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Nem csak tél, most már hó is van

Nem ért felkészületlenül
A tél az elmúlt hónapokban olyan mostohán bánt velünk, hogy amikor az elmúlt héten leesett a hó, annak már
nem csak a gyerekek, de a felnőttek közül is sokan örültek. Ebben valószínűleg az is jelentős szerepet játszott,
hogy az idei tél első jelentősebb havazása nem okozott fennakadásokat városunkban. Mint azt Bokor Árpád, a
VÜSZI Kht. igazgatója elmondta, felkészültek a várható téli eseményekre.

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL :
Megtartotta ezévi elsõ ülését Gödöllõ városának képviselõ-testülete.
(2. oldal)

Munkában a hókotró a Szent János utcában

le az elsõ jelentõsebb mennyiségû hó. Ennek ellenére eddig tizenhat esetben vonultak ki, és végeztek csúszásmentesítést, mivel a hideg idõjárás és az esõ, illetve ónos esõ csúszóssá tette az

Fotó: Tatár Attila

Amint megkezdõdött a havazás, már hajnalban
munkába állította a VÜSZI mind a négy sószórót, valamint a két tolólapátos hókotró is bármikor bevethetõ. Az elmúlt napokban negyvenhárom hómunkás dolgozott az utcákon, takarítva a járdákat és a tereket. Egyelõre nem volt
szükség rendkívüli hómunkások felvételére, a
VÜSZI munkatársai, valamint az itt alkalmazott közhasznú munkások el tudták végezni a
hó eltakarítást és a csúszásmentesítést. Az utóbbit elsõsorban ipari sóval végzik, de csak az
aszfaltozott utakon. Kiemelten kezelik természetesen az autóbuszok vonalát, valamint a
megállókat. A földutakon, a stabilizált utakon
homokszórást végeznek, valamint egyes helyeken mûtrágyát használnak síkosságmentesítésre.
Bokor Árpád elmondta, az idei szezon szerencsésnek mondható, mivel január végén esett

utakat. November 15. óta – ekkortól számítja a
VÜSZI a téli szezont – csaknem kettõszáz tonna ipari sót használtak fel erre a célra.
(folytatás a 6. oldalon)

Árvaház építésére fordítja a január végén
megrendezett segélykoncertbõl befolyó
pénzt a Baptista Szeretetszolgálat.
(3. oldal)
Tanfolyam elvégzésére kötelezi a törvény
azokat a közösképviselõket, akik vállalkozóként látják el ezt a feladatot. (6. oldal)
Heti sportrendezvények
(15.oldal)
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Fantáziát látnak a volt községháza hasznosításában

Képviselő-testületi ülés
Január 27-én a Városháza emeleti
nagytermében tartották meg Gödöllő
város képviselő-testületének 2005. évi
első ülését.

Bejelentkezett
a magántőke
Befektetõk érdeklõdnek a
volt községháza hasznosítása
iránt. Két gazdasági társaság
adott be szándéknyilatkozatot a
képviselõ-testületnek, amely
szerint vállalnák, hogy magántõkébõl, idegenforgalmi és kereskedelmi célú hasznosításra
felújítják, átépítik az ingatlant.
Befektetésüket az önkormányzat – amely az ingatlan tulajdonosa marad – 10 év alatt téríti
meg, amire a létrejövõ létesítményegyüttes bevételei nyújtanak fedezetet. A képviselõ-testület felkérte a társaságokat
hasznosítási ajánlatuk kidolgozására és megtételére.
A volt községháza idegenforgalmi és kereskedelmi célú
hasznosítási tanulmánytervét 2002 tavaszán
tárgyalta meg a képviselõ-testület. Megbízta
a polgármesteri hivatalt, hogy az alpolgármester irányításával tárja fel a hasznosítás
lehetõségeit és feltételeit. A tanulmánytervhez tartozó vázlatterv és költségbecslés egyértelmûvé tette, hogy külsõ forrás bevonására lesz szükség. Fel kellett térképezni azt
is, hogy az ingatlanpiac milyen lehetõségeket kínálhat fel ahhoz, hogy a felújítás és
hasznosítás az önkormányzati tulajdon megtartásával történhessen meg, mivel az épület
a város központjában helyezkedik el, a gödöllõiek számára a városképhez tartozó, érzelmileg is fontos emlék, a hazai szecesszió
megmentésre és megõrzésre érdemes alkotása. Itt érdemes megemlíteni, hogy az épület
teljes kiürítésének folyamata a közeljövõben
véget ér.
Csaknem két éve jelentette be érdeklõdését a hasznosítás iránt a polgármesteri hivatalnál a Phoenyx Kft., majd az Öresund Holding
Vagyonkezelõ Kft. Januárban közös szándéknyilatkozattal fordultak a képviselõ-testülethez. E szerint – a beruházásra létrehozandó
projekt társaság keretében – teljes egészében
magánfinanszírozásban, másfél milliárd forintból alakítanának ki a Dózsa György út 2.
szám alatti ingatlanból szállodát, nagy kávéházat, konferenciaközpontot, üzleteket, díszburkolatos udvart, a sétálóutca elsõ elemét,
valamint mélygarázst. A kft-k felajánlották az
önkormányzatnak, hogy az épület átépítése és
üzembe helyezése, a rutinszerû mûködés
megkezdése után vásárolja meg a projekt társaságot a ráfordításaiknak megfelelõ vételáron, javaslatuk szerint 2006-tól tíz éven át évi
egyenlõ részletben. Az egy év múlva a város
tulajdonába kerülõ részvénytársaság olyan
mértékû bérleti díjat fizetne a városnak,
amely fedezetet nyújt a vételár megfizetésére.
A képviselõ-testület 13 igen szavazattal, 11
ellenzéki képviselõ tartózkodásával felhatalmazást adott a két társaságnak arra, hogy kidolgozzák a projektet és a hasznosítási szerzõdéscsomagot. Ezt követõen, ezek ismeretében hozhat a testület tulajdonosi döntést. A
projekt akkor lesz sikeres, ha a bérleti díj éves
szinten teljes egészében fedezetet nyújt a létrehozott vagyoni érték kivásárlására. Az ezzel
kapcsolatos számításokat a végleges döntéshez alaposan ki kell dolgozni, és át kell tekinteni.

Vita egy gombóc fagyiról
1. Kellenek-e fizetõparkolók Gödöllõn?
Igen, mert egyébként nem férnénk el egymás
autójától.
2. Akarjuk-e azt, hogy a parkolók jobb álla-
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potba kerüljenek? Természetesen, hiszen nem
mindegy, hogy tócsába, sárba taposunk autónk
mellett, vagy tiszta marad a cipõnk és a kocsink
is!

rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást, a kártérítések rendezésének módját,
a szociális ellátás, kedvezmények igénybevételét, védõ-óvó elõírásokat.
Az óvodák házirendje a gyermeki jogok és
kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket
állapítja meg.
Az elfogadott házirendek
megfelelnek a jogszabályi elõírásoknak, tükrözik az adott intézmény nevelési értékeit, szellemiségét, specialitásait, figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, legitimek: a nevelõtestületek elfogadták, az iskolaszék, a szülõi közösségek, a diákönkormányzat egyetértési jogukat érvényesítették.

Bővítés Ökörtelekvölgyben
Az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó 1998-ban elkészült
elsõ szigetelt medencéje napjainkra betelt. A Közép-DunaVölgyi Környezetvédelmi FelüGémesi György
polgármes ter
gyelet I. fokú hatóságként a múlt
munkában
év õszén elrendelte a lerakó bezárását, és megtiltotta a további
3. Hajlandók vagyunk többet is fizetni a par- hulladékártalmatlanítást. A város ugyan megkolásért? Feltehetõen igen, már csak azért is, fellebbezte ezt a határozatot, de várhatóan a
mert majdnem 15 ezer autót üzemeltetünk váro- másodfokú hatóság sem dönt másképp.
A lerakót üzemeltetõ VÜSZI Kht. megvizssunkban, és autózni muszáj.
Ilyen egyszerû kérdéseket átgondolva kellett gálta az elsõ ütem bõvítésének lehetõségét,
volna dönteni a képviselõ-testületi januári ülé- amely egybeköthetõ a hozzá tartozó állatihullasén a parkolási díjak emelésérõl. Gémesi temetõ felszámolásával. Ez a kisebb medence
György polgármester abból kiindulva javasolta mintegy 40-43 ezer köbméter tömörített hullaa 120 forintos óradíj 150 forintra növelését, dékot képes magába fogadni, ami másfél-két
hogy a többletbevételt a meglévõ parkolók fej- évig elegendõ a városban keletkezõ szemét ellesztésére és új parkolóhelyek kialakítására for- helyezésére.
A képviselõ-testület január 27-i ülésén megdítja a város.
Ezzel, mondhatni a menetiránnyal szemben, ismerkedett ezekkel a tényekkel és elrendelte,
ellenzéki városatyák azzal példálóztak, hogy hogy ha az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó
mely településeken lehet olcsóbban parkolni, használatát a másodfokú hatóság is megtiltja,
mint Gödöllõn. Azt is mondhatták volna, mi- akkor a VÜSZI Kht. közbeszerzési eljárást
lyen jó, hogy a parkolóórák beállításával tavaly folytasson le a Gödöllõn keletkezõ települési
megemelkedett bevételekbõl végre szilárd bur- szilárd hulladék másutt történõ elhelyezésére és
kolatot kapott a kastély melletti parkoló. De ártalmatlanítására.
A képviselõ-testület ugyanakkor hozzájárult
nem mondták! A kastélyparkoló ügye számukra
befejezõdött. Most, hogy elkészült, zsákutcába ahhoz, hogy a VÜSZI Kht. a lerakó területén
jutottak évekig szajkózott bírálatukkal. Ezzel saját beruházásában megépítse az I. ütem bõvítöbbé nem lehet froclizni a városvezetést. Új té- tését, és ehhez maximum 80 millió forint beruma után kell nézniük. Lehet bízni bennük, elég házási hitelt vegyen igénybe. A bõvítés az
észak-kelet pest megyei regionális hulladékleleményesek.
A képviselõ-testület többsége azonban meg- gazdálkodási rendszer remélt beindulásáig leszavazta a parkolási díj emelését, ugyanúgy hetõvé teszi a Gödöllõn keletkezõ települési
ahogyan néhány évvel ezelõtt a piac alatti szilárd hulladék elhelyezését.
mélyparkoló létesítését. Akkor az ellen ágáltak
a szocialista-szabaddemokrata képviselõk. Szabályozásiterv-módosítás
Módosította a képviselõ-testület Raktárbázis
Amint kiderült, hogy bevált, jól kihasznált a
Gödöllõ
Kft. telephelye és környéke iparterület
földalatti parkoló, hallgatnak róla, mint a sír.
szabályozási
tervét. A tervezési területet a TánA mélygarázzsal szemben a mostani vita nem
csics,
Liget,
Kenyérgyári,
Kotlán utcák határolforintmilliókról, hanem egy gombóc fagyi áráják,
területe
kb.
18-20
hektár.
ról zajlott, amibe egy óra parkolás kerül. EzekAz érintett terület jobbára beépített, laposbõl a gombócokból azonban kulturáltabb partetõs
épületekbõl álló, jellemzõen raktár- és
kolók épülnek városunkban.
irodafunkciójú, intézményi-ipari övezet. Ez a
visszafogott használati struktúra lehetõvé teHázirendrekord
Világrekord is lehet, hogy a képviselõ-testü- szi egy igényesebb építészeti megjelenés
let három percen belül 15 határozatot hozott ja- megvalósulását, a telken belüli burkolt és
nuárban. Erre a nevelési-oktatási intézmények zöldfelületek átgondolt kialakítását, melyet a
házirendjének külön-külön történõ jóváhagyá- területen mûködõ ingatlanok esetében most is
sakor került sor. A házirendek megtekinthetõk a tapasztalhatunk. Ennek megtartására és továbbvitelére tesz javaslatot a terv. Külön kieváros honlapján: www.godollo.hu.
A közoktatásról szóló törvény elõírja, hogy melten kezeli a zöldterületek védelmét, véaz óvodáknak, iskoláknak 2004. december 31- dendõ egyedeket, parkfelületeket jelöl ki és
ig felül kellett vizsgálniuk házirendjüket. A ren- védõfásítás kötelezõ telepítésével biztosítja a
delkezés új eleme, hogy a házirend csak fenn- lakóterületek fokozott védelmét. Lehetõvé teszi a terület közlekedésének, megközelítésétartói jóváhagyást követõen vezethetõ be.
A nevelési-oktatási intézmények házirend- nek korrekciójával a határos lakóterület mijei rögzítik, hogy – a tanulmányi kötelezett- nél kisebb zavarását.
ségek teljesítésén kívül – a tanulói jogokat és
kötelezettségeket milyen módon lehet gyako- Városházi munkaterv
rolni, illetve kell végrehajtani. A házirend álEgyhangúlag fogadta el elsõ félévi munkalapítja meg az iskolai munkarendet, a tanórai tervét a képviselõ-testület. Mint minden évben,
és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az is- úgy az idén is döntõen a korábbi testületi döntékola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, sek és jogszabályok által elõírt elvégzendõ, köaz iskolához tartozó területek használatának telezõ és elõre tervezhetõ feladatok határozták

meg a munkatervi javaslat összeállítását.
Februárban kerül sor a városi költségvetés és
a város gazdasági társaságai üzleti tervének
megtárgyalására és szintén az elsõ félévben
vizsgálják felül a társaságokkal kötött szerzõdéseket. Számos rendelet korszerûsítése is feladata a képviselõtestületnek.
A közalapítványok júniusban számolnak be
munkájukról. Folytatódik az intézmények beszámoltatása is. Ebben a félévben a Damjanich
János Általános Iskola és a Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatói nyújtanak be elõterjesztést. A közmûvelõdési koncepció felülvizsgálatával elõször a júniusi ülésen foglalkoznak
majd. Szintén többfordulós tárgyalási menetben
vitatják meg a város területfejlesztési koncepcióját.

