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Bronzérmes a magyar csapat
Szombaton a budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi kardvívó Grand Prixversenyen nem villogott a magyar kard.
A 64-es táblára jutott tizenegy vívó közül csak Fodor Kende és a gödöllői Bokor Gergő léphetett pástra a döntőbe
kerülésért. Fodort a francia olimpiai
bajnok Sanson búcsúztatta (15:9), míg
Bokor nagy csatában maradt alul
(15:13) a lengyel Palasz-sal szemben.
Szabó Bence szövetségi kapitány szerint Bokor, Kósa és Lontay is jól vívott,
csak a versenyrutinjuk hiányzik ahhoz,
hogy megnyerjék a szoros mérkőzéseket. A vasárnapi, gödöllői csapatversenyen a magyar együttes bronzérmet
szerzett.

A győztes olasz
csapat

A tervek szerint a jövõ héten megkezdõdik a várost elkerülõ út építési munkáinak elõkészítése.
Az elsõ szakaszban a közmûvezetékek áthelyezésére kerül sor, majd ezt követõen – elõreláthatólag március elején – kezõdnek el a földmunkák.
(2.oldal)
Milliós kárt okozott a hét végén a Kossuth Lajos
utcában történt távhõvezeték-meghibásodás. A
Gödöllõi Távhõ Kft. szakemberei még szombaton elhárították a hibát.
(2.oldal)
Ismét világsztár vendége volt a Gödöllõi Királyi
Kastélynak. A budapesti Operabál díszvendégeként Magyarországra látogató Gina Lollobrigida, egyetlen különprogramként Sisi egykori lakhelyét látogatta meg.
(3.oldal)
A régióban élõ, rászoruló gyermekek számára
keres nevelõ- és helyesszülõket a Pest megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. (3. oldal)

Fotó: Balázs Gusztáv

A Dreher férfi kardcsapat világkupán 15 ország
versenyzõi léptek pástra a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A felsõ ágon a franciák
erõnyerõk voltak, a németek pedig 45:25-re
verték a görögöket. Az ukránok a románokat
gyõzték le (45:40), a fehéroroszok pedig az
amerikaiaknál bizonyultak jobbnak (45:32). Az
alsó ágon az oroszok nyertek az angolok ellen
(45:31), a magyarok 28:35-ös állásból fordítottak a lengyelek ellen és nagy izgalmak közepette gyõztek 45:40-re (Nemcsik +7, Fodor +7,
Lengyel -5, Decsi -4). A kínaiak szintén simább
gyõzelemre számítottak, de a spanyolok nem

Alapítva 1992

adták könnyen a bõrüket (45:40). Az olaszoknak nem jelentett gondot a kanadai csapat és
könnyedén nyertek 45:27-re. A négy közé jutásért a fiatal német együttes meglepte a franciá-

kat és 45:42-re legyõzte õket. A fehérorosz-ukrán összecsapás hatalmas küzdelmet hozott,
amit a 45:43-as végeredmény is jól tükröz.
(folytatás a 15. oldalon)

Több civil szervezet az elmúlt héten tartotta bálját. A farsangi összejövetelek több helyen nem
csupán a mulatozást, hanem jótékonysági összejövetelt is jelentettek.
(6. oldal)
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Gémesi György elkísérte a köztársasági elnököt

Kezdődnek a kivitelezési munkák

A spanyol példa

Épül az elkerülőút

Az elmúlt héten dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök kíséretében hivatalos
látogatáson Spanyolországban járt dr.
Gémesi György. Városunk polgármestere országgyűlési képviselőként vett
részt a magyar-spanyol kapcsolatok
kiszélesítését célzó látogatáson.

A tervek szerint a jövő héten megkezdődik a városunkat elkerülő út földmunkáinak előkészítése. Az első szakaszban a közművezetékek áthelyezésére kerül sor, ezután kezdődhetnek –
előreláthatólag március elején – a földmunkák. Ez azonban nem csak a kivitelezőtől, hanem az időjárástól is függ.

