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Gödöllői Szolgálat
XIII. évf. 12. szám • 2004. április 1.

Lokálpatrióta Hetilap Alapítva 1992

Terjesztői ára: 75 Ft

Áprilisban újabb bizottságok alakulhatnak
Március 25-én ülésezett a városi
képviselő-testület. Gémesi György
polgármester javaslatára Székely
Csaba professzort, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub képviselőjét választották meg a gazdasági bizottság új elnökévé; 18,2 millió forint
alapítói támogatást nyújtottak a
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaságnak, döntöttek a dobogói terület értékesítéséről – a
bevételt útépítésre fordítják –, jóváhagyták, hogy a VÜSZI Kht.
együttműködési
megállapodást
kössön a Dózsa György úti köztemető üzemeltetésére a tulajdonos
egyházakkal. A képviselő-testület
újra Szabadfalvi Andrást nevezte
ki a Tormay Károly Egészségügyi
Központ igazgató-főorvosának, s
első olvasatban tárgyalta a központ ötéves szakmai fejlesztési
tervének vitaanyagát.
(folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

Lendületben a testület

Munkában Gödöllő város képviselő-testülete. Képünkön (balról jobbra): Gémesi
György polgármester, Dávid László, Bükkfalvy Beatrix, Papp Zoltán
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(folytatás az 1. oldalról)

Folytatódott tehát az a lendület, amely az
alpolgármester megválasztásával vette kezdetét a februári ülésen. Annak ellenére is,
hogy az ellenzéki MSZP-SZDSZ-GCF frakció képviselõi nem mentek el a kérésükre kialakított, a testületi ülések elõtti egyeztetésre
és korábbi megállapodásukat is semmibe
vették, amikor Körösfõi László feltételekhez
akarta kötni a gazdasági bizottság elnökére
javasolt képviselõ megválasztását.
A gazdasági bizottság élére azért kellett új
képviselõt állítani, mert február 26-án Fábián Zsoltot (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub) alpolgármesterré választották és a jogszabályok szerint alpolgármester nem lehet sem
tagja, sem elnöke az önkormányzat bizottságának. A testületi ülést pedig azért kellett
az új elnök megválasztásával kezdeni, hogy
utána összeülhessen a gazdasági bizottság
megtárgyalni és véleményezni a beterjesztett
napirendi pontokat.
Mint ismeretes, a Gödöllõi Lokálpatrióta
Klub és az MSZP-SZDSZ-GCF frakció
megállapodása szerint tavaly négy állandó
bizottságot hoztak létre. Kettõ elnökét a Gödöllõi Lokálpatrióta Klub, kettõét az MSZPSZDSZ-GCF frakció adja. Ezért volt meg-
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lepõ, hogy Körösfõi László a megegyezést
felrúgva bejelentette: csak akkor támogatják
a lokálpatrióta jelöltet, ha a további négy állandó bizottságot is felállítják, amit a polgármester kilátásba helyezett, amennyiben
megválasztják a helyettesét.

dr. Székely Csaba

Gémesi György hozzászólása rávilágított:
a február 26-i ülés óta csak az derült ki a
frakcióvezetõvel folytatott levelezésbõl,
hogy az MSZP-SZDSZ-GCF frakció egyik

képviselõje támogatta Fábián Zsolt alpolgármesterré történõ megválasztását. Mivel az
ellenzéki frakció képviselõi nem mentek el a
március 21-i egyeztetésre, nem is tárgyalhatott velük az új bizottságok felállításáról,
nem dolgozhatott ki javaslatot azok összetételére a képviselõtestületi ülésre. A
polgármester
azonban bejelentette:
megígéri,
hogy az áprilisi
ülésre benyújtja a
további bizottságok felállítására
vonatkozó elõterjesztését.
Ezek
után a testület 1311 arányban megválasztotta Székely Csabát, a
Szent
István
Egyetem profeszszorát a gazdasági
bizottság elnökének, új tagjának pedig a
szintén a Gödöllõi Lokálpatrióta Klub képviselõcsoportjához tartozó Kiss Antalt.
L.T.

Tudományos igényű fejlesztési terv készül

Egészségügy – kistérségi keretekben
Újabb öt évre Szabadfalvi Andrást nevezte ki a
Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgató-fõorvosának a képviselõ-testület egyhangú
szavazással. Az általa vezetett intézményben az
elmúlt ciklusban töretlen fejlõdés volt tapasztalható, mostani pályázata tudományos igényû
dolgozat, alapos helyzetelemzéssel, távlati célok meghatározásával. A testület elsõ olvasatban tárgyalta az egészségügyi központ ötéves
szakmai fejlesztési tervének vitaanyagát.
Fejlesztési terv készítését a rendelõintézetek
számára nemrég még kórháztörvény írta elõ.
Bár azóta két kórháztörvényt is eltöröltek, egyet
pedig hatályon kívül helyeztek, a távlatos gondolkodásra az egészségügyben alapvetõ szükség van. Ennek a szem elõtt tartásával készítette
el tervezetét még a múlt õsszel Szabadfalvi
András. Koncepciójának tárgyalását a testület
munkaterve márciusra sorolta be.
A kistérség központja Gödöllõ, az egészségügyi ellátásé a Tormay Károly Egészségügyi
Központ – állapította meg a szakember –,
amely mintegy százezer embernek nyújt egészségügyi szakorvosi közszolgáltatást és tevékenysége gerincének a betegségmegelõzést, a
profilaxist tekinti. Az ötéves fejlesztési terv is a

rossz egészségi állapotú lakosság életminõségének javítását tartja legfontosabb feladatának.
Felsorolja a rövid távú feladatokat; több évtizedre történõ elõretekintést is feltételez. Szabadfalvi András rámutatott arra, hogy míg a
múlt század a népességnövekedés százada volt,
korunk irányzata az öregedés lesz. A század közepére minden ötödik ember 80 évesnél idõsebb lesz. Az öregségnek azonban nem kell feltétlenül elesettséggel és ápolásra szorultsággal
járni. Mégis idõszerû 4-5 éven belül ápolási otthonok tanulmánytervét elkészíttetni. Ennél
elõbb szükség lesz egy olyan kistérségi irányultságú tanulmányterv megalkotására, amely
a Tormay Károly Egészségügyi Központ fejlesztését készíti elõ. Az Európai Uniónak nincs
kifejezetten közösségi egészségügyi politikája,
az nemzeti hatáskörbe tartozik.
A javaslat vitájában Gémesi György polgármester elmondta, jelentõs munka vár majd a
terv véglegesítése során a megalakítandó egészségügyi bizottságra. Bükkfalvy Beatrix tudományos körültekintéssel összeállított, az egész
emberben gondolkodó szemléletû anyagnak értékelte a tervezetet, amelyet akkor is helyes volt
kidolgozni, ha épp nem írja elõ törvény. Az

A VÜSZI üzemelteti a Dózsa György úti temetőt

Tízmillió jut a fejlesztésre
A képviselõ-testület tájékoztatást kapott a Dózsa György úti temetõ helyzetérõl. Egyhangú
szavazással felhatalmazta a VÜSZI Kht. ügyvezetõ igazgatóját arra, hogy a temetõ üzemeltetésére vonatkozó együttmûködési megállapodást kössön a tulajdonos Római Katolikus Egyházközséggel és a Gödöllõi Református Egyházközséggel. A testület módosította a
temetõkrõl szóló helyi rendeletét is.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény
értelmében az önkormányzat köteles gondoskodni a köztemetõ fenntartásáról. Ebbõl eredõen az elhunyt személyek emlékének méltó
megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvénye-
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sítése, valamint a temetõ és a temetkezési kultúra fejlesztése a helyi önkormányzat feladata.
Városunkban két egyházi tulajdonú temetõ
mûködik, a Dózsa György út mellett és Máriabesnyõn. Az önkormányzat tulajdonában csak
Római Katolikus Egyházközség ingatlanján
elhelyezkedõ ravatalozó és közmûvei, emlékmû és urnafülke-tárolók vannak.
A múlt év õszén a Dózsa György úti temetõ
tulajdonosai és üzemeltetõi megegyeztek a
temetõ rendbetételérõl, amit a VÜSZI Kht. el
is végzett. A felek között létrejött megállapodás felhatalmazta a társaságot arra, hogy további egyeztetéseket szervezzen, és javaslatot
tegyen a tulajdonosok, üzemeltetõk részére az

igazgató fõorvost többek között arról kérdezte,
mit ért azon, hogy számít a lakosság támogatására, hiszen így is alaposan megfizeti az ingyenes ellátást. Fábián Zsolt is idõszerûnek tartotta
a tervezet napirendre tûzését. A város egészségügyi intézményeinek helyzetét, fejlesztési
lehetõségeit és igényeit célszerû összehangoltan elemezni és meghatározni.
Válaszában Szabadfalvi András elmondta,
hogy a lakossági támogatás közvetve-közvetlenül a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány önkormányzati és civil támogatásában
is megnyilvánul. Az oda utalt pénzek jelentõs
mértékben járulnak hozzá a Tormay Károly
Egészségügyi Központ fejlesztéséhez. Ugyancsak Bükkfalvy Beatrix kérdésére adott tájékoztatást arról, hogy szeretnék összehangoltabbá tenni a szûrõvizsgálatokat, s jelentõs elõrelépést hozott a szemdiagnosztikában egy korszerû szemnyomásmérõ készülék beszerzése.
Azt is megtudtuk a testület ülésén, hogy szoros
és eredményes a központ együttmûködése a
kistarcsai Flór Ferenc Kórházzal. Ez megnyilvánul a rendelõintézet gyógyszerellátásában és
a szakorvosok kölcsönös igénybevételében is.
(f.l.)

üzemeltetési feladatok egységes ellátására. A
VÜSZI Kht. az idei üzleti tervében megfogalmazta üzemeltetési és fejlesztési javaslatát.
A bejárások és egyeztetések alapján meghatározták a legfontosabb fejlesztési, javítási és
karbantartási munkákat. Az önkormányzati ravatalozóhoz elõtetõt kell építeni, az épületben
nyilvános WC-t kell kialakítani, és be kell kötni
a közcsatornába. A temetõ útjait aszfaltburkolattal kell ellátni. Fel kell újítani a Dózsa Gy. úti
kerítést, urnasírokat kell építeni. Szükség van
számítógépes sírhelynyilvántartás kialakítására,
a kiszáradt fák eltávolítására, rendszeres takarításra, szemétszállításra, a nyitvatartási és mûködési rend kialakítására, a tulajdonosok által
meghatározott díjtételek meghatározására és alkalmazásának bevezetésére.
A ravatalozó és boncoló helyiség üzemeltetésére, az urnafülkék fenntartására az idén
elõször félmillió forintot ad az önkormányzat

Bevétel a Dobogóból?
A képviselõ-testület egyhangúlag jóváhagyta, hogy az önkormányzat nettó 264,8
millió forintért értékesítse a dobogói, 4,1
hektáros ingatlanját a Készpénz Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó Rt-nek logisztikai
központ építéséhez. Ha a szerzõdés megköttetik, akkor az ebbõl származó bevétel a város útjainak építésére fordítható.
A dobogói telephely jelenleg az önkormányzat legértékesebb ingatlana. Ahhoz
azonban, hogy építési telekként értékesíthetõ
legyen, a hatósági elõírások szerint a Dózsa
Gy. útról való megközelítéséhez négyágú
körforgalmú csomópontot, járdát és közvilágítást kell terveztetni és építtetni.
A terület értékesítésére az önkormányzat
több céggel folytatott tárgyalást. Legutóbb a
gyógyszeripari logisztikai központ építéséhez területet keresõ Készpénz Kereskedelmi
és Pénzügyi Tanácsadó Rt-tõl kapott a polgármesteri hivatal adásvételi szándéknyilatkozatot. A társaság 6500 Ft/m2 áron kötne
adásvételi szerzõdést és vállalja a négyágú
körforgalmi csomópont, valamint a szükséges közmû és más létesítmények megépítését. Az utóbbi beruházások értéke 100-200
millió forint közötti összegre tehetõ.
A testület egyhangúlag jóváhagyta az értékesítésre vonatkozó javaslatot. Dávid László
(Fidesz) azt a módosító javaslatot tette, hogy
a bevételt fejlesztésre fordítsa az önkormányzat, míg Hentz Károly (MSZPSZDSZ-GCF) azt terjesztette elõ, hogy az
egész összeget útépítésre használják fel.
Gémesi György polgármester mindkét indítványt támogatta.