Legyünk pontosak!
Körösfõi László képviselõ úr szóvá tette, a
2005-ös falinaptárról, amit a gödöllõi lakosokhoz eljuttattak, pontatlanul írtuk, hogy Gémesi
György személyes ajándéka. Legyünk pontosak: a naptárt az önkormányzat ajándékozza a
tisztelt lakosoknak, évrõl-évre, hagyományt teremtve.
Ám az ötletgazda – Körösfõi úr sem vitatta –
Gémesi György polgármester. Legyünk pontosak! A polgármester figyelmessége elismerése
méltó, csakúgy, mint az önkormányzat gesztusa. A teljességhez tartozik, még jobb lett volna, ha a címzettek idõben jutnak ehhez a kis figyelmességhez. Nagyobb hitele lenne a pontosság követelésének, ha ennek a követelménynek
a Körösfõi László vezette frakció mindahány
tagja eleget tudott volna tenni – maradéktalanul. Üléstermi információnk szerint ez nem teljesen sikerült. Az erre vonatkozó állítást nem is
igyekezett pontosítani a városatya.
A képviselõ-testület február 17-én, március
17-én, április 21-én, május 26-án és június 23án tart ülést.
L.T.
Fotó: Tatár Attila

Megjelent!
Több mint félezer programot kínál az érdeklõdõknek a Gödöllõ és Környére Regionális Turisztikai Egyesület 2005. évi eseménynaptára.
Az ingyenes kiadvány régiónk településeinek
eseményeit ismerteti idõrendi sorrenben. A programfüzet beszerezhetõ a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban, a GKRE-irodában, és a Királyi
Kastélyban.
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Gödöllői segélykoncert után

Árvaház épül a bevételből
Sok neves művész mellett a Baptista
Szeretetszolgálat is képviseltette
magát a január 23-án a Szent István
Egyetem aulájában megrendezett
segélykoncerten. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége által megrendezett koncert teljes bevételét a Szeretetszolgálatnak adta, amely árvaházat épít a délkelet-ázsiai természeti katasztrófa után árván maradt
gyermekek számára. Debreceni István sajtóreferenst a hazai akciók eddigi eredményeiről, és a tapasztalatokról kérdeztük.

szegényebb országában élõ kisgyermeket. A
pénz útja itt is pontosan nyomon követhetõ.
Ezért mindent megteszünk, a támogatónak
fényképet küldünk az általa támogatott gyermekrõl, sõt lehetõvé tesszük a kapcsolattartást, még arra is van mód, hogy aki akarja,
meg is látogathatja pártfogoltját. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján elmondhatom,
hogy a legtöbb esetben ezek a támogatások,
nem egy éven át szoktak tartani, hanem hoszszú-hosszú éveken keresztül. Most meg kell
küzdenünk azzal, hogy a felkéréseknek eleget tegyünk, mivel a felhívásunkra nem csak
magánszemélyek, hanem iskolák, cégek önkormányzatok is jelentkeztek.
– A Baptista Szeretetszolgálatot a segíteni
szándékozók egyfajta garanciának tekintik. A
koncerten fellépõ mûvészek is valamennyien
úgy nyilatkoztak lapunknak, hogy ha önökhöz kerül a pénz, akkor, biztos, hogy arra a
célra fordítják, amire azt eredetileg szánták.
– Nagyon jólesett, hogy ekkora a bizalom
irántunk, ezt nekünk is fel kell dolgozni, és
arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy
a továbbiakban is az eddigiek szerint intézzük a dolgainkat. Ez óriási tõke, amivel
igyekszünk megfelelõen, becsülettel gazdálkodni.
Természetesen arra is kíváncsiak voltunk,
a fellépõ mûvészek, akik közül sokan rendszeresen részt vesznek jótékonységi rendezvényeken, miért tettek eleget a felkérésnek?

szágos Mentõszolgálatnál, és bár nem voltam kivonuló, sem orvos, sem ápoló, csupán
az adminisztrációban dolgoztam, de bennem
is mentõs vér folyik. Ott megértettem, az ember soha nem tudja, mikor kerül olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul. Akkor tanultam meg, hogy segíteni kötelezõ!“

abban, hogy ez a koncert egy folyamat elindítója, hiszen nem csak Srí Lankán szorulnak
sokan segítségre, hanem itthon is!“

Szulák Andrea:

Delhusa Gjon:

Gerendás Péter:
Debreceni István

– Elõször is szeretnék köszönetet mondani a
szervezõknek és a résztvevõknek is. Nagyon
jó hangulatú, és rendkívül színvonalas rendezvényen vehettünk részt, és egyúttal megköszönöm a támogatást is azok nevében,
akikhez eljuttatjuk. Ez a koncert egy példaértékû rendezvény volt. Nem csak azért, mert
csodálatos mûvészek léptek fel – akik közül
sokakkal dolgoztunk már együtt –, hanem
azért is, mert mindenki félretette a politikai
hovatartozását. Jó lenne, ha ez máskor is
megvalósulhatna!
– Pontosan mire fordítják majd a pénzt, hiszen az elmúlt hetekben hallottunk magyar
falu, kórház és árvaház építésérõl is ?
– Ennek a koncertnek a bevételét egy a fõváros, Colombo melletti – a munkálatok már
megkezdõdtek – árvaház felépítéséhez használjuk fel. De emellett több területen is részt
veszünk az újjáépítési munkákban. Amenynyiben a pénzügyi lehetõségeink megengedik, – jelenleg úgy néz ki, hogy így lesz – a
keleti parton is tervezünk egy ugyanilyen intézményt. Emellett egy munkatársunk a
helyszínen koordinálja a magyar falu építését, de õ csak a munkálatokban segít, ezt nem
a Baptista Szeretetszogálat építi. Nagyon sokan jelentkeztek felajánlásokkal, bízunk abban, hogy ezáltal eredményesen tudunk majd
a helyszínen tevékenykedni.
– Mennyire valósak ezek a felajánlások? A
napokban döbbentem olvastuk, hogy az egyik
segélyszervezet adományvonalára közel 30
ezer felajánlás érkezett, de a kiküldött csekkekbõl alig több mint tizet fizettek be.
– Néhány nappal ezelõtt részt vettem egy
televíziós beszélgetésen, ahol több karitatív
szervezet is képviseltette magát. Ott is elhangzott, hogy bizony, az ilyen felajánlásoknak csak kb. a fele realizálódik. Nekünk
azért jobbak a tapasztalataink, nálunk olyan
80 százalék körüli az arány. Ez a katasztrófa
olyan méretû volt, amelynek hatására a megszokottnál jóval többen gondolták úgy, hogy
segítenek a túlélõkön. Ez észrevehetõ a fogadj örökbe programunkon is. Eddig tizenegyezren jelentkeztek, hogy ehhez szeretnének kapcsolódni. Soha nem volt iránta ekkora az érdeklõdés, pedig már évek óta mûködik ez a lehetõség.
– Mit tudhatunk errõl a programról?
– Ennek az a alényege, hogy bárki, aki jelentkezik, egy éven keresztül, havonta háromezer forinttal támogathat egy-egy a világ

„Számomra nem kérdés, hogy egy jótékonysági rendezvényen ott kell lenni. Ebben
a katasztrófában az a különösen szörnyû,
hogy az áldozatok nagy része gyermek, és a
túlélõk között is nagyon sok az árván maradt kisgyerek. Engem mint apát, különösen
megráz, ha gyermekekkel történik valami. A
tragédia kapcsán elég sokat néztünk televíziót és a gyermekeim is, akik heten vannak,
ennek részeseivé váltak. Õket is rendkívüli
módon megrendítette, ami történt.“

„Természetes, hogy igent mondtam a felkérésre. Számomra az volt meglepõ, hogy
múltak a napok, és elég hosszú idõ eltelt,
amire egy koncert megszervezõdött. Azt hiszem a döbbenetbõl nehezen tértünk magunkhoz. Annak különösen örülök, hogy ennek a koncertnek Gödöllõ adott otthont, hiszen egy nagyon hálás közönség elõtt állhattam színpadra.“

„Túl a privát reakciókon, amiket elég nehezen tudtam feldolgozni a televízióban látottak után, úgy gondolom,hogy a hírnév kötelez. Amellett, hogy szeretem Gödöllõt, és
amellett, hogy több emlék is köt ide, elõadómûvészként az a feladatom,hogy a hivatásomat az emberek szolgálatába állítsam.“

Rebecca Sol:

Vincze Lilla:

Dolly:

„Nem tudunk kimenni a helyszínre, mi itt
ezzel tudunk segíteni, amit mindenképpen
meg kell tenni. Én évekig dolgoztam az Or-

„Csodálatos volt részt venni egy ilyen
színvonalas rendezvényen. A Baptista Szereteszolgálattal már régóta dolgozom együtt,
és többi itt is fellépõ mûvész kollégáimmal
közösen rendszeresen szerepelünk a rendezvényükön. Ez egy nagyon tisztességes, jól
mûködõ szervezet. De mindemellett bízom

„Azt hiszem, egy ilyen katasztrófa után
nem lehet kétséges, hogy az ember a saját
eszközeivel segít. Megtiszteltetés volt számomra a felkérés, és külön öröm, hogy a
szülõvárosomból, Gödöllõrõl érkezett. Az
Erkel-iskola gyermekkórusával nem elõször
léptem fel, és nagyon örülük, hogy egy olyan
rendezvényen is jelen lehettem velük, amelyen gyermekeken szeretnénk segíteni.“
B.J.
Fotók: Tatár Attila, Balázs Gusztáv

4 Gödöllői Szolgálat

2005. február 3.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Felséges családi titkok
Sok könyv megjelent már a Magyarországhoz, ezen belül Gödöllőhöz kiváltképpen kötődő Erzsébet királynéról,
utolsó előtti uralkodónk, Ferenc József
hitveséről, de talán ennyi minden még
nem derült ki róla, mint a most megjelent Erzsébet királyné és leányai című
könyvből.
Megismerhetjük hibáit is, melyek persze nem
olyan számosak és nem olyan szörnyûek, hogy
rajongásunk csökkenhetne miattuk iránta, de
szó, ami szó, megállapíthatjuk: különös személyiség volt. Igazából csak – tudhatjuk meg a
könyvbõl – az egész világon egyedül legfiatalabb gyermekét, Mária Valériát szerette. (Meg a
magyarokat.) Nem hatották meg születõ unokái, éppen világra jött csecsemõket megnézve
ilyen kijelentéseket tett: „ritka csúf“ vagy „nem
is olyan rémes“. Legnagyobb részében lányai
és azok utódai életét követi a könyv. Az elsõszülött Zsófia kétéves korában meghalt. Hosszú
élet jutott azonban a másodszülött Gizellának,
1856-1932-ig élt. Négy gyermeknek adott életet, két lánynak, két fiúnak. Idõsebbik lányához
fûzõdik a család legnagyobb botránya: megszökött egy báróval. Na, de már a mama, Gizella
férjhezmenetele is kész regény. Hát még Mária
Valériáé, „a kapós császárleányé“ a könyv kifejezése szerint. Körülötte csak úgy tolongtak az

Talamba koncert

Nem lehet elég
S.O.S. – Segélykoncert címmel adott
hangversenyt a Talamba ütőhangszeregyüttes a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak megsegítéséért múlt hét
pénteken a művelődési központ színháztermében.
Az est fõvédnöke, Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ megnyitó beszédében elmondta: akadnak, akik már úgy vélik,
túl sok a segélykoncert a szökõár károsultjai javára. Nem, hogy nem sok, de nem lehet elég.
Bármily távol élnek tõlünk azok az emberek,
akik a karácsony másnapi tragédiát, a föld
egyik legnagyobb természeti katasztrófáját elszenvedték, amennyire csak az erõnkbõl telik,
kötelességünk segíteni rajtuk. A Talamba ütõegyüttes ötödik éve visszatérõ vendég Gödöllõn. Most kifejezetten azért jöttek, azért léptek
fel, hogy estjük bevételével hozzájáruljanak a
jótékony célhoz, melyért összefogott az ország.

udvarlók. Ám egy császárlánynak nem is olyan
egyszerû férjhez menni. Mária Valéria sem ahhoz mehetett, akiért igazán dobogott a szíve.
Sok részletet olvashatunk a naplójából, közel
kerülhet hozzánk jóságos, tépelõdõ lénye. Neki
rövidebb élet adatott, mint a nõvérének, 1868ban született, 1924-ben halt meg. Tíz gyermeket hozott a világra. Minden gyermek sorsába
külön-külön betekinthetünk, s a tragikus véget
ért trónörökös, Rudolf egyetlen gyermeke, „Erzsi“ is megjelenik. S aztán meg a sok-sok leszármazott. Nem egyszerû kiismernünk magunkat a hercegek, fõhercegek, grófok hosszú és bonyolult során, bár táblázatok is segítik a dolgunkat. A közölt számtalan fénykép is segíthet
talán a tájékozódásban, mindenesetre kiválaszthatjuk, ki számunkra a rokonszenves, s azt aztán meg is jegyezzük. Nekem Mária Valéria
Hedwig nevû lányának, Mária nevû lányán
akadt meg leginkább a szemem. Néztem: ki ez
az egyszerû nõ? Aztán a képaláírásból kiderült,
ki, s ki az is, hogy 21 évig dolgozott Vietnamban. Szerzetesnõvérként – szerzetesnõi habitust
visel. Szerepel a könyvben egy valóban – úgy
értem, származása szerint is – egyszerû nõ
fényképe is: Véner Mariskáé, Mária Valéria játszótársáé Gödöllõn. Õ, mint írják, „a besnyõi
pályaõr“ lánya volt, s a fotón is vasúti sín mellett látható. (Martha Schad: Erzsébet királyné
és leányai)
- nád -

Az együttes tagjai a mûsor végén mondtak
köszönetet azoknak, akik megtöltötték a színházterem széksorait, jegyet vettek, hogy az összeget, mely így összegyûlik, majd a Vöröskereszt
útján a megfelelõ helyre juttathassák. Külön
köszönetüket fejezték ki a városban mûködõ
pártok vezetõinek, amiért ügyük mellé álltak.
A jelenlevõk, a közönség tagjai persze nemcsak áldozatot hoztak, hanem remekül szórakoztak is a kiváló, nemzetközileg elismert öttagú együttes mûsorán. Érdeklõdéssel hallgathattuk a különös hangszerek, vagy akár egyszerûen kövek megszólaltatását, magukkal ragadhattak a felhangzó dél-amerikai, karibi, tahitii dallamok. Humor, könnyedség, játékosság áradt a
színpadról, bûvkörébe vonva a nézõket, hallgatókat.
A hangversenyt követõn Németh Kristóf, a
mûvelõdési központ igazgatója sorolta fel az
est támogatóit. Ezt követõen tombolahúzásra
került sor, melyen a szponzorok jóvoltából értékes mûszaki cikkeket, a város feletti sétarepülést, görögországi üdülést nyerhettek azok, akik
belépõjegyükön kívül még tombolajegyet is
váltottak.
N. A.

Felhívás
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. számú
önkormányzati rendeletében szabályozta a „GÖDÖLLŐ
VÁROSÉRT“ kitüntetés adományozásának rendjét.
„GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT“ kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, akik munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllõ város
fejlõdéséhez, jó híre növeléséhez.
„GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT“ kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség
részesíthetõ“.
A kitüntetés átadására 2005. március 15-én, a Petőfi Sándor Művelődési
Központ színháztermében rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre, akit
méltónak tart e kitüntetõ cím odaítélésére 2005-ben.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással 2005. február 7-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Kedves
Olvasóink!

A Chopin Zeneiskola programjai

Február 8-án nyit a kastély!
Befejezõdött a téli karbantartás.
Február 8-tól ismét várja a
látogatókat a
Gödöllõi Királyi Kastély.
A kastélymúzeum és a barokk
színház - hétfõ kivételével 10-17 óra között tekinthetõ meg.

Pénztárzárás: 16 órakor.
Tel.:28-410 -124
www: kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu
Besnyõi Esték rendezvénysorozat a
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban
(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok
tere 3., volt Török Ignác Gimnázium)
Idõpont: 2005. február 10., csütörtök
este, 19 óra
Vendégünk: Dr. Harrach Péter, az
Országgyûlés alelnöke
Az elõadás címe:
„A közélet aktuális kérdései“
Belépõ: 500 Ft

Február 3., csütörtök 17 óra
Barta Katalin növendékeinek hangversenye
(zongora)
Február 4., péntek 17 óra
Sári Erika növendékeinek hangversenye
(zongora)
Február 5., szombat 11 óra
Nuszbaum Ferenc növendékeinek hangversenye (gitár)
Február 7., hétfõ 18 óra
A zongora tanszak továbbképzõs növendékeinek hangversenye
Február 12., szombat 11 óra
Ferenczi Anna növendékeinek hangversenye (zongora)
Február 18., péntek 18 óra
Kovács Zsolt növendékeinek hangversenye
(ütõ)

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

dr. Gémesi György polgármester
fogadónapját

FEBRUÁR 9-ÉN TARTJA
10-tõl 12, illetve 14-16 óráig.