– Polgármester úr! Úgy tudjuk, rendkívül
gazdag programsorozaton vett részt. Mit
emelne ki a négynapos látogatás eseményeibõl?
– Ennek a látogatásnak a magyar-spanyol
kapcsolatok továbbfejlesztése volt a célja,
kiemelve a gazdasági kapcsolatokat. Többek
között részt vettünk számos gazdasági fórumon, amelyeken a kereskedelmi kapcsolatok
élénkítésének lehetõségeirõl tárgyaltunk a
spanyol Mezõgazdasági Minisztérium, az
ottani gazdasági élet, és a kamarák vezetõivel. Spanyolország jelenleg egy igen dinamikusan fejlõdõ ország, amely jó példa lehet
hazánk számára. A gazdasági programok
mellett felelevenítettük az országaink közötti történelmi kötõdéseket. Meglátogattuk
többek között a valibonai Szent Szûz Kolostort, amelyben II. András magyar király lánya, Árpád-házi Jolánta hercegnõ nyugszik,
aki 1235-ben I. Jakabnak, Aragónia királyának lett a felesége, és tíz gyermeknek adott
életet.
– Gödöllõ városára vonatkoztatva, Ön
szerint, milyen lehetõségeket rejtett magában ez a látogatás?
– Több olyan tárgyaláson is részt vettem,
amely megerõsített abban, hogy Gödöllõ történelmi és kulturális értékeivel helyet kaphat
a spanyol kulturális palettán. Ezt készítette
elõ az Alcalá de Henaresbe tett látogatás is,
amely egy – Gödöllõhöz hasonlóan – gazda-

TÁMOGATÁS 1 SZÁZALÉKKAL
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 szavunkra. Ennek meg is volt az eredménye, s
egyben azt jelezte számunkra, hogy szükség
van a Gödöllõi Szolgálatra. Lehetõségeinkhez 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!
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sági egyetemmel rendelkezõ város, amely a
híres költõ-író, Cervantes szülõvása. Bartolomé González polgármesterrel megkezdtük
az elõkészítését annak, hogy városaink testvérvárosi kapcsolatra lépjenek egymással.
Ez nem csak a kulturális kapcsolatokban, hanem gazdasági téren is sokat jelenthet számunkra. Az én véleményem szerint sok
olyan kapcsolódási pont van a két ország életében, amelyekre a közeli és távolabbi jövõben egyformán komolyan építhetünk. Egy
ilyen például – amelynek gondolata a spanyol mezõgazdasági szakemberekkel való
tárgyalás során vetõdött fel – egy közös rendezvény, a magyar és spanyol borok bemutatója, amelynek esetleg városunk adhat otthont, s amelynek méltó helyszínéül szolglálhat a Gödöllõi Királyi Kastély. Mind Spanyolországban, mind hazánkban nagy hagyományokkal rendelkezõ borkultúra van,
amely iránt itthon és külföldön egyaránt óriási az érdeklõdés. De hangsúlyozom, ezek
csupán az elsõ lépések.
– A hivatalos program során fogadta Önöket I. János Károly spanyol király és Zsófia
királyné, valamint José Luis Rodríguez Zapatero, Spanyolország miniszterelnöke. Tapasztalata szerint õk milyennek látják a spanyol-magyar kapcsolatokat?
– Vendéglátóink valamennyi találkozón
többször is kiemelték, hogy a két országot
összekötõ történelmi szálak a kapcsolatok
folyamatos fejlesztésére köteleznek bennünket. Mindannyian nagy-nagy elismeréssel
szóltak Magyarországnak a közép-kelet európai országok demokratizálódásában játszott jelentõségteljes szerepérõl és kifejtették, hogy mindkét ország az európai egységben találja meg a jövõjét.
Ny.F.