Városi segítség a kastélynak
A képviselõtestület 18,2 millió forint alapítói támogatást nyújt a Gödöllõi Királyi
Kastély Közhasznú Társaságnak az általános
célú tartalékból. Városunk 15,82 %-ban tulajdonos a kastély felújításának elõsegítésére
és a mûemlék épületegyüttes üzemeltetésére
1994-ben létrehozott társaságban.
Gémesi György – a társaságon belül kialakult viszonyok ismertetése után – elõször
csaknem pontosan egy éve, 2003. március
27-én javasolta a testületnek, hogy a 2003.
évi forráshiány pótlásához 18,2 millió forint
összegû támogatással járuljon hozzá, amenynyiben a hiány pótlására az alapítók befizetésével kerül sor. Javaslata akkor nem nyerte
el a többség támogatását, ahogyan a 2003.
április 24-i és a 2003. szeptember 18-i ülésen
sem, melyekre ismét elõterjesztette.
Ezúttal megtört a jég, a kastély zavartalan
mûködéséhez fûzõdõ városi érdeket 13 képviselõ ismerte fel és el, 10 ellenében, egy tartózkodás mellett.

a VÜSZI Kht-nak. A temetõi szolgáltatások és
a temetõ jogszerû mûködése érdekében szükséges fejlesztésekre, egyszeri ráfordításokra
10 millió forintot tartalmaz az idei városi költségvetés. Ebbõl a keretbõl a VÜSZI Kht. bekötteti a városi ravatalozót a közcsatornába,
megtervezteti és megépíti a temetõ Dózsa
György úti kerítését a belsõ oldalon a szükséges számú urnafülkével, a temetõ területén nyilvános illemhelyet építtet, az elszáradt és életveszélyes fákat kiszedi, eltávolítja.
A kht a tulajdonos egyházak beleegyezésével a temetõ teljes területén ellátja az üzemeltetési feladatokat. Az egyházi tulajdonú területek üzemeltetési feladatainak költségfedezetérõl az egyházak gondoskodnak.
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Íjászat: test, lélek, szellemiség

akasztott
ember,
amikor egy fára fellógatott bábú kötelét kell a versenyzõknek ellõniük. A
furfangos, vidám
feladatok nagy népszerûségnek örvendenek.
– A versenyzés
mellett egy íjász
egyesületet is mûködtet…
– Öt évvel ezelõtt,
Hatvanban
hoztuk létre az
egyesületet a sportág népszerûsítése,
az utánpótlásnevelés és a tehetségek
felkutatása miatt.
Nagyon büszke vagyok, hiszen az
egyik tanítványom
a görögországi ifjúsági Eb-n, élete
elsõ versenyén kilencedik lett, csapatban pedig ezüstérmet szereztünk. Az egyesület azonban nemcsak leendõ versenyzõket nevel, hanem a sportág szeretetét is „hirdeti“. Az íjászat 10-tõl 80 éves
korig ûzhetõ sport. Ebbõl nagyon nehéz kiöregedni.
– Milyennek látja a sportág jelenlegi helyzetét?
– Nem túl fényesnek. A sport manapság
üzletággá vált. 1998 és 2001 között a Magyar Íjászszövetség elnöki posztját töltöttem
be, késõbb azonban a mûködési mechanizmus nem megfelelõ irányultsága miatt úgy
döntöttem, hogy lemondok. Pedig versenyzõink a különbözõ világversenyeken rendre
kitûnõen szerepelnek, egyedül az olimpiai
szakág nem úgy húz, ahogy kellene. A legnagyobb probléma természetesen az anyagi
oldal, illetve az íjász-edzõ képés. Nagyon
kevés a jó pedagógiai érzékkel és szaktudással rendelkezõ ember. Ez a sportág verseny

Beszélgetés Borbély Lászlóval
„Ab sagittae ungarorum libera nos
domine!“ – A magyarok nyilaitól
ments meg Uram minket! - szólt a középkori imádság, amelyet mindenki
ismer, aki valaha tanult a kalandozó
magyarok harcmodoráról. Mi magyarok némi rejtett büszkeséggel
emlegetjük azokat az időket, amikor
Európa rettegte seregeinket, hiszen
íjaink valóban félelmetes fegyvert jelentettek a IX-X. században. A kalandozások kora azonban már elmúlt,
de az íjászat fennmaradt, sőt napjainkban igen nagy népszerűségnek
örvend. Erről beszélgettünk Borbély
László, többszörös magyar bajnokkal.
– Hogyan került kapcsolatba az íjászattal?
– Az 1990-es évek elején feleségemmel
együtt magyar õstörténeti elõadásokat kezdtünk hallgatni, melyek egyikén megtudtuk,
hogy lehetõség van õsmagyar íjat vásárolni.
Azonnal kaptam az alkalmon. Ezek az íjak
egyébként teljes egészében az akkoriban alkalmazott, õsi technikával készülnek, de modern anyagból. Utóbbira egyébként a strapabírás miatt van szükség.
– Ennek hatására kezdett el versenyszerûen íjászkodni?
– Tulajdonképpen igen. Az õsi hagyományok tisztelete és a modern technika szeretete révén ástam bele magam egyre jobban és
egyre eredményesebben e sportágba. Még a
magyar válogatottba is sikerült bekerülnöm.
– Milyen eredményekkel büszkélkedhet?
– Talán nem mindenki tudja, hogy az íjászatban többféle versenyt is rendeznek. Itt
van mindjárt a vadászíjászat, ahol változatos
terepen, gumiból készült állatokra kell lõni;
mindegyikre szigorúan csak egyszer. Három
különbözõ zóna (szív, tüdõ és egyebek) talál-

ható az állatok testén, amelyekért eltérõ
pontszám jár. Ebben a kategórában 1998-ban
magyar bajnoki címet szereztem. Versenysport szempontjából hagyományosabbnak
számít a terepverseny. Itt szintén változatos
terepen lövünk, de céltáblára, és három nyílvesszõvel. A terepversenyen két országos
második helyet sikerült „összenyílaznom“.
Az íjászat Forma-1-ének viszont a pályaíjászat számít. Ez a legrangosabb megmérettetés. Itt a versenyzõk sík terepen, 30-50-70-90
méter távolságból, összesen 144 lövést adnak le a táblákra. A felnõtt csigás íj kategóriában, 90 méteren csúcstartó vagyok; ez azt
jelenti, hogy a maximálisan elérhetõ 360
körbõl 339-et teljesítettem.
– Ha jól tudom, rendeznek õsmagyar
íjászversenyeket is az országban…
– Természetesen. A nevébõl is látszik, hogy
ezeken a céltábla mellett felbukkan a történelmi jelleg is. Sokszor szereplõ feladat például az

Gödöllő Táncegyüttes

Fesztivál, sikerek
Az idén is nagyszabású díszelőadással ünnepelte – immáron 11. –
születésnapját a Gödöllő Táncegyüttes. A néptánc-fesztiválokon
és versenyeken számtalan sikert
elért együttes az idén is több alkalommal összeméri tudását a műfaj
többi képviselőjével, és öregbíti
városunk hírnevét itthon és külföldön egyaránt.
– Nem jellemzõ, hogy egy szervezet minden esztendõben megünnepelje a születésnapját. Általában az 5 és10 éves évfordulók szoktak nagyobb hangsúlyt kapni. Miért van ez másként az önök esetében?
– Amikor megalakult az együttes és
elkezdõdött a munka, akkor az egy éves
születésnapunkon tartottunk egy elõadást,
mintegy bemutatva a közönségnek, milyen munkát végeztünk. Azóta ez hagyománnyá vált. Ez nemcsak egy szokványos
elõadás, itt minden csoportunk, aki már

Kedves
Olvasóink!

színpadi produkcióra készül, fellép.
– Akkor ez lényegében egyfajta vizsgaelõadás?
– Nem annak szántuk, de ha így közelítjük meg, akkor igen, és ez esetben a közönség a zsûri. Mindenesetre ez jó alkalom arra, hogy az új évad produkcióit bemutassuk.
– A múlt év sok fellépést és sikert hozott
az együttesnek. De mit tartogat az idei esztendõ?
– Április harmadikán ismét találkozhat
velünk a gödöllõi közönség a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban, ahol a Gödöllõi Tavaszi Napok és a Budapesti Tavaszi Fesztivál közös rendezvényeként lépünk fel. Két részbõl álló mûsorunk elsõ
felében a Hófehérke címû táncmesejátékot mutatjuk be. Ez a produkció az országban egyedülálló. Más táncegyüttesek
repertoárjában is szerepelnek mesejátékok, de ilyen elõadást, ahol gyermekek
táncolnak, és gyermekeknek szól, egyedül
nálunk láthatnak az érdeklõdõk. Nem sok

idõnk lesz pihenésre ebben a hónapban,
mert kezdõdnek a fesztiválok is. Az idén
elõször veszünk részt az Ifjúsági szólótánc versenyen. A múlt évben még a gyermek versenyén indultunk és akkor valamennyi résztvevõnk díjazott lett. Remélem eredményes lesz a folytatás is. Április
végén pedig Thurnoutba utazunk, ahol az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk alkalmából szervezett ünnepségeken lépünk
fel. Egy hetet töltünk kint, majd május
másodikán már az Országos Gyermektánc
Fesztiválon lépünk fel Kecskeméten, a

3

része. A „hobbi“ íjászok száma viszont évrõl-évre nõ.
– Sokan nem is tudják, hogy az íjászat milyen szorosan kapcsolódik Gödöllõhöz…
– Igen, ez így van. A gödöllõi egyetemen
tanító dr. prof. Fábián Gyula kezdett el foglalkozni azzal, hogy rekonstruálja a magyarok õsi íjkészítõ módszerét. Persze már korábban is próbálkoztak ezzel, de kevés eredménnyel. Neki viszont sikerült. Ráadásul a
Nemzetközi Íjász Szövetség megalakulásának évében, 1957-ben jött létre a Magyar
Íjász Szövetség is, ami ugyancsak Fábián
Gyula nevéhez köthetõ. A róla elnevezett országos terepversenyt is itt rendezik meg,
amely az egyik legjelentõsebb viadal az országban. Bátran mondhatjuk, hogy évrõl-évre a sportág krémje teszi tiszteletét nálunk. A
Magyar Terep- és Vadászíjász Egyesület is
gödöllõi székhelyû egyébként.
– Hogyan viszonyul az íjjal való vadászathoz?
– A törvény bizonyos keretek között engedélyezi az íjjal való vadászatot, én magam
azonban soha nem lennék képes arra, hogy
élõ állatra lõjjek, akár íjjal, akár bármilyen
más fegyverrel.
– Önt a régészet is foglalkoztatja…
– Annyira, hogy tagja vagyok a Sashegyi
Sándor Baráti Társaságnak. A csoportosulás
a névadó munkáját tovább folytatva, a Pilis
régészeti feltárásán tevékenykedik. Az egyesület tagja egyébként Szörényi Levente is.
– Egy utolsó kérdés, amit lehet hogy az
elején kellett volna feltenni, de én mégis
szándékosan hagytam a végére. Ha ezt a szót
hallja, hogy íjászat, mi jut róla eszébe?
– A test, lélek, szellem hármassága. A testet megfeszítjük, hogy jól tudjunk lõni, a léleknek tökéletes harmóniában kell „élnie“, a
szellemünknek pedig koncentráltnak és tudatosnak kell lennie. Az íjászat maga egy
célorientált meditáció, az íjászat maga az aktív pihenés. Azt gondolom, hogy az íjászat
annyira magyar sportág, hogyha tehetném,
akkor az iskolákban legalább az alapjait taníttatnám.
Reményi Krisztián

kiskamasz és az utánpótlás csoportunkkal.
– Jelenleg hány csoporttal
mûködik a táncegyüttes?
– Összesen öttel, három a mûvészeti iskola keretében, valamint az utánpótlás és a felnõtt
csoporttal.
– A rendszeres oktatás, a jelmezek és a táncszínház nagy költségeket von maga után. Honnan
sikerül elõteremteniük a szükséges anyagiakat?
– Az önkormányzati támogatás mellett pályázati pénzekbõl
gazdálkodunk, amelyekre nagy
szükségünk van, mivel azok mellett, amiket felsorolt, jelentõs pénzeket emésztenek fel a táboraink is, amelyek a gyermekek fejlesztése érdekében nélkülözhetetlenek. Jelenleg az okozza számunkra a
legnagyobb gondot, hogy egy jó manager
hiányzik a csapatunkból. Azt hiszem, ha
egy igazi szakember venné kézbe a Gödöllõ Táncgyüttes programjainak a szervezését, az gazdaságilag is sokat jelentene, és még több sikert hozhatna számunkra és Gödöllõ városa számára.