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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folytatás az 1. oldalról

A havazások alkalmával azonban nem csak az
úttestet, hanem a járdákat is takarítani kell.
Azonban ez nem mindenhol a VÜSZI feladata.
A magántulajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosnak kell gondoskodni arról, hogy a járda

hómentes legyen. Itt a legtöbb problémát a céges tulajdonú épületek, intézmények elõtti járdaszakaszok jelentik, valamint sok esetben a lakótelepek, társasházas övezetek, ahol a közös-

2005. február 3.
képviselõk feladata errõl gondoskodni.
A VÜSZI igazgatója elmondta, szembetûnõ a
különbség a kertvárosi és a belvárosi részek között. A kertváros lakói jóval nagyobb gondot

fordítanak e téren is környezetük rendbentartására, míg a belvárosban – természetesen hozzá kell tenni: tisztelet a kivételnek – gyakran
elõfordul, hogy a VÜSZI takarít ott is, ahol nem
az õ dolga lenne.
Mint azt a Közterületfelügyelettõl megtud-

Tanfolyamra kötelezik a közösképviselőket

Papír nélkül nem lehet
Törvény kötelezi vizsgára a közösképviselői feladatot ellátókat. De nem mindenkit. Mivel az elmúlt hetekben csaknem valamennyi médiumban hallhattunk erre vonatkozó információkat, és
csaknem mindegyikben mást. Megkérdeztük Dolányi Sándort, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői
Egyesületének elnökét, mi is az igazság, kik azok, akiknek be kell ülni az iskolapadba.
– Sajnos ezen a téren több téves információ is
elhangzott, így nagyon sokan nem tudják, kit is
érint valójában az új szabályozás.
– Sokan azt sem értik, miért is van erre szükség...
– Az elmúlt másfél évtized alatt, amikor az
önkormányzati lakásokat privatizálták, még
sem az új tulajdonosok, sem azok, akik akkoriban elvállalták a közösképviselõi feladatok ellátását, nem tudták, milyen változásokat, milyen feladatokat jelent ez. Nagyon sokan a jó
szándék által vezérelve vállalták el, hogy elvégzik az ezzel járó munkát. Kisnyugdíjasok, otthon lévõ kismamák, tapasztalat nélkül, – de annál szorgalmasabban és lelkiismeretesebben –

végezték az ezzel járó munkát. Azután ahogyan
teltek az évek, változtak a jogszabályok, amelyek egyre inkább a valósághoz kezdtek igazodni, szigorodtak az elszámolási és bejelentési kötelezettségek az APEH és a TB felé, nõtt a felelõsség, egyre többen már nem vállalták ezt a

tuk, munkatársaik nagy gondot fordítanak arra,
hogy mindenhol járhatóak legyenek az utak.
Ahol azt tapasztalják, hogy az érintett ingatlan
tulajdonosa nem tesz eleget kötelezettségének,
ott elõször figyelmeztetésre számíthatnak az
érintettek, majd amennyiben ez eredménytelen
marad, akkor bírságolásra. Mint megtudtuk, az

eddigi tapasztalatok szerint az esetek nagy részében már az elõbbi is eredményre vezet.
Kájé
Fotók: Tatár Attila

munkát, amely cseppet sem volt könnyû úgy,
hogy a lakók szemlélete nem változott, csak az,
hogy bérlõkbõl immáron tulajdonosokká lettek.
Közülük sokan most döbbennek rá, mit is jelent
tulajdonosnak lenni. Amíg bérlõként megszokták, hogy az önkormányzat dolga, hogy ha bármilyen probléma van, azt megoldja, addig most
nekik, a tulajdonosoknak kell megcsináltatni, s
állni annak a költségeit is. Ez sokak számára
nagy trauma! Azok a közösképviselõk, akik tovább csinálták, menet közben, a gyakorlatban
elsajátították a szükséges tennivalókat, a lemondottak helyére pedig új emberek kerültek.
Ez a terület a vállalkozók számára is sok lehetõséget nyújtott, és nyújt napjainkban is. Õk
több társasháznál végzik el a házkezelõi feladatokat. A jelenleg hatályos társasházi törvény
pontosan meghatározza a követelményrendszert. Ez már nem hasonlítható össze azzal,
amikor valaki szerény tiszteletdíjért és némi
költségtérítésért végzi el az ezzel járó munkát
abban a házban, amelyben lakik. Az ilyen, választott képviselõknek, akik nem munkaviszonyban, hanem tiszteletdíjért és költségtérítésért
végzik el a feladatokat, nem kell sem tanfolyamot végezniük, sem vizsgázniuk. Az új rendelet
azokra vonatkozik, akik vállalkozóként végzik
ezt a tevékenységet. Õket törvény kötelezi a
szakmai képesítés megszerzésére. De minden
társasháznak joga, hogy a Szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározza, hogy kéri-e a
tanfolyam elvégzését közösképviselõjétõl.

Ugyanitt dönthet arról is, hogy ennek a költségét átvállalja, amennyiben úgy gondolják a tulajdonosok.
– Úgy tudom, az Egyesület segítséget kíván
nyújtani a közösképviselõknek, hogy minél magasabb színvonalon végezhessék a munkájukat,
és minél jobban meg tudjanak felelni a követelményeknek…
– Így van. Ennek érdekében február 15-tõl,
minden kedden 17.45-tõl elõadássorozatot tartunk, amelyben a zárszámadó-tervtárgyaló közgyûlésre való felkészülés érdekében. Ezeknek az
elõadásoknak a keretében a mindennapok gyakorlati feladatainak megoldásához kívánunk segítséget nyújtani. Ezért olyan elõadókat hívtunk meg,
mint dr. Fábián Zsolt alpolgármester, dr. Kálmán
Magdolna aljegyõ, Homa Ibolya, az önkormányzat lakosságszolgálati irodájának vezetõje, az
OFE munkatársa, a közüzemi szolgáltatók vezetõi
és pénzintézeti vezetõk és a biztosítók képviselõi.
Ezekre az elõadásokra négy héten keresztül várjuk az érdeklõdõket. Bízunk benne, hogy ezzel is
segítünk abban, hogy gördülékenyebben mûködhessen az a rendszer, amely itt Gödöllõn csaknem
kétezerhatszáz lakás lakóit érinti.
-kj-

Rendőrségi hírek

Keresik a „sportos“ betörőt
Többmilliós kár
A Gödöllõi Rendõrkapitányság eljárást folytat
jelentõs értékre elkövetett lopás bûntett megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki
2005. január 15-én 13 óra és január 17-én 10 óra
közötti idõben a Gödöllõ, Petõfi téren lévõ
ZION Sportboltba betört és onnan sportruházati
cikkeket tulajdonított el 3 millió 500 ezer forint
értékben.
Az ellopott ruhanemûket Sherpa és Sandstone márkájú sí-túra kabátok, sínadrágok, polár pulóverek, hosszúszárú szövetnadrágok,
Northface és Stonehenge márkájú polár pullóverek, Merrell márkájú cipõk és Rudy Project
márkájú napszemüvegek teszik ki.
A Gödöllõ Rendõrkapitányság kéri, hogy aki
a bûncselekménnyel vagy az eltulajdonított ruhanemûkkel kapcsolatosan (például eladásra
kínáltak fel gyanús körülmények közt ilyen ruhanemûket) érdemleges információval rendelkezik, hívja a 06-28/514-655/89 vagy az ingyenesen hívható 06-80/555-111 telefontanú, a
107-es, 112-es segélyhívó telefonszámok valamelyikét.

Tájékoztató a közlekedési baleseteknél kiállított újfajta igazolásról
A Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

területén 2005. február 1tõl kerül bevezetésre –
saját kezdeményezés alapján – egy újfajta igazolás
kiállítása, mely a közlekedési balesetek részesei
számára lehetõvé teszik a
biztosító társaságoknál
történõ gyorsabb kárrendezési eljárást.
Amennyiben közlekedési baleset részeseivé
válnak és a helyszínen rendõri intézkedésre kerül sor, akkor az intézkedõ rendõr a helyszín
adatai alapján a részeseknek kiállít egy igazolást, mellyel a megjelölt biztosító társaságánál a
kárrendezési igényét be tudják jelenteni. Az
igazolás nem tartalmaz állásfoglalást a felelõsség tekintetében, azonban fontos információkat
tartalmaz az ügy további menetét illetõen.
Az igazolás birtokában már nem kell a balesetet követõen a Gödöllõi Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályán órákat eltölteniük a biztosító társaságuk felé benyújtandó
iratok beszerzésével.
Ez az újfajta igazolás egyenlõre csak a Gödöllõi Rendõrkapitányság illetékességi területén történt közlekedési balesetekre vonatkozik,
amennyiben máshol történik Önökkel baleset ,
továbbra is az eljáró szervtõl kell beszerezniük
a kárrendezéshez szükséges iratokat.
GRFK

Gödöllő Város Önkormányzata (Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet a Szabadság tér 5. szám alatt lévő nem lakás
célú helyiségcsoport tíz éves bérleti, és további tíz éves
előbérleti joga megszerzésére.
A helyiségcsoport ismertetése:
A 493,58 m2 alapterületû helyiségcsoport a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mûemlék épületében
található, közmûvei: elektromos áram, víz- és csatornahálózat, vezetékes telefon, távfûtés.
A helyiségcsoportban a bérlõ a városi filmszínházat köteles mûködtetni, ezen tevékenységi kör
megváltoztatása tilos.
A bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával az alaptevékenységen túl további kulturális jellegû
kiegészítõ szolgáltatásokat is nyújthat.
A helyiségcsoportban a bérlõ kizárólag saját költségén, a bérbeadó elõzetes hozzájárulásával
végezhet értéknövelõ beruházásokat. A mûemlék épületen semminemû átalakítási munkálat
nem végezhetõ.
Az irányadó bérleti díj: 135.000 Ft/hó + 25 % ÁFA.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
A bérbevételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia:
Az írásos pályázati tájékoztatók átvehetõk a Városháza (Gödöllõ, Szabadság tér 7.)
Vagyongazdálkodási Irodáján, a II. emelet 232. sz. helyiségben.
Részletes tájékoztatást ad: Tóthné Pervai Katalin (Tel.: 28/529-148, fax:28/529-251)
A helyiségcsoport megtekintésére idõpont a helyiség jelenlegi bérlõjével egyeztethetõ
a 06-30/500-2432-es telefonszámon.

A pályázatok a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájára történő
benyújtásának helye és határideje:
232. sz. helyiség, Tóthné Pervai Katalin főmunkatársnál,
2005. MÁRCIUS 3-ÁN 12 ÓRÁIG
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Egészségünkért

Gödöllői Szolgálat
gyógyító eszközöknek – valamint a hozzájuk tartozó szakmai felkészültségnek – a biztosítása, amely az alapellátás
háziorvosainak a korszerû tevékenységéhez feltétlenül szükséges.
A gyakorló orvoslásban ezért egyre nagyobb szerephez jutnak a specialista szakorvosok, de a szakvéleményeik konzekvenciát a háziorvos integratív
tevékenysége „fordítja le a beteg nyelvére“. A betegek nem ismerhetik a szaktudomány tankönyveit és ezért nagyon gyakran több speciális orvosi
szakma területérõl szenvedik el a gyógyításra váró
betegségeiket. Ilyenkor a specialisták konzíliumi
munkája válik szükségessé, amely többszemélyessé módosítja az orvos-beteg viszonyt. De végül is a háziorvos biztosítja a beteg számára azt a
fontos, bizalmon alapuló és intim helyzetet, amely
a „kétszemélyes orvos-beteg viszony“ mûködését
újra formálja. Gödöllõ szakorvosi rendelõintézete
(a gondozó intézeteivel együtt) a Tormay Károly
Egészségügyi Központ, a város és vonzáskörzetének lakosságát és háziorvosait szolgálja szakorvosi konzíliumok biztosításával és járóbetegként
nyújtható gyógyító munkával. E tevékenységnek a
szünet nélküli fejlesztése a „kistérségünk“ gyógyító megelõzõ szolgáltatásait hivatott erõsíteni,
amelyben a terület háziorvosaival eredményesen
mûködik együtt. Gödöllõ Város Önkormányzatának középtávú egészségügyi fejlesztési terve jól
szolgálja kistérségünk érdekeit és az „orvos-beteg
viszony“ újszerû és eredményes mûködését.

Ügyeletek

Orvos-beteg viszony
A beteggyógyítás tevékenységének évezredes hagyományai vannak. Az orvostudomány fejlődése az elmúlt évszázadokban állandó, de lassú folyamat volt. A
tudományos technikai forradalomnak köszönhető információ robbanás látványos
módon felgyorsította az orvostudomány
fejlődését.
Ez megváltoztatta a gyógyító munka gyakorlatát,
az orvos-beteg viszony jellegét. Az elmúlt évtizedekben a gyógyító megelõzõ rendszerek bonyolult
struktúrába szervezõdtek. Az orvos-beteg viszony
évszázadokon át mindig kétszemélyes viszonyként mûködött, de a közelmúlt években többszemélyes viszonyra módosult. Az ellátás legfontosabb aktív szereplõje, az alapellátás háziorvosa az
esetek jelentõs részében szakorvosi konzílium
igénybevételére kényszerül. Ilyenkor a betegek
gyógyítását nem egy orvos, hanem orvosokból és
más képzettségû szakemberekbõl álló csoport
(team) látja el.
A tudományos technikai forradalom az elmúlt
évtizedekben olyan drága és bonyolult mûszerekkel áldotta meg az egészségügyet, amely fejlõdését
(anyagilag és egyéb módon) az alapellátás háziorvosai nem tudhatják követni. Ezért egy-egy kistérségben kialakított „egész-ségügyi központ“ feladatává vált azoknak a drága diagnosztikai és

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Január 31–febr. 7-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3.
Tel.: 430-069.
Február 7-14-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Február 5-6.: dr. Michalik László, Gödöllõ,
Kör u. 2. Tel.: 20/981-3100.

Recept
Burgonyakrém leves sült gombával
Hozzávalók: 20 dkg burgonya, 5 dkg vaj, 4 fej
gomba, 1 db sárgarépa, 1 db fehérrépa,, 1 evõkanál liszt, 5 dkg füstölt sajt, 1 dl tejszín, só,
õrölt bors.

dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos

„Ami összeköt bennünket, az sokkal fontosabb annál, mint ami elválaszt.“

Civil Sarok – a helyi szervezetek céljai
Tisztelt Olvasó!
Új rovatot szeretnénk figyelmébe ajánlani, amely ezentúl kéthetente jelentkezik. Célja, hogy beszámoljon az utóbbi időben egyre pezsgőbb helyi civil élet
történéseiről: bemutatja a Gödöllőn
működő civil szervezeteket, hírt ad rendezvényeikről és az érdeklődők számára bekapcsolódási lehetőséget nyújt tevékenységükbe. Tájékoztat a társadalom egyes csoportjait – és rajtuk keresztül mindannyiunkat – érintő problémákról, jelenségekről, kezdeményezésekről.
A Civil Sarok szerkesztõje a Regina Alapítvány, amely a „Civilek a nõkért, nõk a civilekért“ programja keretében az információáramlást kívánja elõsegíteni a nonprofit szervezetek
között és körül.
A civil társadalom eredendõen politikamentes
és demokratikus teret nyújt az együttmûködésre
és közös cselekvésre – ezeket az értékeket szeretnénk megõrizni a rovatunkban is.

