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Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozója

Összetartozás és segítség

Húsvét

Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a Magyar Polgármesterek
Világtalálkozóját, amelyen közel 1200
magyarországi és határon túli magyar
polgármester vett részt. A megnyitó
ülésen Gémesi György, Gödöllő polgármestere köszöntötte a részvevőket,
majd Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke mondott megnyitó beszédet. A rendezvény nyitó ülésén részt
vett és felszólalt Lamperth Mónika belügyminiszter és Dávid Ibolya, a Magyar
Demokrata Fórum elnöke, az Országgyűlés alelnöke is. A találkozó első
napján ünnepélyes keretek között adták át a Polgármesteri Ezüstlánc-díjat,
amelyet az idén Tóth István, Tura és
Kettős László, a horvátországi Kopács
polgármestere vehetett át. A legnagyobb meglepetéssel azonban a házigazda Gémesi Györgynek szolgált a találkozó, aki a magyar önkormányzatokért tett munkájának elismeréseként
ezüst Életfa-díjat vehetett át.

Fotó: Tatár Attila

Ünnepre készülünk, a kereszténység leg-

(folytatás a 3. oldalon)

A kitüntetettek (balról jobbra): Tóth István turai, Gémesi György gödöllői és Kettős
László kopácsi polgármester

nagyobb ünnepére. A Megváltó feltámadására emlékezünk, és az áldozatra, melyet értünk hozott. A kereszthez és az oltár elé járulnak sokan azok közül is, akik
év közben elhanyagolják a negyedik parancsolatot. Ez az ünnep, amelyen az
egyház tagjai közé léphetnek azok, akik
felnõtt fejjel vállalják a keresztséget.
Ünnep ez mindannyiunk számára.
Valamennyi

kedves

Olvasónknak

áldott húsvétot kívánunk!
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Beszélgetés Vinczeffy Zsolttal

Cél az athéni olimpia

– Most éppen Budapestrõl érkezett Gödöllõre. Meg sem merem kérdezni, hogy milyen
jármûvel...
– Természetesen biciklivel jöttem. Körülbelül 52 perc alatt tettem meg a távot. Praktikus eszköz, hisz a fõvárosban például sokkal
gyorsabban lehet haladni kerékpárral mint
autóval, ami nem utolsó szempont, ha az ember siet valahová. Itt azért megemlíteném,
hogy nem felhõtlen a viszonyunk az autós
társadalommal. Néha õk törnek borsot az orrunk alá, néha mi. Persze ezek az „összetûzések“ nagyrészt a kerékpárutak hiányának
köszönhetõek. Nagyon kevés van belõlük;
ami meg van, az nem megfelelõ.
– Hogyan indult a sportpályafutása?
– 1981 és 1989 között sporttagozatos iskolába jártam, ahol futottam. A Zerge nevet
is ebben az idõszakban ragasztották rám. Az
inspiráló erõ gondolom nem a lassúságom
lehetett a névválasztásnál.
– Az érdeklõdése mikor fordult a kerékpározás felé?
– 1993-ban vásároltam az elsõ mountainbike-ot. Az elején még persze csak hobbiszinten ûztem ezt a sportot, de hamarosan

Fotó: BikeMag

A hazai kerékpársport, azon belül is
a mountain-bike cross country ágazat egyik legkiemelkedőbb egyénisége Vinczeffy Zsolt, vagy ahogy
nagyon sokan ismerik, Zerge. A gödöllői fiatalember most óriási lehetőség előtt áll, talán a legnagyobb
előtt, ami egy sportoló életében bekövetkezhet: jó esélye van arra, hogy
kivívja a nyári, athéni olimpián való
indulás jogát.Múltról, jelenről, jövőről és természetesen az ötkarikás
játékokról „faggattuk“ Zerge mestert.

van feljövõben ez a fajta verseny, nyugaton
sokkal nagyobb hagyománya van. A tavalyi
évben öt maratoni futamból négy alkalommal kerültem ki gyõztesen. Számomra az
egyik legkellemesebb
emlékû a tavaly nyári
Bükk Maraton volt,
ahol 100 km-es körpályán, igencsak változatos terepviszonyok között haladtunk. Az
utolsó 25 km-en már
csak öten voltunk versenyben a gyõzelemért, ráadásul a másik
négy versenyzõ ugyanabból a csapatból való
volt. Ez mégjobban
megnehezítette a dolgom, hiszen õk „összedolgoztak“, segítették
egymást. Ennek ellenére mégiscsak legyõztem õket és nyertem.
– A kellemes emlékût elmesélte. Adódik a
kérdés: melyik volt a legkellemetlenebb?
– Ez Olaszországban, Triesztben történt,
ahogy 1 fokban, hóesésben, esõben versenyeztünk. Az idõjárás annyira ellehetetlenítette a futamot, hogy a szervezõk kénytelenek voltak az eredeti 170 km-es távot 100ra csökkenteni. De még ezzel a segítséggel is
borzasztó nehéz volt a célbajutás.
– Beszéljünk most a számára minden bizonnyal legfontosabb kihívásról, feladatról,
az olimpiai kvalifikációról. Benne van abban
az elitben, akik közül egy ember képviselheti
majd a magyar színeket Athénban.
– Elõljáróban elmondanám, hogy 1996,
Atlanta óta olimpiai sport ez a szakág, de ez
lesz az elsõ olyan ötkarikás viadal, ahol magyar versenyzõ is indul majd. Mindent megteszek majd annak érdekében, hogy én lehessek ez a szerencsés ember. Egyébként
Athénban 22 nemzet 50 kerékpárosa méri
majd össze tudását. Mondanom sem kell,
hogy az országok 22-es mezõnyében mi a

rájöttem, hogy van keresnivalóm a kerékpársportban, így komolyabban kezdtem foglalkozni a versenyzéssel. Abban az évben még
hobbi kategóriában indultam, a következõ
idényt azonban már a Mountain Bike szakág
elit kategóriájában tekertem végig. A mai
napig ott versenyzem, jelenleg a Merida
Marathon csapat színeiben.
– Mostanáig rengeteg versenyt megnyert,
számtalan díjat kapott. Mely eredményeire a
legbüszkébb?
– 2001-ban és 2003-ban megnyertem a
mountain-bike cross country országos bajnokságot, 2002-ben pedig második lettem.
2002-ben és 2003-ban a Magyar Kupa
összetettben is sikerült a dobogó legfelsõbb
fokán végeznem. 1999-tõl kezdve minden
évben megnyertem a terep országos bajnokságot, egyéniben és csapatban is. Ezek a legfontosabbak...
– Ha jól tudjuk, most már Magyarországon is rendeznek maratoni versenyeket,
amiket nagyon kedvel.
– Igen, ez így van. Nálunk még csak most

22-ik helyen vagyunk. Persze minden kezdet
nehéz...
– Hogyan fog eldõlni, hogy ki lesz a szerencsés?
– Négy válogatóverseny eredményei alapján dõl majd el, hogy ki utazhat. A futamok
közül kettõt Magyarországon, kettõt pedig
Olaszországban rendeznek meg. Nem szeretek jóslásokba bocsátkozni, így csak annyit
mondok, hogy velem együtt öten vagyunk
olyanok, akik esélyesek a kvalifikációra.
– Tegyük fel, hogy Ön utazik. Milyen eredménnyel lenne elégedett?
– Már azzal is, ha ott lehetnék Görögországban. Nézzünk szembe a tényekkel: nagyon-nagyon erõs a világ élmezõnye. A hazai kerékpársportnak még számtalan fejlõdésen, javuláson kell keresztül mennie ahhoz,
hogy külföldön is kiemelkedõ eredményeket
érjünk el. Az olimpiai pályán egyébként inkább az erõ fog dominálni és nem a technika.
Mivel nekem inkább az elõbbi az erõsségem,
szívesen végigmennék rajta. Mondjuk az
olimpián!
– Meg tudja mondani, hogy eddig összesen hány kilométert tekert le?
– Évente 22-23 ezer kilométert kerekeztem, vagyis most olyan 200 ezernél tarthatok. A Tour de France-on indulók „lábában“
viszont megvan az 1 millió km is.
– Hány darab bringája van?
– Jelenleg három darab. Ha belegondolok,
hogy az elsõ montimat 11 évvel ezelõtt még
30 ezer forintért vettem, most meg egy 800
ezer forintoson ülök...
– Aktív pályafutása vége természetesen
még messze van, de ha egyszer abbahagyja,
akkor mivel szeretne foglalkozni?
– Terveim között szerepel a Testnevelési
Fõiskola Kerékpár szakedzõi szakának elvégzése, ugyanis a késõbbiekben utánpótlás
neveléssel szeretnék foglalkozni. Semmi
esetre sem akarok elszakadni ettõl a csodálatos sporttól, ami már eddig is annyi szépet
és jót adott nekem.
Reményi Krisztián

Teleki Pál szobra otthonra talált

Emlékezés Teleki Pál sírjánál

Zarándoklat Boglárra

Évről-évre többen

„Ma túl sokat beszélünk, túl sokat politizálunk,
és túl keveset gondolkodunk…“ Megszólalt a
szobor. Gróf Teleki Pálnak, tragikus sorsú hajdani miniszterelnökünknek a hangját hallhattuk
egy 1939 februárjában készült recsegõ rádiófelvételrõl, most, április 3-án, halálának 63. évfordulóján, mikor Balatonboglár város római
katolikus templomának kertjében felavatták
bronzszobrát, melyen ülõ helyzetben, arcán a rá
jellemzõ töprengéssel formálta meg Rieger Tibor szobrászmûvész.

radalom után összefogott a nemzet, és nemigen
találkoztunk gyûlölködéssel, vádaskodással, a
mindenütt a hibák keresésével, teljes értetlenséggel fogadtam ezt – mint nyilván fogadták
még jó néhányan. Teleki Pál számunkra még,
iskolai tanulmányaink szerint, a feddhetetlenség, az elvhûség, a bátor kiállás példaképe volt.
Számos külföldit, aki a fasiszta üldözés elõl
menekült, tekintet nélkül nemzetiségre, fajra,
vallásra fogadott be miniszterelnökként országunkba. Sok lengyel lelt otthonra Balatonbogláron, ezért mint a lengyel-magyar barátság kegyeleti helyén állították fel éppen ott a szobrát.
Megjelentek, emlékezõ beszédeket mondtak a
szoboravatáson lengyel politikusok, közremûködött egy népes lengyel zenekar. Kovács Miklós, a város polgármestere a bogláriak évszázadok óta töretlen hazafiságáról beszélt, amibe
szervesen illeszkedik az ez idõ szerint éppen
sárral dobált politikusnak szobrával együtt eszmeisége vállalása is.
Nem kevesen figyeltek fel Gödöllõ zászlódíszes küldöttségére, melynek élén tábla hirdette:
Teleki Pál Egyesület. A szobor talapzatánál elhelyezett koszorúnkat Fábri Mihály, a Teleki
Pál Egyesület elnöke, Kollárné Jilly Sára önkormányzati képviselõ, Szucsák Mátyás tanár és a
város középiskolás diákjai kísérték.

Teleki Pál egykori miniszterelnök, fõcserkész
halálának évfordulóján sírjánál, a máriabesnyõi
temetõben rendezett megemlékezést a Teleki
Pál Egyesület. A sírnál a Magyar Nemzeti Lobogó Társaság tagjai és a cserkészcsapatok képviselõi álltak díszõrséget.
A néhány éve még szûk körû rendezvényen
évrõl-évre egyre többen vesznek részt. Folyamatosan növekszik azok száma, akik szükségesnek tartják, hogy tisztelegjenek a politikus
emléke elõtt. Nem csupán a közélet szereplõi és
a civil szervezetek képviselõi jelennek meg
egyre nagyobb számban, sok magánember – fiatalok és idõsebbek egyaránt – érzi szükségét,
hogy tovább vigye azt a szellemiséget, amelyet
Teleki Pál képviselt. Ezt tükrözi az is, hogy az
idei megemlékezésen elhangzott gondolatokat,
ver-seket gödöllõi fiatalok állították össze, és az
õ szavaiknak engedett teret Fábry Mihály, a
Teleki Pál Egyesület vezetõje, miután köszöntötte a megjelenteket. A sírnál Gödöllõ város
önkormányzata mellett több párt, civil szervezet, oktatási intézmények és cserkészcsapatok képvi-selõi helyezték el a kegyelet és az
emlékezés virágait.

Nádudvari Anna
Fotó: Guba András

Az elmúlt hónapokban nagy vihart kavart,
hogy a fõvárosban nem kaphatott helyet Teleki

A budai várba készült eredetileg ez a munka.
Azonban végül is úgy találtatott, hogy akit ábrázol, érdemtelen rá, hogy ott vagy bárhol másutt Budapesten helyet kapjon. Én, aki az 1960as években jártam iskolába, akit tanárai feltétlen hazaszeretetre neveltek, nem sokkal a for-

Gödöllői Szolgálat

Visszhangok

Pál szobra. A mûalkotást – amely kis híján lengyel földre került – végül Balatonboglár fogadta be. A szobor felállítása kapcsán több tucat levél érkezett szerkesztõségünkbe, amelyek abba
is bepillantást engednek, hogy hogyan látják
Teleki Pál szerepét ma. „…Mint 12 éves gyermek találkoztam gróf Teleki Pállal Szegeden…
Teleki népszerûsége olyan nagy volt ekkor,
hogy vetekedett a kormányzóéval. 1941 áprilisában bekövetkezett halála hírén egy ország állt
dermedten, érzetük, hogy valami irtózatos tragédia történt, ha egy mélyen vallásos ember,
mint Teleki öngyilkos lesz, hogy halálával rázza fel a kormányt és a nemzetet, hogy valami
végzetes hibát követtünk el…“ – olvasható az
egyik levélben. „…Gróf Teleki Pál Magyarországért halt meg, ez az igazság… Hitler
követelte a zsidótörvény aláírását, aki kijelentette, hogy ha az aláírás nem történt volna meg,
akkor Magyarországnak egyik felét a románok,
másikat a csehszlovákok foglalják el… Nem
tudom, hogy most volna-e Magyarország, ha
akkor gróf Teleki Pál nem írta volna alá…“ –
teszi fel a kérdést egy kedves olvasónk.
Többen is úgy gondolták, hogy Teleki Pál
gondolataival adnak hangot véleményüknek.
Engedjék meg, hogy mi az egykori államférfi
gödöllõi szobrán olvasható néhány sort ajánljuk
az önök figyelmébe: „Becsületünk elõbbre való
jólétünknél“
(j.)