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

emme
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Ferenczy Ida emlékére

165 éve született
Erzsébet királyné felolvasónőjéről,
egyetlen bizalmas barátnőjéről
méltatlanul keveset tud az utókor.
A 165 esztendővel ezelőtt, 1839.
április 7-én, Kecskeméten született Ferenczy Idára időszaki kiállítással emlékezik a Gödöllői Királyi Kastély, mely kiállítás a születésnapon nyílik meg a látogatók
előtt.
A meglévõ mûtárgyak – illatszeres dobozka, legyezõ, stb – mellett ritkán vagy
egyáltalán látható dokumentumokat is bemutatnak. A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának anyagi támogatásával
eddig magántulajdonban õrzött, forrás értékû írásos anyag, pl. a koronázási ceremónia könyve, továbbá személyes használati tárgyak kerülnek a látogatók elé. A
hagyaték megvásárlásához szükséges
úgynevezett saját hozzájárulás összegét az
Erzsébet-napi jótékonysági árveréssel teremtette elõ a gödöllõi kastély. Az aukciót
dr. Juhászné Marcsinyi Júlia, az Erzsébet
Királyné Sisi Galéria tulajdonosa szervezte. A támogatók között volt Magyarország
legidõsebb férfi lakosa, Szõdi István is.
Pipacsok, kék iriszkkel címû alkotását egy
mûgyûjtõ vásárolta meg. A matuzsálem
méltán pályázott a Guinness-rekodra, hiszen nem sokan festenek ilyen magas korban. Az azóta 105 éves korában elhunyt
naívfestõ leszármazottai mindenesetre
várják a ritka teljesítmény elismerését tanúsító iratokat.
A kastélyban pedig készülnek a Feren-

czy Ida emlékkiállításra. A megvásárolt
anyagot szeretnék restauráltatni. Az ehhez
szükséges pénzt, többek között, a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
várják.
Az áprilisban nyíló emlékkiállítás kitûnõ alkalmat nyújt arra, hogy megemlékezzenek Ferenc József és Erzsébet királyné házasságkötésének 150. évfordulójáról. A kastélymúzeumban látható az a
„hódoló írat“, amelyet selyemre írva, több
nyelven küldött Bécsbe, az egri polgármester.
Egyébként az akkori „évszázad esküvõje“ után az ifjú császárnéról kapta nevét a
pesti Erzsébet tér, és a Szent Imre Kórházban ismét hasznosítására váró Erzsébet-forrás.
A bécsi udvar, hogy a magyar nép is
osztozhasson a koronás fõk boldogságában, szegényház építésére pénzt adtak
Pest városának.
A város vezetõsége nem tétlenkedett,
Hild Józseftõl rendelte meg a terveket, és
1856-ban elkészült az elsõ épület, ahol
kétszáz rászorulót helyzetek el. A koronázás után a királyi pár további adományokkal segítette az építkezés folytatását.
Hogy miként teltek ott a napok, arról
egy mértékadó angol hölgyet idézünk. Julia Clara Byrne utazó 1867-ben az Erzsébet Szegényápoldában szerzett tapasztalatáról egyebek között ezt írta:
„Vannak betegszobák is, és külön részleg az elmebetegek részére, kik igen emberséges ellátást kapnak. Az egészségesek
mûhelyekben dolgoznak, mindenkinek

Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozója

Tanácskozás szekciókban
Április 5-én, hétfőn 9 órakor kezdődik a Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozójának hivatalos programja az egyetem aulájában. Amint
arról már hírt adtunk, Gémesi
György polgármester köszöntője
után Mádl Ferenc köztársasági elnök
nyitja meg a találkozót, majd előadások következnek a több mint ezer
részvevő előtt.
Délután fél 3-tól négy szekcióban folytatódik a program. A királyi kastélyban az idegenforgalmi-turisztikai ülésszak elõadásai
hangzanak el. Szûkebb pátriánkat érinti,
hogy Körösvölgyi László, a Gödöllõi Királyi
Kastély Kht. ügyvezetõ igazgatója Kulturális turizmus és mûemlékvédelem Gödöllõn
címmel tart elõadást, Bátovszki György csö-

möri polgármester, a Gödöllõ és Környéke
Regionális Turisztikai Egyesület elnöke pedig tájékoztatót mond az egyesület programfejlesztési és marketing tevékenységérõl,
majd bemutatja, útjára indítja az egyesület új
portálját.
Az európai uniós szekcióban – a mûvelõdési központ Galga-termében – az EU Régiók Bizottságának mûködésérõl tart elõadást Fábián Zsolt alpolgármester. Szlovákiai
testvérvárosunk, Dunaszerdahely polgármestere, Pázmány Péter A magyar kultúra és
magyar nyelv megõrzése az Európai Unióban címmel tart elõadást.
Az önkormányzati lakásgazdálkodással
foglalkozó ülés közönsége megismerkedhet
a lakásfinanszírozás általános és különleges
kérdéseivel, ferencvárosi és dunaújvárosi
példákkal. Ezt a szekciót a mûvelõdési köz-

SIkeres fellépés a törökbálinti zeneiskolában

Városunk vegyeskara
Március tizenötödikén, a városi ünnepélyen föllépésérõl egyenest a mûvelõdési
központba vonult vissza, hogy folytassa
fölkészülését elközelgett megmérettetésére. Minõsítõ hangvesenyünk szombaton, március huszadikán Törökbálinton a
zeneiskola – hajdan kápolnának épült –
remek zengésû nagytermében hangzott el.
Mellettünk a Törökbálinti Férfikar elõadói szintjét is lelkes, pártatlan örömmel
üdvözölte a helybeli közönség és értékelte
a Kórusok Országos Tanácsa három tagú
bíráló bizottsága.

Kórusmû-készletünk teljes keresztmetszetét adtuk mûsorunkban – melyben a
kellõ bõség és a célszerûen visszafogott
terjedelem jutott egyensúlyra. Most ez
utóbbit követve, csak szûkszavúan: minden dalostárs tudásának java mellett lelkesedését is vitte a dobogóra. Hangszeres
kísérõink, szólistáink – Barta Katalin,
Nuszbaum Ferenc, Kovács Zsolt, Barosnyai Áron, Ágostonné Balogh Myrtill,
Benkó János és Pechan Kornél – úgyszintén. Végül, ám elsõsorban, Pechan Kornél
karnagyunk odaadó szervezõ és mûvészi

teljesítenie kell az elõírt munkamennyiséget. Ha valaki ezt meghaladja, azért már
fizetséget kap. A bentlakók mindennap
kapnak húst (nem csontos vagy zsíros, hanem jó minõségû húst), másfél font kenyeret és bõségesen bort. Az egész ház
tiszta, jól mûködõ intézmény benyomását
keltette.“
Az Erzsébet Szegényápolda, Elizabethinum, 1872-ben tartott zárókõ ünnepségén megjelent a névadó, Erzsébet királyné. Az Alsó erdõsor utcai régi épületet,
2002-ben nyilvánították mûemlékké.
Negyed századdal késõbb, az akkor már
Magyarországon nagyon kedvelt Erzsébet
védnöksége alatt épült a Bakáts-téri templom. Ybl Miklós tervezte és 1879. április
24-én, a királyi párt ezüstmenyegzõjének
napján avatták fel.
AN

Meghívó
A Gödöllõi Királyi Kastély
tisztelettel meghívja Önt
„AZ EREKLYÉS HÖLGY“
Ferenczy Ida emlékkiállításának
megnyitójára.
Idõpont: 2004. április 7., 16 óra
Helyszín: a kastély díszterme
A kiállítást megnyitja: Péterné Fehér
Mária fõlevéltáros,
Bács-Kiskun megyei Önkormányzat
Levéltára
Közremûködik: Gödöllõ Város
Cigányzenekara
A kiállítás megtekinthetõ 2004. május
9-ig a földszinti kiállítótermekben
pont színháztermében rendezik és Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank Rt. önkormányzati fõosztályának igazgatója vezeti.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter lesz a környezetvédelmi szekció vezetõje. A városházán megrendezésre kerülõ tanácskozáson Krassay
László önkormányzati képviselõ a térségi
hulladékgazdálkodásról, Tóth István turai
polgármester a környezetvédelem mindennapi feladatairól tart elõadást.
Este 8 órakor a Kormorán együttes ad
koncertet az egyetem aulájában.
A keddi záró plenáris ülés 10 órakor az
aulában kezdõdik a szekcióülések állásfoglalásainak ismertetésével. Ezután Baráth
Etele államtitkár tart elõadást, majd Tõkés
László püspök mond beszédet. A program
keretében Molnár József, a SZIE rektora
köszönti a találkozó résztvevõit. A program a
világtalálkozó zárónyilatkozatának elfogadásával ér véget.
L.T.

A Chopin zeneiskola
programajánlata

HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Április 1., csütörtök, 17.00
Fodor László növendékeinek hangversenye (klarinét)
Április 2., péntek 17.00
Vargáné Korchma Fruzsina
növendékeinek hangversenye (fuvola)
Április 3., szombat 10.00
Családi muzsika

vezetõ munkáját is dícséri az eredmény,
hangversenykórus minõsítésünk. Így egy
fokkal emelkedtünk az eddigi felsztiválkórus szint fölé.
Amellett, hogy most örömmel adunk
hírt róla, egyúttal köszönjük minden támogatónknak és bíztatónknak e szép sikert. Egyúttal közelgõ föllépéseinket
ajánljuk szíves figyelmükbe. Terv szerint
április 18-án Kókán, 30-án a Kiscelli kastélymúzeumban lépünk föl. Ott Ramírez
Kreol miséjét adjuk elõ. Aztán május 22-i
Gödöllõre szervezünk kórus találkozót
Fót, Törökbálint, Kóka dalkarainak részvételével. Szintén helyben szolgálunk június 21-én a Szentkorona ünnepségen.

Mártírsorsú miniszterelnökünk halálának
63. évfordulóján sírjánál, a máriabesnyõi temetõben koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk 2004. április 4-én, vasárnap
11.30 órai kezdettel.
A mûvelõdési központ parkolójából
11.10-kor díjmentes autóbusz indul a megemlékezés helyszínére, mely minden közbeesõ autóbusz megállóban felveszi utasait, és
a koszorúzás után visszatér indulási helyére.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

ARTESZ Kórus Alapítvány,
Gödöllő Városi Vegyeskar

Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Teleki Pál sírjánál

Emlékezés
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Lovassport

resegyház)
és
Oláh Tibor (Gödöllõ-Babatpuszta) vezették.
Az Õrbottyánból,
Erdõkertesrõl, Csömörrõl, Szilasligetrõl és Mogyoródról kisebb létszámban érkezõ lovasok is
a fenti csoportokban lovagoltak.
A lovasok által vitt korhû történelmi zászlók
között láthatták az ünneplõk õsi turulos és három különbözõ árpádházi zászlónkat, Nagy Lajos és Mátyás király, Dózsa György és II. Rá-

Újra üt az óra

Felvonulás március 15. tiszteletére (2.)

Orgona

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére városunkban rendezett ünnepi program immár hagyományos záró eseménye a gödöllői és
Gödöllő környéki lovasok felvonulása.

„Egy nagyon boldog lelkipásztor
áll most önök előtt“ – jelentette
ki Nagy Károly nagytiszteletű úr,
a református gyülekezet lelkésze az elmúlt vasárnap délutáni
istentiszteleten, melyen hálát
adtak mindazért, amivel templomuk legújabban gyarapodott.

döllõi népi fogatok vonultak fel (Orove Szilvia,
Izsó Atilla, Berze Lajos, Guba Ferenc, Elek József és Légrádi Lilla fogatai).
A menet élén idén is a Gödöllõi Lovas Sport
és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület
bocskairuhás lovasai haladtak. A felvezetõ lovas, dr. Bucsy László mögött egy erdélyi legény
lovagolt 48-as huszár fõtiszti uniformisban,
mellette kétoldalt gödöllõi lovasok vitték a
nemzet és Gödöllõ zászlaját.

Az utóbbi években nem csak történelmi és
nemzeti zászlóinkkal felvonuló lovasokat, hanem szívet dobogtatóan fellobogózott fogatokat
is láthatott az évente egyre nagyobb számban
megjelenõ ünneplõ közönség.
Idén a Szilvásváradi Ménesgazdaság fogatversenyekhez méltó módon kiállított három remek lipicai kettõsfogata, Vincze Tamás (Veresegyház) gyönyörû lipicai négyese, Szabó LászA különbözõ településekrõl érkezõ lovasokat
egy-egy fogat választotta el egymástól, fokozva
ezzel a felvonulás változatosságát egyben csökkentve annak számos, ám a nézõk számára alig
észlelhetõ veszélyforrásait. Az egyes lovas csoportokat dr. Perényi Miklós (Gödöllõ), Bárány
István (Szada-Margita), Czapp Béla (Szada),
Izsó Atilla (Isaszeg-Ilka major), Kohajda Péter
(Kistarcsa), Bagi Imre (Fót), Bige Csaba (Ve-

kóczi Ferenc, valamint az 1848 és 1956-os szabadságharcaink zászlait. Idén tûntek fel elõször
az „erdélyi vándor székelyek“ kezében az erdélyi címeres zászlók. Az utolsóként koszorúzó
GLSE, a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága és
a Vitézi Rend is zászlóikkal képviseltette magát
a felvonuláson.

A szervezõk külön köszönik a Szilvásváradi
Ménesgazdaság igazgatójának, a gödöllõi születésû Dallos Andornak, hogy a ménesgazdaság

lipicai fogatainak részvételével idén is kifejezte
v.B.L.
városa iránti ragaszkodását.
ló (Veresegyház) elegáns nóniusz kettese, valamint zászlóerdõt hordó isaszegi, szadai és gö-

Felhívás
Értesítem a Tisztelt Szülõket, hogy a
tanköteles körú, leendõ elsõ osztályos
gyermekük beíratására a következõ
idõpontokban kerül sor:
április 23. (péntek) 8 órától 18 óráig
április 24. (szombat) 8 órától 12 óráig

Fotók: Hudák Tamás, Magyar Bertalan,
Papp Tibor, Winkler Csaba

A nagyhét programjai

Máriabesnyői kegytemplom
Virágvasárnap
Szentmisék idõpontjai: 8.30, 10.30, 18

9.00-kor: Lamentáció
17.00-kor: Keresztút

Nagycsütörtök

18.00-kor Ünnepi liturgia, Passio

7.00-kor: Lamentáció
8.30-kor indulunk Vácra a székesegy-

A beírás az óvodai javaslat és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
bemutatása alapján, a lakóhely vagy
tartózkodásihely körzetében található általános iskolában történik.