BEMUTATKOZIK A TÁMASZ-PONT
A Kontakt Alapítvány 2001-ben hozta létre a
Támasz-pont irodát, melynek a gödöllõi mûvelõdési központ ad otthont. Az eltelt 3 év során
olyan 16-25 év közötti fiatalokkal foglalkoztak,
akik kiestek az iskolarendszerû képzésbõl, nem
bejelentett munkahelyen, vagy egyáltalán nem
dolgoznak. Stábuk sokoldalúan képzett szakemberekbõl, munkavállalási tanácsadókból, pszichológusból, szociális munkásból és szociálpedagógusból áll. Gödöllõn és a környezõ településeken felzárkóztató képzést szerveztek, melynek során sok fiatalnak sikerült befejeznie az
általános iskola 8. osztályát. Kölcsönös együttmûködésben állnak a munkaügyi kirendeltséggel, iskolákkal, polgármesteri hivatalokkal, családsegítõkkel, egyházi szervezetekkel, roma önkormányzatokkal, illetve az egyetemmel.
Ebben az évben olyan programokat indítottak el, melyekben nem csupán a fiatalokkal, de
az idõsebb generációkkal is foglalkoznak. Tevékenységi körük bõvült, mára munkaerõ-közvetítõi engedéllyel is rendelkeznek. Aki felke-

Tisztelt hölgyeim és Uraim!

www.fogadjorokbe.hu
A decemberi 26-i földrengés által elõidézett
szökõár több tízezer áldozatot követelt Srí
Lankán is. A katasztrófát túlélõ, és abban
szüleit elvesztõ gyermekek helyzetét tovább
nehezíti a járványveszély, az éhínség.
Az õ megsegítésüket készíti elõ a helyszínen a
Bapista Szeretetszolgálat több munkatársa is.
Amennyiben lehetõségei engedik, kérjük
segítsen egy Srí Lanka-i árvát egy éven
keresztül, havi 3000 Ft-tal.
Ha szívesen segítene, kérjük keressen minket az alábbi elérhetõségek egyikén:
06-1-354-0779, 06-1-302-2929, fax: 06-1302-0982
Info@fogadjorokbe.hu

A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány egyik
kiemelt célja, hogy anyagilag támogassa azokat
a családokat, ahol a gyermek súlyos állapota, betegsége komoly anyagi gondot jelent a hozzátartozóknak.
Az igény óriási, ennek csak töredékét tudjuk kielégíteni. Szükségünk van az ön/önök segítségére. Alapítványunk közhasznú, így a befizetett
támogatások összege az alapból leírható, és fogadni tudjuk az 1 százalékos adófelajánlásokat
is. Adószámunk: 18670945-1-13
Bankszámlaszámunk: CIB Bank:
10100196-24323202-51100005.
Mottónk: A gyógyult gyermek nem sír, hanem
mosolyog. Ehhez a mosolyhoz Ön is hozzájárulhat. Támogatásukat elõre is köszönjük.
Dr Lumniczer Sándor Alapítvány kuratórium nevében:
dr. Makra Csaba elnök
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resi irodájukat ingyenesen telefonálhat, internetezhet, egyénre szabott segítséget kaphat munkahelykeresésben, valamint a megfelelõ támogatott képzések felkutatásában. Munkanapokon
reggel 9-tõl délután 5-ig aktuális állásajánlatokkal, pályaválasztási és pszichológiai tanácsadással állnak a gödöllõi és Gödöllõ környéki
érdeklõdõk rendelkezésére a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban a Támasz-pont irodában.

FOLYTATÓDIK A CIVIL MŰHELY GÖDÖLLŐN
A Regina Alapítvány egynapos tréninget tart
a régióban mûködõ civil szervezetek számára
„Stratégiai tervezés“ címmel. A képzés idõpontja: február 18., péntek, 9-16 óra, helyszíne a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ.

Elkészítés: A megtisztított és felaprított burgonyát a szintén megtisztított és felaprított
zöldségekkel sós vízben puhára fõzzük.Hozzáadjuk a vajat, a reszelt sajtot és a tejszínt.
Összeturmixoljuk.
Annyi lisztet teszünk bele, hogy sûrû pépet
kapjunk. Folytonos keverés közben felöntjük kb 8 dl vízzel és tíz percig fõzzük. Sóval, õrölt borssal utóízesítjük, pirított gombaszeletekkel tálaljuk

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18 órától
ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
GÖDÖLLÕI ESEMÉNYEIRÕL

ADÁSHIBA az Egyetemi Színpadon!
Bõvebb információ:
http.//www.reginanet.hu/civilek
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. Civil
híreket a következõ címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

A KCIÓ H ÚSVÉTIG !
20 %

árengedmény a készleten
lévő csipke és fényáteresztő
függönyökből
EN-TERIŐR
FÜGGÖNY
STÚDIÓ
2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos
u. 44. (Kossuth
Lajos u.–Remsey krt. sarka)

Tel.: 06-20/312-1935

A Gödöllõi Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumszíntársulata elõadja:
Szakonyi Károly: ADÁSHIBA címû
vígjátékát
a Szent István Egyetem színpadán

február 3-án, 16 órakor és
február 11-én, 19 órakor.
Az elõadás ingyenes!

Farsang 2005.
V. jótékonysági mentősbál
Helyszín: Szada, Faluház
Idõpont: 2005.február 19., 19-tõl 4 óráig.
Zene: Patkós együttes
Belépõ: 3000 Ft (vacsorával)
Vendég: Pécsi Ildikó + meglepetés
Büfé, tombola
Jegyek vásárolhatók:
Gödöllõ Mentõállomás, Ady E. sétány
Tel.: 104, 28/520-844, 06-20-324-0753
Mindenkit szeretettel várunk!
Gödöllő Mentők Közalapítvány
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HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!
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Megszabadulhatunk a veszélyes limlomtól

1 éves tacskó keverék
szuka

Mosó- és számítógép
Egyelőre március elsejéig tartó akció
keretében lehetőség nyílik városunkban az elektronikai hulladék díjmentes elhelyezésére.

Érdeklõdni: Pintér Zoltán 20/350-8592, Karaszi Pál 30/318-7255.
Bankszámla: 1160000600000000-10550764.
Ingyen kiscicák:
70/212-1815

A tönkrement, elhasználódott elektromos háztartási gépek és a mai gyors avulás következtében használaton kívül került elektronikai termékek sok családnál foglalják a helyet a pincében, kamrában vagy éppen a garázsban. Ezek a
leselejtezett, kidobásra szánt eszközök, alkatrészek veszélyes hulladékot, anyagot tartalmaznak, amelyek a háztartási hulladékba kerülve a kommunális lerakóba jutnának – amit
nem a veszélyes hulladékokra terveznek, így
ezek az anyagok súlyosan károsíthatják környezetünket, egészségünket.
Ezeket a fölöslegessé vált eszközöket, alkatrészeket tehát semmiképpen se tegyük a háztartási hulladékba: most adott a lehetõség a
szakszerû ártalmatlanításra. A VÜSZI Kht. és a
Hatvani Környezetvédõ Egyesület együttes

2 hónapos puli
keverék
szuka

„Fóka“
2 éves
keverék
kan

Fotók: Tatár Attila

2 éves németjuhász
keverék
kan

Nyújtson segítő kezet a
gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
6 hetes keverék szukák

HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Állati dolgok

A cane corso
Ez a csodálatos fajta egy igazi különlegesség, karaktere, ereje, harciassága, kedvessége és legendás
ragaszkodása hamar bûvkörébe vonzza az érdeklõdõt. A fajtáról csak felsõfokon lehet beszélni.
A cane corso a molosszus kutyák családjához
tartozik, éppen ezért eredete az ókorig vezethetõ
vissza. Õsei a „canes pugnaceshez“ (harci kutyák)
tartoztak, amelyek ott voltak a római légiók hadjárataiban, vagy az arénákban harcoltak vadállatokkal, majd a késõ középkori vaddisznóvadászatokon is hasznát vették. Sajnos a
két világháborút követõen a cane corso, sok más fajtához hasonlóan, szinte teljesen kipusztult. 1973-ban egy professzor fedezett fel néhány egyedet. A 90es évek derekától hazánkban is
megvetette lábát a nagytestû védõkutyák mezõnyében. Az ókori
harcos néhány éve világhódító útjára indult,
kilépve az elszigeteltségbõl és feltartóztathatatlanul tör elõre, csodálatot, elismerést, szeretetet vív
ki magának. Elsöprõ sikerét híven tükrözi az is,
hogy az 1989-ben megrendezett mantovaostuni
találkozón még csak kb. 140 egyedet regisztráltak,
1998-ban pedig Magyarországon már kb. 500
egyed lett törzskönyvezve.
Erõs, robosztus testfelépítésû, nagyon izmos,
könnyed járású kutya. Gyors, nagyon aktív, félelmet nem ismerõ, mely csodálatos módon párosul
fegyelmezhetõségével.
Feje masszív, szeme sötétbarna. Nyaka rendkívül erõs, mellkasa mély és öblös, háta egyenes, fa-

ra hosszú, széles és lekerekített. Farkát kurtítják.
Végtagjai erõteljesek, jó csontozatúak. Fényes, rövid szõrzete sûrû. A mellkason, a lábfejeken, valamint az arcorri részen a fehér jegyek elfogadottak.
Marmagasság a kanoknál 62-68 cm, szukákánál
58-64 cm. Testtömegük: 38-50 kg. Alomszám: 58 kiskutya. Várható élettartam: 10-14 év.
A cane corso idegenekkel szemben bizalmatlan, távolságtartó, már igen kicsi, 4-5 hónapos koruktól jelzik, ugatják azokat, s a területõrzési ösztön is a vérében van. De elutasító viselkedése saját
területén kívül határozottan mérséklõdik, sõt kifejezetten nyílt bizalommal és barátságosan közelít
az emberekhez.
Az õs molosszustól rengeteg kitûnõ tulajdonságot örökölt. Nagy a kitartása, munkabírása, család- és gyermek
szeretete. Gladiátori külsejét
meghazudtolva, igen ragaszkodó. Könnyedén tanítható,
állandó, fáradhatatlan õrzõje a
háznak és az ember tulajdonának. A klasszikus õrzõ-védõ feladatokat bámulatos vehemenciával hajtja végre. Támadása, a gyorsasága
és ereje révén elsöprõ. Személyvédõ, kísérõ kutyaként az egyik legkiválóbb. Igaz, hûséges barátja a gazdának, szelíd, kedves és türelmes a gyerekekkel szemben, mindig kész egy kis játékra,
csínytevésre, hancúrozásra, ezért családi kedvencként való tartása is optimális. A ridegtartást, az elhanyagoltságot és a munkanélküliséget nehezen
viseli. Neki család, kisebb-nagyobb feladat kell a
tökéletes lelki egyensúlyhoz.
Következik: Cavalier King Charles spániel

szervezésében az ökörtelek-völgyi városi hulladéklerakóban és a VÜSZI Kht. központi telephelyén (Dózsa György út 69.) található konténerbe díjmentesen elhelyezhetõ televízió, hûtõgép, mosógép, akkumulátor, számítástechnikai eszközök, stb.
Az átvett hulladékot újra feldolgozzák, így
nem kerülhet a konténerbe más anyag. Ezért
helyezik el a konténereket ellenõrizhetõ körülmények között. A hulladéklerakó 7 és 15, a városüzemeltetés 8 és 16 óra között fogadja az
elektronikai hulladékot.
D. M.

Csatornázás, kerítés

Megújulás
A Dózsa György úti köztemetõt üzemeltetõ
VÜSZI Kht. folytatja a korszerûsítéseket a
sírkertben. A munkálatok során elkészült a
csatornázás; így most már a temetõi létesítmények is a városi szennyvízcsatorna-hálózathoz kapcsolódnak.
A központi épület rekonstrukciójával öltözõhelyiséget alakítottak ki a szertartásokat végzõ lelkészek, papok számára és a ravatalozó mellett megújult a temetõgondnoki iroda is. Az épületben nyilvános vécét
létesítettek; a toalettet mozgássérültek is
tudják használni. (Az illemhely a jövõ héttõl üzemel, 8 és 16 óra között lehet igénybe
venni; a kulcsot a temetõgondnoktól kell
elkérni.)
A tervek szerint az idén elõtetõ készül a
ravatalozóhoz és megkezdõdik a temetõ
Dózsa György úti oldalán a kerítés teljes
újjáépítése.
D. M.

Járom a város t...

Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Jártunkban keltünkben észrevettük, hogy városunk lakói megfeledkeztek arról a parkolóról,
amely csaknem mindig üresen áll, illetve nagy ritkán a jó megfigyelõk felfedezhetnek benne egykét gépkocsit. Ez a parkoló a MÁV-állomás mellett várja, hogy ingyen használják a gödöllõiek.
Pedig amellett, hogy nem kell fizetni azért, hogy akár egész nap itt álljon az autó, még praktikus
is, hiszen akár HÉV-vel, akár vonattal tovább lehet utazni, ami nem csak olcsóbb mint az autózás,
hanem sokkal környezetbarátabb megoldás is.
Fotó: Korondi Judit
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Ecce iuventus – íme az ifjúság

Elismerés a kultúra napján

Ifjúsági istentisztelet

Lovagkirályné

A templomokról és templomba járásról sok embernek (legalábbis azoknak,
akik nem gyakran járnak) az jut eszébe, hogy sok öreg néni ül a padokban
és nagyon hosszan, elnyújtottan énekelnek és elvétve lehet látni egy-két fiatalt. Az igazság az, hogy sok helyen így
is van, habár Gödöllő ebből a szempontból szerencsés helyzetben van.
Heti cikkünkben (mint szinte mindig) a
fiatalokról fogok írni.

Koronás fő először lett posztumusz
Magyar Kultúra Lovagja. A korábbi
években – többek között – Béres Ferenc népdalénekes, dr. Lőrincze Lajos
nyelvész leszármazottai vették át ezt
az elismerést. A Magyar Kultúra Lovagrendje az idén adományozta először
ezt a kitüntetést koronás főnek.

Mielõtt a dolgok közepébe vágnék, kiteregetem
a kártyáimat és megosztom kedves olvasóimmal azt a tényt, hogy a gödöllõi református
gyülekezet tagja vagyok, ezért írok az „ifjúsági
istentisztelet“ név alatt futó kezdeményezésrõl,
amelyet gyülekezetünk fiataljai indítottak. Kedvenc újságunkba pedig azért írok róla, mert nem
csak reformátusoknak szól az alkalom.
Egy közösséghez való tartozás mindig védelmet és biztonságot jelent a közösség egyes tagjainak. Egy közösség azáltal épül és mûködik,
hogy a tagjainak közös az érdeklõdési körük és
közös élmények kötik össze õket. Ezek az élmények minél intenzívebbek, a közösség annál
erõsebben érzi az összetartozást. Természetes

persze, hogy minden generációnak mások az
igényei, és templomban
való egymás mellett
ücsörgésen kívül kellenek más programok is, jelen esetben ilyen az ifjúsági istentisztelet is.
Az alkalom felépítése áhitat jellegû, minden
alkalommal más-más elõadó tartja az alkalmat,
hirdeti az igét. Az elõadók általában fiatalok és
témaválasztásukban is elsõ sorban a fiatalokhoz
szólnak. Eddig két rendezvényt tartottak, a legutóbbi alkalommal Kodácsy Tamás tartotta az
alkalmat, aki a Károli Gáspár Refoprmátus
Egyetem lelkésze és tanára. Az alkalom után
beszélgettünk vele a hit és természettudományok relációjáról. Megtudtuk, hogy az USA
egyes államaiban máig sem tanítják a darwini
elveket, valamint szóba került a homoszexualitás és az egyház álláspontja errõl. Ezzel kapcsolatban pedig azt tudtuk meg, hogy a Református
Egyháznak nincs egyértelmû pragmatikus válasza erre a problémára, ami félreértésekhez vezethet és vezetett is. A beszélgetés közben agapé folyt (azaz sütizés és teázás), mindent összevetve hangulatos este volt és mindenkinek csak
ajánlani tudom, még ha a templom falait csak
ritkán látogatja. Végül a legfontosabb, az idõpont: minden hónap elsõ vasárnapján délután
négy órakor a református templom melletti
gyülekezeti teremben (az udvarról nyílik).
Dzsoja

Erzsébet bajor hercegnõ, Ferenc József osztrák
császár és magyar király felesége a hazánk, a
magyarok kultúra érdekében kifejtett tevékenységéért érdemelte ki az elismerést.
Erzsébet királyné emlékét nem véletlenül õrzik itt Gödöllõn is századokon átívelve. Élete
legboldogabb éveit töltötte a kastélyban, a személyzet helyi illetõségû tagjaival magyarul beszélgetett. Folyékonyan olvasta Petõfi Sándor
költeményeit, Jókai Mór regényeit. Gondja volt
arra, hogy Rudolf trónörökös érettségizzen az
Árpád-ház történetébõl. Mária Valéria, a gödöllõi királykisasszony gond nélkül játszott, társalgott barátnõivel, köztük a máraibesnyõi Véner
Mariskával.
A genfi gyilkosság után a haldokló Erzsébet
utolsó szavaival magyarul kérdezte Sztáray Irmát: „Hát most mi történt velem?“

Vígadnak az iskolák

Az elsőtől az utolsóig

Báli szezon

Fogy az idő

Javában tart, sőt lassan véget ér a hivatalos báli szezon. A vidámságokból városunk lakói sem maradhatnak ki.

