyol bikaviadalokon már elõre el van dõlve: e nemes állatnak vajmi kevés esélye lesz a végsõ sikerre.
Molnár Bálint piros lapos kiállításához
nem fér kétség, jogos volt. Így a szentesi csapat jutott nagybüntetõhöz, amit biztosan értékesítettek. Majd újabb gólnak örülhetett a
hazai közönség. A büntetõterületünk határában Hegedûs Csabi szerezett labdát, melyet
a hazaiak a labda s a baba kíméletlen elvének
segítségével kaparintottak vissza (a sporttársak sípja néma maradt), azután pedig jött a
gól. 2:0 volt ezzel az állás. Hiába birtokoltuk

többet a labdát, és támadtunk folyamatosan,
akcióink vagy kapufával végzõdtek, vagy a
remekül védõ szentesi kapus ölében tértek
végsõ nyugalomra. A mi Gyuszinknak pedig
nem igazán volt védeni valója.
A második félidõben végig letámadtunk,
de a kapufa, vagy a kapus mindig a helyén
volt, aztán nagy nehezen betaláltunk, majd
megint a Szentes, majd megint Hegedûs Csabi. 3:2-es állásnál az egyik hazai játékos a
kapuba tartó labdát kézzel védte és ez a játékos nem a kapus volt. Én úgy hallottam,
hogy ilyet nem szabad csinálni, de valószínûleg nem jól tudom, mert a játékvezetõ
sporttársak sípja ismét néma maradt, mint
ahogy megannyi esetben. És ezekkel az
„ítéletekkel“ fõként minket sújtottak. Ezen
kívül a játékvezetõk felelõssége az is, hogy
engedték elszabadulni az indulatokat.
Sajnos nem mehetek el szó nélkül még
egy dolog mellett. Molnár Bálint szabálytalansága elítélendõ, melyért pirosat kapott, de
az igazsághoz hozzátartozik, hogy tettét az
ellenfél 4-es játékosának folyamatos és igen
durva szabálytalanságai (combra rúgás 3×, a
futsalban nem díjazandó) elõzték meg, amit
a játékvezetõk nem érzékeltek. A fent említett szentesi játékos neve mellé írható még
egy arcba könyöklés (Tokai Norbi volt a

szenvedõ alany), Molnár Dini (kapusunk)
elleni alattomos szabálytalanságok sora és jó
pár oscar-díjas alakítás. Azt gondolom, ha a
szentesi egyesület (akikkel egyébként kiváló
a viszonyunk!) komolyan veszi magát, a bajnoki címet és a magyar futsalt, akkor nem
engedhetik meg ezt a viselkedést a csapaton
belül.
A játékvezetés minõségére pedig nem pazarolnám a karaktert. Csak annyi, hogy ha a
csapatok felé ilyen borzasztó szigorú követeléseket támasztanak, az elvárható minimum a minõségi játékvezetés. (nem feltétlenül hibamentes, csak korrekt)
VÉGE!
Ja tényleg, fontos megjegyezni, a játékvezetés minõségérõl sohasem az ellenfél tehet, így ha megsértettem volna szentesi ellenfelünket, azért elnézést!
19. forduló március 15., hétfõ
Szentesi Vasutas VSC–Gödöllõi Futsal
Klub 4:2 (2:0)
GFK: Tóth Gy. - Molnár B., Jéga-Szabó,
Vrana, Tokai - Hegedüs, Bobos, Rab, Tóth
L., Molnár D. - játékos-edzõ: Tóth László
G.: Hegedüs (2)
-luis-