Lokálpatrióta hetilap. Felelõs kiadó: Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság.
Cím: 2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 1. Postacím: 2101 Gödöllõ, Pf. 385. Fax: 28/410-199. Telefon/sms: 70/272-6226.
Nyomda: Szikra Lapkiadó Rt., Budapest.Terjesztés: Magyar Posta Rt., 28/420-899. ISSN 1218-2087

040408.qxd

2004.04.07.

19:07

Page 3

2004. április 8.

Gödöllői Szolgálat

Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozója

Tanácskozás a csatlakozás küszöbén
Zsúfolásig megtelt a Szent István
Egyetem aulája hétfő reggel, a Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozójának megnyitóján. A megjelenteket dr. Gémesi György , a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, mint házigazda köszöntötte. Szavai nem csak a polgármesterekhez szóltak, mivel a
rendezvényt a hazai politikai élet
több vezető személyisége, valamint Szerbia, Horvátország és Románia budapesti nagykövete is
megtisztelte jelenlétével. Köszöntőjében Gémesi György kiemelte:
Ez a rendezvény nem az önkormányzatok, hanem a polgármesterek találkozója. Célja az összetartozás erősítése, szakmai segítség nyújtása, valamint a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése.
Mint mondotta: polgármesternek
lenni szolgálat, érték, mely a polgárok bizalmán alapszik.
A találkozót dr. Mádl Ferenc köztársasági
elnök nyitotta meg, aki immáron második
alkalommal töltötte be a fõvédnöki tisztet.
Beszédében kifejtette, hogy a találkozó
programját áttekintve hármas egységként
jellemezné az itt folyó munkát: a település
– a magyarság a Nemzet – a világ egységeként, mivel minden olyan kérdés, probléma, amely egy-egy településen megjelenik, az része valamely globális problémának még akkor is, ha az egyes településeknek más-más formában kell azt megoldani. A köztársasági elnök a testvérvárosi
kapcsolatok fontosságáról beszélve elmondta, azok a rendszerváltás óta jelentõs
minõségi változáson mentek át, mivel ré-

tartotta fontosnak kiemelni nyitó elõadásában Dávid Ibolya. „Az Európai Unió az
egyetlen realitása annak, hogy a nemzet
újraegyesüljön. Mi anyaországként mindent el fogunk követni, nem hagyjuk, hogy
közel kétmillió honfitársunk kívül rekedjen“ – jelentette ki az MDF elnöke. Az
önkormányzatok helyzetérõl szólva az elnök asszony úgy foglalt állást, hogy azok-

Mádl Ferenc köztársasági elnök

tosabb kérdésének azt tekintette, hogy hogyan hatnak az uniós csatlakozásból adódó változások a települések együttmûködésére.
A köztársasági elnök megnyitója után
többek között Lamperth Mónika belügyminiszter, majd Dávid Ibolya, a Magyar
Demokrata Fórum elnöke, az Országgyûlés alelnöke tartott nyitó elõadást.
A belügyminiszter asszony, aki beszédében az uniós csatlakozás által a közigazgatásban végbemenõ változások szükségességérõl beszélt, kijelentette: az Európai Unióban nincsenek kötelezõ elõírások,
csak elvek, de azok követése elõnyt jelent.
Mint mondotta: a rendszer reformjának
végrehajtására csak az önkormányzati érdekszövetségekkel együtt van mód. A belügyminiszteri beszédet követõen a MÖSZ

Gémesi György és Sólyom László

gebben elsõsorban protokolláris jellegûek
voltak, az elmúlt közel másfél évtizedben
jelentõs szerepet játszanak az összetartozás erõsítésében, és jelentõs segítséghez
juthatnak általa a határon túli magyar települések. Mádl Ferenc a találkozó legfon-

Kedves
Olvasóink!

elnöke kijelentette, hogy a korszerûsítés
szükségességével minden érintett fél
egyet ért, arra azonban források nélkül
nincs lehetõség.
Az EU-hoz való csatlakozás feladatai
között a kiszámítható jövõ megteremtését

Dávid Ibolya, az MDF elnöke

nak nem csak demokratikusan kell mûködniük, hanem szakszerûen és sikerorientáltan. Kiemelte, az állam és az önkormányzatok együttmûködése csak akkor lehet hatékony, ha egymásban nem a riválist, hanem a partnert látják. Ezen az úton
közvetítõ szerepet kell betölteniük a polgármestereknek, akiknek össze kell fogniuk a lakosság céljainak megvalósításáért.
A megnyitó elõadásokat követõen adta
át Gémesi György a legrangosabb polgármesteri kitüntetést, az Ezüstlánc-díjakat.
Az idei esztendõ két kitüntetettje Tóth István Tura, és Kettõs László, a horvátországi Kopács polgármestere.
Kettõs László helyt állt az 1991-es honvédõ háború kitörésekor, miután faluja lakóinak nagy része menekülésre kényszerült, s õ az otthon maradottakkal együtt
védte a megmaradt magyar lakosságot.
1997-ben kezdõdött meg az újjáépítés, és
az õslakosok visszatelepülése. Az elmúlt
években vezetésével elvégezték a fontosabb infrastrukturális beruházásokat,
anyaországi segítséggel felépítették a lerombolt könyvtárat és pótolták az elégett
köteteket, valamint internet elérhetõséget
biztosítottak a helyi lakosok számára.
Tóth István már a negyedik ciklusban
élvezi a turaiak többségének bizalmát. Vezetése alatt kiépítették a település infrastruktúráját, megépült és üzemel az ország
egyik legkorszerûbb hulladékgazdálkodási központja. Az õ érdeme, hogy Tura
2001-ben városi címet kapott. Tóth István
aktív szerepet tölt be a Megyei Fejlesztési
Tanácsban és a Galgamenti és Gödöllõ
Környéki Fejlesztési Társulásban.

3

Valamennyi résztvevõ, és a szervezõk
számára is meglepetés volt, amikor Sólyom László, a díjakat odaítélõ kuratórium
elnöke kért és kapott szót. Az Alkotmánybíróság egykori vezetõje egy új, egyszeri
díj átadását jelentette be, melyet a magyarországi és a határokon túli önkormányzatokért végzett áldozatos munkájáért ítélt
oda a kuratórium. Az ezüst életfát ábrázoló szobrot dr. Gémesi György kapta. A
méltató szavak és taps után Gödöllõ polgármestere néhány szóval köszönte meg
az elismerést, mivel – tõle nem megszokottan – a meglepetéstõl és meghatottságtól nem talált szavakat...
Az ünnepi percek után munkához láttak
a polgármesterek, akik négy területen
hallgattak elõadásokat és cserélték ki tapasztalataikat, véleményüket. Az idegenforgalom és a turisztika kérdéseirõl tárgyaltak a Gödöllõi Királyi Katsélyban,
ahol többek között prof. dr. Körösvölgyi
László ügyvezetõ igazgató és Bátovszki
György, a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület elnöke tartottak
elõadást. Az Európai Unió mûködésérõl, a
csatlakozás után az önkormányzatokra váró feladatokról és a határon túli magyarság csatlakozás utáni lehetõségeirõl tárgyaltak az uniós szekció résztvevõi. Akik
az önkormányzati lakásgazdálkodásról kívántak eszmecserét folytatni, azok a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében foglaltak helyet.
A lakásfinanszírozás, a fejlesztési lehetõségek és a Nemzeti Lakásprogram egyaránt terítékre került, de megismerkedhettek az érdeklõdõk a lakosság és az önkormányzatok közötti problémákkal is. A
környezetvédelmi szekció ülésén a legnagyobb érdeklõdés a szaktárca vezetõjének, Persányi Miklósnak az elõadását kísérte, aki ismertette a Nemzeti Környezetvédelmi Program fõbb gondolatait és célkitûzéseit.

Lamperth Mónika belügyminiszter

Az immáron ötödik alkalommal megrendezett Magyar Polgármesterek Világtalálkozója kedden a kora délutáni órákban, lapzártánk után ért véget. A második
nap eseményeirõl lapunk jövõ heti számában olvashatnak összeállítást.
(K.)
Fotók: Tatár Attila

Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!
Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.
Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai
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Vásáry Tamás és Tugonyi Henriett a kastélyban

Tavaszi Fesztivál: méltó befejezés
Az idei Gödöllõi Tavaszi Fesztivál csúcspontja és méltó befejezése volt Vásáry Tamás hangversenye a királyi kastély dísztermében. A világhírû zongoramûvész legmeggyõzõbben talán Chopin alkotásait tolmácsolta, visszaadva a lengyel származású zeneszerzõ poézisét.
Beethoven: cisz-moll, ismertebb nevén
Holdfény szonátájának elõadását hatalmas
ovációval fogadta a dísztermet (és annak barokk elõterét is) zsúfolásig megtöltõ közönség. A tapsból kijutott Tunyogi Henriett balettmûvésznek, akinek meg kellett ismételni
a Beethoven szonáta III. tételére elõadott
produkcióját.
Reméljük, még több hasonló, magas hõfokú és színvonalú hangversenynek tapsolhatunk a Gödöllõi Királyi Kastélyban!
dr. Farkas Iván

Tunyogi Henriett

Jiří Menzel: Hát, még mindig nem tudom…

Súlyos dolgokról könnyedén
A valamilyen idegen – nyilván amerikai –
szabvány szerint készülõ, a világot elárasztó
Story magazin prágai változatába készültek
az Oscar-díjas cseh filmrendezõ, Jiøí Menzel
most (is) kötetbe foglalt elmélkedései. Egyrészt kissé megdöbbenhetünk azon – mint
maga a szerzõ beszámolója szerint honfitársai közül is sokan megdöbbentek, mi több,
megbotránkoztak –, hogy a nagy Menzel így
aláadja, egy bulvármagazinba írogat. Másrészt persze ehet a sárga irigység is minket:
míg a mi Storynkban kizárólag arról olvashatunk, hogy X boldog családi-, illetve szerelmi életet él, Y ellenben éppen válik, de
legalábbis szakított, addig a csehek menzeli
gondolatmeneteket követhetnek az õ Storyjukat kinyitva.
Mire is tér ki a világhírû film- és színházi
rendezõ, aki szívesen színészkedik is, rövid
írásaiban? Az éppen aktuális dolgokra, a mi
rendszerváltásunkkal egyidõben náluk is lezajlott rendszerváltás utáni jelenségekre,

visszásságokra.
De elmesél személyes dolgokat,
emlékeit,
legúwww.famakonyv.hu
jabb
élményeit
egyaránt. Aggodalmát fejezi ki a világot elöntõ globalizáció
miatt. Az általános erkölcsi romlásról is van
néhány keresetlen megjegyzése. Egyáltalán:
amolyan cseh közvetlenséggel ömlik belõle
a szó, semmivel kapcsolatban sem tesz lakatot a szájára, valahogy úgy, ahogyan a cseh
sörözõkben bármikor magunk is megtapasztalhatjuk a velünk egy asztalnál ülõk részérõl. Ott nincs elkülönülés, mint a mi vendéglõinkben, az asztaloknál vadidegenek tárják
ki egymásnak a szívük és az eszük, miközben „jestye jedno“ rendelik a söröket egymás után, a pincér pedig szorgalmasan strigulázza az elõttük levõ cetlire, hány korsóval
is fogyasztanak immár. A kiadós eszmecsere
után elköszönnek egymástól az asztaltársak,

A Gödöllői Művésztelep Glasgow-ban

Kultúrák találkozása
Közel százfõnyi közönség gyûlt össze
2004. március 3-án délután 6 órakor a Women at the Gödöllõ Artists' Colony/Nõk a
gödöllõi mûvésztelepen címû kiállítás
megnyitóján Glasgow-ban a School of Art
Mackintosh Galleryben. A kiállítást Bogyay Katalin, a Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója és a glasgow-i
School of Art igazgatója közösen nyitotta
meg. Megjelent a helyi mûvészeti élet sok
jeles képviselõje, a mûvészeti iskola diákjai és sok itt élõ magyar is. Glasgow-ban
jól ismerik a gödöllõi mûvésztelepet, tanítják a mûvészeti iskolában és az egyetemen, az ottani tanárok többször jártak már
a Gödöllõi Városi Múzeumban is kiállítás
látogatás vagy kutatás céljából.
A School of Art híres mûemlék épület,
Charles Rennie Mackintoshnak, az angol
szecesszió legismertebb képviselõjének
tervei alapján épült 1897 és 1909 között.
28 évesen tervezte a mûvész, és ezt tartják
legkiemelkedõbb alkotásának. Az Egyesült Királyság legjobb mûvészeti iskolája
mûködik benne. Igaz, hogy nem szokványos épület, egy korabeli kritikus börtönhöz hasonlította. A gödöllõi mûvésztelep
alkotásai teljesen otthonra leltek a Ma-

ckintosh tervezte épületben. A lépcsõházzal szemben nyert elhelyezést KörösfõiKriesch Aladár Ego sum via, veritas et vita címû nagy méretû festménye, amelyik
fekete színû, mûalkotás számba menõ keretével olyannyira harmóniában volt az
épület belsõ kiképzésével, faragott, sötét
tónusú tetõgerendáival, mintha eleve oda
készítette volna a magyar mûvész. Kultúrák igazi találkozása jött itt létre.
A Mackintoshféle mûvészeti iskolának
mindig
sok látogatója van,
így a gödöllõi kiállítás is sok érdeklõdõre számíthat, s az ott tanuló
diákok is folyamatosan
tanulmányozzák, rajzolják
a kiállított anyagot. 2004. március
14-én a Hír TV a
Hírvilág címû mûsorban,
március
21-én
vasárnap
délután pedig az