Nagypéntek

házba, érkezés a délutáni órákban.
18.00-kor szentmise az UTOLSÓ
VACSORA emlékére
A szentmise végén Agapé lesz, apró
süteményeket, esetleg szendvicset lehet

Nagyszombat
9.00-kor: Lamentáció
20.30-kor: Feltámadási Vigilia

Húsvétvasárnap és
húsvéthétfő:
Szentmisék idõpontjai: 8.30, 10.30, 18

hozni.
dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Agapé után éjszakai keresztút.

A szertartásokat a felsõ templomban tartjuk!

Bizonyára sokan felfigyeltek már városunk lakói közül arra, hogy valami
megváltozott a városközpontban. Talán
vannak, akik nem is tudják eldönteni,
nem hallhatták-e eddig, vagy hallhatták
volna, csak elkerülte a figyelmüket,
hogy minden negyedórában üt a református templom tornyában az óra.
Egyet, kettõt, hármat, négyet, majd az
utóbbikor azt is, hány óra van éppen.
Nos: nem hallhatták. A toronyóra évtizedek óta állt. A gyülekezet tagjai mostanra hozatták helyre, azonkívül új szõnyegekkel, új drapériákkal, új varrott
faliképpel gazdagították a templomukat.
A legnagyobb jelentõsége azonban az
orgona rendbehozatalának van. Tízmillió forintos beruházásból jöhetett létre,
hogy az orgona régi szépségében pompázik, hogy hangja újra olyan tisztán
szól, mint amikor 1880-ban elkészült.
A felavatás alkalmából Szabó István,
a Dunamelléki Egyházkerület püspöke
hirdetett igét. A Királyok II. könyvébõl
idézett, azt a részt, melyben Elizeus
próféta Joás királyt igyekszik rávezetni
arra az isteni szabályra, arra a rendre,
mely szerint az útját kell járnia. A király
nem érti meg a prófétát. Nem fogja fel,
hogy nem szabad megállni, vélve: már
ennyi is elég volt. Azt mondja a történet: addig nem hagyhatod abba feladatod, míg az Isten nem mondja, hogy
elég.
A gödöllõi gyülekezet építkezõ és újraépülõ gyülekezet. Lehet, hogy itt a
gyülekezetben is mondták már: elég.
Épült parókia, épült iskola, most orgona, most már elég. Nem, testvéreim! Az
Isten olyat is kér tõlünk, amit mi már
fölöslegesnek tartunk. Mondok ilyeneket: templomba járás. Imádkozás. Jó
cselekedetek gyakorlása. Az egész mai
világ azt sugallja nekünk, hogy mindez
fölösleges. Keresztyénség, hit, vallás –
régi szép dolgok, múzeumba valók. De
íme, feltámadt egy régi orgona, és örül
az a gyülekezet, amely hallgathatja. Isten népe tagjának érezheti magát mindaz, aki hallgatja. Megérezheti: Isten az
õ népének ígéri a gyõzelmet.
Ennek az orgonának, s általában a
Kárpát-medence református orgonáinak
történetérõl Dávid Ferenc orgonamûvész tartott elõadást. A hangszert részletrõl részletre, hangról hangra Pour
László, az újjáépítõ Aquincum Orgonagyár mûszaki vezetõje mutatta be. Csákai Gyula, a gyülekezet fõgondnoka
részletesen ismertette az új létesítményekre adományozott, befolyt összegeket, s azt, mi mennyibe került pontosan.
Rövid hangversenyben gyönyörködhetett a gyülekezet, a meghívott vendégek, köztük városunk polgármestere, a
város más felekezeteinek lelkipásztorai.
N. A.
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Ecce iuventus – íme az ifjúság

Tóth Árpád: Április

Rock mindhalálig…

3,14

Tisztelt Olvasók!
Ezen a héten egy gödöllői punk-rock
zenekar dobosával készítettem interjút. A névtelenséget Ő maga kérte, mivel nem kívánt ily módon reklámot csinálni magának és zenekarának.
– Mióta és tulajdonképpen miért zenéltek?
– Én magam a zenekarba 2003 augusztusában léptem be, mint dobos. Különösen
nagy ideológiai célja nincsen, mint mondjuk
a hasonló stílusú zenekaroknak, egyszerûen
csak szeretünk fent lenni a színpadon, és szeretjük ha a mi zenénkre táncol a közönség.
Ezenkívül egy albumot szeretnénk majd kiadni, de igazán befutni nem is lehet és nem is
akarunk.
– Ezek szerint nem kívántok „sztárok“
lenni? Tehát mondhatjuk azt hogy ez inkább
egy hobbi?
– Ez valóban inkább csak egy hobbi,
amúgy se nagyon lehet ebben a rock-punk
mûfajban befutni Magyarországon kivéve
egy-két zenekart, például a Tankcsapda.
– Ez mennyire drága hobbi?
– Én már ezt egyszer összeszámoltam. Ha
valaki szeretne alapítani egy zenekart, ahol
csupán egy basszus- és egy elektronikus gitár, valamint egy dob az összes felszerelés,
akkor az minimum 350-400 ezer forintjába
kerül.
– Ez a nagy összeg titeket nem tántorított el?
– Ezt az összeget úgy értettem, hogy folyamatos bõvítéssel újításokkal ennyi. Próbáljuk mindig megtalálni az olcsó lehetõségeket. Egyébként a legtöbb hozzánk hasonló, fiatal rockegyüttest, elég erõsen pénzelik
a szülõk.
– Milyen közönségnek és korosztálynak
játszotok leginkább?
– Felhívunk hasonló stílusú zenekarokat
szerte az országban. Ha õk is inkább szórakozásból, mintsem meggazdagodásból játszanak, akkor elküldünk nekik egy demóanyagot. Ha az elnyeri tetszésüket akkor elmehetünk eléjük elõzenekarnak, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül. Vannak olyan zenekarok az országban, akik abból „szedik
meg“ magukat, hogy az elõzenekaroktól irdatlan pénzeket kérnek.
– Saját számokat vagy inkább feldolgozásokat játszotok?

7

– A koncerteken szoktunk mindkét fajtából játszani, de inkább a saját számainkat részesítjük elõnyben.
– Saját számhoz saját szöveg kell. Hogy
képzeljünk el egy ilyen szövegírást?
– Ez mindig úgy történik, hogy egy ember
a zenekarból, akinek van egy jó témája, ír
egy szöveget egyedül. Ezek után ha a zenekar többi tagjának is tetszett, amit írt, akkor
írunk közösen rá zenét is. Ez a téma általában éppen az aktuális divatirányzat, valamilyen tévémûsor vagy éppen politikai esemény.
– Mindenképp bíráló ez a szöveg?
– Mivel ez egy meglehetõsen agresszív
stílus, ennek velejárója az, hogy általában
kritizálunk. Ráadásul én még nemigen hallottam ebben a stílusban építõ kritikát. Ez a
stílus mindig is a figyelemfelhívásra alapozott.
– Szüleitek mennyire nézik rossz szemmel
azt, hogy ennyi idõt töltötök zenéléssel?
– Mivel mi elég fiatalon, mindössze 17
évesen kezdtük ezt az egészet, ellentétben a
hasonló szintû zenekarokkal, ahol inkább
már 20-25 évesek a tagok, és már inkább
dolgoznak, ezért a szüleink gyakran sokallják az erre fordított idõt. Nekem az összes
péntek délutánomat igénybe veszi ez a zenekar. Természetesen koncertek elõtt még
több idõt kell rászánnom.
– Szerinted milyen a helyzete a magyarországi rock és punk zenének?
– Magyarországon nagyon nehéz „befutni“ egy ilyen stílusú zenekarnak, mivel nagyon kevés az olyan kiadó, aki felvállalja az
ilyen stílusú zenét. Ezenkívül egy igen nagy
probléma a piacon nagy számban jelenlévõ
kalózmásolatok, emiatt Magyarországon
szinte ugyanannyiba kerül egy CD, mint,
mondjuk, Angliában. Mivel a hazai keresetek messze nem érik el a nyugati országokban lévõket, ezért itt jóval kevesebb hanghordozó fogy. Meggyõzõdésem, hogy ha itthon mondjuk 5000 forint helyett 1500 forintba kerülne egy CD, akkor mi is vissza tudnánk szorítani a hamisítványokat. Ezenkívül
egy-egy album elkészítéséhez rengeteg stúdiómunkára van szükség. Egy két hónapos
stúdiómunka nem kevesebb, mint négy millió forintjába kerül egy zenekarnak.
divizs&dzsoly

Környezettisztítás

Ügyeletek

Az Országos Magyar Vadászkamara április 3ára országos környezettisztító akciónapot szervez. Felkérte a vadásztársaságokat, hogy tevékenyen vegyenek részt a munkában, tájékoztatta képviselõtársait a képviselõtestület ülésén
Varga Árpád (Gödöllõi Lokálpatrióta Klub). A
szervezõk az akció sikeréért a lehetõ legszélesebb rétegeket próbálják meg bevonni: civil
szervezeteket, önkormányzatokat, polgármestereket, iskolákat, természetvédõket, hogy mindenki a maga területén próbáljon meg segíteni.
Varga Árpád felkérte képviselõtársait, hogy
csatlakozzanak a felhíváshoz és a saját körzetükben próbálják meg megszervezni az akciónaphoz való csatlakozást. A VÜSZI értékes segítséget ajánlott fel: egy-egy konténert helyez
ki az erdõszélekre, városszéli utakra. A szemetet díjmentesen helyezi el a hulladéklerakóba.

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451
Gyógyszertári ügyelet:
március 30-április 6.: Egyetem,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
április 6-13.: Ezüstkehely, Petõfi
Sándor u. 1/A. Tel.: 416-551.
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
április 3-4.: dr. Kovács Ilona,
Gödöllõ, Úrréti u. 14. Tel.:
20/9455-495.
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A 10. szám rejtvényének megfejtése:
„Ifjú lánya vén télnek, kedves Kikelet / Hol
maradsz, miért nem jelensz meg a világ
felett?“
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát nyerték:

CÉGFORMA

Szabó Józsefné, Szõlõ u. 14.; Tóthné Megyeri
Ildikó, Csalogány u. 7.; Nándori Alberné, Szõlõ
u. 24.; Turkovich György, Munkácsy M. u. 7.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Selmeci Zsolt, Szabadság út 101/C.; Id.
Horváth Sándor, Sztelek Dénes u. 4.

Természettudományos diákkonferencia

Gödöllői diákok sikerei
Jelentõs gödöllõi sikerekkel zárult a Református Középiskolák 10. Természettudományos Diákkonferenciája. A Líceum tanulói
közül Turi Nagy Szabolcs második helyezést
ért el A Szent László legendakör természetföldrajzi vonatkozásai címû dolgozatával;
felkészítõ tanára Pintér Zoltán volt.
Ugyancsak második helyezést ért el Füzi
Ádám, Az emberi feromonok élettani szerepe címû dolgozatával; felkészítõ tanára Horváth Zsolt volt.
Ötödik helyen végzett A Bárányjárás vé-

dett növényei, társulásai címû dolgozatával
Burgyán Annamária. Felkészítõ tanára
ugyancsak Horváth Zsolt volt.
A megmérettetésen részt vettek a Török
Ignác Gimnázium tanulói közül is, Fazekas
Dávid elsõ helyezést ért el Mikorrhiza
„gombás gyökér“ címû dolgozatával, felkészítõ tanára Guba Lajosné volt.
Merényi Zsolt Metszet a mikológiából címû
dolgozatával második helyezést ért el, felkészítõ tanára szintén Guba Lajosné volt.
-xl-
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HEROSZ, VÜSZI

Rendőrségi hírek

Vigyél haza!

kapitányság
28/514-655.

Felhívás!

Rövidhírek

Érdeklõdni:
Pintér
Zoltán
20/350-8592,
Karaszi Pál 30/3187255.
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 alapít-ványunk
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 ke-resztül tudjuk fogadni. Az SMS-küldés díja 400 Ft+áfa.
Egy 6 éves német juhász kan õrzõ-védõ
munkára ingyen elvihetõ. Tel.: 20/421-3146.

A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõ eljárást folytat lopás kísérlet vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Örökbe fogadható állatok:
3 éves herélt perzsa kandúr (balra),
1,5 éves németjuhász keverék kan (alul)
2 éves keverék kan (fent),
2 éves közepes testû keverék szuka,
1 éves vörös színû keverék kan,
3 éves fekete keverék szuka,
2 éves dalmata keverék szuka.