1325-ben Károly Róbert firenzei mintára veretett
elõször forintot. Nevét liliomos címerérõl (Fiorino) kapta. Magyarországon vert forint Európában
az egyik legértékálóbb volt. A XVII. századtól
csak ezüst forintot vertek, melyet a legtöbb helyen
csak váltópénzként használtak. Az 1857-i érmeegyezség után az osztrák forint 100 krajcárt ért. A

Az elmúlt hét végén a Frédéric Chopin Zeneiskola, valamint a Damjanich János Általános
Iskola nevelõi, szülõi és baráti közössége tartot-
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A Magyar Kultúra Napján, Budapesten, a Stefánia-palotában megtartott lovaggá avatáson
Habsburg György vette át a kitüntetést, és mondott köszönetet: „Nagy megtiszteltetés ez az elismerés. A Magyar Vöröskereszt nemrégiben
megválasztott elnökeként örülök, hogy folytathatom az Erzsébet királyné által megkezdett
karitatív tevékenységet. Talán kevesen tudják,
hogy a Magyar Országos Segélyezõ Nõegyletbõl Erzsébet királyné védnöksége alatt, 1880
májusában jött létre „vörös-kereszt“ egylet.“
SZM

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az összevont
szülői értekezletre azokat a
Kedves Szülőket,
akiknek gyermekei
a 2005/2006-os tanévben
első osztályos lesznek.
Ez az esemény életük fontos
állomása.
Ezért várjuk Önöket
2005. FEBRUÁR 22-ÉN 17 ÓRAKOR

Ella Attila más szerepkörben

Garabonciások

ta meg a bálját. A Zeneiskola közössége a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban kezdte a farsang megünneplését, a szokásoknak megfele-

lõen vidám mûsor összeállítással, míg a Damjanich iskola tanári kara az iskola épületébe várta
hasonló rendezvénnyel az iskola alapítványi estjének résztvevõit, akiket a Garabonciás színtársulat tagjai szórakoztattak.
Itt is, ott is vidám hangulatban telt az este.
Kép és szöveg: xtro

EKLER DEZSŐ KIÁLLÍTÁS NYÍLIK A GIM-HÁZBAN

forintrendszernek az 1892-es valutatörvény vetett
véget, az ezüst forintot az aranykorona váltotta fel.
Az osztár értékû ezüst 1 forintot két korona értékben fogadták el. A korona váltópénze, mint késõbb
a pengõnek is, a fillér lett.
680 éve az elsõ forinttól a mostaniig hosszú út
vezetett, melytõl várhatóan néhány év múlva végHrustinszki Tibor
leg elköszönünk.

a Petőfi Sándor Művelődési
Központ színháztermébe,
ahol szeretnénk bemutatni a
városban működő általános iskolák
igazgatóit, akik rövid tájékoztatást
adnak iskoláik programjairól,
válaszolnak érdeklődő kérdéseikre.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Benkő Ákosné irodavezető

Pályázati hirdetmény

A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány és a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely Alkotóházában

2005. február 12-én 17 órakor nyílik
Ekler Dezsõ Ybl-díjas építész kiállítása.
A kiállítást megnyitja:
Wesselényi-Garay Andor építész, szakíró.

A kiállítás keretében 2005 április 3-án
(vasárnap) 16 órakor kerekasztal beszélgetés lesz „Építészet és design“ címmel.

HIRDETMÉNY
Gödöllõ város önkormányzatának tulajdonában lévõ, feleslegessé váló jármûveit értékesítésre felajánlja: 1 db motorikusan üzemképes Opel Campo 2,5 diesel típusú (1993) személygépkocsi, forgalomból kivonva és mûszaki vizsgáztatás nélkül, eladási ár: 400 000 Ft
+ áfa; 1 db üzemképtelen GUTBROOD típusú önjáró fûnyíró (1990), eladási ár: 64 000 Ft
+ áfa.
Megtekinthetõ: Gödöllõ, Dózsa György út 69. (a VÜSZI Kht. telephelyén) Érdeklõdni lehet: Udvardi József garázsmesternél, tel: 28/420-773/121. Munkanapokon: H-Cs.: 8 -15
óráig, pénteken 8-12 óráig.
Érdeklõdni lehet: Gödöllõi Polgármesteri Hivatal, Kondorné Balogi Judit számviteli fõelõadónál: 28/529-155. Farkas István mûszaki fõelõadó: 28/529-242.
Munkanapokon H-Cs.: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig

A GÖDÖLLŐI PIAC KFT. (Gödöllő, Szabadság út 3.)
pályázatot hirdet a
városi piac csarnoképületének emeletén lévő két üzlet
bérleti jogának megszerzésére

2005. MÁRCIUS 1-JÉTŐL
A pályázaton a városi piac (296. sz.) csarnoképület galériáján lévõ 214. sz. (10. butik) és a
215. sz. (11. butik) egyenként 4.08 m2 alapterületû üzlet (külön- külön vagy együtt) 2005.
december 31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg, mely évente meghosszabbítható.
Az üzletben iparcikk, textil, gyermekruházat, lábbeli, bõrdíszmû, ajándék, papír-írószer,
kozmetika-illatszer, elektronikai cikkek, sportáru, sporthorgászati, kempingcikkek kiskereskedelmi, ingatlanközvetítési és egyéb tevékenység folytatható.
Bérleti díj: 23.704 Ft + áfa/hó/ üzlet
Kaukció: 2 havi bérlet i díj /üzlet
A bérlemények megtekinthetõk a piac nyitvatartási idelye alatt (7-18-ig, szombaton 7-13-ig)
Gödöllõ, Szabadság út 3. sz. alatt. Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve a 06/30/503-0777 vagy a 06/28/422-019-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának határidelye: 2005. február 14., 10 óra
Eredményhirdetés: 2005. február 15., 9 óra
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)

-Kertvárosban 150 nöl telken 100 m2-es, felújított
2 szoba + étkezõs családi ház, garázzsal 22 MFt.
-Alvégben 120 m2-es, 3 szoba + étkezõs polgári
családi ház 21,8 MFt.
- Dózsa Gy u-n 69 m2-es igényes beépített konyhás erkélyes, gázcirkós lakás 17,9 MFt.
- Belvárosban újszerû tégla építésû földszinti
cirkófûtéses 68 m2-es nappali + 2 szobás lakás 18 MFt.
- Haraszti közben sorházi nappali + 3 szobás
garázsos lakóház 25 MFt.
- Szilasliget legjobb helyén 204 nöl. telken 3
szobás tégla gázfûtéses garázsos családi ház
30m2 melléképülettel 22 MFt.
- Köztársaság u-n nappali + 3 szobás 2 fürdõszobás garázsos 84-ben épült saroktelken lévõ
ikerházi lakások 21 MFt/lakás.
-Szilasligeten 708 m2 telken 1 + 2 fél szobás
családi ház, nagy garázzsal 13,9 MFt.
-Szadán 1675 m2 panorámás belterületi telek 30
m2-es alápincézett faházzal 12 MFt.
-Galgamácsán 968 m2 telken 80 m2-es, 2
szobás, tégla családi ház 10 MFt.

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

ÁLLÁS
* Szakképzett szakácsok jelentkezését várjuk a Császárkert Étterembe. Tel.: 20/330-9564.
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhalányok jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 9138-769, érdeklődni hétfőtőlpéntekig.
* Zöldség-gyümölcs kiszállításra B-C jogosítvánnyal rendelkező, 30 év alatti férfi munkaerőt keresünk. Tel.: 415394.
* Gépjármű márkaképviselet gödöllői telephelyére keres:
megbízható, gyakorlattal-, "B" kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező KAROSSZÉRIALAKATOS valamin GÉPJÁRMŰSZERELŐ munkatársat. Információ: Bodor Szabolcs
(27)-358-270
* MG. BERENDEZÉSEK VILLAMOS ÉS GÉPÉSZETI SZERVIZELÉSÉHEZ keresünk kollégákat vidéki munkákra
35 éves korig. Hosszú távollétek, nehéz
munkakörülmények. Angol vagy német nyelv társalgási
szintű ismerete előny. B kategóriás jogosítvány szükséges. Érdeklődni munkaidőben a 28/510-985-ös telefonszámon lehet.
* Nyugdíjas könyvelő rugalmas részmunkaidőben,
könyvelőirodában vagy vállakozásnál munkát vállalna, esetleg otthon (számítógép van). Tel.: 06/70-217-2679.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min.
érettségivel rendelkező munkatársat keres. Kitartó
munkával átlag feletti jövedelem. Tel.: 06/20-472-3919.
* 50 éves gépésztechnikus hivatásos jogosítvánnyal, PÁV
2-vel munkát keres. Bármilyen megoldás érdekel. Tel.:
20/9862-768.
* Gödöllői taxi felvesz gépkocsivezetőt, PÁV II vizsgával.
Tel.: 06/20-937-6896.

Tel: 28-514-990
alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.

keresünk. Tel.: 06/30-9340-484.
* Gödöllői sörözőmbe gyakorlattal rendelkező pultost
felveszek. Érd.: 06/70-271-3556.
* 23 éves lány, gödöllői lakos, bármilyen munkát vállal:
takarítás, mosás, vasalás, ablaktisztítás…stb. Tel.: 06/70582-6201.
* Gödöllői, 23 éves fiatalember B kategóriás jogosítvánnyal, hétfőtől péntekig bármilyen munkát vállal. Minden
megoldás érdekel. Tel.: 06/70-582-6201.
* ABC eladói végzettséggel és B kategóriás jogosítvánnyal
állandó de. munkarendbe állást keresek Gödöllőn vagy
környékén. Tel.: 06/30-5225-021.
* Gödöllői informatikai cég profi Php és SQL ismeretekkel
programozó munkatársat keres. Tel.: 06/20-955-4500.
* Szeretné kiegészíteni jövedelmét? Van önben elég kitartás? Van heti 5-6 óra szabadideje? Hívjon, segítek! Tel.:
06/20-584-7774.
* Szakács végzettséggel házvezetőnői munkát vállal
gyakorlattal rendelkező igényes, temperamentumos nő.
Tel.: 06/70-275-2776.
* Most nyíló csavarboltba lehetőleg szakképzett eladót
felveszünk. Alapfokú számítógépes ismeret szükséges.
Tel.: 06/20-9221-792.
* Bejárónői munkát (takarítást, vasalást, bevásárlást) és
gyermekfelügyeletet vállalok. Megbízható, leinformálható
nő. Érdeklődni bármikor: 06/20-464-9392.
* Gödöllőn üzemelő sörözőbe vendégkörrel rendelkező
pultos - felszolgálót keresek. Iskolai végzettség előny.
Tel.: 20/968-4454.
* Textilház keres ruházati területen jártas szakképzett
eladót. Önéletrajzot az alábbi címre várjuk: TURAI és TSA
KFT, Gödöllő, Gábor Á. u. 1.

* Jövedelem - most ajándék tagsággal, ingyenes kezdéssel! Oriflame svéd, természetes alapanyagú
kozmetikumok
forgalmazásához
munkatársakat
keresünk. 30-os árrés, hitellehetőség. Tel.: 06/20-4453500.

* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég munkatársat keres, elsősorban diplomával
rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.

* Építésztechnikust keresünk ügyfélszolgálati
munkakörbe. Jelentkezéshez kérjük adja le szakmai
önéletrajzát és elérhetőségeit veresegyházi telephelyünkön: Kucsa-ker Kft., Veresegyház, Fő u. 154.

* Raktáros ügyintézőt számítógépes gyakorlattal
felveszünk. Felvilágosítás: 06/30-681-1285.

* Építészmérnököt keresünk projektvezető munkakörbe.
Jelentkezéshez kérjük adja le szakmai önéletrajzát és
elérhetőségeit veresegyházi telephelyünkön: Kucsa-ker
Kft., Veresegyház, Fő u. 154.

* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló
családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3
szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra

* Mogyoródi gumiszerelő műhelybe munkatársat

* Jól főzni tudó bejárónőt keresek Gödöllőre. Takarítani is
kell. Tel.: 06/20-2363-830.

INGATLAN

* BELVÁROSI részen, Gödöllőn, felújított, 2.5 szobás, 100
nm-es családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt
kút, melléképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7
millió Ft-ért eladó. Érd.: (28) 417-719 vagy (70) 504-1042.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft.
Tel.: (30) 9-525-385.
* GÖDÖLLŐN, az Alvégben, 2003-ban felújított, 110 m2
lakóterületű, négy szobás, kertes ház 384 nm-es
közművesített telken eladó. Irányár: 21,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750
nm-es közművesített saroktelken, 90 nm-es, három
szobás, garázsos, felújított családi ház eladó. Irányár:
27,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban másfél szobás, nyolcadik
emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 11,5 mFt Érdeklődni: Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225, 20/5314333
* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két
utcára nyíló, 5682 m2 zártkert eladó. Irányár: 11 millió Ft
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldalban, 1800 nm közművesített telken, 80 nm-es régi
téglaépítésű családi ház eladó. Irányár: 22,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában, 710 m2 közművesített
telken, 126 m2 lakóterületű, négy szobás, garázsos,
családi ház eladó. Irányár: 27.9 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített
telken 96 nm lakóterületű három szobás családi ház
eladó. Irányár: 25,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban panorámás, délkeleti fekvésű
76 nm-es, 2 és fél szobás kéterkélyes, felújított, ötödik
emeleti (önálló vízóra, kábel TV, tároló) liftes házban
eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, eladó és bérlakásokat keresünk ügyfeleink
számára. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában földszinti iroda (12 nm) február
15-től hosszútávra kiadó Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* KEREPESEN, panorámás domboldalban 800 nm-es gondozott, bekerített, üdülőtelek (víz, villany, boros pince)
eladó. Irányár: 7,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

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

* TISZASÜLYÖN 150 m-re a Tiszától, a helység kultúrháza
és üzemi létesítményei (650 nm), eladók. Szabadidős,
kereskedelmi, ipari, célokra is hasznosítható. Irányár:
20,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* TURÁN, a kastély közelében, 650 nm-es közművesített
telken 140 nm lakóterületű, kétszintes húsz éve épült
családi ház eladó. Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GALGAHÉVÍZEN, a központban, gazdálkodásra alkalmas
140 m2 lakóterületű családi ház, 60 nm-es melléképülettel, 2000 m2 közművesített telken eladó. Irányár: 24,0
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* JÁSZAPÁTIBAN, a központban, a gyógyfürdő közelében
500 nm-es parkosított telken egy két és fél szobás és egy
kétszobás, összkomfortos ház (üdültetésre is alkalmas)
eladó. Irányár: 6,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* *Zombor utcai II. emeleti, egyszobás, részben felújítandó gázkonvektoros öröklakás saját pincetárolóval
azonnal költözhetően eladó: 8,2 MFt-ért. 06-30-6199043
* *Háromlakásos CSALÁDI társasházból 2-2 szobás,
különbejáratú lakások egyben 21,5 millió, külön 12,5 illetve10,5 millióért 150 nöl. osztatlan telken eladó! 0620-513-5191
* *Kazinczi körúton IV. emeleti 52 nm-es téglaépítésű,
egyedi fűtésű öröklakás azonnal beköltözhetően 10,4 Mftos FIX ÁRON eladó. 06-30-619-9043.
* *ELADÓ* öröklakásokat, házakat keresünk
ügyfeleinknek akár közvetítői díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással.
FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410-324; 06 (30) 6199043; 06 (20) 513-5191
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* Gödöllő központjában 100 nm-es földszintes iroda
ELADÓ! Tel.: 06-28-420-285, 06-20-9390-841.
* Eladó egy kb. 90 nm-es ház gödöllői csendes belvárosi
utcában, kis kerttel + 45 nm-es pincével. I.ár: 27,5 mFt.
Érd.: 30/9343-004.
* Családi ház eladó Gödöllőn a Tábornok utcában, belül
részben felújítva, festéssel lakható két szoba. Nagy
szuterén, tetőtér beépíthető. Tel.: 20/434-0706,
28/418-203.