Vásáry Tamás

valószínûleg örökre, hiszen a beszélgetéssel
korántsem az volt a céljuk, hogy ismeretségeket, netán barátságokat kössenek, mindössze azzal a jólesõ érzéssel akartak felállni,
hogy: no, megint sokat tanultam.
A jellegzetes cseh kibeszélés, összekacsintás, ami Menzel kötetében is megjelenik,
nagyban megkönnyíti az életüket. Mint most
leírja kerek perec: „ellentétben más nemzetekkel, mi, csehek, a történelem során valahogy mindig meg tudtunk simulékonyan
egyezni a megszállóinkkal“. S végre általa
nem azt kapjuk egy csehtõl: szégyelljétek
magatokat, magyarok, hogy '68-ban – többek között ti is – bevonultatok hozzánk. Hanem: „Összehasonlítottam az ötvenhatos véres magyar forradalmat a Varsói Szerzõdés
hadseregeinek tizenkét évvel késõbbi csehországi bevonulásával.“ S arra a megállapításra jut, hogy az utóbbi smafu volt az elõbbihez képest.
Nagyjában-egészében hasonló a csehekkel a sorsunk évtizedek, mi több, évszázadok
óta. Oroszok, osztrákok jöttek-mentek itt is,
ott is. Most meg megint ugyanazt érjük.
Rendszerváltás, újgazdagok, ilyen-olyan politikusok.
-nád-

MTV 1 sugárzott összefoglalót a Magyar
Magic glasgow-i programjairól, benne a
Nõk a gödöllõi mûvésztelepen címû kiállításról. Március 20-án szombaton a Kossuth Rádióban Szakács Ildikónak a Kézjegy – minden, ami kultúra címû mûsorában Keserü Katalin beszélt a glasgow-i
kiállításról. A Gödöllõi Városi Múzeum
2004. május 18-án a Múzeumi Világnapon
16 órakor tart majd egy bemutatót a glasgow-i programról a kiállítás kurátorainak,
szervezõinek részvételével, dia- és videóvetítéssel, a kiállítás recepciójának bemutatásával.
G. Merva Mária

A Chopin zeneiskola
programajánlata

HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Április 21., szerda 17.30
Tóthné Pataki Anikó növendékeinek
hangversenye (cselló)
Április 22., csütörtök 17.30
Székely Judit növendékeinek hangversenye (furulya)
Április 23., péntek 14.00
Zongoratanárok körzeti találkozója
Április 26., hétfõ 18.00
A zongora tanszak hangversenye
Április 28., szerda 17.30
Buka Enikõ és Kósáné Szabó Beáta
növendékeinek hangversenye
(furulya, oboa, gitár, kamarazene)
Április 29., csütörtök 18.00
Sebestyénné Gerhát Orsolya és Do
Nhu Phuong Hong növendékeinek hangversenye (zongora)
Április 30., péntek 16.30
Kovács Zsolt növendékeinek hangversenye (ütõ)
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Nemzetközi porondon a gödöllői szaktudás

Magyar jelenlét Brnóban
A rendszerváltás óta először vettek
részt magyar mezőgépészek a
Brnóban megrendezett Techargo
Mezőgazdasági Gépek és Berendezések Szakvásárán. A március 28. és
április 1. között megtartott hármas
rendezvényen – ezzel egyidőben zajlott a VETEX Nemzetközi Állatorvosi
és Állattenyésztési, valamint a Silva
Regina Nemzetközi Erdészeti Szakvásár is – a 300 négyzetméteres
magyar standon 6 kiállító mutatta be
gépeit. A gyártók kisebb kapacitású
berendezéseket vonultattak fel, mivel céljuk azon gazdák figyelmének
felhívása volt, akik kis és közepes
gazdaságokat működtetnek. Az FVM
Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének (MGI) vezetői és munkatársai,
mint a mezőgépgyártás kutató támogatói vettek részt a vásáron, ahol
konzultációs lehetőséget biztosítottak az érdeklődőknek.
– Intézetünk alapítása óta támogatja a mezõgépgyártást. A fejlesztés induló fázisaiban és a minõség ellenõrzésben veszünk
részt a korszerû mezõgazdasági gépek elõállításában – nyilatkozta lapunknak dr. Hajdú
József, a MGI tudományos fõigazgató-helyettese. – Az unióhoz való csatlakozás küszöbén rendkívül fontos a nemzetközi kiállításokon, vásárokon való jelenlét, mivel ez
elengedhetetlen a bemutatkozáshoz, a piacszerzéshez. Itt, Brnóban különösen fontos,
hogy megjelenjenek a magyar kiállítók, mivel ez egy igen rangos vásár, a csatlakozó or-

szágokban megrendezettek közül a legfontosabb, az idén 455 kiállító mutatja be termékeit.
– Nagyon sok félelem van a magyar gazdákban az unióhoz való csatlakozás miatt.
Ön hogy látja, mennyire megalapozottak
ezek a félelmek?
– Nézze, én elsõsorban a gépesítési oldalról látom a helyzetet, és ennek tükrében a következõket mondhatom: Az elmúlt esztendõben a magyar mezõgazdaságban 120 milliárd forintot költöttek gépesítésre. Ez azt je-

Felhívás

lenti, hogy a magyar gazdák felkészülnek a versenyre. A minõségi áru elõállításához korszerû gépek kellenek, ezek a beruházások
nagy jelentõséggel bírnak. Amire
fel kell készülniük a magyar gazdáknak az a strukturális átalakulás. Meg vannak azok a termékek,
amelyek versenyképesek tudnak
lenni az EU piacain, de szem elõtt
kell tartanunk, hogy az EU-ban
csak jó minõségû áruval jelenhetünk meg. Úgy látom, a félelmeknek elsõsorban az információk hiánya az oka. Sokkal többet kellene tudniuk a gazdáknak a követelményekrõl és a lehetõségekrõl.
Mivel Európa-szerte a nagy
gazdaságok mûködése jellemzõ,
ezért a gyártók nagy része is az õ
igényeiket igyekszik kielégíteni.

április 23. (péntek) 8 órától 18 óráig
április 24. (szombat) 8 órától 12 óráig

Minden érdeklõdõt hívunk és várunk

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Előadássorozat...

A Hajósban

2004. április 16-án,
pénteken, 18 órára

Harminc éve, 1974 õszén az Alvégen egy

a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Fényi Ottó dísztermébe, ahol

adták át a város negyedik általános isko-

dr. Keszi Kovács László

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

K.J.
Fotók: a szerző

Az Európai
Unióhoz
most csatlakozó ország o k b a n
azonban sok
olyan gazdaság
van,
amelyeknek
nem éri meg
a nagy kapacitású, drága

Meghívó

Értesítem a Tisztelt Szülõket, hogy a tanköteles körú, leendõ elsõ osztályos
gyermekük beíratására a következõ idõpontokban kerül sor:

berendezések megvásárlása. A magyar kiállítók ezt a réteget célozták meg, úgy tûnik,
sikerrel. A magyar stand iránt jelentõs érdeklõdést mutattak a csatlakozó országokból
érkezett látogatók, de megtekintette a cseh
miniszterelnök és a mezõgazdasági miniszter is. A siker nagyrészt annak is köszönhetõ,
hogy a vásár anyagát a Csehország mezõgazdasági igényeinek figyelembe vételével állították össze.
A 26 gödöllõi vállalkozó, valamint a Gépesítési Intézet mezõgépészeinek brnói
programját a Champion Travel Rendezvény
és Utazásszervezõ Iroda bonyolította le. A
gödöllõi cég a brnói vásár magyarországi
képviseletétõl kapott megbízást, hogy a gödöllõi szakemberek számára lehetõvé tegye
a vásáron való részvételt, s biztosítsa a helyszíni szakmai egyeztetések lehetõségét.

néprajzkutató, ny. egyetemi tanár,
Teleki Pál tanítványa majd munkatársa
mondja el Teleki Pállal kapcsolatos emlékeit, közös munkásságuk élményeit.
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

új iskolában szólalt meg a csengõ. Ekkor
láját a Légszesz utcában, a mai Hajós Alfréd Általános Iskolát.
A harmincadik évfordulóra 2004-ben
emlékezünk. Az ünnepségsorozatnak részét képezik azok az elõadások, amelyeket volt diákjaink tartanak. Hiszen az elmúlt harminc évben sok olyan tanítványunk volt, aki mûvész lett, érdekes pá-

A nagyhét programjai

Máriabesnyői kegytemplom
Virágvasárnap
Szentmisék idõpontjai: 8.30, 10.30, 18

Nagypéntek
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 székesegyházba, 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

Húsvétvasárnap és
húsvéthétfő:
Szentmisék idõpontjai: 8.30, 10.30, 18
A szertartásokat a felsõ templomban tartjuk!

Elsõ elõadónk március 5-én Szabó Károly volt, a Frédéric Chopin Zeneiskola

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen
halottunk,
Nézõ Ferenc
temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

tanára. A népzenérõl, népi hangszerekrõl
szóló elõadását nagyon élvezték tanárok,
diákok egyaránt. Nagy élvezettel próbáltuk ki a különbözõ hangszereket, és tanultunk számunkra eddig ismeretlen 1848-as
dalt.
Következõ vendégünk Szili Péter lesz.
„Üveghegyen innen és túl“ címmel Tibet-

20.30-kor: Feltámadási Vigilia

hozni.
Agapé után éjszakai keresztút.

Gyász

lyát választott, komoly karriert futott be.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik mélységes fájdalmunkban osztoznak és részt vettek szeretett családtagunk
temetésén.
A Dugonics család

rõl tart elõadást tanulóinknak. Terveink
szerint több vendégünk is lesz még ebben
a tanévben, akik foglalkozásukkal, kutatásaik eredményeivel ismertetik meg a Hajós iskola mai diákjait.
A.H.
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Az orvos szemével

Gödöllői Szolgálat
A szájüregben
mindig találhatók baktériumok
és fonalgombák
(összefoglaló
néven mikroorganizmusok).
Ezek fõ táplálékukat a szájban levõ ételmaradékokból nyerik. Speciális anyagcseréjük folytán az ételmaradékokból a cukrot savakká tudják erjeszteni. E savak pár perc
alatt megtámadják a fogzománcot, behatolnak, és kalciumot kivonva mésztelenítik azt.
Létrejön a fogzománc felületén az ún. krétafolt, amely a szuvasodás elsõ látható jele,
majd késõbb a folyamat a mélybe hatolva
már pusztítani fogja a dentint, ekkor barnásfeketés elszínezõdést találunk.
Ez utóbbit már csak töméssel gyógyíthatjuk, de amíg csak a felületi folyamat játszódik le (a krétafolt), addig erõs fluoridhatásra
a „visszakristályosodás“, azaz a fog gyógyulása következhet be.
A savas erjedés nyilvánvalóan a lepedék
és ezt követõen a nyál vegyhatását savas

A fogszuvasodás
Kedves Olvasóink!
A következő hetekben rovatunkban
új sorozatot indítunk, amelyben a fogászati megbetegedésekkel ismertetjük meg önöket, és amellyel természetesen célunk, hogy a megelőzésben is segítséget nyújtsunk.

A fogszuvasodás (caries)
keletkezése és gyógyítása
Ismerkedjünk meg a fog felépítésével A fog
összetevõi: a zománc 97 százalék ásványi
anyagot tartalmaz (apatitkristály, kalcium,
foszfor), szervezetünk legkeményebb szövete; a dentin 75 százalék szervetlen ásványi
anyagot, 25 százalékban pedig fehérjét és vizet tartalmaz; a fogbél (más néven pulpa)
ereket és idegeket tartalmazó kötõszövet.

irányba tolja el (a kritikus pont 5,7 ph). Ha
ez a savhatás több százszor megismétlõdik
egy adott ponton, akkor az alatta levõ fogzománc mésztelenné válik és létrejön a krétafolt.
Ha a krétafolt alatti dentint elérik a behatolt baktériumok, ott már könnyen tovább
pusztítják, a fogat, a felette levõ zománc
beszakad, és lyuk keletkezik.
E mikroorganizmusok igen gyorsan szaporodnak, sûrû, nyúlós lepedéket képeznek a
fogakon. Ezt a lepedéket plakknak is nevezzük. Ez napról napra újra képzõdik, még akkor is, ha fogmosással eltávolítjuk.
A plakk az ínybarázdába, a fogak közötti
mélyedésekben és a rágófelület barázdáiban
tud a legjobban megtapadni. A domború fogfelszínekrõl az orca, az ajak és a nyelv mozgásával lemosódik, ezt öntisztulásnak nevezzük. Tehát vannak öntisztuló és tisztátlan felszínek. Természetesen az elõbbit is, de fõleg
ez utóbbiakat kell fogkefénkkel megkeresni.
dr. Makra Csaba

Népszerű dallamok különleges átiratban
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451
Gyógyszertári ügyelet:
április 6-13.: Ezüstkehely, Petõfi
Sándor u. 1/A. Tel.: 416-551
április 13-20.: Medicina, Dózsa
György út 12. Tel.: 410-251.
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).