Állati dolgok

A fotón látható férfi 2004. február 13-án
20.13 óra és 20.18 óra közötti idõben Gödöllõ, Szabadság tér 16-17. szám alatt lévõ CIB
Bank Rt. fiókjában a bankautomata pénzkiadó nyílását leragasztotta. Cselekményével
kárt nem okozott, mivel a biztonsági õrök
észlelték.
Kérjük a lakosság segítségét, aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel
kapcsolatban, jelentkezzen a 107, 112-es
segélyhívón, az ingyenesen hívható 80/555111-es számon, vagy a Gödöllõ Rendõr-

közvetlen

számán,

mely

2003. novemberében történt idõs orvos
házaspár (dr. Vámos Ignác) sérelmére elkövetett rablás elkövetõit a napokban sikerült
elfognunk.
Több hónapon át tartó, nagy erõkkel folytatott nyomozás eredményeként sikerült elfogni 3 valkói férfit: K. Tibor – aki jelenleg
más bûncselekmény elkövetése miatt büntetésvégrehajtási intézetben van, fiatalkorú H.
Tibort és L. Istvánt, akik jelenleg elõzetes
letartózta-tásban vannak. Ellenük tárgyi (lefoglalt tárgyak) és személyi bizonyítékok
(vallomások) is vannak.
A múlt hét elején kiraboltak egy postást
Gödöllõn, az Erdész köz környékén. Az ismeretlen támadó levágta a táskát a kézbesítõrõl és gépkocsival elmenekült a helyszínrõl. A forrónyomos üldözés nagy erõkkel,
stb. folyt. Ennek eredményeként, tudta, hogy
a hatóság elõbb-utóbb a nyomára fog bukkanni, valamint feltehetõen megijedt cselekménye súlyától Sz. Tamás 32 éves aszódi lakos és 2004. március 19-én a déli órákban
önként feladta magát. Részletes beismerõ
vallomásában elmondta, hogy adósságai törlesztésére, valamint játékgépszenvedélyének kiélésére kellett a pénz.
A fiatalember rablás bûntett elkövetése
miatt 2 évtõl 8 évig terjedõ szabadságvesztéssel is büntethetõ.

VÜSZI Kht.

Idősödő kutya és macska (4.) Rendezvények
Idõs macskák és kutyák igen gyakran szenvednek fogproblémáktól. A szenior állatoknál különösen fontos, hogy az állatorvos
évente néhányszor ellenõrizze a fogak állapotát. Ilyenkor nem elsõsorban az állatoknál
nagyon ritkán elõforduló fogszuvasodásra
kell koncentrálni, hanem a fogkõre. Minél
idõsebb egy állat, annál nagyobb a fogkõ
kialakulásának veszélye. Fogászati problémára utal, ha kedvence nem akar enni, egy
oldalon rág, szájbûze van, nyálzik, vagy
csak pépes, folyékony ételeket szeret fogyasztani.
A fogkõ fõleg kistermetû kutyáknál jelentkezik korán. Ételmaradékból és nyálból
álló vékony réteg (foglepedék) kialakulásával kezdõdik. Az eleinte puha és vékony réteg egyre keményebb lesz, végül barna fogkõvé alakul. Elõször a fog és a fogíny találkozásánál jelenik meg, majd a fogkõ behatol
a fogíny alá, ami begyullad. A gyulladás kiterjedése akár a fogak kihullásához is vezethet. A fogsor problémái idõvel esetleg szív-,
máj- vagy vesebetegséget is okozhatnak.
Gyakran csak a fogkezelés után derül ki,
hogy az állat egészsége addig nem volt száz
százalékos. A „bûnös“ fog eltávolítása vagy
meggyógyítása után a kutya vagy a macska
egy csapásra vidám lesz.

A fogkõképzõdés sebessége alapvetõen
két tényezõtõl, az öröklött tulajdonságoktól
és a nyál összetételétõl függ. Ezen kívül a
táplálék összetétele is fontos szempont.
Hogyan elõzhetjük meg a fogkövek kialakulását? Léteznek fogtisztító falatkák, amelyek „súroló“ hatást fejtenek ki. Új fejlesztés
az úgynevezett „kettõs hatású technológia“.
Ennek lényege, hogy a rágcsálnivaló falatokat ásványi borítással (polifoszfátokkal) látják el, amelyek étkezés közben súroló hatást
fejtenek ki, miközben a felszabaduló részecskék feltapadnak a fogakra. A fog felületére így felkerült anyagok megakadályozzák az olyan ásványok kialakulását, amelyek
fogkõképzõdéshez vezetnének.
Saját magunk is próbálkozhatunk naponta
megtisztítani kedvenceink fogait. Ezt különösen macskáknál egyáltalán nem könnyû
feladat. Ma már kaphatók speciálisan kutyáknak és macskáknak készített fogkrémek
és fogkefék is. Kerüljük a szénhidrátokban
gazdag ételek (csokoládé, cukorka) adását,
javasoljuk kedvenceink száraz táppal történõ
táplálását, hiszen a rágás során a tápszemcsék szintén tisztítják a fogak felületét.
(folytatjuk)
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

A héten három kiemelkedõ rendezvény – a Magyar Polgármesterek Világtalálkozója, a Diáksport Szövetség országos futóversenye és a Teleki Pál halálának évfordulója alkalmából tartott megemlékezés – helyszínének elõkészítését
végezzük el.
A tél nyomainak eltüntetését, a gereblyézést, a hulladék és a gallyak összegyûjtését és
elszállítását a lakótelepeken folytatjuk. Folyamatosan történik a virágágyások elõkészítése a
kiültetésre és a fák, cserjék telepítésére is készülünk.
Az utak karbantartása során elvégeztük az
Õz u., a Százszorszép u., a Peres út, a Jászóvár
u., a Barackos út, a Tél u., a Fenyves köz és a
máriabesnyõi temetõhöz vezetõ út gréderezését. Aszfaltos javításokat a Szõlõ utcában és a
Szent-Györgyi Albert úton végeztünk.

Megkezdõdött az egyetemi strand nagymedencéjének újraburkolása, így a nyitásra az elõírásoknak megfelelõen, megújult állapotban
várja a strand a fürdõzõket.
A következõ héten befejezzük a lakótelepek
zöldterületeinek kora tavaszi takarítását, gereblyézését. A földutak karbantartását Blahán, a
Nagyfenyvesben és a Kertvárosban folytatjuk.
Elvégezzük a Széchenyi utca kátyútlanítását és
szikkasztó árkot építünk a József Attila utcában.
VÜSZI Kht.

Felhívás
Gödöllõ város polgármesteri hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város
lakosságát, hogy Gödöllõ városban folytatódik az ebek 2004. évi veszettség elleni oltása.
Az idõpontokat és a helyszíneket folyamatosan közöljük. Következik:
Április 3., szombat, 8-tól 10-ig, Szt. János utcai parkoló
Április 10., szombat, 8-tól 10-ig, Kazinczy körúti rendelõ
A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebet lehet elhozni.

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

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Tel: 28-514-990
1. Egyetemi parkerdõ mellett: egyedi méretezésû,
változatos alaprajzú, egyedi belsõ kialakítású,
közvetlen kertkapcsolatos lakóingatlanok leköthetõk 155.000,-Ft/m2+áfa versenyáron. Illetékmentes vásárlással.

ÁLLÁS

2. Csanak-völgy természetvédelmi terület mellett,
10 percnyire a város forgatagától hagyományos és
amerikai konyhás téglaházak természetes
anyagokból, modern építésû, egyedi designnal.
Választható lakásméretek: 123, 124, 127, 137, 148,
152, 163 m2. Önálló kb. 500 m2 telekrésszel.

* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett, 23-35 év
közötti felszolgálók jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 9138769.

3.Most épülõ, egyedi fûtéses igényesen kivitelezett
58 m2 üzlethelyiség /17,5 MFt/, és 65 m2 iroda
/16,5 MFt/ leköthetõ jó közlekedési lehetõséggel,
fõútvonal
mellett,
parkolási
lehetõséggel,
közvetlen utcai bejárattal.

* ANGOL, OLASZ, SPANYOL nyelvtanárokat
keresünk.Érdekes szakmai munka, ingyenes szakmai
továbbképzések, kiemelt fizetés.I.LI.Nyelviskola, Tel: 511366, 20/9390-797.

4. Szadán romantikus panorámával, 122 m2
lakószint + 80 m2 beépíthetõ tetõtér + 122 m2
szuterén (garázs), színes falakkal és burkolatokkal, azonnal költözhetõen, készpénzfizetési
kedvezménnyel eladó 27 MFt.

* 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.
e-mail: godollo@ingatlanbank.hu
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett konyhalány jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Weboldal készítéséhez keresünk fiatal, ambiciózus, referenciával rendelkező szakembert. Tel.: 70/315-88-19.
* Maróst felveszünk. Tel.: (30) 245-78-13.
* Épület szobrászt keresünk sürgősen. Tel.: 20/9218-912.
* Gödöllőn üzemelő étterembe árubeszerző és egyben raktáros jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Most nyíló pizzéria-sörözőbe pultos lányt felveszünk. Tel.:
(70) 270-2400.

Ingatlanainkat a legjobb banki finanszírozással,
szoc.pol felvételi lehetõséggel kínáljuk.

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

* Sofőrt és konyhalányt felveszünk főzőkonyhánkra.
(Nyugdíjas is lehet) Tel: 423-957 8-15-ig. Bérezés megegyezés szerint.
* Vállalkozásomhoz munkatársakat keresek. Időpont
egyeztetés a (20) 802-1142 vagy a 28/412-505.
* Kezdő ambíciózus könyvelő kereskedelmi végzettséggel
számlázási, könyelés-előkészítői munkát vállal intézménynél, könyvelőirodában, kereskedelemben. Tel: (30)
418-6602.
INGATLAN

* BT felvesz szobafestőket 35 éves korig Gödöllőről és
környékéről. Azonnali kezdés! Alkoholisták kíméljenek! Tel.:
(20) 435-9650.
* Építőanyagkereskedés Fóton kereskedelmi ügyintéző
munkakörbe érettségivel és számítógépes gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres. Tel.: 30/900-6864.
* Konduktor 10 év nemzetközi tapasztalattal munkát
keres. Egyénileg vagy csoportosan házhoz megyek. Tel.:
503-375, 30/274-1194.
* Óvodapedagógus délelőttönként gyermekfelügyeletet
és/vagy egyéb háztartásbeli munkát vállal családoknál.
Tel.: 20/528-1393.
* 59 éves nyugdíjas ápolónő idős hölgy gondozását vállalja,
vagy háziorvosi rendelőben munkát vállal Gödöllőn és
környékén. Tel.: (20) 247-7736.
* Friss nyugdíjas férfi portás állást vagy pár órás napi
elfoglaltságú munkát vállal. Gépkocsi van. Tel.: 70/2037212.
* Középfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, képesített
könyvelői végzettséggel, 30 éves szakmai gyakorlattal állást keresek. Tel.: 20/925-3499.
* Fő vagy mellékállásban magas kereseti lehetőséggel
munkatársakat keresek. Tel: 417-069; (20) 4502-2959.
* Deákoknak munkalehetőség. Eurodeák: (30) 3116-945;
(70) 3809-551.
* Gödöllői irodámba 3 fő munkatársat keresek. 30 év feletti, lehetőleg diplomás, kedves, jó megjelenésű, intelligens
személyek köréből. Biztos munkahely, jó keresti lehetőség.
Tel: (30) 620-6454.
* Irodai feladatok ellátására keresünk munkatársat Gödöllőn. Munkanyelv: olasz és magyar. Távmunka, vagy részmunkaidő is lehetséges. Tel: 06 28/ 512-777.
* Férfi és női csomagoló dolgozókat felveszünk azonnali
kezdéssel. SIEBERZ Kft. 2100 Gödöllő, Jázmin u. 1. Tel.:
410-800.
* Gödöllői fodrász üzletbe manikűrös, műkörmös kolléganőt keresünk vállalkozóival. Tel: (20) 9810-696.