Gödöllői Szolgálat
* Veresegyházon a Táltos utcában sorházi ház eladó. Első
és hátsó kert, 4 szoba összkomfort, garázs 120 nm-en.
Az épület 7 éves, azonnal beköltözhető. I.ár: 17,9 mFt.
Érd.: 06/30-601-7289.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300
nöl telken 80 nm-es családi ház márciusi költözéssel
eladó. Az ingatlan irányára: 18,7 mFt. Érd.: 06/30-6017289.

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

* Gödöllőn, az Alvégben, csendes környezetben, kertes
társasházban eladó egy 61 nm-es (41 nm+25 nm-es
galéria) konvektoros, gázbojleres lakás, 30 nm-es pincével. Tel.: 20/312-1935.

* Őrbottyán legszebb részén, 220 nöles telken 60 nm
hasznos alapterületű összkomfotros ház melléképülettel,
garázzsal eladó. I.ár: 11,5 mFt. Érd.: 06/20-4983-843.

* Gödöllőn a Plus áruház mellett 2 szobás felújított lakás
eladó. Beépített konyha, külön vízóra, egyedi fa ajtók.
I.ár: 13,8 mFt. Tel.: 06/30-565-8219.

* Palotakerten eladó egy 5. emeleti 57 nm-es felújított
lakás. Ár: 11,9 mFt. Tel.: 06/30-311-5222, 20/9334182.

* Nagymaroson Dunára néző, panorámás, 1150 nm-es
telken 250 nm-es ház garázzsal, pincével, 120 nm-es fűthető fedett medencével eladó. I.ár: 35 mFt. Érd.: 06/209414-421.

* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás,
kábeltévés, lambériás, felújított lakás tárolóval eladó.
Kastélyhoz, tömegközlekedéshez közel. I.ár: 10,9 mFt.
Tel.: 20/3456-029.
* Gödöllőn a központhoz közel, hév-hez közeli 2,5 szobás
lakás az Erzsébet parknál eladó. Téglaépítésű, gázkonvektoros, parkettás, felújított, pince + tároló is tartozik
hozzá. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06/30-397-0844.
* Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, 2. emeleti konvektoros, francia erkélyes lakás külön tárolóval sürgősen
eladó. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: 30/361-2299.
* Dózsa György úti zöld házban igényesen felújított egyedi fűtéses, 1+2 szobás, amerikai konyhás lakás eladó.
Tel.: 06/30-550-8881, 06/30-9500-583
* Gödöllő, Remsey utcában 44 nm-es másfél szobás
lakás eladó. Tel.: 06/30-581-0047, 06/30-9868-379.
* Nagytarcsán 2x4 lakásos sorházak eladók. 2 háló,
garázs, terasz, önálló kert. Minőségi kivitelezés, kulcsra
kész. Ár: 24-26,5 mFt. Tel.: 06/30-200-7169.
* Gödöllőn, Szabó Pál utcai új építésű kétlakásos társasház egyik fele eladó. Lakótér 87 nm, gépkocsitároló
15 nm, terasz 28 nm. Ár:22.000.000 Ft. Tel.: 06/70223-7907.
* Zsámbokon 3 szobás családi ház eladó. Érdeklődni
lehet: 06/20-468-1423.
* Gödöllőn, a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó
500 nm-es telekkel. Tel.: 06/20-330-6648.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2. emeleti lakás felújítva
eladó. I.ár: 15,5 mFt. Érd.: 06/20-411-0045.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 4. emeleti, 56 nm-es,
2 szobás, fiatalos, légkondícionált, jó állapotú lakás nyári
költözéssel eladó. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 06/20-942-6811.
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-es, átalakított, felújított lakás 11 mFt-ért eladó. Érd.: 06/30619-7154.

* Eladó Gödöllő központi részén téglából épült házban
egy 65 nm-es magasföldszinti 2,5 szobás lakás, 13 nmes tárolóval. Ár: 15,5 mFt. Érd.:20/223-7030, délután.
* Gödöllő központjában, a bíróság mellett felújításra
szoruló 120 nm-es, összkomfortos családi ház kis udvarral eladó. I.ár: 22 mFt. Érd.: 28/527-695.
* Gödöllő belső területén felújítás alatt álló 140 nm-es,
összkomfortos, kétgenerációs családi ház 1100 nm-es
telken eladó. (Társasház építésére alkalmas.) I.ár: 28
mFt. Tel.: 28/527-695.
* Gödöllő külterületén 300 nöl szántó (hobbykert) eladó
vagy művelésre kiadó. Tel.: 06/30-382-2642.
* Palotakerten 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Ár: 11,2
mFt. Érd.: 06/30-9504-901, 417-537.
* Sürgősen eladó Gödöllőn Isaszegi út 41. szám alatti
lakás, 47 nm-es. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06/30-667-3006.

léképületek. I.ár: 23,5mFt. Tel.: 06/20-322-9633.
* Gödöllőn 1,5 szobás, 43 nm-es, 4. emeleti konvektoros,
francia erkélyes, jó állapotban lévő lakás eladó. Szőlő utcai, Kör utcai csere érdekel. I.ár: 10,8 mFt. Tel.: 06/20482-2137.
* Kerepes centrumában családi ház eladó (tel.: 06/30506-3629), részletes ismertető: www.tar.hu/naturagrof
* Gödöllő központjában építési telek eladó. Érd.: 06/30919-1938.
* 3 szoba + 1 szoba összkomfortos, kertes családi ház
garázzsal eladó. Csere is lehet. Tel.: 06/20-354-9688.
* Gödöllőn az Alvégben 2001-ben belülről teljesen felújított 80 nm-es, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300 nöl füves, gyümölcsös telken eladó. Ár:
18 mFt. Tel.: 06/20-949-2936.
* Bagon 105 nm alapterületű, 3 szobás családi ház 250
nöl összközműves telken eladó. I.ár: 14 mFt. Tel.: 06/204731-362.
* Eladó a kertvárosban két utcára néző, négy szoba
összkomfortos családi ház 200 nöl telken. Kiválóan alkalmas nagycsaládosnak, kétgenerációnak, üzlet céljára is.
Jó parkolási lehetőség. Kiváló szomszédok. Tel.: 06/30360-3935.
* Gödöllőn kétszobás, extrán felújított lakás sürgősen
eladó 11 mFt-ért. Tel.: 06/30-425-6640.
* Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2 szobás, magasföldszintes, nagy konyhás, összkomfortos lakás. Tel.:
06/30-742-8248.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt.
Tel.: 06/28-473-821.
* Gödöllőn, Palotakerten, lakótelepen földszinti, 58 nmes, kétszobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 06/30-578-9410.

* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás
terasszal, beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.

* Gödöllőn a János utcában 2. emeleti, 59 nm-es, kétszobás, erkélyes, parkettás lakás eladó. Déli fekvésű,
alacsony rezsiköltség! 12,3 mFt. Érd.: 06/30/470-5913.

* Aszódon, zöld övezetben földszinti, 54 nm-es, felújított,
erkélyes lakás eladó. I.ár: 9 mFt. Tel.: 06/20-586-1942.

* Gödöllőn 69 nm-es, magasföldszinti lakás 14,5 mFt-ért
eladó. Tel.: 06/20-9463-409.

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

* Gödöllőn, a Batsányi u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80
nm-es, 2 szoba összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari árammal eladó. Azonnal
beköltözhető. Tel.: 414-093.

* Eladó Gödöllő belvárosában a kastéllyal szemben, park
mellett, 55 nm 1. emeleti, déli fekvésű, vízórás, kébeltévés, felújított, parkettás, kis rezsijű, központi
fűtésű, 2 szobás, összkomfortos lakás 11,7 m Ft-ért, kp.
Iskola, óvoda, HÉV 100 m-en belül. Érdeklődni: 06/20311-3714.
* Eladó: Alvégen, a Gébics utcában 110 nm-es családi
ház, 3 szoba nappali, 2 fürdőszoba, konyha, garázs, mel-

* Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, két
és félszobás, erkélyes, vízórás, laminált padlós lakás augusztusi kiköltözéssel eladó. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 06/30552-6257.
* Gödöllőn, János utcában a 4. emeleten 2 szobás, teljesen felújított, átalakított lakás erkéllyel és pincerésszel
eladó. I.ár: 12,2 mFt. Tel.: 06/20-32-89-666.
* Gödöllőn, János utcában 1. emeletig, 2 vagy 2 és félszobás lakást vennék saját részre, felújítandót! I.ár: 10
mFt. Tel.: 06/20-497-1700.
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* Gödöllőn csendes helyen eladó földszinti, jó állapotú, rácsos, redőnyös, külön vízórás, gázkonvektoros, telefonos, kábeltv-s, tárolós, 43 nm-es
lakás. Tel.: 28/415-117.
* Jászapátin eladó nyugalmas környezetben kétszobás,
fürdőszobás kockaház (kőből) 5,6 mFt-ért, valamint a
buszpályaudvar közelében fürdőszobás kis parasztház 2,6
mFt-ért. Tel.: 06/28-414-571, 06/20-414-2133.
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű,
2 szoba összkomfortos családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-es gondozott telekkel. Iá: 17,3
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Gödöllő központjához közel, most épült 4 lakásos társasházban 94 ill. 97 nm-es, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás, tetőteres lakások eladók 27 ill. 29 mFt-os áron.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 170 nm alapterületű,
5 szobás kúria jellegű részben alápincézett családi ház,
különálló garázzsal, 3437 nm-es ősfás parkosított
telekkel. Iá: 39 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő belvárosában most épülő 9 lakásos társasházban 31-69 nm közötti lakások augusztusi
beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn 100 nm alapterületű, teljesen felújított 3
szobás családi ház, 2 vizesblokkal, 2 beállásos gépkocsitárolóval, pincével, nagy terasszal, 150 nöl-es, részben
gyümölcsfás, részben térbetonnal burkolt telekkel. Iá: 26
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 34 nm-es, 1
szobás, jó állapotban lévő lakás, saját tárolóval. Iá. 8,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn 130 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás családi ház, beépített tetőtérrel, pincével,
garázzsal, 980 nm-es örökzöldekkel beültetett ápolt
telekkel. Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Kazinczy krt-on I. emeleti 60 nm-es, 2
szobás, téglaépítésű, egyedi fűtéses erkélyes lakás, saját
pincével és tárolóval. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 46 nm-es, 1 +
fél szobás, teljesen felújított erkélyes öröklakás, saját
pincével és tárolóval. Iá: 12 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Szent István téren I. emeleti, 57 nm-es, 2
szobás, erkélyes, részben felújított öröklakás eladó.
Irányár: 12,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Veresegyházon a Széchenyi dombon 90 nm

alapterületű, nappali + 2 szobás felújított családi
ház, 60 nm-es beépíthető tetőtérrel, 40 nm-es 1
szoba összkomfortos beépített szuterénnel, 687
nm-es gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 21
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Szadán 104 nm alapterületű, 2 + 1 szobás, kívülbelül teljesen felújított, klímával felszerelt családi ház,
különálló pincével, garázzsal, 540 nm-es, két utcára nyíló
parkosított telekkel. Iá: 21 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő központ -Munkácsi
M. u., tégla építésű, III. emeleti, 59m2-es jó állapotú, 1+2
félszobás, konvektoros, erkélyes lakás. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben,
tégla építésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 1+2félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás
eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában , új építésű,
1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában a PLUS mellett,
1nappali+2félszobás, szalagparkettás K-Ny fekvésű, magasföldszinti lakás 14 MFT Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában,
40-90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal
leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. 60% elkelt! Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett, 971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó
részére. Ár: 26MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es
családi ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó
fűtés, rendezett, 610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók,
leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű
üzletek leköthetők. Méret igények-lehetőség szerint! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti,
69m2-es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2es családi ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat, 20m2 borospince, 52m2 garázs,
fedett beálló 3 autó részére, 40m2 pince. Rendezett,

3.014m2-es panorámás kertelek. Ár: 34MFt Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű,
igényes, parkettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba,
gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó
fűtés, parkosított telek. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1
nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy
teraszos, dél-nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal
leköthetők. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek
leköthetők, igény és funkció szerint, megfelelő mennyiségű parkolóval, Gödöllőn a PLUS mellett, a Szent Imre
házban. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő-Kossuth L. utcában, 82m2-es, I. emeleti,
1nappali+2szoba+1/2szobás, jó állapotú, parkettás lakás
eladó. Erkély, 2 külön WC, beépített szekrények, tároló.
Irányár: 19,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es
családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2
terasz, duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2.
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Haraszt, új építésű, 75m2-es családi
ház eladó. 1nappali+3szoba, 6m2 terasz, beálló 1 autó
részére, telek: 550m2 Ár: 24,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a Plus mellett, a Kossuth L. u. és Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig
igény szerint, egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű
utcai parkolóval. Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház- Bagon 148 m2 nappali + 4 szobás galériás új
építésű családi ház eladó. Panorámás telek 704 m2. Ára:
21,5 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 4562102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház- Finn rönkház Domonyvölgyben. Csodálatos
panorámával a tavakra, 1560 m2 erdőkapcsolatos telken.
316 m2 hasznos alapterületű, nappali + 4 szoba, télikert,
garázs, szauna, kertben öntözőrendszer. Ára: 55 millió Ft.
Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház- Erdőkertesen 2003-ban épült 120 m2, nappali + 2
szobás egyedi kialakítású családi ház, ősfenyők között.
Telek: 800 m2. Ára: 24,5 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház- Isaszegen 120 m2, 3 szobás sátortetős jó állapotú
családi ház eladó a "szobor hegy" közelében. Telek: 970
m2. Ára: 18 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06
70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház- Kistarcsán 2003-ban épült igényes kivitelű 1 nappali + 5 szobás 3 fürdőszobás családi ház eladó. Fűthető
garázsbejáró, dupla garázs, pince, kút. Telek: 630 m2.
Nagyon jó közlekedés. Ára 61 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház- Szilasligeten. 80 m2, 3 szobás, téglaépítésű, felújítandó családi ház szép környezetben, 720 m2 telken. Ára:
15 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 4562102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Üzlet - Valkón, központban üzletsoron 66 m2-es üzlet
eladó a főút mellett. Ára 11 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Telek - Veresegyházán kiemelt övezetben, új lakónegyedben panorámás 943 m2 saroktelek eladó aszfaltos út
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mellett. Ára 11 millió. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06
70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Telek - Szadán 1664 m2 építési sarok- telek eladó. 20 %
beépíthető. Telek előtt víz, gáz, villany. Új építési övezet.
Ára: 10,8 millió Ft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70
456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Telek- Aszódtól pár km-re, Versegen, új parcellázású
összközműves építési telkek eladók különböző méretekben. Festői környezet, tiszta, jó levegő, fejlődő település,
jó közlekedési adottságok, csend. Ára: 1200.- Ft/m2 Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411322 www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Paál L. közben 2 szobás 2. emeleti bútorozott lakás kiadó. Telefon: (70) 213-84-99
* Gödöllő centrumában 1,5 szobás, egyedi fűtésű, erkélyes, parkettázott, bútorozott, 2. Emeleti lakás albérletbe
kiadó. Tel.: (70) 335-0379
* 4. emeleti, tetőtéri, 1+2 félszobás, étkezős, bútorozott
lakás kiadó 60 ezer Ft + rezsiért.. 2 hónap kaució előre.
Tel.: (20) 463-0367