Recept

Bizet muzsikája a tavasz jegyében
Március 28-án a Tavaszi Fesztivál
keretében
ismét
nagyszabású
hangversenyt adott a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. A teltházas
koncert közönsége a legkedveltebb Bizet-témákat hallhatta, hiszen az Arles-i lány-szvit mellett a
híres Carmen-szvit is felcsendült.
A Carmen-témákat, közöttük a torreádor-dalt azonban most nem a
megszokott szimfonikus hangszerelésben adta elő a zenekar: Rogyion Scsedrin, orosz zeneszerző
a Moszkvai Bolsoj Színház felkérésére 1967-ben készítette el e
Carmen-átiratot. Az egyfelvonásos
balett kísérőzenéje azóta nagy
népszerűségnek örvend, koncerttermi előadása szerte a világon
különleges csemege, hiszen a
komponista a rendhagyóan nagy
vonós-apparátushoz egy ütőegyüttest rendelt.
A táncjáték kíséretéhez olyan hangzást
választott a szerzõ, amely a legjobban tudja pótolni az eredeti operában szereplõ
énekhangokat, és egyben a legjobban
megfelel a balett-koreográfia céljainak.
Az elsõ követelményt a vonósok, a másodikat az ütõhangszerek teljesítik, így
alakult ki a balett-szvit sajátos összeállítású zenekara, amelyben csak vonósok és
ütõhangszerek szerepelnek.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
színpadán így az ütõhangszerek egész tárházát vonultathatta fel a Talamba ütõegyüttes. Az öt debreceni tehetséges fiataltól februárban káprázatos farsangi estet
hallhattunk és láthattunk, melyben a virtuozitást és a professzionalizmust ötvözték
a vidám, teátrális elemekkel. A Carmenszvit elõadásával most a szimfonikus komolyzene oldaláról is megismerhettük
õket. Színvonalas elõadásuk, a szimfonikus zenekarhoz való tökéletes alkalmazkodó-készségük páratlan élményt
nyújtott, melyet a közönség vastapssal és
két ráadás „kikövetelésével“ díjazott.
A Gödöllõi Szimfonikus Zenekart ezen
az estén Horti Gábor vezényelte. Évek óta
tartó áldozatos karmesteri munkájának
köszönhetõen a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004. január 1-jétõl hivatásos önkormányzati zenekarnak ismerte el az együttest. Ez a szakmai megtiszteltetés különösen megbecsülendõ, hi-

szen a támogatotti körben helyet kapott 16
zenekar fenntartója között Gödöllõ városa
az egyetlen, amely nem megyeszékhely.
Vendégkarmesterként rendszeresen vezénylem a zenekart, így az egy évtizede
tartó szüntelen fejlõdésnek közvetlenül is

tanúja voltam.
E tavaszi koncert méltó nyitánya volt a
zenekar új korszakának. Szeretettel gratulálok!
Gál Tamás

Sárgarépa és zellerkrémleves
Hozzávalók:
2 dkg margarin, 1 fej vöröshagyma, 2
gerezd fokhagyma, 4 db közepes sárgaré-

Meghívó

pa, 1 kisebb fej zeller, 1 csipet kakukkfû,
késhegynyi õrölt fehérbors, 2-3 db babérlevél, csipet só, 2-3 dl tej

A Cavaletta Mûvészeti Egyesület „Ad Hoc Színháza“ bemutatja
Csiky Gergely: Kaviár címû három felvonásos bohózatát.

Egy lábasba tegyünk margarint és fonynyasszunk meg benne az összevágott
vöröshagymát és fokhagymát. Tegyük

Szereplõk:
Barlangi Achilles, Dunagõzhajózási kapitány: Farkas Balázs
Brigitta, nagykorú kisasszony: Balikó Csilla
Mártha, nagykorú kisasszony: Molnár Róza
Miranda, nagykorú kisasszony: Wolf Krisztina
Mariska, ezeknek unokahúga: Gombosné Székely Andrea
Poroszkay Tivadar, gyógyszerész: Falk László
Czili, neje: Szarka Judit
Beregi Oszkár: Péli Sándor
Lilly, volt léghajósnõ: Csizmadiáné Bíró Ildikó
Maszlaghy, gyógyszerész-segéd: Hatolkai Szaniszló
Petykó, fõszakács: Pánker László
Omor, alorvos: Mácsai Tamás
Zúghy, ügyvéd: Bárdy Péter
Eduárd, matróz: Lõrincz József
Erõs Péter, matróz: Hajnal Attila
Pisztráng, matrózgyerek: Farkas József
Róza, szobaleány: Pávics Krisztina
Vendéglõs: Gombos Viktor
Szakácsné: Dudás Erzsébet
Pinczér: Szabó Gáspár
Jelmez és kellék: Balikó Csilla, Horváth Zsófia, Szabadi Margit
Színpadmester: Szabó Gáspár
Fény és hang: Seres Imre, Ráduly István
Zene: Rehorovszky Gábor
Rendezte: Márton Danku István
Idõpont: 2004. április 18. és 19., 18 óra
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Belépõk: felnõtt: 800 Ft, nyugdíjas és diák: 600 Ft
Jegyek a gödöllõi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ jegypénztárában
válthatók. Cím: 2100 Gödöllõ, Szabadság út 6. tel.: 514-130.

hozzá a felkarikázott sárgarépát és az
összevágott zellergumót is. Pároljuk pár
percig, majd hozzáadjuk a fûszereket és
felengedjük két dl vízzel és két dl tejjel.
Ha a zöldségek megpuhultak, vegyük ki a
babérlevelet, és kézi mixerrel pürésítsük.
Ha túl sûrû, akkor ízlés szerint a tejjel
vagy/és vízzel higítsuk tovább. Tálaláskor
egy pár csepp citrommal tegyük még
pikánsabbá.

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18
órától.
Benne: beszámoló a
Magyar Polgármesterek V.
Világtalálkozójáról
Összefoglaló a Magyar
Olimpiai Akadémia Gödöllõn
rendezett ülésérõl
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HEROSZ, VÜSZI

Lomtalanítás

Vigyél haza!
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 alapítványunk mûködtetéséhez fogjuk felhasználni. Egy sms
küldésével Ön 375 Ft-tal járul hozzá a Herman
Ottó Állat- és Természetvédõ Egyesület
mûködéséhez. Az SMS-adományokat kizárólag a Westel hálózatán 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.

Örökbe fogadható állatok:
3 éves herélt, perzsa kandúr (képen)
1,5 éves németjuhász keverék kan
1 éves magyar vizsla kan (képen)
2 éves barnásfekete, keverék szuka
3 éves fekete, keverék szuka
2 éves zsemle színû keverék kan
10 hónapos barnásfekete keverék kan
(képen)

Állati dolgok

A lakótelepeken a lomtalanítás folyamatos, ezért külön gyûjtési idõpontokat nem hirdetünk
meg. Az új tömörítõlapos gyûjtõjármûvek alkalmasak arra, hogy az 1100 literes konténerek
mellé kitett darabos hulladékot, berendezési
tárgyakat is felszedjék, ezért kérjük a lakosságot, hogy a lakótelepi lakásokban feleslegessé
vált tárgyakat, lomokat a lomtalanítási akciótól
függetlenül, azok keletkezésének pillanatában
rakják ki az állandó konténerek mellé, de úgy,
hogy az sem a gyalogos-, sem a jármûforgalmat ne zavarja.
április 19., hétfõ
Kossuth L. u. (Petõfi tér közelében)
Kossuth L. u. (Dózsa Gy. u. közelében)
Kossuth L. u. 42. sz. elé
Kõrösfõi K. A. u. 18. sz. elé
Kõrösfõi K. A. u. 32. sz. elé
Kõrösfõi K. A. u. - Táncsics M. u. sarok
Városmajor u. - Dózsa Gy. u. sarok
Városmajor u. - Szent Imre u. sarok
Széchenyi u. Balassi B. u. sarok
április 21., szerda
Széchenyi u. - Semmelweis u. sarok
Széchenyi u. - Mikszáth K. u. sarok
Széchenyi u. - Kandó K. u. sarok
Széchenyi u.- Móricz Zs. u. sarok
Dózsa Gy. u. 60. sz. elé
Dózsa Gy. u. (temetõvel szemben)
Erkel F. u. - Szent Imre u. sarok
Balassi B. u. 26. sz. elé
Semmelweis u. - Erkel u. sarok

A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Gödöllõi Kirendeltsége és a Gödöllõi
Rendõrkapitányság
Balesetmegelõzési
Bizottsága közlekedésbiztonsági napot
tart.
A közlekedésbiztonsági nap 2004.
április 24-én, reggel 7 órától, délután 14
óráig kerül megrendezésre.
Az átvizsgálás helye: Vizsgálóállomás
Gödöllõ, Haraszti u. 2/a.
A gépjármûvek átvizsgálása díjtalan.
Ezen a napon lehetõség nyílik azon
gépjármûvek mûszaki érvényességi idejének meghosszabbítására is, amelyek a
vizsgálaton megfelelnek a jogszabály elõírásainak, ha azt a jármû tulajdonosa, vagy
meghatalmazottja kéri.
Ebben az esetben a mûszaki vizsgadíjat
és az érvényesítõ címke díjat be kell fizetni.
Az átvizsgáláson kisebb beállításokat
(fényszóró, füstgázemisszió) a felügyelet
dolgozói elvégzik.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a 28/420696, vagy a 28/410-048-as telefonszámokon.

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Idősödő kutya és macska (5.) Utak, táblák
Az évek múlásával – ahogyan az embert
sem –, a macskákat és a kutyákat sem kerülik el az öregedéssel járó viselkedési
problémák, ami jelentõsen megzavarhatja
az ember és állat közti kapcsolatot.
Akárcsak az idõs emberek, az állatok is
feledékennyé, zavarttá, szorongóvá vagy
bizonytalanná válhatnak. Mindez az agy
öregedésével függ össze. Az agysejtek
öregedésének két formája van: normális
és patológiás agysejt-öregedés.
A normális agysejt-öregedés mindennapos jelenség, amely az idõsödõ kutyák és
macskák mintegy tíz százalékánál fordul
elõ. Az erre utaló jelek a játékkedv csökkenése, álmatlanság, az új képességek elsajátítására való képtelenség, valamint a
korábban szervezett képességek elvesztése. Az egyik legáltalánosabb jelenség a
szobatisztaság elveszítése.
A patologikus agysejt-öregedés tünetei
például a megváltozott alvásrend, a zavarodottság, a tájékozódó képesség elvesztése, az ok nélküli ugatás.
Ma már tudjuk, hogy bizonyos gyógyszerekkel és viselkedésfejlesztõ gyakorlatokkal (például keresési játékokkal) lassíthatjuk az agy öregedésének folyamatát.

Közlekedésbiztonsági nap

Minél elõbb vesszük észre az erre utaló
jeleket, minél korábban fogunk hozzá a
kezeléshez, annál jobb eredményt érhetünk el.
A tapasztalatok szerint az idõs kedvenceinknél gyakoriak az emésztési zavarok,
például székrekedés, hasmenés. Ezek a tünetek nehezítik az állat számára a bevitt
táplálék megemésztését, ami súlyvesztéshez vezethet. Egy jól megválasztott, az
állat korához és erõnlétéhez igazított diéta
fontos az emésztési rendszer javításához
és egyensúlyban tartásához. A könnyen
emészthetõ (szenior) táplálék megkönnyíti a fontos tápanyagok felvételét.
Öregedõ kutyák gyakran szenvednek
vizeletvesztéstõl, más néven inkontinenciától. A kutya ilyenkor öntudatlanul
csepegtet, elsõsorban alvás, illetve felállás közben. Leggyakrabban ivartalanított
szukáknál fordul elõ. Az inkontinencia
több fajtája is biztonságosan és
hatékonyan kezelhetõ. A gyógyszerek
segítenek a hólyagizmok és a húgycsõ
megerõsítésében.
dr. Varga Ferenc
(KoVaVet Bt.)

A rendezvények (polgármesteri világtalálkozó, országos futóverseny) után elvégezzük az
emelvények bontását, szállítását, az épületek,
területek eredeti funkciójának visszaállítását.
A város belsõ területein folytatódik a tél nyomainak eltüntetése, a hulladék és a gallyak öszszegyûjtése és elszállítása, az útszegélyek mellõli sárfelszedés. Április elsejétõl a VÜSZI Khthoz tartozik a Dózsa György úti temetõ üzemeltetése. Elõször a temetõ kitakarítását, a tél
folyamán felgyülemlett nyesedék, ágak és más
hulladék elszállítását végezzük el.
Elkészítettük a szikkasztó árkot a József Attila utcában, folytattuk a földutak gréderezését és
a stabilizált utak javítását, aszfaltos kátyúzást a
Széchenyi utcában végeztünk. Nagy figyelmet
fordítunk az útjavításra a Podmaniczky utcában
is, mivel az év folyamán sor kerül a Thököly

utca
teljes
rekonstrukciójára és ennek
ideje
alatt
várhatóan
megnövekszik a Podmaniczky utca forgalma.
A következõ héten már sor kerül fák és cserjék
ültetésére; elsõként a Petõfi Sándor utcában.
Megkezdjük a máriabesnyõi temetõhöz vezetõ út kiépítését kõ alapú, mart aszfaltos úttá és
elkészítjük a szikkasztó árkot. Folytatódik az
egyetemi strand nagymedencéjének felújítása
és lakatosmûhelyünk végzi a forgalomtechnikai eszközök – oszlopok, táblák – karbantartását, helyreállítását, pótlását a város területén.
VÜSZI Kht.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy április
12-én, húsvét hétfõn a szemétszállítás szünetel. A szállítást 13-án, kedden elvégezzük;
kérjük, ekkor tegyék ki a hulladékot!
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a
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 10., szombat, 8-tól 10-ig, Kazinczy körúti rendelõ
Április 17., szombat, 8-tól 10-ig, Présház
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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Ecce Iuventus – íme az ifjúság