* A BELVÁROSI részen, Gödöllőn, felújított, 2 szobás, 100
nm-es családi ház (kis, gondozott kert, garázs, fúrt kút,
melléképületek) 21,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: (28) 417-719
vagy (70) 504-10-42.
* Gödöllőn, Blahán, összeköltözésre is alkalmas, 2 lakásos
2 utcára néző családi ház (75+150nm) eladó (irodának,
üzlethelyiségnek is). Külön közmu, kábel TV, telefon, ipari
áram, pince, csatorna van. Rendezett kisudvar. Iá.: 29 MFt.
Tel.:414-775 (este), (30) 392-36-35 (egész nap).
* Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30)
9509-396.
* Budapesten a Csertő utcában egy másfél szobás 46
nm2-es lakás eladó. Igényesen felújított. Azonnal
beköltözhető. Érdeklődni lehet a 06-20-3586242 telefonszámon.
* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség
eladó vagy kiadó. Tel.: (30) 9509-396.
* 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 központjában eladó 72m2-es, liftes, 2 + félszobás, 2 erkélyes, lakás 15.000.000 Ft-os irányáron
eladó! 0630-445-8740 Zsiga Balázs, www.telekvadsz.hu.
* Gödöllő Erzsébet körúton téglalakás magasföldszinti,
53m2-es, 1 + 2 félszobás, saját pincével, jó állapotban
eladó.
0630-919-5960
Szűcs
László,
www.telekvadasz.hu.
* Gödöllő, Ottlik Géza utcában egyedi panorámás,
összközműves, 1200 m2-es építési telek eladó 14.9 mio-s
irányáron. Zsiga Balázs 0630-445-8740, www.telek-
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vagy 0620/9194-870
* Valkón családi okok miatt sürgősen eladó 120 nm-es, 3
szobás, felújítás alatt álló családi ház, egy 25 nm-es külön
bejáratú melléképülettel, 300 nöl-es rendezett udvarral. Iá:
7,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Kerepesen új építésű, befejezés előtt álló 95 nm-es,
nappali + 2 szobás, amerikai konyhás családi ház 217 nöles, rendezett, gyümölcsfás telekkel. Iá: 18 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Szadán befejezés előtt álló, 58 nm alapterületű, 2 + 2 x
fél szobás, tetőteres ikerházi lakások pincegarázzsal,
terasszal, lakásonként 853 nm-es telekkel, júliusi
beköltözéssel eladók. Iá: kulcsrakész állapotban 23,6 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Isaszegen új építésű, 53 + 73 nm alapterületű, kétszintes, kétgenerációs, külön bejáratú családi ház 790 nmes telekkel. I.lakás: nappali + 2 és fél szoba, amerikai konyha, fürdőszoba; II.lakás: 2 szoba, konyha, fürdőszoba. Iá:
28 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Vácszentlászlón 3 szobás, fürdőszobás kertes
családi ház. Iá: 8,5 mFt. Tel: 485-538 vagy (20) 526-4813.

vadasz.hu.
* Szadán 1500m2 (416 nöl)-es építési telek 30% beépíthetőséggel, gyönyörű fenyveserdő közeléban, 37 méteres
utcafronttal, első osztályú csendes helyen eladó! Zsiga
Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* Eladó Gödöllőn a Kastély mögötti részen (az alvégben)
130 nm-es, nappali + 3 szobás, felújított családi ház,
beépített szuterénnel, garázzsal, műhellyel, 605 nm-es,
parkosított telekkel. Iá: 28 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194870
* Gödöllő központjában 57 nm-es kétszobás panorámás,
erkélyes lakás eladó. Iá: 10,9 mFt. Tel: (20) 955-9088.
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen most épülő 2 lakásos ikerházban, 74 nm alapterületű, nappali + 2 szobás,
tetőteres lakások, egyenként 501 nm-es telekkel őszi
beköltözéssel leköthetők Iá: 27,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn 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
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 222 nm-es, nappali + 2 és 2
x fél szobás családi ház, beépített tetőtérrel, pincével, 878
nm-es parkosított telekkel. Iá: 36 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Harasztban befejezés előtt álló, 50 nm
alapterületű, kétszintes családi ház garázzsal, 150 nöl-es
telekkel. Iá: 10 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllő központjában 46 nm-es, 1 + fél szobás,
igényesen felújított lakás. Iá: 11,2 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 78 nm-es, 2 szoba étkezős családi ház pincével, 3 helyiséges különálló garázzsal, 297 nöl-es, gyümölcsfás telekkel. Iá: 16,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086

* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő,
Kossuth L. út 1. Fszt. 3. tel/fax:28/421-002, 20/5314333, E-mail: magyartolgy@mail.digitel2002.hu
* GÖDÖLLŐN, panorámás domboldalban, 978 m2
közművesített telken, 220 nm lakóterületű, öt szobás,
garázsos, kertes ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* VALKÓN, 2400 nm-es panorámás telken lévő, felújításra
szoruló, három szobás családi ház, gazdasági épületekkel,
idilli környezetben eladó. Irányár: 13 millió Ft. Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Harasztban, 491 nm-es telken, 110 nm-es,
emeletes, alápincézett, kertes ház, 40 nm-es garázsos melléképülettel eladó. Irányár: 24,0 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 2242-653.
* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm,
megosztható, panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két
utcára nyíló, 5682 m2 szántó művelési ágú terület eladó.
Irányár: 11 millió Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket,
lakásokat, családi házat keresünk ügyfeleink számára
megvételre, vagy tartós bérletre. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben, két szobás, második
emeleti, külön vízórás, dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás
eladó. Irányár: 13,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* 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).
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Irányár: 31 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán),
1420 nm-es zártkerti üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal,
faházzal, ásott kúttal, teljes közművel, műút mellett eladó.
Irányár: 7,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 621 m2-es telken, 40 nm
lakóterületű téliesített faház 15 nm pincegarázzsal eladó.
Irányár: 14,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Marikatelepen 1800 nm, műúttól 200 mre, hobbi telek eladó. Irányár: 2,7 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON, újonnan épült lakóparkban lévő kétszintes sorház, 90 nm lakóterületű, egyszobás + három félszobás, erkélyes, garázsos eladó. Irányár: 22 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* FeMa-KoNT Ingatlaniroda: KERES KP. fizető ügyfelei
részére gödöllői 1-3 szobás LAKÁSOKAT (lehet panel is)!
Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30)
218-6300
* *ELADÓ-KIADÓ* Budapest Westend, Nyugati pályaudvar
közelében 1,5 szoba étkezős, beépített konyhás, konvektoros, magasföldszinti (nem napos) lakás! CSERE IS SZÓBA
JÖHET: GÖDÖLLŐI minimum 2 szobás lakásra! 06 (30)
218-6300; 06 (20) 513-5191
* *ELADÓ* gödöllői, csendes, nyugodt környezetben: 210
nöles parkosított, sziklakertes telken (erdő, patak, tavak
közelében) 107 nm-es könnyűszerkezetes 1+3 félszobás,
nappalis, 2 fürdőszobás családi ház, pincével 21,-MFt. 06
(20) 513-5191; 06 (30) 218-6300
* A Palotakerten, 9. emeleti, 1 szobás, 45 nm-es, rolettás
lakás azonnali beköltözéssel eladó (egyéni vízóra, telefon,
kábeltévé). Iá.: 8,5 MFt.Tel.: (20) 925-5831.
* 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.: 20,5 m Ft. Tel.: 20/586-2841.
* Gödöllőn, palotakerti 4 emeletes, jól működő társasházban 66 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakásomat 1
szobás lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.:
30/340-0854 vagy 423-702.
* Szilasligeten 2 szintes, igényes családi ház, szép kerttel
eladó. Tel.: (30) 9585-018.
* Gödöllőn a Király utcában modern építésű, 240 nm
összterületű családi ház 29 mFt-ért eladó. Tel: (30) 4714904, este: 415-329.
* Gödöllőn, az Erzsébet Királyné krt-on 64 nm-es, felújított
lakás eladó. Tel.: (20) 5566-478.
* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 2242-653.
* Az incsői lakóparkban 62 nm-es, 2 szobás, I. emeleti
lakás 12 millió forint + OTP átvállalással eladó. Tel.:
20/9250-029.
* Gödöllőn kertvárosban 1170 nm építési telek eladó. Tel:
(20) 9463-112.
* Eladó Gödöllőn 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház
garázzsal, pincével. Iá: 26,5 mFt. Tel: 413-824; (20) 9449136.
* 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.
* Tóalmáson a strand melletti utcában rendezett 302 nmes kerttel eladó egy 40 nm-es, tetőteres, gázfűtéses, tégla
nyaraló. Iá.: 5,3 millió Ft. Tel.: (30) 2688-431.

* 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.
* Panorámás 20x30 m-es üdülőtelek a Kökény utcában
eladó. A telekre 3 szintes, szintenként 90 nm-es ház építhető. Földgáz a telken belül. Tel: (30) 359-9219.
* Gödöllőn 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 3 szobás, felújítandó ház 18,5 MFt. 3,5 szobás
garázzsal összközművesített telken 20 MFt. Vácszentlászlón 2 szobás ház 6,5 MFt. Tel.: 513-435, 20/435-7387.
HÁZ és VÁR Bt.
* CSALÁDI HÁZ ELADÓ GÖDÖLLŐTŐL 20 km-re, KARTALON. Iá.: 12 MFt. Tel.: 70/247-6453. Ugyanitt 648 nmes telek eladó 2 MFt.
* Gödöllőn 45 nm-es téglaház 1200 nm-es összközműves
külterületi telken 9,5 MFt. 3 szobás új ház 17,5 MFt. 6
szobás ház garázzsal 22 MFt. Tel.: 513-435, 20/4357387. HÁZ és VÁR Bt.
* CSALÁDI HÁZ ELADÓ KARTALON. 3 szoba, konyha,
étkező. 3 szobás vagy nagyobb gödöllői lakáscsere is
érdekel. Tel.: 70/247-6454.
* Gödöllőn a Kör utcában 69 nm-es lakás eladó. Tel.:
30/525-9007.
* Gödölő Kertváros központi részén eladó két generációnak
is megfelelő, 2x100 nm-es, azonnal beköltözhető, emeletes
családi ház. 200 nöl telken, külön garázzsal, pincével, fúrt
kúttal. Tel.: 30/360-3935.
* Gödöllőn, a Palotakerten tízemeletes házban 1,5 szobás
(45 nm) felújított, vízórás, kábeltévés, panorámás lakás
eladó. Iá.: 11 MFt. Tel.: 30/550-3348.
* Valkó-Vácszentlászló-i horgásztó partján közművesített
telek eladó! Tel.: 20/955-6576.
* Gödöllőn a Csanak utcában kertes családi ház, szinteltolásos, vegyes-központi fűtésű, 3 szoba, nappali, nagy
fürdőszoba, alápincézett, garázsos, 240 nöl telken családi
okok miatt sürgősen ELADÓ! Iá.: 27 MFt. Tel. (18 óra után):
415-926.
* Gödöllőn, a Szt. István térre néző, második emeleti, délnyugati tájolású, 1,5 szobás felújított lakás (redőny, kábeltévé, vízóra, éves ingyenes parkolási engedély, két külön
kamra) július közepétől beköltözhető. Iá.: 11 MFt. Tel.: 410844, 30/639-1426.
* Valkón összkomfortos parasztház eladó. Érdeklődni lehet
17 óra után: (20) 421-5962 telefonszámon.
* Gödöllőn kedvező fekvésű, panorámás építési telek eladó
a Csalogány utcában. Tel.: 70/279-8986.

* Gödöllőn, I. emeleti, 1 szobás, felújított, gázkonvektoros,
egyedi vízórás, redőnyös lakás téglaépületben 2004 őszi
költözéssel eladó. Tel.: (30) 474-4039.

* Máriabesnyőn belterületű, üdülő övezetben, Örök
panorámával, teljes Gödöllő látképpel, tégla építésű nyaraló
eladó. Tel: (20) 557-0041; (30) 9778-426.

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

* Gödöllőn Kazinczy krt-on III emeleti, 52 nm-es 2 szobás
lakás eladó. Tel: (30) 388-9515; (30) 442-6693.
* Garázs a patak soron eladó. Tel: 413-644.
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* Gödöllőn központhoz közel 100 nm-es 2,5 szobás ház
200 nöl telekkel, garázzsal eladó. Tel: (30) 353-7433 16
óra után. Iá: 22 mFt.

* Dózsa György úton, I. emeleti, 76 nm-es, 1+2 félszobás,
téglaépítésű, 2 erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Iá: 15
M. Tel: 06-28-412-475; (20) 203-7323 munkaidőben.

* Gödöllőn a Boncsokban hétvégi telek kis téglaházzal
eladó. Villany van. Ár: 4,8 mFt. Érdeklődni lehet: (30) 5232768.

* János utcában III. emeleti, 50 nm-es, 1+2 félszobás, francia erkélyes, gázfűtéses, felújított öröklakás eladó. Iá: 11,2
M. Tel: 06-28-412-475; (20) 203-7323 munkaidőben.

* Gödöllői Palotakerti VII/em. 57 nm két szoba összkomfortos lakásunkat eladnánk vagy 1. szoba összkomfortosra
értékegyeztetéssel elcserélnénk. Tel: 432-210 18 órától.

* Dózsa György úton IV. emeleti, 44 nm-es, 1+félszobás
felújított, jó elosztású, ablakos konyhával rendelkező panellakás eladó. Iá. 10,5 M. Tel: 06-28-412-475; (20) 2037323 munkaidőben.

* Eladó Gödöllőn Szt. János utcában egy 2 szobás tégla,
konvektoros, erkélyes, parkettás, vízórás, sarokkádas
felújított IV. emeleti lakás évvégi kiköltözéssel. Iá: 12,5 mFt.
Tel: (30) 365-4884; 423-357; (30) 9746-356.

* Erzsébet királyné krt-on, IV. emeleti, 64 nm-es, 1+2 félszobás felújított panellakás eladó. Iá: 13,5 m. Tel: 06-28412-475; (20) 203-7323 munkaidőben.

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás 62 négyzetméteres II. emeleti lakás, azonnali beköltözéssel
eladó. Tel: (20) 323-9261.

* Gödöllőn a Harasztban 120 nm-es, 3 szobás ikerházfél
pincével, 480 nm-es telekkel eladó. Iá: 18 MFt. Tel: 06-28412-475; (20) 203-7323 munkaidőben.

* Valkón főútvonal mellett családi ház eladó. 1517 nm-es
ingatlan, 110 nm alapterületű ház. Felújításra szorul. Iá:
10.000.000 Ft. Érd: (20) 574-1868; (70) 537-9574.

* Paál László közben fsz-i, 43 nm-es, 1,5 szobás jó állapotú,
gázfűtéses öröklakás fix. 11.3 m áron eladó. Tel: 412-475;
(20) 203-7323 munkaidőben.