Gödöllői Szolgálat
06/20-459-8265.
* Gödöllő központjában, a Kossuth L. u. 24. belső udvarában 30 nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Tel.:
06/20-972-5235.
* Gödöllő központjában üzlethelyiség tárgyalások,
üzleti megbeszélések, tanfolyamok, stb…céljára 8-16
óráig olcsón kiadó. Tel.: 418-584.
* Gödöllőn, Dózsa Gy. út 50 sz. alatt (temetővel szemben) 33 nm-es üzlet kiadó. Érd.: 06/30-740-8499.
* Jól működő barkácsbolt eladó vagy bérbeadó. Tel.:
06/30-924-3836.
* Gödöllőn, a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség
2005. április 1-től kiadó. Tel.: 06/30-414-7483,
06/30-272-8158.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint
42 nm-es helyiségek irodának, műhelynek, üzletnek,
raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadók. Tel.:
06/30-9717-337.
SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllőn 43 nm-es, külön bejáratú (üzlethelyiségnek is
alkalmas) földszinti házrész kiadó. Tel.: 20/434-5207.
* Lakás bérbeadó! Palotakerten a 4. emeleten, 2 szobás
panellakás. Érd.: 06/30-912-4921.
* Mogyoródon különbejáratú 2 szoba összkomfortos 90
nm-es házrész kocsibeállóval hosszútávra kiadó 45.000.Ft + rezsi. Kauciót kérek. Tel: 441-038 esti; (20) 4300348.
* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családi ház két
garázzsal, március 1-től hosszú távra bérbeadó. Tel.:
06/30-9717-337.
* Szeged belvárosában 1,5 szobás lakás 2 diáklány
részére 40 eFt/hó + rezsiért kiadó. Érd.: 06/70-3395902.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott irodának is alkalmas - családi ház garázzsal igényesnek
bérbeadó. Tel.: 06/30-9489-426.
* 30 nm-es garzonlakás márciustól, nemdohányzó
személy részére kiadó. Tel.: 06/70-450-3897.
* Gödöllőn, a Petőfi tér mellett új építésű társasházban
80 nm lakás hosszabb távra kiadó. Tel.: 28/415-215.
* Gödöllőn, a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es lakás
garázzsal igényeseknek kiadó. Tel.: 06/30-203-5912.
* Gödöllőn, a végállomástól 5 percre kertesházban 1 szoba összkomfortos lakrész külön bejárattal, berendezve,
kábeltv, 35.000 Ft + rezsiért kiadó február 1-től. Tel.:
28/417-125, 06/20-247-9024.
* 2 szobás, bútorozatlan lakások kiadók Gödöllőn. Érd.:
06/30-9422-565.
* Gödöllőn, buszmegállóval szemben 2 szobás lakás kiadó.
Tel.: 06/30-288-3240.
* Különálló egyszoba összkomfort egy fő részére kiadó.
Tel.: 06/20-354-9688.
* Gödöllő központjában 2 szobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 20/432-0331.
* Gödöllő központjában, csendes környezetben, részben
bútorozott, igányesen kivitelezett 140 nm-es új építésű
lakás (5 szoba + nappali, 2 fürdőszoba, 3 wc), beépített
konyhabútorral és gépekkel, garázsrésszel kiadó. Érd.:
06/30-377-2266-os telefonszámon lehet.
KIADÓ
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévo Udvarházban a földszinten 25 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Tel.: 20/383-0296.
* *KIADÓ/ÁTADÓ* 13 nm-es mobil telefon üzlet (IRODA) Gödöllő központjában! 06 (30) 619-9043; 06 (20)
513-5191
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelység, garázs kiadó egyéb tevékenység
céljára is. Tel: (20) 9455-583.
* Remsey krt-i 60 nm-es üzlethelyiség márciustól
hosszú távra kiadó. Tel.: 06/20-9420-455.
* Hosszú távra garázs kiadó a János utcában. Érd.:

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.:
30/280-4149.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország
egész területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor!
Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593-804.
* ÜVEGEZÉS. Kovács Károly üveges vállal minden fajta épületüvegezést, tükörszerelés, képkeretezés, régi
nyílászárók átalakítása hőszigetelt üveggel. Igény szerinti lakatos munka. Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20)
355-9709.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS:
mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás,
fagytalanítócsap csere, dugulás elhárítás, csaptelepek
cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és javítás.
LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet
gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/9974004.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és
nemzetközi) meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor, bárhová.
Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy
(30) 924-3216.
* Gyógylábápolás, tyúkszem, szemölcs, vastag gombás kinőtt köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés
szakszerű kezelése, ápolása. 25 év szakmai háttér.
Pedikűr szalonom: Gödöllő, Szabadság u. 13. A
buszpályaudvarral szemben. Nyitva: H-P: 9-17 óráig.
Tel.: 20/532-7275, Bárándi József.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407122.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön,
vagy Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító
masszirozásomat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés,
csatornabekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* TENISZPÁLYA BÉRLÉS az új gödöllői, Táncsics M. úti
tenisztelepen. Oktatás és teniszpartner-közvetítés.
Tel.: 06/20-9417-628 és 06/20-9377-428.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló,
roletta készítés, javítás. Gödöllőn ingyenes kiszállás.
Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter. Tel/üz.rögz.:
28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés,
konnektor létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos hálózat felújítása,
vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése.
KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542 vagy 20/5528762.
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* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállaja kftk, bt-k egyszeres és kettős könyvelését, valamint
egyéni vállalkozók könyvelését, illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójának elkészítését rövid
határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.: 06/30977-2718.
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal,
laminált-, hajó-, és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csiszolás-lakkozás, rakás,
javítás, stb. Tel.: 06/70-505-1177.
* Kisgép szervíz vállalja permetezőgépek, szivattyúk,
kapálógépek, fűnyírók, bozótírtók szezon előtti átvizsgálását, illetve javítását, Briggs, Tecumsem, MTD típusú
gépek garanciális javításait. Automata öntözőrendszer
karbantartása és tavaszi beüzemelése. Kérjen árajánlatot.
Kószó János Mezőgazdasági boltja. Tel.: 28/514-466,
06/20-579-5729.
* Gyümölcsfák, díszfák, bokrok metszését, tél végi
lemosópermetezést, gyepszellőztetést vállalunk. Kószó
János Mezőgazdasági boltja Tel.: 28/514-465, 06/209337-629.
* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függönyjavítás, új függöny készítése, karnis egyedi
méretre - gyártótól, ágytakarók. Tel: (20) 3121-935.
* Állapotfelmérés a Mora Intézetben allergia- és gombateszt, méregtelenítés, immunerősítés, izületi,
emésztőrendszeri, nőgyógyászati, urológiai, máj és
epepanaszok, akut és krónikus fájdalmak kezelése. Bejelentkezés 70/368-2908.
* Lakásfelújítást vállalok! Tel.: 06/20-968-0926.
* SZAUNÁZÁS! Jelentkezésüket várjuk Gödöllő központjában lévő klubbunkban! Egyidőben maximum 8 fő.
Érdeklődni és bejelentkezni a 06/20-9377-428-as telefonszámon.
* VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk családi házak és ipari
létesítmények elektromos hálózatának kiépítését, régi
hálózatok felújítását rövid határidővel. ELMÜ ügyintézéssel. Tusán Róbert villanyszerelő mester. Tel.: 06/20-9558807.
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reményében. 50 éves, 170/77, özvegy nő vagyok. Tel.:
06/70-599-529.

ADÁS-VÉTEL
* Prdeom-Romet működőképes, öreg kismotor eladó
18eFt, Ezermester című havilapok 1979-től 1984-ig
hiánytalanul eladók 100Ft/db áron. Tel.: 480-128.
* Eladók: 37 cm-es TXT-es televízió jótállási jeggyel
(18 ezer Ft), Akai hypersávos, kábeltuneres videó
(kazetta kidobó hibával) (5 ezer Ft), szamovár (5 ezer
Ft), új, Quelle fényképezőgép (3 ezer Ft), kvarclámpa
(5 ezer Ft), Sigma típusú asztali számológép (5 ezer
Ft), fülhallgatós, sétáló fejrádió (2 ezer Ft), és új, bőr
diplomatatáskák (8-10 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán
oldalsó granulátum adagoló kivezetéssel. Tel.:
30/292-3580
* Eladók: Fehér, kerámia kézmosókagyló (1500 Ft),
fehér és piros, egyégős csillár (1 ezer Ft/db), 75 Wos porszívómotor (1 ezer Ft), kétgurnis, 2,4 méteres
fém függönykarnis (1 ezer Ft), rezsó (1500 Ft), 160
db, 350 x 30 x 22 mm-es tölgy parkettalap (1500
Ft), 13 db 90 x 7 x 2 cm-es akác kerítés díszléc
(4000 Ft), 4,5 x 9,5 x 470 cm-es padló (1500 Ft), 2
db 57 mm-es 2,8 m-es vascső kerítésoszlop (3 ezer
Ft). Tel.: (20) 358-5309.
* Eladó egy kiváló állapotban lévő, karcmentes,
kártyafüggetlen Nokia 6310i típusú mobiltelefon tartozékokkal együtt. Tel.: (20) 350-8592
* Eladó kötőfonal akciós áron (1600-2000 Ft) nagy
választékban. Akciós kosarak minden célra. Gödöllő,
Eperjes u. 6. Tel: 414-176.
* 3 éves, 5 elemes tölgy, dekor színű szobabútor hozzáillő franciaággyal, éjjeliszekrényekkel, dohányzóasztallal 100 eFt-ért eladó. Tel.: 06/20-5330739.
* Vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-3459838.

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

* Építési perlit (zsákos) nagy tételben is eladó. Ár:
megegyezéssel! Irodai bőrkárpitos tölgy ajtók, 5 db
eladó, 10 eFt/db. Tel.: 28/419-334, 30/9826-294.

* Bt takarítást vállal! Magánlakások, irodák, irodaházak,
lépcsőházak rendszeres és alkalmi takarítását vállaljuk
Gödöllőn és környékén. Tel.: 06/20-472-9601.

* Eladó 2 db kirakati próbababa, ár: 10.000 Ft/db és
1 db fizetőpult, irányár: 30.000 Ft. Érd.: 28/415216 9-18 óráig, vagy 06/70-318-4066.

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése.
Tel.: 20/2038-718.

* 100 literes fagyasztószekrény eladó. I.ár: 13 eFt.
Tel.: 06/30-506-3629.

* Segítek! Éhezés nélküli fogyókúrájában és mindenfajta
egészségproblémájában. Ezt sokan ígérik: garanciám a
folyamatos kapcsolattartás. Várom hívását a 06/309738-734-es számon. Bízzon bennem!
* Bútorszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása, elzárása, bútorgyártás. Tel.: 06/28-552-145. H-P:
8-17, Szo.: 8-12. Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Vállaljuk házak, lakások átalakítását, felújítását
(kőművesmunkák, burkolás, víz- és villanyszerelés, festés-mázolás), valamint homlokzati hőszigetelést dryvit
rendszerrel. Tel.: 06/20-230-5240.
* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel:
(20) 3121-935.
* AKCIÓ! Útszóró só 10 kg-os, csúszásgátló 5 kg-os, ammóniumnitrát 10 kg-os kiszerelésben, vesszősöprűk,
hólapátok február 3-9-ig 5 % engedménnyel kaphatók!
Kószó János mezőgazdasági boltja. Gödöllő, Szabadság út
28/B. Tel.: 06/28-419-051, 06/20-9337-639.
TÁRSKERESÉS
* Nőtlen, leszázalékolt középkorú fiatalember (félénk, nehezen barátkozó) élettársi kapcsolatra vár egy leszázalékolt, egyedülálló hölgyet egy életre. Várok rád! A 06/30645-1769 számra a bemutatkozást várom.
* 45 éves, 165 cm, 69 kg gödöllői nő magas, ápolt, hasonló korú férfit keres. Tel.: 06/20-455-4551.
* Megismerkednék egy kedves úrral, komoly kapcsolat

* Vezetékes, hordozható telefon olcsón eladó. Tel.:
20/9455-583.

* Eladó kisipari szalagfűrész 600-as, i.ár: 90.000 Ft,
abrikter, vastagsági gyaluval, lambériakéssel 300as, i.ár: 65.000 Ft. Tel.: 06/28-404-565, 06/20923-6826.
* 3+2+1 részes használt ülőgarnitúra eladó. Érd.:
06/20-9749-879.
OKTATÁS
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok indulnak 2005. februárban. A képzési díj
áfa mentes, 30%-a leírható az SZJA-ból. Beiratkozás
folyamatosan az ILI Nyelviskolában. Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 511-366, OKÉVszám: 07-0354-02, Intézmény akkreditációsszám: 441.
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA --- ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK.
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS ÓRÁK. ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTOS ÁRTÓL. FIX CSOPORTLÉTSZÁM.
INGYENES
SZINTFELMÉRŐ,
RUGALMAS
IDŐBEOSZTÁS. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: H-CS: 10-16, P:
10-14. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. TEL: (28) 512830 WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Maximum 6 fős angol kezdő nyelvtanfolyamok: kedd-csütörtök: 16.30-18.00 és 18.0019.30-ig. Magán tanulószoba, korrepetálással 5-8.
osztályosoknak. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.15. Tel:423744, 30-908-41-30
* Vagyonőr tanfolyam munkalehetőséggel Gödöllőn
25.000 Ft-ért. ORFK vizsgával, részletfizetéssel
hétvégén. Tel: (70) 235-8380.