„Őrzöm az övcsatomat“
A hét végén emlékeztünk meg Magyarország legendás főcserkésze,
Teleki Pál halálának évfordulójáról.
Hetvenegy évvel ezelőtt, 1933-ban ő
is itt volt a Jamboree-n, s bár szép
lassan a ködös múltba vész alakja (s
van, aki tudatosan ki akarja törölni a
történelmi emlékezetből), Gödöllő
emlékezni fog rá. Még akkor is, ha
egyre fogy is azoknak a száma, akik
ismerték, vagy látták élőben a két
világháború közötti időszak egyik
legkiemelkedőbb államférfiját. Kovács Sándor bácsi városunkban az
utolsó élő személy, aki mint cserkész, ott volt a Jamboree-n.
– Hogyan vált cserkésszé Sándor bácsi?
– Mikor elértem a tizenharmadik életévemet, mert ugye 1918-ban születtem, akkor
beléptem a gödöllõi 943-as Ráday Pál cserkészcsapatba, amelynek a fenntartója az
egyház volt. Abba az idõben három cserkészcsapat mûködött, a 802-es a római katolikus egyházé, a 44-es pedig a premontrei
gimnáziumé volt. 1931-ben léptem be, akkor
a csapat Szigligeten táborozott, oda még
nem vittek el, mert új voltam, de azután öt
évig mindig mentem, összesen öt nagy táborban vettem részt. 32-ben volt a próbatábor a babati erdõben, 33-ban a Jamboree,
ugye, és így tovább. Elég szegények voltunk, de én nagyon jó tanuló voltam, és a
szüleim ezzel próbálták dotálni az eredményeimet. Utána 1937 elején Esztergomba
kerültem, így abbamaradt a cserkészet, aztán
jött a behívó, menni kellett a frontra, aztán
fogságba kerültem még négy évig, úgyhogy
a cserkész fölszerelésembõl csak egy övcsat
maradt, de ez az elsõ csatom, már hetvenegy
éves.
– Mennyiben volt más akkor a cserkészet?
– Abban az idõben a fiatalság nem úgy
volt, mint a mai világban, mert most vannak
szórakozóhelyek jobbra-balra, akkor pedig
nem nagyon volt. Mehetett az ember moziba, kocsmába, vagy cserkészkedni. Mi ide
jártunk, nekünk csak ez volt, részben szóra-

Megkérdeztük
Megy-e locsolkodni húsvét
hétfőn?
Prof. dr. Körösvölgyi László, a Kastély
Kht. ügyvezetõ igazgatója:
– El kell árulnom,
én soha nem szoktam
locsolkodni,
mivel
gyermekkoromban nagyon rossz tapasztalatokat szereztem e téren. Nem egyeztethetõ össze az elveimmel. Már akkor is nagyon megalázónak
tartottam, hogy leitatták a gyermekeket és
pénzt adtak nekik a locsolásért. Családomban a mai napig hímes tojást kapnak a
fiúk, ha locsolnak. Fontosnak tartom,
hogy megtanulják: nemcsak a pénznek
van értéke, hanem a hagyományoknak is.

kozás, részben hasznos dolgok tanulásával
telt az idõ, például máig is eltudom mondani
a morsének az össze jelét, pedig már jó régen
tanultam.
– A Jamboree volt a legemlékezetesebb…
– Elõtte egy évvel volt a próbatábor, itt begyakoroltuk az ellátást, a zászlófelvonást, és
a többi. Én a Jamboree-n a tizedik altáborban
voltam, a mi csapatunk, sajnos, eléggé el
volt foglalva, tekintettel arra, hogy a házigazda csapatnak volt a feladata az ellátás.
Így elég keveset láttam, mert vagy vételezés
volt, vagy fõzés. Én csak közkatonája voltam a cserkészetnek, segéd õrsvezetõi rangban, máig is az vagyok. Egy kis akácosban
volt a konyha, mellettünk a sziámiak voltak,
még ma is emlékszem a ruhájukra, a cserkészkalapjuknak a fél karimája föl volt
tûzve. Voltak még görögök, talán hinduk is,
tevével. Akkor láttunk elõször tevét, meg
fekete bõrû embert, nagyon furcsa volt. Németek már csak titokban, illegálisan voltak,
mivel akkor indult Németországban a Hitlerjugend és betiltották a cserkészetet, ha jól tudom.
– Milyen közös megmozdulások voltak?
– Minden nap másik altábor adta a programot. Este volt a tábortûz, akkor voltak játékok. A táborozók a világ minden részérõl
jöttek, és itt bemutatták a kultúrájukat, táncokat, dalokat. Láttam még a világ fõcserkészt, Baden Powellt, aki eléggé magas, sörtebajuszú ember volt, meg ugye ott volt mellette a magyar fõcserkésznek, Teleki Pálnak
a sátra. Õk ketten irányították a tábort. Az
Erzsébet-parkban, a szikla mögött laktak,
még vízvezetéket is vezettünk oda a kálvária
alatti kútból. Az akkori csapatnak a parancsnoka, dr. Szabó Aladár is sokat szervezett,
fogadta a küldöttségeket, nagyon elfoglalt
volt, a tábor ideje alatt Nagy János kántortanító volt a parancsnokunk. Mikor hazatértem
a fogságból, már mûködött az úttörõség is,
aztán a cserkészetet be is tiltották. Szép emlékek kötnek a cserkészethez, kár, hogy már
csak én vagyok az egyetlen élõ, aki ott volt
gödöllõi cserkészként a Jamboree-n.
dzsolya&divizs

Hadházi
László,
nyugalmazott tengerész:
– Már tíz tizenöt éve
nem járok locsolkodni,
csak a házisárkányt locsolom meg, illetve a
szûk családot, a menyeimet, kisunokáimat. Régen négyen-öten
összefogtunk fiúk, és együtt mentünk. Általában piros tojást kaptunk, amit a lányok
saját maguk, kézzel festettek, és persze nem
maradt el a jó vendéglátás sem: elõkerült a
bor és házipálinka is.
Halász Levente, önkormányzati képviselõ:
– Kizárólag a szûk család hölgy tagjait szoktam
meglocsolni. Már a családom férfi tagjai sem tartják ezt a hagyományt. Talán azért alakult így, mert a lányok és asszonyok egyre inkább tehernek és nem kedves
gesztusnak veszik a locsolkodást.
Összeállította: B.J.
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Juhász Gy.: Az utolsó vacsora
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A 11. szám rejtvényének megfejtése:
Zsendülni kezd a zsenge határ / Erõre kap
a gyönge bogár / Szelídülnek az ordas
szelek / Barkákat hány a bokros berek
A Trafo Club belépõjét nyerték:
Kovács Tamás, Surin u. 2.; Veres Tibor, Szt.

János u. 9.; Szõke Balázs, Ifjúság u. 22.; Knide
Kálmán, Erzsébet királnyé krt. 9.
A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték:
Vincze Gézáné, Küttel-tanya; Polyák
Tamásné, Éva u. 5.

PARLAMENTI LÁTOGATÁS
Továbbra is sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, akik
idegenvezetéssel egybekötve a Parlamentet
szeretnék meglátogatni.
A látogatás magyar állampolgárok számára ingyenes!
További felvilágosítás és egyéb információk: Márvány Miklós 20/388-9011
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ÁLLÁS
* Anyagbeszerzőt "B", "C" és "E" kategóriás jogosítvánnyal, érettségivel felveszünk. Tel.: 30/245-74-89.
* Kárpitost felveszünk. Tel.: 30/245-7813.

502, 20/9714-145.
* Kerítésépítéshez, kertgondozáshoz, ház körüli munkához megbízható munkaerőt rendszeres munkára keresek. Tel.: 30/9494168.

* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett, 23-35 év közötti felszolgálók jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* ANGOL, OLASZ, SPANYOL nyelvtanárokat keresünk.Érdekes szakmai munka, ingyenes szakmai továbbképzések, kiemelt
fizetés.I.LI.Nyelviskola, Tel: 511-366, 20/9390-797.
* Gödöllőn üzemelő étterembe szakképzett konyhalány jelentkezését
várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* Ingatlanbank Országos Ingatlanközvetítő franchise rendszer keres
talpraesett, ambiciózus brókereket, Gödöllő és környéki munkahelyre. Kötetlen munkaidő, 70% jutalék, előrelépési lehetőség. Várjuk
önéletrajzát az alábbi elérhetőségekre: Levélcím: 2100 Gödöllő
Dózsa Gy. u. 33. e-mail: godollo@ingatlanbank.hu.
* Autóvillamossági szerelőt, karosszéria lakatost felveszünk. Tel.:
30/245-7813.

* Gödöllői Fürdőszoba Szaküzletünkbe férfi munkatársakat
keresünk: "C" kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőt;
raktári dolgozót 45 éves korig. Tel.: 422-423 vagy 514-910.
INGATLAN

* Szakmai gyakorlattal Kávéházba csinos felszolgáló lányt keresünk.
Tel.: 30/9999-495.
* Gödöllőn üzemelő étterembe árubeszerző és egyben raktáros jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 913-8769.
* BT felvesz szobafestőket 35 éves korig Gödöllőről és környékéről.
Azonnali kezdés! Alkoholisták kíméljenek! Tel.: (20) 435-9650.
* Óvodapedagógus délelőttönként gyermekfelügyeletet és/vagy
egyéb háztartásbeli munkát vállal családoknál. Tel.: 20/528-1393.
* Most nyíló pizzéria-sörözőbe pultos lányt felveszünk. Tel.: (70)
270-2400.
* 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.
* Kezdő ambíciózus könyvelő kereskedelmi végzettséggel számlázási, könyelés-előkészítői munkát vállal intézménynél,
könyvelőirodában, kereskedelemben. Tel: (30) 418-6602.
* Férfi és női csomagoló dolgozókat felveszünk azonnali kezdéssel.
SIEBERZ Kft. 2100 Gödöllő, Jázmin u. 1. Tel.: 410-800.
* Házvezetőnőt keresek. Tel.: 30/667-3111.
* Gödöllői söröző szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező pultost
keres. Tel.: 20/342-9412.
* Gödöllői pizzériába tapasztalattal rendelkező konyhalányt
keresünk. Tel.: 20/338-7225.
* Isaszegi műhelyembe önállóan dolgozni tudó karosszérialakatost
felveszek. Tel.: 20/9355-032.
* Áruszállításhoz, bolti segítséghez kollégát keresünk. Teltétel: "B"
kat. jogosítvány. Előny: kereskedelmi gyakorlat. Tel.: 20/3454-387.
* Kistarcsai üzletembe vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrászt
sürgősen felveszek. Tel.: 30/438-6095.
* Avon! Regisztráltassa magát díjmentesen! 15-30 %-os katalógus
árkedvezmény + ajándéktermékek. Tel.: 20/970-9922 - sms-ben is.
* Megbízható, referenciával rendelkező, 40 éves, óvónői végzettségű
nő gyermekfelügyeletet, takarítást vállal. Tel.: 30/627-2023.
* Gödöllői telephelyre kisgépszerelői munkakörbe autószerelői
végzettséggel férfi kollégát keresünk kiemelt bérezéssel. "B"
kategóriás jogosítvány szükséges. Tel.: 20/9417-637.
* Gödöllői telephelyre közepes fizikai munkára kertépítő
munkakörbe férfi kollégát keresünk. Tel.: 20/9417-637.
* Figyelem! Új munkalehetőség egy európai hálózattal és 25 éves
üzleti tapasztalattal rendelkező vállalatnál. Üzletkötőket és területi
képviselőket keresünk országos hálózatunk bővítéséhez. Tel
(munkanapokon).: 527-595 vagy 20/447-0628.
* Fóton üzemelő Sport vendéglő pultos hölgyet keres. Tel.: 30/2557973.
* Dolgozni akaró munkatársakat keresek. 6 hónap után akár nettó
200 ezer Ft/hó jövedelem. Tel.: 70/312-8557.
* Máriabesnyői Lakópark tervezéséhez építéstervezőt és szerkesztőt
keresünk főállásba, esetleg távmunka végzéssel. Feladat: családi és
társasházak, szálloda, étterem tervezés és szerkesztés. Információ a
www.mariabesnyo.hu honlapon. Érd.: Esztergály Előd, 526-505,

* 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, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30) 9509-396.
* Gödöllő Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali+ 4 szobás, 2 fürdőszobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs+ szerelőakna. Ipari áram.
Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* 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 Erzsébet körúton téglalakás magasföldszinti, 53m2-es, 1
+ 2 félszobás, saját pincével, jó állapotban eladó 15.000.000 Ft-os
irányáron. Szűcs László www.telekvadasz.hu.
* Gödöllő, Ottlik Géza utcában egyedi panorámás, összközműves,
1200 m2-es építési telek eladó 14.9 mio-s irányáron. Zsiga Balázs
0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* Szadán 1500m2 (416 nöl)-es építési telek 30% beépíthetőséggel,
gyönyörű fenyveserdő közeléban, 36 méteres utcafronttal, első osztályú csendes helyen, 7.200.000 Ft-os vételáron eladó! Zsiga
Balázs 0630-445-8740, www.telekvadasz.hu.
* Keresek eladó 1.5 szobás, vagy 2 szobás lakást Gödöllő központjában Erzsébet krt., Egyetem tér, Palotakert, Kossuth Lajos utca,
Remsely krt. János utca előny! Lehet panel, vagy téglalakás egyaránt! Gelle Nikoletta 0630-919-5960.
* Eladó Gödöllőn a Csanakban 60 nm-es, 2 szoba - étkezős családi
ház különálló garázzsal, 902 nm-es telekkel. Iá: 20,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Isaszegi úton 120 nm-es, 3 szobás családi ház
500 nöl-es telekkel + ugyanazon a telken egy külön bejáratú
összkomfortos lakóépülettel. Iá: 23 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-87
* Eladó Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, 3 szobás +
nappali, 2 fürdőszobás családi ház, aknás garázzsal, 550 nm-es
telekkel. Iá: 28 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 150 nm-es, kétszintes, nappali + 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal, 870 nm-es telekkel. Iá:
31 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Tel: 28-514-990
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 Gödöllő központjában egy II. ill. egy III. emeleti, 57 nm-es, 2
szobás, igényes belső kialakítású, felújított, erkélyes lakás. Iá: 12,5
ill. 12,7 mF. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 48 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított, modern belső kialakítású, erkélyes lakás, saját pincével és
tárolóval. Iá: 12,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon, üdülő övezetben 910 nm-es,
panorámás építési telek. Víz, villany, gáz az utcában. Iá: 7,8 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
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 Isaszegen új építésű, 64 + 78 nm alapterületű, kétszintes,
kétgenerációs, külön bejáratú családi ház 790 nm-es 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 0620/9194870
* Eladó Szilasligeten 130 nm-es, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás,
galériás, színvonalas belső kialakítású kétszintes családi ház télikerttel, szuterénnel, beépíthető tetőtérrel, 320 nöl-es, két utcára
nyíló parkosított telekkel. Iá: 45 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Kerepes központi részén 680 nm-es építési telek, rajta 110
nm-es családi ház (+ garázs, terasz) alapjával, tervrajzzal, érvényes
építési engedéllyel. Iá: 8,5 mFt Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő - Máriabesnyőn 360 m2-es, saroktelken 1991-ben épült,
2000-ben felújított 105 m2-es, 3 szoba + nappalis, padlófűtéses,
tetőtérbeépítéses sorházi lakás parkosított telekkel eladó. Irányár:
21 mFt. Tel.: 06-28-412-475; 06-20-203-7323 munkaidőben
* Gödöllő - Kertvárosban 1990-ben épült 150 m2-es, 4 szoba + nappalis családi ház 756 m2-es telken eladó. Irányár: 31 mFt. Tel.: 0628-412-475; 06-20-203-7323 munkaidőben
* János utcában III. emeleti, 50 m2-es, 1+2 félszobás, francia erkélyes, gázfűtéses, felújított öröklakás eladó.Irányár: 11,2 mFt. Tel.:
06-20-203-7323; 06-28-412-475 munkaidőben
* Erzsébet királyné krt-on, IV. emeleti, 64 m2-es, 1+2 félszobás
felújított (nyílászáró, és vezeték csere is) panellakás eladó. Tel.: 0628-412-475; 06-20-203-7323 munkaidőben
* Gödöllőn, Harasztban 120 m2-es, 3 szobás ikerházfél pincével,
480 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 18
munkaidőben

mFt.Tel.:

06-20-203-7323;

06-28-412-475

* Gödöllő Antalhegyi úton 560m2-es lejtős telken 65 m2-es kétszobás 2003-ban részben felújított családi ház eladó. Irányár:
16.5mFt. Tel.: 06-20-203-73-23, 06-28-412-475 munkaidőben
* Gödöllő-Antalhegyen 600 m2- 20x30 méteres panorámás üdülő
telek (15% beépíthető) eladó. Irányár: 6 mFt. Tel: 06-28-412-475;
06-20-203-7323 munkaidőben
* Kazinczy krt-on III.emeleti, 52 m2-es, 2 szobás 2003-ban felújított
öröklakás eladó.
Irányár:12,7 mFt. Tel: 06-20-203-7323; 06-28-412-475
munkaidőben
* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt.
3.
tel/fax:
28/421-002,
20/531-4333,
E-mail:
magyartolgy@mail.digitel2002.hu
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, kellemes környezetben, 878 m2

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!

Kereskedelmi hirdetés felvétele

70/3817-694

-Légszesz u-ban 210 nöl õsfás telken 70 m2-es családi
ház + 42 m2 szuterén garázzsal 25 MFt.
-Hév állomáshoz közel, 1851 m2 telken 120 m2-es,
egyszintes, 1972-ben épült családi ház 24,5 MFt.
-Köztársaság út központhoz közelebbi részén új
építésû társasházban, 58m2-es üzlethelyiség, öltözõ,
zuhanyzó raktár, utcai bejárattal parkolókkal kulcsrakészen 17,5 MFt.
-Podmaniczky u-ban 1357 m2 telken 124 m2 családi
ház, 124 m2 szuterénnel, beépíthetõ tetõtérrel 27,5 MFt.
-Haraszti részen sorházi 120 m2-es, nappali + 3
szobás lakóház, garázzsal 25 MFt.
-Szadán 436 nöl panorámás parkerdõ melletti telken,
2 db új építésû, nappali + 4 szobás családi ház garázzsal 30,5 MFt/db.
-Szadán új építésû panorámás, 122 m2-es
családi ház, 122 m2 szuterénnel, dupla garázzsal, beépíthetõ tetõtérrel 27 MFt.
-Kazinczy krt-on 56 m2 erkélyes parkettás
konvektoros lakás 12,5 MFt.
-Zsámbokon 200nöl telken 2 szobás lakóház
konvektoros fûtéssel 8,5MFt.
-Tóalmáson 150nöl telken nappali + 3szobás
2003-ban épült ház 10,5MFt.

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

közművesített telken, 160 m2 lakóterületű, három szintes, öt
szobás, három garázsos, igényes kertes ház eladó. Irányár: 36 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* 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, 20/5314333
* VALKÓN, 2400 nm-es panorámás telken lévő, felújításra szoruló,
három szobás családi ház, gazdasági épületekkel, idilli környezetben
eladó. Irányár: 14 millió Ft. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm, megosztható,
panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két utcára nyíló,
5682 m2 szántó művelési ágú terület eladó. Irányár: 11 millió Ft
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben, két szobás, második emeleti, külön
vízórás, dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás eladó. Irányár: 13,3 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, ötödik emeleti, másfél szobás, igényesen
felújított lakás, kastélyra nyíló panorámával, eladó. Irányár: 10,9
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Rózsa utcában, 709 m2 közművesített telken, két
lakóépületes kertes ház (120 m2 lakóterületű, tetőteres, garázsos;
és 70 m2 régi építésű, felújított). Irányár: 31 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán), 1420 nm-es
zártkerti üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal, faházzal, ásott kúttal,
teljes közművel, műút mellett eladó. Irányár: 8 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* VERESEGYHÁZON, újonnan épült lakóparkban lévő kétszintes
sorház, 90 nm lakóterületű, egyszobás + három félszobás, erkélyes,
garázsos eladó. Irányár: 21,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/510-225, 20/531-4333
* MOGYORÓDON panorámás saroktelken 130 nm-es, háromszintes
családiház, 80 nm-es kétszintes melléképülettel, (vállalkozásra alkalmas) eladó. Irányár: 30 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN az Alsó-parkhoz közeli, régi építésű társasházban 65
nm-es galériás, hangulatos lakás hitel átvállalással eladó, vagy
kisebb lakásra cserélhető. Irányár: 13,6 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* Isaszegen 2 lakásos családi házban 120nm-es lakás, 300nöl-es
telken eladó. Mellette 80nm-es különálló üzlethelyiség, teljes berendezéssel eladó. A kettő együtt esedékes. Iár: 24MFt. Tel.: 30/4948-
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518, 30/9120-252.
* Isaszegen eladó 522 nm telken 75 nm alapterületű családi ház.
Konyha+étkező, nappali, szoba, fürdőszoba tetőtér kialakításra vár.
Víz-villany van, csatorna-gáz az utcában. Iá: 16,5 mFt. Tel: (30) 5393162.
* Fenyvesen 2001-ben épült 80 négyzetméteres, 3 szobás családi
ház, pincével, dupla garázzsal 670 négyzetméteres parkosított
telken eladó. Irányár: 24 M Ft. Tel: 06/70-283-1373.
* Gödöllőn 730 nm-es, parkosított telken eladó 110 nm-es 3 szobás
+ nagykonyhás külön bejáratú irodahelyiséggel + garázs + kamrakazán + 4 nm-es kismedencés családi ház. iá.: 21 millió Ft. Tel.:
20/800-7204 vagy 20/392-1062.
* 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.
* Csanakban (teljesen közművesített terület) 1000 nm építési telek
eladó. Tel.: 20/915-6351.
* Gödöllő központjában 57 nm-es kétszobás panorámás, erkélyes
lakás eladó. Iá: 10,9 mFt. Tel: (20) 955-9088.
* Az incsői lakóparkban 62 nm-es, 2 szobás, I. emeleti lakás 12 millió forint + OTP átvállalással eladó. Tel.: 20/9250-029.
* Szilasligeten eladó 145 nöl-es parkosított telken 98 nm-es kétszintes lakrészen 3 szoba + 2 fürdőszoba + étkező + nappali + a ház
alatt garázs. Iá.: 23 millió Ft. Tel.: 70/226-1749 vagy 20/5980940.
* 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.
* 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 összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Melléképület: garázs, tárolók. Kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást
beszámítok. Tel: (20) 476-8647.
* Gödöllőn, I. emeleti, 1 szobás, felújított, gázkonvektoros, egyedi
vízórás, redőnyös lakás téglaépületben 2004 őszi költözéssel eladó.
Tel.: (30) 474-4039.
* Gödölőn, a Szőlő utcában magasföldszinti, 69 nm-es öröklakás
eladó, nyár végi kiköltözéssel. Iá.: 218 ezer Ft/nm. Tel: 20/9463409 (11-18 óra között).
* Gödöllőn kedvező fekvésű, panorámás építési telek eladó a Csalogány utcában. Tel.: 70/279-8986.
* Máriabesnyőn belterületű, üdülő övezetben, Örök panorámával, teljes Gödöllő látképpel, tégla építésű nyaraló eladó. Tel: (20) 5570041; (30) 9778-426.
* Gödöllőn Kazinczy krt-on III emeleti, 52 nm-es 2 szobás lakás
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eladó. Tel: (30) 388-9515; (30) 442-6693.
* Eladó Vácszentlászlón 3 szobás, fürdőszobás kertes családi ház.
Iá: 8,5 mFt. Tel: 485-538 vagy (20) 526-4813.
* Eladó Vácszentlászlón 3 szobás, fürdőszobás kertes családi ház.
Iá: 8,5 mFt. Tel: 485-538 vagy (20) 526-4813.
* Gödöllőn, palotakerti 4 emeletes, jól működő társasházban 66 nmes, 2 szobás, erkélyes lakásomat 1 szobás lakásra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.: 30/340-0854 vagy 423-702.
* 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.
* Gödöllőn a Kör utcában 69 nm-es lakás eladó. Tel.: 30/525-9007.
* Palota-kerti 1 és 2 fél szobás, parkra néző lakás, szép kilátással
11,9 mFt-ért eladó. Tel: (20) 5565-397.
* 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 központhoz közel 100 nm-es 2,5 szobás ház 200 nöl
telekkel, garázzsal eladó. Tel: (30) 353-7433 16 óra után. Iá: 22
mFt.
* Gödöllői Palotakerti VII/em. 57 nm két szoba összkomfortos lakásunkat eladnánk vagy 1. szoba összkomfortosra értékegyeztetéssel
elcserélnénk. Tel: 432-210 18 órától.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás 62 négyzetméteres II. emeleti lakás, azonnali beköltözéssel eladó. Tel:
(20) 323-9261.
* 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.
* Sürgősen eladó Gödöllőn, az Isaszegi út 41. szám alatti lakás. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 30/667-3006.
* 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.
* Gödöllőn, a blahai részen, a Napsugár étteremhez közel 800 nm
építési telek eladó. Iá.: 11 mFt. Tel.: 30/255-7973 vagy 513-955.
* 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: 513435; (20) 435-7387.
* Remsey-i körúti mélygarázsban beálló eladó. Tel.: 418-584.
* Eladó Gödöllő városközpontjában júliusi beköltözéssel 1,5 szobás
lakás. Tel.: 410-844 vagy 30/639-1426.
* Erdőkertesen 720 nm-es építési telek 20 nm-es lakható nyaraló-
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val, szoba, konyha (téglából) erdő mellett eladó. Víz, villany van, gáz
az utcában. Iá.: 6,3 millió Ft. Tel.: 30/557-0253.
* Aszódon 150 nöl-es, panorámás, városközponti telek eladó. Azonnal kezdhető építkezés. Ár: 6200 Ft/nm. Tel.: 30/856-1606.
* Remsey Krt-i mélygarázsban beálló eladó, július 1-jei átadással.
Iá.: 2,2 mFt. Ugyanott bontott cserép (40Ft/db) eladó. Tel.: 419608.
* Gödöllőn a Csanakban 1024 nm-es összközműves építési telek
eladó. Tel.: 30/951-2786.
* Paál László közben 1,5 szobás, konvektoros, bútorozott lakás 50
ezer Ft/hó+rezsiért kiadó. 2 hónap kaució szükséges. Tel.:
20/4662-140.
* Gödöllőn, az Antalhegyi utcában kis ház eladó. Ár: 15,5 mFt.
Ugyanitt új franciaágy, illetve automata mosógép kis hibával eladó.
Tel.: 30/273-0108.
* Gödöllő legmagasabb pontján 523 nm-es telken (Hegy u. 29/c)
téliesített 30 nm-es faház, 60 nm-es pincegarázzsal eladó. Víz, villany, gáz, telefon bekötve. Ár: 16 mFt. Tel.: 20/550-3280.
* Domonyvölgyben, külterületi 1102 nm-es tóközeli ingatlan,
valamint Isaszegen zártkerti tóközeli ingatlan eladó. Tel.: 30/3599354.
* Gödöllőn, az Erzsébet krt-on felújított, 3 szobás tégla lakás, nagy
pincével, különböző berendezési tárgyakkal eladó. Banki kölcsönt is
elfogadok. Tel.: 419-352.
* Keresünk, kínálunk - ügyfeleink részére - családi házat, lakást,
telket, szántót, üdülőt, ipari ingatlant… Adás-vétel teljes körű bonyolítása. Tekintse meg kínálatunkat: www.kvadrat.hu Kvadrát Ingatlanforgalmazó Kft. Gödöllő, Bajcsy Zs. u. 30. Tel.: 06 28 422-353;
06 30 515 55 33.
* Gödöllőn, az Ambrus közben 72 nm-es, III. emeleti két és félszobás
lakás eladó. Ár: 14 mFt. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533. Egyéb
kínálatunk: www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30.
* VCS078/Szadán 960 nm-es telken 140 nm lakóterületű családi
ház: amerikai konyha, 3 háló, fürdő, 2 WC, terasz. A szuterénben:
fürdő, WC, szauna, garázs. A parkosított kertben: szaletli, tűzrakó,
medence… Ár: 27 Mft. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533. Egyéb
kínálatunk: www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30.