* Gödöllő köznpontjához öt percre, zöld övezetben, tégla
építésű, egyedi fűtésű, vízórás, parkettás, 2,5 szobás, 59
nm lakás 14 nm tárolóval eladó. Iá: 13.800.000.-Ft. Érdeklődni: 415-342 18 óra után.

ALBÉRLET

* Eladó Vácszentlászlón 3 szobás, kertes, fürdőszobás
családi ház. Iá.: 8,5 millió forint. Tel.: 485-538 vagy 20 526
4813.
* Gödöllőn 3 szobás ház 660 nöl-es telken 24,9 mFt - 1,5
szobás, gázkonvektoros lakás 11 mFt-ért eladó. HÁZ és
VÁR BT. Tel: 513-435; (20) 435-7387.
* Gödölőn, a Szőlő utcában magasföldszinti, 69 nm-es
öröklakás eladó, nyár végi kiköltözéssel. Iá.: 218 ezer
Ft/nm. Tel: 20/9463-409 (11-18 óra között).
* Gödöllő - Nagyfenyvesben 900 nm-es saroktelken 2003ban épült 150 nm-es, 3 szoba+nappalis családi ház beépíthető tetőtérrel eladó. Iá: 29 M. Tel: 06-28-412-475; (20)
203-7323 munkaidőben.
* Gödöllő - Fenyvesben 1030 nm-es, ősfás telken '86-ban
épült 2001-ben teljesen felújított 4 szobás panorámás
családi ház eladó. Iá: 27,5 m. Tel: 06-28-412-475; (20)
203-7323 munkaidőben.
* Gödöllő - Máriabesnyőn 360 nm-es, saroktelken 1991ben épült, 2000-ben felújított 105 nm-es, 3 szoba + nappalis, padlófűtéses, tetőtérbeépítéses sorházi lakás
parkosított telekkel eladó. Iá: 21 m Tel: 06-28-412-475;
(20) 203-7323 munkaidőben.
* Gödöllőn a Kastély mögött 2000-ben teljesen felújított
150 nm-es, 3 szoba + nappalis, tetőtérbeépítéses családi
ház 90 nm-es szuterénnel, 355 nm-es telken eladó. Iá: 26
m. Tel: 06-28-412-475; (20) 203-7323 munkaidőben.
* Gödöllő - Kertvárosban 1990-ben épült 150 nm-es, 4 szoba + nappalis családi ház 756 nm-es telken eladó. Iá: 31 M.
Tel: 06-28-412-475; (20) 203-7323 munkaidőben.
* Gödöllő - Királytelepen 900 nm-es saroktelken, 136 nmes, 3 szoba + nappalis 2003-ban felújított családi ház
eladó. Iá: 25 M. Tel: 06-28-412-475; (20) 203-7323
munkaidőben.

* Gödöllőn, kertvárosi övezetben, négy lakásos társasházban 120 nm-es lakás garázzsal, park használattal
igényesnek kiadó. Tel: (20) 9459-939.
* Gödöllő János u. elején rendben tartott 2. emeleti erkélyes konvektoros egyedi vízórás lakás kiadó igényes párnak, részben bútorozott. Tel: (30) 597-9709.
* Albérlet kiadó a Szent János utcában a város központban
hosszú távra. Bútorozott kábeltévés; gázos; 2 szobás;
felújított. Tel: (30) 257-5282.
* Gödöllőn vonatállomástól 5 percre kertes házban külön
bejáratú 1 szoba, konyha fürdőszoba összkomfortos
lakrészt teljes berendezéssel kábel TV-vel kiadó. 1 férfi
vagy egy nő maximum 2 fő részére, rezsivel együtt 55 ezer
Ft-ért kiadó, ugyanitt + garázs is kiadó. Tel: 417-125; (20)
247-9024.

lakás kiadó. Ár: 65 ezer + rezsi. Tel.: 412-010 vagy (20)
488-1967.
* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 52 nm-es lakás kiadó.
Igényesnek, hosszú távra. Konvektoros, külön vízórás,
külön pincés. Tel.: 485-255.
* Gödöllőn, a Palotakert sétányon 1 szobás, bútorozatlan
lakás kiadó. 40 000 + rezsi/hó. Tel.: 30/919-3891.
* 1,5 szobás, bútorozott lakást vagy házat keres diplomás
pár 50 ezer forintig + 1 hónap kaució, sürgős költözéssel.
Tel.: (30) 638-5510 vagy (30) 540-8077.

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

* Gödöllőn, a János utca elején földszinti, 1,5 szobás lakás
kiadó. Tel.: 20/566-9767.

* 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.

* Szabadságtéren (Városközpontban) 2 nem dohányzó fiú
számára szoba kiadó. Közös konyha, fürdőszoba 18.000.Ft/fő+rezsi. Érdeklődni 16.00-tól 21.30-ig. Tel: (30) 5387846
KIADÓ
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1
számítógéppel oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ! Tel.:(70) 315-8819.
* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség
eladó vagy kiadó. Tel.: (30) 9509-396.

* 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.

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

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

* Irodának is alkalmas 30 négyzetméteres üzlehelyiség
saját parkolóval, Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó.
Tel: 06/70-286-9679

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

* Irodának is alkalmas 30 négyzetméteres üzlehelyiség
saját parkolóval, Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó.
Tel: 06/70-286-9679.
* Gödöllőn,a Szőlő utcában 45 nm-es üzlethelyiség eladó
vagy kiadó. Tel.: (30) 2242-653.
SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllő központjában 2,5 szobás bútorozatlan lakás
május 1-től hosszabb távra kiadó. 55.000
Ft/hó+rezsi+kaució Érd: (30) 9079-322.

* 3 szobás, bútorozott kertes családi ház min. 1 évre kiadó.
Érdeklődni: (30) 9066-304.
* 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.
* Gödöllőn, a Szt. János utca 21/B-ben 1 szobás, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 49/351-504.

meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.
* 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.

* Lakótársat keresek férfi albérlőmnek. A lakótárs nő, férfi
vagy fiatal házaspár egy 12 nm-es központi fűtéses, bútorozott szobában lakna. Érd: 37/340-735 19-21-ig.

* Gödöllő belvárosában lévő 1 + másfél szobás gázkonvektor fűtéses lakás hosszú távra kiadó. Tel: (20) 392-0279.
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* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, 30 nyelven, anyanyelvi és
szakfordítókkal! I.L.I. Fordítóiroda, info@ili.hu, Tel: 511366.
* KERTGONDOZÁST, FŰNYÍRÁST, FÜVESÍTÉST, gyepszellőztetést, sövénynyírást vállalok. Tel.: 30/528-7777.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593804.

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

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

* Gödöllő központjában bútorozott 60 nm-es, felújított

* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi)

* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta
épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Igény szerinti
lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20) 355-9709.
* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festésmázolás, villanyszerelés, tetőtérbeépítés korrekt áron,
homlokzati hőszigetelés (dryvitozás) rövid határidőre. Tel:
(20) 230-5240.
* "TÁDÉ" Gyermekvilág bababizományi: tavaszi
ruhaneműk, lábbelik, babakocsik, hordozók, kiságyak és
egyéb babakellékek nagy választékban. Légzésfigyelő
(kórházi és otthoni használatra) csecsemőhalál ellen. Minden kedden és csütörtökön új áruk. Minőség kedvező áron.
Gödöllő, Petófi tér 9. Tel.: 30/338-6699.
* Költöztetést vállalunk 7,5 tonnás teherautóval (730-as
platóval, 220 magassággal). Korrekt áron. Tel.: 30/9314299, 30/540-8077.
* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank
hitelek ügyintézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói
hitelek igénylése stb). Tel: (30) 402-0863.
* Megnyilt Fű-Fa-Virág Faiskolai lerakatunk a megszokott
kínálattal és kedvező árakkal. Gyümölcsfa-szőlő-örökzöldkerti és balkon virágok, díszítők. Tel: (20) 470-1096. Isaszegi u. 162.
* KERTGONDOZÁST, FŰNYÍRÁST, FÜVESÍTÉST, gyepszel-
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* TOP-TAN: Magán tanulószoba felső tagozatosoknak, korrepetálással, hogy az évvégi bizonyítvány jobb legyen.
Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744, 30-908-4130www.toptan.hu., info@toptan.hu

lőztetést, sövénynyírást vállalok. Tel.: 30/528-7777.
* Munka- tűzvédelmi szaktevékenységek ellátása,
környezetvédelmi bejelentések (LAL, veszélyes hulladék)
elkészítése, érdekvédelmi képviselet, tanácsadás Érd: (20)
456-1430.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok, javítása, felújítása,
áthúzása. Egyedi-kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre. Tel: 486-029; (70) 384-8711.
* 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.
* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése,
felújítása, szoba festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése.
Tel.:582-910.
* 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.
* TÖBB ÉVSZÁZADOS MOGYORÓDI TERMESZTÉSI
KÖRNYEZETBEN KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK egész évben a SZILÁGYI PINCÉSZETBEN Folyó és
palackozott borok: Irsai Olivér, Zöldveltelini, Chardonnay,
Rizlingszilváni, Ottonel Muskotály, Zweigelt, Kékoportó,
Cabernet sauvignon, Kékfrankos. Nyitva tartás: cs, p: 1417 h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-441-856.
* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor.
Tel: (20) 952-7289, (20) 994-7715.
* 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.
ÜDÜLÉS
* Balatonföldváron vízhez közeli 6 férőhelyes, 3 szobás,
kertes, összkomfortos nyaraló kedvező áron kiadó. Érdeklődni: 28/421-135.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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.
* Eladó Daihatsu Charade 1.0 TD fehér 1991. évi. 5 ajtós,
alacsony üzembentartás. Iá.: 550 000 Ft. Érd.: Gödöllő, Asbóth u. 9.
* 1993 évj. Mazda B-2200 kisteherautó 2200 Diesel 4
személyes. Plató+Ponyva. Új téligumi, rádiósmagnó
205.000 km. Iá: 830 ezer Ft. Tel: (30) 212-9141.

Lancer 118 ezer km-el. Gyári extrák, műszakival tulajdonostól eladó. Tel: (30) 221-6972.

* ANGOL és egyéb nyelvtanfolyamok anyanyelvi
tanárokkal is. AKKREDITÁLT nyelviskola - Minőségi szolgáltatás. Tanfolyami díj 30%-a SZJA-ból leírható! ILI
Nyelviskola, Tel: 511-366, 30/370-4193.

* DAEWOO Racer GSI. 1.5 Kat. 1996-os vonóhoroggal extrákkal, 75 e km-rel első tulajdonostól 680 e.
irányároneladó. Tel: (30) 419-8614.

* Számítástechnikai tanfolyamok egyéni és kiscsoportos
foglalkozások, ECDL vizsgára felkészítés. Tel.: (70) 2482841; 423-184.

* Eladó Mitsubishi Lancer 1500 GLXi. Évjárat: 1989. december, műszaki: 2006. február. Extrák: metálfény, elektromos ablakemelő, központi zár, plüsskárpit. Megkímélt állapot. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.: 30/446-9799.

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

* Trabant 1,1 1990-es, kombi megkímélt állapotban 1 év
műszakival eladó. Iá: 270.000.-, valamint kétrészes rozsdamentes mosogató 7000.-Ft, gyerek íróasztal 4000.-Ft. Tel:
(30) 416-2688.
* P126-os Polski Fiat, 1986-os évjáratú, forgalomból
kivont, üzemképesen 30 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/3926192.
ADÁS-VÉTEL
* Kettő darab gyerek heverő 5000 ft-ért eladó. Tel.:
30/2682-084 vagy 410-821.
* 2000 db 40 ×40-es piros pala eladó. Tel.: 412-898, (20)
587-4437.
* 7 db Góliát rozsdamentes mosogató eladó. Tel.: (este)
400-102.

* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30)
274-1797 és 514-155.
ÁLLAT
* Megérkeztek az aranyhalak és a koi pontyok. Natura
Díszállat kereskedés, Gödöllő, Patak tér 3. Tel.: 28/430653.
* Március 25-én 18,30-20,30 között elveszett az Iskola út
7-es száma alól egy 2 éves szálkásszőrű tacskó szuka
munkakutya. A kutyát gazdáján kívűl három kisgyermek is
várja haza. Kérem a megtalálót hogy magas jutalom ellenében jelentkezzen. Liptói Ferenc (30) 646-0564.

* Eladó: betonkeverő, hegesztőgép, elektromos húsdaráló,
hurkatöltő, üst + 2 db üstház. Tel.: (17 óra után): 30/5337339.

EGYÉB

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

* Itt a húsvét, lepje meg szeretteit vagy, saját magát is
kiváló minőségű kozmetikumokkal, táplálékkiegészítőkkel,
vitaminokkal. Tel: (70) 312-8557.