* Nem jó a bizi? Szeretnéd megkedvelni a tantárgyakat? Megpróbálok segíteni! Hívj fel! Egyéni
foglalkozás. Tel.: 06/28-412-045.
* Angol kiscsoportos vagy egyéni órák délelőtt.
Üzleti angol. Tel.: 414-297 vagy 06/30-9909-346.
* ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó üzletvezető OKJ-s intenzív képzések indulnak kedvező részletfizetéssel Veresegyházon. Tel.: 06/308577-300.
* FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban,
szaunahasználattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó, Szabadság út 43-45. Jelentkezni
Hamar Judit testnevelő-úszóoktatónál lehet a
06/20-582-8397-es telefonszámon.
* Egyéni angolnyelv oktatás. Tel.: 412-967.
* Általános iskolai tanulók délutáni felügyelete és
korrepetálása. Szakközépiskolai és szakiskolai tanulók korrepetálása autószerkezettanból és szerelési
ismeretekből. Tel.: 06/20-453-4860.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 3,5 éves Toyota Yaris VVTI eladó! 46 e km, légszák,
klíma, aranysárga, benzines, szervízkönyves, 5 ajtós
+ 4 téligumi. I.ár: 1.770.000 Ft. Tel.: 06/30-4152959.
* Eladó Lada 2107, 1990-es sötétkék, jó állapotban.
Vizsga 2006 áprilisig. Érdeklődni lehet: 06/30-4549926.
* Isuzu telepjáró eladó, 2.2-es td, 1986-os.
Tel.:28/415-343, 06/30-254-8155.
* Eladó 1991. novemberi, 5 sebességes, 5 ajtós, 1.5ös, bordó Lada Samara tart. alkatrészekkel, műszaki
2005. novemberig. Érd.: 28/414-104, 06-70/5155485.
ÁLLAT
* 100 % angol vérvonalú vörös színű Collie
(skótjuhász) kölykök eladók! Érd.: Bárdos Mónika,
06/20-337-2258. www.dragongold.hu, 2100 Gödöl-

lő, Táncsics M. u. 48.
* Alaszkai Malamut! Fajtatiszta, szürke malamut
kiskutyák eladók. Oltva, törzskönyv nélkül, január
végétől elvihetők 10 eFt-os áron. Tel.: 06/20-9406569.
EGYÉB
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Tanú kerestetik! Kérem jelentkezzen annak a bordó
vagy hasonló színű mikrobusznak a vezetője, aki
2004. október 19-én reggel 6 óra után néhány perccel érkezett a Gödöllő Szabadság út - Klapka utca
kereszteződésében történt közúti baleset (gyalogos
gázolás) helyszínére és felajánlotta, hogy szükség
esetén tanúskodik. A mikrobusz Aszód felé haladt és
építő munkatársakat szállított. Kérem továbbá azok
jelentkezését is, akiket a fenti időben a szürke Ignis
típ. gk. a Szabadság úti lejtőn szabálytalanul nagy
sebességgel megelőzött. Tel.: 28/421-842, 06/20536-3032.
* Újdonságok az Innotem Biztosítási Irodában!
Bankgaranciát kiváltó kezesi biztosítás, szakmai
felelősségbiztosítások, utasbiztosítások (iskolás csoportoknak kedvezmény), kórházi hotelszolgltatás. 10
biztosító egy irodában! Gödöllő, Gábor Á. u. 1. Tel.:
28/512-175, 06/30-2535-732. www.innotem.hu
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Röplabda női Extraliga

Vívás

Vereség a kupában is...

Tőrözők a páston

A nyíregyházi vendégszereplés nem
sok jót ígért a gödöllői csapatnak. Az
utóbbi időben hullámzó teljesítményt
nyújtó nyírségi együttes nem nagyon
vitézkedett a mérkőzés elején (4:1,
4:5). A szett feléig sikerült lépést tartani az AGRC csapatának, de 10:9 után
alaposan elhúzott a hazai gárda és simán nyerte a játszmát.
A gödöllõi együttes nem adta fel a harcot és keményen küzdött az egyenlítésért (3:4, 11:10).
Most a játszma második felében is szorosan
alakult a mérkõzés. Sajnos 15:14-es állásnál elfogyott a tudomány, és az esélyesebb csapat
2:0-ás vezetésre tett szert. A harmadik szettben
hengerelt a Nyíregyháza. Magabiztos játékkal
szerezték meg a játszmagyõzelmet és ezzel a
mérkõzés három pontját is. A gödöllõi csapatban elõször lépett pályára a moldáv Kovaljova,
aki kilenc pontot szerzett a mérkõzésen.
A bajnokságban és a kupában folytatódik a
Gödöllõ–Jászberény párharc. A két csapat február 6-án, 16 órakor mérkõzik egymással a Török Ignác Gimnáziumban, mivel a SZIE csarnokban nemzetközi vívóversenyt rendeznek.

Kézilabda

NRK-Nyíregyháza - Architekton
GRC 3: 0 (15, 17, 11)
Nyíregyháza, 200 nézõ, v.: Mezei, László.
Nyíregyháza: TIMCSENKÓ 2, Fésüs 8, KAPUVÁRI 17, Merkószki 2, Katona 4, ERDÕSNÉ 14. Csere: Bodnár 6, Adorján 3. Edzõ: Ludvig Zsolt.
Gödöllõ: Gudmann 3, Kovács 3, Kovaljova
9, KURUCZ 11, Magyar 6, Vargáné 4. Csere:
Szabó, Háfra, Nagy Sz. Edzõ: Hollósy László

A Magyar Kupában a legjobb nyolc közé jutásért az AGRC csapatának a Jászberényt kell
legyõznie. Az elsõ mérkõzés nem sikerült túl
jól, hiszen a Jászberény három egyre legyõzte a
gödöllõi együttest. Pedig az elsõ szettet nagy
csatában, idõnként jó játékkal megnyerte a gödöllõi csapat. Ezután már csak a hazaiak örülhettek szett gyõzelemnek, ami a kisebbik baj
lenne, de a kevés megszerzett pont miatt a viszszavágón három nullra kellene nyerni az AGRC
együttesének. A visszavágó idõpontja: február
2., 18 óra, SZIE-csarnok.
-esztí-

Banális ilyenkor bármi, amit az ember mondhatna. A temetésen részt vevõ több ezres tömeg,
a sok száz koszorú, a rengeteg sárga rózsa (a
család kérése volt a szurkolók felé) önmagáért
beszél.
Pedig Kulcsár Anitának tervei voltak. Szeretett volna még legalább egyszer olimpikon lenni, szerette volna tudását átadni a fiataloknak.
Férjével (akivel boldog házasságban élt) a családalapításon gondolkodott, s azon, hogy pálya-

Százhalombattán nemzetközi kadet férfi tõrválogatóra került sor, ahol az 58 indulóból egyedül
Benke Balázs került a 8 közé. Sajnos itt kikapott a
késõbbi gyõztes Bírótól (MTK), de a hetedik helyet így is megszerezte.
Az idei évkezdés sem törte meg a sikersorozatot, a fõvárosi BVSC sportcsarnokában rendezett
nemzetközi leány tõrversenyen két GEAC-os is
bekerült a nyolcas döntõbe: Rimán Dorottya ezüstérmes lett, Varga Zsuzsanna pedig a 4. helyen végzett. Az 1. helyért hosszabbításos mérkõzésen az
UTE-s Ladóczki verte meg Rimán Dórit 3:2- re.
Békéscsabán a gyermek párbajtõrversenyt viszont
a gödöllõi Tóth Fruzsina veretlenül nyerte, így
aranyérmet is sikerült hazahozni. A tehetséges

futása végeztével Gyõrben telepednek le. (A
Gyõr játékosaként Anita nagyon megszerette a várost – a szerk.)
De ezt nem így képzeltük el! Többé már nem
harcolhat a pályán, s nem küzdhet a többiekkel.
Örömben és bánatban nem osztozhat már a csapattársakkal. A 22-es mez örökre a vitrinbe köl-

ha megadatik,
ott lesz a dobogón, s örömkönnyei pedig
ott lesznek a
szurkolók
szemében.
Ancsa, nagyon szerettünk! Nagyon
szerettünk,
mert ugyan a
világ
egyik
legjobb játékosa lettél, de ez sohasem vakított
el.
Elérkezett a pillanat, amire sosem számítottunk, 28 évesen kell búcsút vennünk tõled.
Most hangunk elcsuklik, szemünk könnybe lábad, s a szívünk szakad meg. Nem tudjuk még
kimondani, csak érezzük: vége! Téged most
már csak egyetlen kapu vár, a mennyország kapuja, amely nyitva áll elõtted.

tözött, azt játékos többé már nem húzhatja magára.
De a lányok sikere az õ sikere is lesz. Minden
gyõzelemben ott lesz, mert érte is játszanak. S

Mosolyodat, s góljaid után magasba lendülõ
karod látványát sosem feledjük.
A szívünkben örökké élsz. Isten Veled, Anita!

Kulcsár Anita emlékére
A döbbenet erejével futótűzként terjedt
a hír országszerte: január 19-én közúti
balesetben életét vesztette Kulcsár
Anita, a Dunaferr és a magyar kézilabda-válogatott beállósa. Edzésre sietett
a világklasszis játékos, amikor autója
megcsúszott az úton, s nekicsapódott
egy fának, amelynek következtében kigyulladt. Egy arra közlekedő ugyan kihúzta a játékost a kocsiból, de az életét
már nem lehetett megmenteni.

Az elmúlt évet egy külföldi és egy hazai
versennyel zárták tőrözőink. Romániában a tizenkét éves korosztály részére
rendeztek nemzetközi versenyt, ahol a
GEAC-os lányok szép eredményeket értek el: 2. Rimán Dorottya, 3. Tóth Adrienn,
6. Varga Zsuzsanna lett a 68 indulóból. A
fiúk közül ketten jutottak a nyolcas döntőbe: Várnai Bendegúz az 5., Rózsa László
a 6. helyen végzett a 64 versenyző közül.

-zépé-
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Tóth Fruzsina egyébként mind a gyermek,
mind az újonc ranglistát vezeti. A tõrözõk
edzõje: Fekete Gábor.
E hétvégén is bizonyíthatnak a GEAC-osok, mert most hazai pályán kerül sor a
megmérettetésre. Szombaton gyermek és újonc
versenyt szervezünk tõr és kard fegyvernemben,
vasárnap pedig a hagyományos Kardcsapatok
Dreher Világkupájára kerül sor mintegy húsz nemzet részvételével. Minden sportszeretõ barátunkat,
drukkereinket szeretettel várjuk!
Z. Kárpáti Zsófia

Heti sport
VÍVÁS
FEBRUÁR 5.: SUZUKI BENKÕ KUPA, 9 ÓRA,
SZIE CSARNOK
FEBRUÁR 6.: DREHER VILÁGKUPA KARDVÍVÓVERSENY, 10 ÓRA, SZIE CSARNOK
RÖPLABDA
FEBRUÁR 6.: AGRC – JÁSZBERÉNY, 16 ÓRA
DIÁKOLIMPIA
FEBRUÁR 5.: TORNA (FIÚ-LÁNY) 10 ÓRA,
NAGYKÕRÖS
FEBRUÁR 6.: RÖPLABDA (III. KCS. FIÚ-LÁNY),
9 ÓRA, HAJÓS
FEBRUÁR 8.: FEDETTPÁLYÁS ATLÉTIKA 1. NAP,
14 ÓRA, PREMONTREI
FEBRUÁR 10.: FEDETTPÁLYÁS ATLÉTIKA 2.
NAP, 14 ÓRA, HAJÓS
NÁDAS KUPA
FEBRUÁR 5.
8 ÓRA: ALBÉRLET – ARÉNA
8.45.: CÍRIÓ – BLUE STAR
9.30.: JOBB FC. – UNICUM
10.15.: RUNTIME – MILANY
11 ÓRA: DINAMIC – KÓRHÁZ
11.45.: BF.VILL. – R
12.30.: CHAMPION – CCCP
13.15.: SZADA – PAPP M.
14 ÓRA: VIKTÓRIA – TRAFFIC
14.45.: H.T.C. – FERRO FÉK
15.30.: MUNKÁCSY – KEVERT P.
16.15.: IKLAD – DETONATOR
17 ÓRA: MÓRES – BARCELONA
17.45.: SZILAS – MATTI GAS
18.30.: KEREPES – MC DONALDS
19.15.: FLAMENGÓ – DENEVÉR
FEBRUÁR 6.
8.ÓRA: FOOTBÓLIÓ – ZICCER
8.45.: ARÉNA – BEAM TEAM
9.30.: AMATÕR – ALBÉRLET
10.15.: RUBAU – DINAMIC
11 ÓRA: CHAMPION – KÓRHÁZ
11.45.: CCCP – BF.VILL.
12.30.: MILANY – JOBB FC.
13.15.: RUNTIME – BLUE STAR
14 ÓRA: UNICUM – CÍRIÓ
14.45.: DETONATOR – MÓRES
15.30.: BARCELONA – IKLAD
16.15.: MATTI GAS – VITECH
17 ÓRA: DENEVÉR – KOMPLEXUS
17.45.: KEVERT P. – KEREPES
18.30.: SZEMÉREMAJAX – FERRO FÉK
19.15.: MC DONALDS – MUNKÁCSY

A Gödöllői Sport Közalapítvány
és a GEAC szervezésében
az idén is megrendezik a
GÖDÖLLŐI SPORTOLÓK BÁLJÁT
A hagyományos rendezvény
FEBRUÁR 11-ÉN
pénteken 19.30-kor
kezdődik
a Szent István Egyetem
Alma Mater Éttermében.
Az ünnepségen átadásra kerül
az Év Sportolója, az Év Edzõje
és a Gödöllõ Sportjáért Díj.
Köszöntik a 16 éven aluli bajnokokat
és a Jövõ Reménységeit.

A bálra jegyek (3 000 Ft) korlátozott számban
vásárolhatók a GEAC sportcsarnokában
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Osváth Erzsébet: Sül a fánk
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A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutal-

ványát nyerték: Rusznák Melinda, Akácfa u.
31., Berze Tiborné, Magyar Kázmér köz 2.
Az Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány ajándékát nyerték: Garai Istvánné,
Honvéd u. 12., Budai Zsuzsanna, 2170 Aszód,
Kondoros tér 44.
A Városi Filmszínház kedvezményekre jogosító klubkártyáját nyerték: Szõke Károlyné,
Zrínyi u. 5., Wallner Irén, Ivánka u. 6.

TÁMOGATÁS 1 SZÁZALÉKKAL

van a Gödöllõi Szolgálatra. Lehetõségeink-

Beküldési határidõ: február 10.
A 2. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Nincsen csillag, a fák feketéllõ / Törzse hatalmas / Megfagy az õz nyoma is, készül le / A
völgybe a farkas.“

Tisztelt Olvasóink!
Lassan közeledik az adóbevallás határideje,
ezért fordulunk ismét Önökhöz. A Gödöllõi
Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért Alapítvány – mint civil
szervezet – jogosult a személyi jövedelemadó 1 százalékának igénylésére.
Hetilapunk sok vihart megélt már, de mindig egyre törekedett: a hiteles és korrekt tájékoztatásra. S teszi ezt 13 éve, ingyen, minden háztartásba eljuttatva a lapot.
Nem egyszer kértük már a tisztelt olvasók
segítségét, akik mindig siettek kérõ sza-

hez mérten próbáljuk ezt meghálálni Önöknek, amely mind az újság tartalmában, mind
pedig külsõségeiben jelentkezik. Sokan támogatnak bennünket, de az is nyilvánvaló,
hogy nem minden – az újságunkat szeretõ –
ember engedheti meg magának a direkt módon történõ támogatást (pl. az emelt díjas telefonunkon történõ adakozást). Erre nyújt
lehetõséget az adóbevalláskor felajánlható 1
százalék.
Kérjük, hogy amennyiben lehetõségük
van rá, ily módon támogassák a Gödöllõi
Szolgálatot! Köszönjük!

vunkra. Ennek meg is volt az eredménye, s
egyben azt jelezte számunkra, hogy szükség

Adószámunk: 18101962-1-13