Kereskedelmi hirdetés felvétele az újságba a

70/3-81769-4-es
telefonon.

* Gödöllőn, a Fenyvesi Nagyúton panorámás telken épülő 4 lakásos,
igányes kivitelezésű (klimatizált, központi porszívós) házakból még
egy 152 nm-es garázs eladó. Ára kulcsrakészen 33 mFt. Tel.: 422353 vagy 30/515-5533. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu.
Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30.
* Kistarcsán a Móra Ferenc utcában 900-1000 nm (kb. 20x50) új
parcellázású építési telkek eladók. Az utcában víz, villany, gáz,
csatorna. Ára: 10 ezer Ft/nm. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs.
u. 30.
* Szadán a Margita utcában egymás mellett lévő 1300 nm építési
telek 7 mFt, a másik panorámás 1300 nm telek téliesített faházzal
12 mFt. Egyben és külön is eladó. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs.
u. 30.
* GCS104/Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1995-ben épült 3x81 nm
sorházi lakás: konyha, nappali, 5 háló, 2 fürdőszoba, terasz, garázs
sürgősen eladó. Ára: 24 mFt. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs.
u. 30.
* GCS100/Gödöllőn a Csanak utcában 988 nm közművesített telken,
130 nm lakóterű lakóház: konyha, étkező, nappali, 3 háló, fürdő, WC,
erkély, terasz. Ára: 19,8 mFt. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs.
u. 30.
* GCS115/Gödöllőn az Antalhegyen 400 nm közművesített telken
160 nm lakóterű, 2 szint + tetőtér családi ház: konyha, étkező, nappali, 3 háló, házt. helység, 2 fürdőszoba, teraszok, garázs. Ára: 24
mFt. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30.
* GCS113/Gödöllő belvárosi részén 360 nm telken 98 nm családi
ház: konyha, étkező, kamra, nappali, 2 háló, fürdő, WC, terasz. Ára:
20 mFt. Tel.: 422-353 vagy 30/515-5533. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu. Kvadrát Kft. Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30.
* Veresegyházán "Tópart" városrészen új építésű, nappali+2 fél
szobás, családi ház, 420 nm-es telken eladó. Ár: 20,6MFt Ferenczné
Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllőn Kazinczy krt.-on II. emeleti, 60 nm-es, igényesen felújított lakás eladó. Ár: 12,8MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70
456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllőn panorámás, déli fekvésű, 960nm-es építési telek eladó.
Ár: 12MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411322 www.ingatlanbank. hu
* Kartalon 230nm-es családi ház, 1nappali+3 szoba 1.080nm-es
telken eladó. IÁr: 15MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 4562102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Gödöllőn-Alvég 97nm-es, 2+fél szobás, 1 szintes családi ház aszfaltos út mellett, parkhoz, városközponthoz közel, 800nm-es telken
eladó. Ár: 24MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
* Szadán szép környezetben, 160nm-es összközműves, nagy nappalis, amerikai konyhás, dupla garázsos, modern kivitelezésű családi
ház 1.052nm-es telken eladó. Ár: 37MF Ferenczné Éva IngatlanBank
06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Albérlet kiadó a Szent János utcában a város központban hosszú
távra. Bútorozott kábeltévés; gázos; 2 szobás; felújított. Tel: (30)
257-5282.
* 3 szobás, bútorozott kertes családi ház min. 1 évre kiadó. Érdeklődni: (30) 9066-304.
* Gödöllőn, frissen festett nagy lakás kiadó. Hosszú távra is. Tel.:
20/945-9939.
* GÖDÖLLŐN a Kazinczy körúton 52 nm-es lakás kiadó. Igényesnek,
hosszú távra. Konvektoros, külön vízórás, külön pincés. Tel.: 485255.
* Gödöllőn, a János utca elején földszinti, 1,5 szobás lakás kiadó.
Tel.: 20/566-9767.
* 2 szobás lakás kiadó a Szent János utcában. Tel: (30) 9605-917.
* Gödöllő belvárosában lévő 1 és félszobás gázkonvektor fűtéses
lakás hosszú távra kiadó. Tel: (20) 392-0279.
* Gödöllő központjában 2,5 szobás bútorozatlan lakás május 1-től
hosszabb távra kiadó. 55.000 Ft/hó+rezsi+kaució Érd: (30) 9079322.
* 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.
* Gödöllőn új, 1 szobás lakás kiadó nem dohányzó, igényes személy
részére. Tel.: 70/450-3897.
* Gödöllőn főbérlő nélküli, 44 nm-es lakás kiadó fiatal pár vagy 1-2
nemdohányzó személy részére. MÁV-hoz, HÉV-hez 5 percre. Tel.:
418-785 (18 órától).
* Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás lakás kiadó 1 személy
részére. Irodának is alkalmas. Tel.: 30/650-2194.
* Két személy részére 1,5 szobás albérleti lakást keresünk. Tel.:
30/589-4724.
* Gödöllő városközpontban 2-3 fő lakhatására is alkalmas nagy szoba kiadó. Tel.: 20/972-3229.
* Felújított lakásban, modern berendezéssel albérleti szoba kiadó
egy vagy két fiatal részére. Egyetemhez, HÉV-hez közel. Tel.:
20/381-6226.
* Gödöllőn 50-60 nm-es helyiséget bérelnék, raktározási célra.
Fontos a jó megközelítési lehetőség! Tel.: 70/257-4919.
* Gödöllő központjában lévő 2 szobás lakásban albérlő társat keresek. 30/564-3180.
* Gödöllőn, összkomfortos, egy szobás 46 nm-es, kábeltévés, bútorozott lakás, május 1-jétől kiadó! Tel.: 20/363-9718.
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.
* Irodának is alkalmas 30 négyzetméteres üzlehelyiség saját
parkolóval, Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó. Tel: 06/70286-9679
* Üzlet kiadó. 20+10 nm, irodának, fodráznak, kozmetikusnak is alkalmas. Tel.: 70/221-3652 vagy 417-774.
* Gödöllő városközpontjában 50 nm-es üzlethelyiség ügyvédi-, ingatlanirodának, biztosítási társaságnak vagy bármilyen üzleti
tevékenységre kiadó. Tel.: 414-149.
* Gödöllőn 50-60 nm-es helyiséget bérelnék, raktározási célra.
Fontos a jó megközelítési lehetőség! Tel.: 70/257-4919.
SZOLGÁLTATÁS

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS, 30 nyelven, anyanyelvi és szakfordítókkal! I.L.I. Fordítóiroda, info@ili.hu, Tel: 511-366.
* SZIGŰ Pest Megyei Temetkezési Rt. Teljeskörű szolgáltatás. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 16. (Postával szemben) Tel.: (28) 410-653,
(30) 331-88-22. Ügyelet éjjel-nappal.
* Bőrkabát bunda, bőrbutorok javítása és tisztítása festése, bélés
zipzár csere méretreszabás szakadások javítása. Időpont
egyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
gy Hitelügyintézés. Tel.: 20/342-9412.
* BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIAI RENDELÉS SZOMBATON IS.
Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos rendelése a Szent István
Egyetem orvosi rendelőjében. Kedd: 16,00-17,30-ig, szombat: 9,3011,00-ig. Szemölcsök levétele fagyasztással a keddi rendelésen. bejelentkezés: 06 (30) 310-5319.
* BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIAI RENDELÉS SZOMBATON IS.
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Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos rendelése a Szent István
Egyetem orvosi rendelőjében. Kedd: 16,00-17,30-ig, szombat: 9,3011,00-ig. Szemölcsök levétele fagyasztással a keddi rendelésen. bejelentkezés: 06 (30) 310-5319.
* Munka- tűzvédelmi szaktevékenységek ellátása, környezetvédelmi
bejelentések (LAL, veszélyes hulladék) elkészítése, érdekvédelmi
képviselet, tanácsadás Érd: (20) 456-1430.
* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festés-mázolás, villanyszerelés, tetőtérbeépítés, homlokzati hőszigetelés (dryvitozás)
rövid határidőre korrekt áron. Tel: (20) 230-5240.
* Épületbádogos munkát vállalok! Függő és fekvőereszcsatornák,
szerelése csúcsdíszek készítése teljeskörű lemezmunkák, lapostetők
szigetelés, komplett tetőfedés. Tel: (30) 260-1944.
* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése, felújítása,
szoba festés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.
* Faragott kapuk, kerítések, kopjafák, kő-, fa-, és márványszobrok
készítését és restaurálását (bútor is) vállalom. Tel.: 30/438-7849.
* 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.
* Egyéni vásárlók, vállalkozók, cégtulajdonosok figyelmébe! Ha
ajándékot akar vásárolni, válassza SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TERMÉKÉT a MOGYORÓDI, MINŐSÉGI, PALACKOZOTT FEHÉR- ÉS
VÖRÖSBOROKAT egész évben a SZILÁGYI PINCÉSZETBŐL Nyitva
tartás: cs, p: 14-17 h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28441-856.
* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor. Tel: (20)
952-7289, (20) 994-7715.
* 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) 9593-804.
* A Fakirnál tavaszi szőnyeg mosási akció. Még áll a régi ár. Írásbeli
garancia. Átfutási idő 3-4 nap. Tel: 416-518 - 18 óráig.
* 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.
* Asztalos: laminált parketta és egyéb szakipari munkák elvégzése
és javítása. Tel.: (30) 435-7118.
* 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
* "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.
* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok, javítása, felújítása, áthúzása.
Egyedi-kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre. Tel: 486029; (70) 384-8711.
* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek ügyintézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb).
Tel: (30) 402-0863.
* Vagyonőr képzés gödöllői kihelyezett tagozaton. OKJ-s vizsga, fegyvervizsga. Középfokú vizsga után felsőfokú-biztonságszervező
szak. Azonnali álláslehetőség bejelentve! Tel.: 70/2234-490.
* Szobafestő tanuló vállal festést, mázolást, tapétázást. Tel.:
20/555-9802.
OKTATÁS
* Gödöllő központjában igényesen berendezett terem, 8+1
számítógéppel oktatásra vagy egyéb célra délelőtökre KIADÓ!
Tel.:(70) 315-8819.
* Brit ANYANYELVI tanárjelöltekkel és ILI vezetőtanáraival 8 napos intenzív nyelvtanfolyamok július 5-14 és/vagy augusztus 1625. között.Óradíj: nettó 400 Ft-tól.I.L.I. Nyelviskola, Tel:511-366.
* ANGOL és egyéb nyelvtanfolyamok anyanyelvi tanárokkal is.
AKKREDITÁLT nyelviskola - Minőségi szolgáltatás. Tanfolyami díj
30%-a SZJA-ból leírható! ILI Nyelviskola, Tel: 511-366, 30/3704193.
* Lovastanfolyam Gödöllő-Szárítópusztán. Arpád Vére Lovasiskola
szervezésében. Tel.: 20/973-0474.
* Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30)
274-1797 és 514-155.
* Diplomás angoltanár vizsgára felkészítést, tanítást vállal. Tel.:
20/425-2625.

Gödöllői Szolgálat
* Érettségizők figyelem! Az "Összefoglaló feladatgyűjtemény
matematikából" című könyv részletes kidolgozása: 9 kötet 8 ezer
ft-ért eladó. Tel.: 30/485-7649.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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.
* Eladó VW Golf 2. 1,6 diesel 1985-ös évjáratu. Tel: (20) 9975391.
* 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.
* 1991-es évjáratú, 1.4-es, benzines Fiat UNO, jó motorikus állapotban eladó. Iá.: 280 ezer Ft. Tel.: 70/450-3897.
* Eladó egy 1980-as piros BMW megkímélt állapotban, garázsban
tartott. Érvényes vizsga: 2 év. Ár: 300 ezer Ft. Tel.: 416-861.
* Eladó megkímélt állapotban lévő Maruti szgk. Forgalombahelyezés éve: 1987. Iá.: 350 ezer Ft. Tel.: 420-182.
* Eladó alacsony üzemben tartású, Daihatsu Sharade 1.0 TD.
1991-es, fehér színű, 5 ajtós, 1 év műszakival, 80 ezer km. Iá.:
550 ezer Ft. Érd.: Gödöllő, Asbóth u. 9.
* 1.9-es diesel Peugeot motor+váltó eladó. Kipróbálható. Tel.:
20/5344-859.
* Eladó egy Alfa 145, 1.6 TS, 35 ezer Km-rel, arany metálsárga,
gyönyörű, megkímélt szervizelt állapotban. Tel.: 30/9904-986.
* Eladó: VW Golf 1977-es, benzines, 2005 áprilisig műszaki,
vonóhorog. Iá.: 120 ezer Ft; Honda robogó: gyújtóhibás, Iá.: 50
ezer Ft; új heggesztőtrafó: 10 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 20/2521125.
ADÁS-VÉTEL
* 2000 db 40 ×40-es piros pala eladó. Tel.: 412-898, (20) 5874437.
* 7 db Góliát rozsdamentes mosogató eladó. Tel.: (este) 400-102.
* Kb. 1000 db. bontott cserép eladó. Tel.: 410-408.
* Csehszlovák Éva tipusú 28 nm alapterületi faház szét szedett
állapotban áron alul eladó. Tel: (20) 922-1234.
* A VÜSZI Kht. megvételre kínálja fölöslegessé vált üres, 6 kg-os
dissous-gáz és 6 köbméteres oxigénpalackjait, darabonként 5000
Ft-os áron. Érdeklődni lehet Berencsi Vilmosné raktárvezetőnél;
telefon: 410-988/118 vagy 30-975-3597.
* Eladó 5000 Ft-ért egy jó állapotú, 200x100x60-as szekrény
plusz 2 éjjeliszekrény. Tel.: 70/283-1373.
* Eladó 4 éves "Mark" szekrénysor. Méret: 3.90x2.0. Szín: éger.
Tel: (30) 458-1851.
* 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.
* 132x103 cm-es ablakok olcsón eladók. Tel.: 20/498-8695.
* 16-os bicikli eladó (3-6 éves korig, színe zöld-fekete). Tel.:
20/915-6351.
* Eladó: bontott kétszárnyas bejárati ajtó, gázbojler, konvektorok,
centrifuga, számítógép asztal, TV-video állvány. Tel.: 30/4857649.
* IKEÁS sötétkék kanapé és 2 fotel áron alul eladó. Tel.:
20/554-9101.
* Családi okok miatt eladó egy 26 csöves, 3 arcbarnítós fekvő
szolárium, egy 1,5x2 méteres szauna, egy 3 részes mahagóni
szekrénysor, ülőgarnitúra.
* Költözés miatt 4 részes nagyon jó állapotú szekrénysor, alig
használt ARDO páraelszívó és fa függönytartók eladók. Tel.:
30/286-7152.
* Biztos megélhetés! Fehérnemű varroda komplett berendezése
egészségügyi okokból áron alul eladó! 4 szálas interlock, gumizófedőző, gyorsvarrógép, apparátok, szabászgép, szabászasztal, szabásminták, alapanyag kezdéshez. Csak egyben! Tel: 20/9463409 (11-18 óra között).
ÁLLAT
* 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.
EGYÉB
* Kukaedény csere akció! Törött műanyag kukáját ne dobja ki!
Cserélje újra! Féláron! Tel: (20) 332-9686.
* Húsvéti tojás és vágnivaló tyúk termelőtől. Érd.: Gödöllő,
Asbóth u. 9.
* Gyula Hőforrás Üdülőben május 3-16-ig üdülő jogomat átadnám.
Tel.: 527-945 (nappal) vagy 416-853 (este).
* Művészeti foglalkoztatás gyerekeknek, 9-16 óráig! 2000 nm-es
kertben. Kisiskoláskortól, művészeti foglalkozással egybekötött,
foglalkoztatást vállalok. Időpontok: július 7-től, egyhetes turnusokban. Max. 4 fő/hét. Szécsi Katalin festőművész, tanár. Tel.:
440-135 vagy 30/367-5806.