* Kukorica szecskázógép 380 V-os és kis méretű hullámpala eladó. Tel.: 20/913-8221.
* BIOPTRON lámpa és állvány eladó. Tel.: 30/212-6390.
* Bálás szalma eladó. Érdeklődni: 28/412-340, vagy Gödöllő, Ádám u. 49.
* Mélyhűtő, hűtő, íróasztal, robotgép eladó. Tel.: 20-9455583; 20-5407-620
* Csehszlovák Éva tipusú 28 nm alapterületi faház szét
szedett állapotban áron alul eladó. Tel: (20) 922-1234.
* Eladó 4 éves "Mark" szekrénysor. Méret: 3.90x2.0. Szín:
éger. Tel: (30) 458-1851.
* Dióbél eladó. Érdeklődni 15 és 18 óra között. Tel: 414440.
* Eladó: Bioptron lámpa állvánnyal, közepes méretű,
kozmetikai szalonban is használható. féléves, áron alul. Tel:
(30) 221-6972.
* Trabant 1,1 1990-es, kombi megkímélt állapotban 1 év
műszakival eladó. Iá: 270.000.-, valamint kétrészes rozsdamentes mosogató 7000.-Ft, gyerek íróasztal 4000.-Ft. Tel:
(30) 416-2688.
* Biztos megélhetés! Fehérnemű varroda komplett berendezése egészségügyi okokból áron alul eladó! 4 szálas interlock, gumizó-fedőző, gyorsvarrógép, apparátok, szabászgép, szabászasztal, szabásminták, alapanyag
kezdéshez. Csak egyben! Tel: 20/9463-409 (11-18 óra
között).
* Zsaludeszka eladó. 2-3 köbméter, építkezésből maradt,
használt, 40 ezer Ft-ért elvihető. Tel.: 20/392-6192.
OKTATÁS

* Eladó egy 1980-as piros BMW megkímélt állapotban,
garázsban tartott. Érvényes vizsga: 2 év. Ár: 300 ezer Ft.
Tel.: 416-861.

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

* Eladó VW Golf 2. 1,6 diesel 1985-ös évjáratu. Tel: (20)
997-5391.

* Brit ANYANYELVI tanárjelöltekkel és ILI vezetőtanáraival
8 napos intenzív nyelvtanfolyamok július 5-14 és/vagy augusztus 16-25. között.Óradíj: nettó 400 Ft-tól.I.L.I.
Nyelviskola, Tel:511-366.

* Eladó 1993. 12. Havi 1.6-os 16 szelepes, 115 lóerős Mitc.

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

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

Kézilabda

Móresre tanították...

Az őszi forma folytatása

Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy
érdeklődés kísérte a Nádas Kupa
kispályás labdarúgó tornát. Az eseményen 32 csapat vett részt. Ennél
persze több együttes szeretett volna
indulni, de ezzel a létszámmal is heteket vett igénybe a rengeteg mérkőzés lebonyolítása. A szervezők
mindent megtettek azért, hogy ne
legyen gond a mérkőzéseken. Igyekeztek kiválasztani a legjobb sípmestereket, így minimálisra csökkent a vitás esetek száma. A kispályás bizottság vezetése szerint a csapatok pozitívan értékelték az előrelátásukat és sportszerűségükkel viszonozták azt.

Elkezdődött a Pest megyei I. osztályú férfi kézilabda bajnokság tavaszi
idénye. Városunk egyetlen felnőtt
kézilabda csapata – ha nem túl nagy
különbséggel is –, de győzelemmel
kezdte szezont.

A csapatok nyolc négyes csoportban kezdték
meg a küzdelmeket. A körmérkõzések lebonyolítása után az elsõ két helyezett jutott tovább a következõ fordulóba. Itt a négy négyes csoportban szereplõ együttesek ismét
játszottak egy kört a legjobb négy közé jutásért. A tornán újra bebizonyosodott, hogy általában azok a csapatok jutnak a legtovább,
amelyek rendesen felkészülnek és a mérkõzéseket is komolyan veszik.
A legjobb négy közé bekerült a Barcelona,
az Euro Mobil, a Móres FC és az Unitype
Ziccer együttese. A bronzérmet az Euro Mobil szerezte meg a Barcelona legyõzésével
(4:0). A döntõben nagy közdelemben, egy
szerencsétlen öngóllal maradt alul az Unitype a Móressel szemben. A Nádas Kupán
összesen 86 mérkõzést játszottak a csapatok.
A torna gólkirálya 28 góllal Vojna Gábor

(Viktória) lett. A legjobb játékosnak járó díjat Sztriskó István (Móres FC) vehette át, aki
egyben 23 gólt is szerzett. A legjobb kapusnak járó díjat Tribol Krisztián (Euro Mobil)
kapta.
A hagyományos Nosztalgia kupára 16
együttes nevezett. A negyvenedik életévüket
betöltött játékosok végig sportszerûen küzdöttek a gyõzelemért. Itt szintén körmérkõzés döntötte el, hogy mely csapatok jutnak tovább a négy csoportból. A nyolc legjobb két
négyes csoportban ismét körmérkõzésen döntötte el, hogy ki jut be a legjobb négy közé. A
bronz mérkõzésen (1:1) csak hétméteresekkel
tudott nyerni a Plusssz a Vitech ellen. A kupadöntõn a GEAC öregfiúk legyõzték a GLC
öregfiúkat és megérdemelten vehették át az
elsõ helyezésért járó díjat. A két teremtorna
befejezésekor a díjakat dr. Gémesi György
polgármester és Pánker László sportreferens
adta át a legjobbaknak.
-esz-

Tájfutás

www.gbulls.uw.hu

Önkormányzati oktatási intézmények
sportcsoportjai részére Gödöllõ város önkormányzata pályázatot hirdet a város
minden önkormányzati alap és középfokú
oktatási intézményei részére az atlétika,
sakk, vívás és a diákolimpia felmenõ
rendszerû labdajátékainak sportágában, a
mûködtetésüket elõsegítõ egyszeri pénztámogatásra.
A pályázatnak tartalmaznia kell, a
pályázó:
– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– a csoport létszámát korosztályonként,
eredményességét,
– tervezett költségvetését a 2004-es évre,
– saját rendezésû versenyeit,
– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás öszszegét
Csak azok az intézmények kaphatnak
támogatást, amelyek az elõzõ évi támogatás felhasználásáról elszámoltak, a felnõtt szakosztály javaslatát, véleményét.

Szabadidõs sportegyesületek, lakóközösségek, egyéb közösségek részére Gödöllõ
város önkormányzata pályázatot hirdet a
városban mûködõ szabadidõs sportegyesületek, lakóközösségek és egyéb közösségek részére egyszeri pénztámogatására,
mûködésük tárgyi feltételeinek javítására
és saját rendezésû városi versenyek,
sportesemények rendezési költségeinek
támogatására.
A pályázatnak tartalmaznia kell, a
pályázó:
– pontos nevét, címét, bankszámlaszámát, telefonszámát,
– az egyesület, lakóközösség és egyéb
közösségek sporttevékenységének bemutatását, létszámát,
– tervezett költségvetését a 2004. évre,
– saját rendezésû versenyeit, sporteseményeit,
– a megpályázott összeg felhasználásának célját, módját, a kért támogatás összegét.
Csak azok az szervezetek kaphatnak támogatást, amelyek az elõzõ évi támogatás
felhasználásáról elszámoltak, amennyiben elõször adnak be pályázatot: részletes
leírást kérünk az egyesület eddigi mûködésérõl.

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

megverte ellenfelét. Noha az elsõ félidõ elején adódtak nehézségek, 3-1-es vezetésrõl
fordított a Diósd, amikor zsinórban négy
gólt kaptunk. Az átmeneti gondok valóban
csak átmenetinek bizonyultak, hiszen a
GEAC kezébe vette az irányítást, és végig
vezetve, 13-10-es félidõvel fordult. A máso-

Tavaszi program
április 10., 10.30.: Maglód-GEAC
április 15., 20 óra: GEAC-Dunakeszi
április 25., 18 óra: GEAC-Mogyoród
május 2., 12 óra: Diósd-GEAC
május 5., 20.15: Budakalász-GEAC
május 16., 18 óra: GEAC-Maglód
május 19., 20 óra: Dunakeszi-GEAC
május 30., 11 óra: Mogyoród-GEAC
A hazai mérkõzések az egyetemi sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.
dik játékrészben volt, amikor öt gólra nõtt a
hazai csapat elõnye, de igazából már csak arra kellett ügyelni, hogy ne olvadjon el. Ez sikerült, döntetlen lett a második játékrész, ami
egyben a gödöllõiek háromgólos gyõzelmét
eredményezte.
Következõ mérkõzés: GEAC-Budakalász;
április 4., 18 óra, egyetemi sportcsarnok

fi felnõtt kategóriában indulóknak kell a leghosszabb távot
teljesíteni (26,5 km), a férfi 80as, illetve a nõi 65-ös korosztály pedig a legrövidebb távon
(5 km) bizonyíthatja felkészültségét. A versenyzõk az isaszegi Madách utca végén érkeznek célba. Az utolsó ellenõrzõ pont az erdõ szélén lesz. Az eredményhirdetést 16.30-ra tervezik a sportcsarnokban.
A Gödöllõ Nagydíj egyéni középtávú versenye április 4-én 10 órakor kezdõdik a bajnoksággal megegyezõ terepen. Pest megyébõl négy szakosztály indítja versenyzõit. A
Gödöllõ Nagydíjon várhatóan 250 versenyzõ áll rajthoz. A hazai futókon kívül román,
svéd, szerb és szlovák versenyzõk is indulnak.
-s-

Gödöllő Nagydíj
Pályázati felhívás II.

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

GEAC–Diósd 23-20 (13-10)
GEAC: HORVÁTH, Juhász, Keindl, Klement (2), Makó (1), PILLINGER (8),
Virányi (kapus), ADONICS (4), Sári (2),
SEBE (5), Borszéki (1).
Az ellenfél legjobb dobói: Tomor (6),
Báthori (5), Havas (5).
Kiállítások: 8, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3.

Pályázati felhívás I.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
1 500 000 Ft.

Az egyetemi sportcsarnokban megrendezett
mérkõzésen a csapat azt a Diósdot fogadta,
amelyet az õsszel kétszer is – hat, illetve hét
góllal – biztosan vert. Így papírformának
ígérkezett a mérkõzés, de mint tudjuk, az elsõ fordulók a meglepetéseirõl híresek és ezeket a kötelezõ gyõzelmeket a legnehezebb
learatni.
Szerencsére nem igazolódott be semmi a
félelmekbõl és a GEAC 23-20 arányban
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A rendelkezésre álló keretösszeg:
3 000 000 Ft.
A pályázatokat írásban 2004. április
15-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályázatok elbírálásáról – 2004. április 30-ig – minden pályázót írásban értesítünk.

A Pest Megyei Tájfutó Szövetség és a
Kõbányai Tájfutó Klub április 3-án országos
hosszútávfutó bajnokságot rendez az isaszegi Szentgyörgy-puszta környékén. A Magyar
Tájékozódási Futó Szövetség idei, elsõ bajnoki versenyén ötven klub indítja versenyzõit. A mezõny igen népes lesz, hiszen huszonhat kategóriában több mint ötszáz indulóra számítanak a szervezõk. A versenyrendezõség elnöke Valkony Ferenc lesz.
A versenyprogram szerint április harmadikán 10 órától 16 óráig mérhetik össze tudásukat a különbözõ korú és nemû futók. A fér-

Meghívó
A Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozójának keretén belül
2004. április 4-én, 15.30 órakor
kerül sor a már hagyományos
parlamenti válogatott, a Külügyminisztérium és a polgármesteri futballcsapatok körmérkõzésére.
Helyszín: Szent István Egyetem nagypályája
A mérkõzések megtekintése ingyenes!

040401.qxd
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2004. április 1.

Kitüntetés
munkatársunknak
Pest Megye Önkormányzata immár második
alkalommal hirdetett nívódíj pályázatot a
Pest megyével foglalkozó, vagy Pest megyében alkotó újságírók, rádiós és televíziós
mûhelyek alkotói számára.
Az írott sajtó kategóriában munkatársunk,
Balázs Gusztáv második díjat kapott a Népszabadság Pest megyei mellékletében és a

MEGHÍVÓ
A Magyar Demokrata
Fórum gödöllõi szervezete
sok szeretettel vár minden
kedves érdeklõdõt a

A hét fotója

Gödöllõi Szolgálatban megjelent írásaiért.
A díjak átadására a Magyar Sajtó Napja
alkalmából rendezett ünnepségen, a Megyeháza konferenciatermében került sor, ahol
Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke köszönte meg a megyében dolgozó újságírók áldozatos munkáját.
K.R.

PARLAMENTI
LÁTOGATÁS

2004. április 6-án,
19 órakor
kezdõdõ mûsorral egybekötött

Továbbra is sok szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt, akik idegenvezetéssel

kampánynyitó
nagygyûlésére.

egybekötve a Parlamentet
szeretnék meglátogatni.

Vendég:

dr. Katona Kálmán,
volt közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter

Tárgyalás – a háttérben.
Nemrég városunkban járt az Egyesült Államok új nagykövete

A látogatás magyar állampolgárok számára ingyenes!

Felhívás
A Gödöllõi Forrás Szociális Segítõ és

Helyszín:
Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ, Galga-terem

További felvilágosítás és egyéb
információk: Márvány Miklós

ális végzettséggel rendelkezõ családgondozót keres családsegítõ és hajléktalanellátó részlegébe. Bérezés a KJT szerint.

20/388-9011
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