13

040408.qxd

2004.04.07.

14:11

Page 14

14 Gödöllői Szolgálat

2004. április 8.

040408.qxd

2004.04.07.

19:26

Page 15

2004. április 8.

Gödöllői Szolgálat

Világ-találkozó(k)

Futsal

Verhetetlen a Parlament

2 meccs, 3 nap, 6 pont...

Fotó: Balázs Gusztáv

vácszentlászlói polgármester kapitánysága alatt – elõzékenynek bizonyult, mert a mezõny újoncait 1-0-as
gyõzelemmel engedte
a következõ negyven
percre a gyepre.
A parlamenti válogatott kicsit késett – de
már a híre is elõnybe
hozta a címeres mezben szereplõ tizenegyet: a labdarúgók a
színészek elleni gyõztes meccsrõl érkeztek,
és nem titkolták abbéli
szándékukat, hogy Gödöllõn sem akarják
vesztesként elhagyni a
zöld gyepszõnyeget. A
külügyiekkel azonban
ennek ellenére nem
bírtak és 2-2-es döntetlennel mutatkoztak be.
A tornagyõzelem sorsa csak a zöld színben játszó polgármesteri és a piros szereléses parlamenti válogatott rangadójával
dõlt el. A nap bombagólját az elõbbiek
szerezték, a két pontot mégis a törvényhozás jegyezte, mert 2-1-re fordítottak a
Kossuth téri fiúk.

Április 4-én labdarúgó körmérkõzéseken
is a Magyar Polgármesterek V. Világtalálkozójára hangolódtak az egyetemvárosba érkezõ önkormányzati vezetõk. A
találkozókra ideális sportidõben került
sor, annyira ugyanis nem volt meleg, hogy
érdemes legyen lazsálni a pályán. Így azután élvezetes meccseket láthatott a szakmabeli közönség.
A sort a Külügyminisztérium csapatának és a polgármesteri válogatottnak az
összecsapása nyitotta meg. Az utóbbiak
nagy létszámú kerete – Kovács Sándor

Végeredmény: 1. Parlament; 2. Külügyminisztérium; 3. Polgármesterek
-mod-

Pályázati felhívás I.

Pályázati felhívás II.

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 rendelkezésre álló keretösszeg:
1 500 000 Ft.
A pályázatokat írásban 2004. április 30ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési, Közoktatási és Sportirodájára.
A pályázatok elbírálásáról – 2004.
május 30-ig – minden pályázót írásban
értesítünk.

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.

Jó hetet tudhatnak maguk mögött a
Gödöllői Bikák. Múlt hétfőn Pécsváradon, csütörtökön pedig Gödöllőn
léptek pályára, ahol a Vásárosnamény csapatát fogadták. Mindkétszer sikerült megszerezni a három
pontot.
Pécsváradra csupán két cserével utazott a
csapat, sérülések és eltiltások miatt. Ráadásul Bobos Peti még mindig küzd húzódásával, mégis vállalta a játékot, sok mindenkinek példát mutatva ezzel. A hazai csapat szerencsére téli álomba ringatta a játékot, ami a
Bikáknak kedvezett, akik okos játékkal, sokat birtokolva a labdát és végre kihasználva
a helyzeteket, 3:0-ra vezetett a félidõben. A
második részben aztán kicsit felébredt a hazai csapat, kiegyenlítettebb volt a játék és a
Bikák is figyelmetlenebbek voltak (4 db kihagyott 10 méteres). A végeredmény 6:3 lett.
Jó mulatság, férfimunka volt, vagy mondhatjuk már úgy is CSAPAT munka.
Csütörtökön azután a Bereg FC érkezett
Gödöllõre, akiktõl még egy pontot sem sikerült rabolnunk. Most végre április 1-jén végre sikerült megtréfálnunk õket. De hogy is?
Tokai Norbi sajnos még mindig sérült, de
velünk volt, vezényelte a bemelegítést és a
padon is ott ült, igaz melegítõben. (csapat
vagyunk mi mostmán' kérem!)
Egyenlõ erõk küzdelme folyt a pályán.
Ezen a mérkõzésen Molnár Dini védett az
elsõ félidõben. Mondjuk ki, fantasztikusan.
A beregiek nem tudtak betalálni, mi viszont
egy Farkas Ádi, Hege összjáték után igen. A
szünetben 1:0 volt így a javunkra.

Sakk
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Majd a második „felesben“ erõsödtek a
naményi rohamok, és sikerült is az egyenlítés. Ezek után a Bikák egy csodálatos öt
percet produkáltak. Elõször Farkas Ádi,
majd Hegedüs Csabi talált be. Azután 3:1-es
állásnál, Hege az ellenfél térfelének jobb oldalán a szöglet pontnál megint megtalálta a
színes filceit, és nekilátott színezgetni. Ez
annyira megtetszett ellenfelünknek, hogy
állva nézték mikor Hege a labdát váratlanul
a túlsó kapufánál álló Rab Zolika lábára varázsolta, aki gond nélkül pofozta a játékszert
a kapuba. 4:1, gyönyörû volt, megint sírtak a
nézõk, de mostmár a gyönyörûségtõl. Kedves Gödöllõiek! Igen is megéri kijárni a Bikák meccseire! Legközelebb például április
15-én csütörtökön az Egyetemi Sportcsarnokban.
A végeredmény egyébként 4:3 lett (ellenfelünk a végén még lehozta kapusát, így be
is találtak), de ez már nem érdekelte a hazai
szurkolókat. Örültek nagyon, köszönjük fiúk! Hát így kell ezt csinálni!
I. Középiskolás Futsal–bajnokság
Április 10-én szombaton a Gödöllõi Futsal
Klub gondozásában kerül sor az I. Középiskolás Futsal Bajnokság Gödöllõi Régiójának döntõjére a Szent Isván Egyetem sportcsarnokában reggel 8 órától. 8 középiskola
verseng, az elsõ két helyezett pedig bekerül a
május 1-jén, szintén Gödöllõn megrendezésre kerülõ országos döntõbe. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
-luis-

Reznák.
Tartalékosan kiálló csapatunk bravúros gyõzelmet
aratott a forduló elõtt még
elõttünk álló Füzesabony
ellen. A hátsó 5 táblán szerzett 4 pont eredményezte a gyõzelmet.
Állás: 1. Láng Vasas 80,5 pont…6. Gödöllõi SBE 53 pont

Győzelmek hátán
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy ez a
hétvége jól sikerült. A remek diákolimpiai szereplések mellett ismét
hoztuk a hazai pálya előnyét a csapatbajnoki mérkőzéseken.
Március 20-án, az Erkel iskolában rendezték meg a Pest megyei sakk diákolimpia csapatküzdelmeit. A 7 fordulós versenyen számos gödöllõi, illetve Gödöllõi SBE sikerek
születtek: Alsós fiúk: 1. Erkel F. Iskola (Ágó
Jakab, Szõke Péter, Ángyán Tamás) 16,5
pont. Valamennyien a Gödöllõi SBE játékosai. Tavalyi gyõzelmüket sikerült megismételni ugyanabban az összeállásban. Felsõs
fiúk: 3. Erkel F. Á. I., 6. Török I. G. Mindkét
csapatban több GSB játékos szerepelt. Középiskolás fiúk:1. Török I. G. (Somodi Balázs, Szekeres Róbert, Bajnóczi Péter, Török Zoltán, Somogyi András) 8 pont. Középiskolás egyéni, V. korcsoport: 1. Ágó Simon
Aszód, Petõfi Gimnázium – GSBE
Szintén 1. lett az V. korcsoportban Takács
Pál (Hatvan, Bajza) – GSBE, Heves megyei
diákolimpia. VI. Korcsoport: 1. Somodi Balázs, 2. Török Zoltán, 3. Bajnóczi Péter (valamennyien Török I. G.) A középiskolás sikerekbõl is számos GSBE játékos vette ki a
részét. A gyõztesek az országos döntõbe jutottak. Szekeres Róbert (Török I. G.) döntõbe jutása után újabb sikerekkel lettünk gazdagabbak.
NB II. Erkel csoport, 9. forduló, március 21.
Gödöllõi SBE – Füzesabonyi SC 7:5
Gyõzött: Bándy, dr.Farkas L, Tóth, Bajnóczi, Szakály, Takács. Döntetlen: Nagyajtai,
Kõszegi. Vesztett: Török, Veréb G., Kovács,

Pest megye II. osztály, 11 forduló, március
21.
Gödöllõ SBE – Gyömrõi SE 3:2 (schnell
8,5-1,5)
Gyõzött: dr. Tallós. Döntetlen: Sillye, Tímár, Botka, Veréb B.
Állás: 1. Gödöllõi SBE 37,5 pont
Március 27-én Dunakeszin rendezték meg
a 25. Pest megyei egyéni és csapatverseny
5., egyben utolsófordulóját. A záró napont 4
Gödöllõi SBE ifjú játékos ült asztalhoz és
ketten gyarapították is az éremgyûjteményüket. 1993-94 fiúk: 2. Ágó Jakab 5,5
pont… Szõke Péter 4, Ángyán Tamás 3 pont.
Csapatban 4. Gödöllõi SBE 12,5 pont. Öszszetett egyéni: 4. Ágó Jakab, összetett csapat: 4. Gödöllõi SBE (Ágó, Szõke, Ángyán)
1991-92 fiúk: 2. Reznák Attila (Gödöllõi
SBE), aki egyben megnyerte az összetett
versenyt.
Pest megye I. osztály, 11. forduló, március
28.
Gödöllõi SBE - Váci Sakk Club SE 5:5
Gyõzött: Sleisz, Bándy, Kovács, Takács.
Döntetlen: Nagyajtai, Tóth. Vesztett: Kõszegi, Sillye, Tímár, Bajnóczi.
Állás: 1. Vác 75,5 pont;…3. Gödöllõi
SBE 67,5 pont.
Tímár Zsolt
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Vívás

GEAC-osok
a vébén
Már

zajlik

Bulgáriában,

A hét fotója

Plovdiv

városában a kadet és junior vívó-világbajnokság.
A

versenysorozat

április

1-jén

kezdõdött és 8-án ér véget. A gödöllõi
színeket három vívónk is képviseli: a
nõi junior kardban Kerecsényi Fodor
Georgina, a férfi junior kardban Gémesi
Csanád, a nõi junior tõrben Gémesi
Tekla a GEAC-os induló. Az éves teljesítményük,

illetve

a

válogató-

versenyeken elért kiváló eredményeik
alapján méltán kiérdemelték, hogy részt
vehessenek a bulgáriai világbajnokságon.
Ezt csak megerõsítette a legutóbb
városunkban rendezett Huniber-kupán,
Benkõ Tibor-emlékversenyen kivívott
helyezésük, ahol mindhárman a harmadik helyen zárták a küzdelmeket.
várakozás

elõzi

meg

hazaFotó: Tatár Attila

Nagy

térésüket, de talán a következõ számunkban már hírt adhatunk fiataljaink
eredményeirõl.
Z. Kárpáti Zsófia

Felhívás
A Gödöllõi Forrás Szociális Segítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat felsõfokú szociális végzettséggel rendelkezõ családgondozót keres családsegítõ és hajléktalanellátó részlegébe. Bérezés a KJT szerint.
Jelentkezés: 28/513-605.

A várva várt tavaszi „csendélet“ Rákos-patak mentén...

Pályázati felhívás
Gödöllõ város önkormányzata pályázatot hirdet
a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerûen
mûködõ közösségei támogatására.
Pályázati adatlap 2004. március 25-tõl beszerezhetõ a Polgármesteri
Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján
A pályázatokat 2004. április 16-áig (péntek) kell eljuttatni
a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Irodájára