Háromszor kellett javítani

Milliós kár
Hatszáz lakás maradt meleg nélkül pénteken és
szombaton a Kossuth Lajos utcában eltörött
távhõvezeték miatt. A Gödöllõi Távhõ Kft.
munkatársai azonnal megkezdték a hiba elhárítását, ami a vártnál tovább tartott, mivel háromszor is szétrobbant a felszerelt kompresszor.
Mint azt Tóth Istvántól, a Gödöllõi Távhõ
Kft. veztõjétõl megtudtuk, azért küzdöttek a
vártnál tovább a javítással, mivel túl nagy volt a
különbség a vezetékben folyó forróvíz és a külsõ hõmérséklet között, s ennek következtében a
felszerelt kompresszor többször is szétrobbant,
amint megindították a szolgáltatást. Bár emiatt
a kellemetlenség miatt jelentõsen elhúzódtak a
javítási munkálatok, mégis ez segített abban,
hogy ne hûljenek le teljesen a vezetékek, és az
érintett lakások. A keletkezett kár a jelenlegi
számítások szerint meghaladhatja az egymillió
forintot. Az esemény során százötven köbméter
forróvíz folyt el.
A Gödöllõi Távhõ Kft. munkatársai köszönetet mondanak az érintett lakóknak, a pozitív
hozzáállásért, amelyet a hiba ideje alatt tanúsítottak.

Régión belül
Gödöllõ és környéke idegenforgalmi nevezetességeivel, hagyományaival ismerteti meg az érdeklõdõket a Gödöllõ és Környéke Regionális és
Turisztikai Egyesület napokban megjelent programajánlója. A színes fotókkal illusztrált kiadvány csaknem száz oldalon mutatja be a régió településeit és nevezetességeit, valamint megtudhatjuk belõle azt is, mire számíthatunk, ha csak
úgy, találomra szeretnénk kiválasztani egy-egy
programot a térség által 2005-re kínált több mint
félezer rendezvénybõl.

Mint azt Pap Kornéltól, a kivitelezõ EGUT Rt.
területi fõmérnökétõl megtudtuk: a tervek szerint a jövõ héten kezdõdnek az elkerülõút építésének munkálatai. Amennyiben az idõjárás engedi, a kivitelezõ az érintett szakaszon megkezdi a közmûkábelek (elektromos hálózatok, távközlési kábelek) áthelyezését. Ez várhatóan
májusig tart majd, de folyamatosan, a már elkészült útszakaszokon megkezdik a földmunkákat, amint a talaj hõmérséklete azt lehetõvé
teszi.
Az elkerülõút, amelynek megépültével várhatóan jelentõsen csökken a városunkon áthaladó forgalom, a Dobogó fölött indul, keresztezi
az autópályát, majd Gödöllõ és Mogyoród határában kerüli meg a várost. Az Irtványosnál a
Ganz mögött metszi a 3-as fõutat és a Madáchiskola és az ipari park között, az ipari zóna
mentén halad, majd a TSZ-major és a szennyvíztelep között éri el az Isaszegi utat. Gödöllõt
délrõl megkerüli, körforgalmi csomóponttal

metszi a Köztársaság utat és a régi vasúti töltés
mentén a vasutat felüljáróval keresztezi. Ezután
ismét körforgalommal csatlakozik a 3-as fõútba
a máriabesnyõi templom elõtt. A már említetten
kívül még két felüljáró épül, az egyik az Isaszegi út, a másik pedig a HÉV felett ível majd át.
A munkálatokról folyamatosan tájékoztatjuk
olvasóinkat.
(b.)

Eredményesnek bizonyult a kitartó lobbyzás

Csak a túléléshez elegendő
Nem volt hiábavaló a küzdelem: a parlamentben bejelentették, hogy a
2005. évi költségvetésben az MSZPSZDSZ koalíció által eredetileg elfogadott, a magyar sport támogatására
szánt 832 millió forintos állami támogatást 1,2 milliárddal kiegészítik az
általános tartalék terhére. Eredményes volt tehát az a lobby, amelyben
dr. Gémesi György országgyűlési képviselő, a Magyar Vívószövetség elnöke is részt vállalt.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a hazai
sport idei állami támogatását a 2004. évi szint
– ide nem számítva az athéni olimpiát – felére
csökkentette. Tette mindezt a romló gazdasági
helyzet ellenére. Az általános országos felháborodás után politikusok és sportvezetõk,
köztük dr. Gémesi György is, lobbyzásba kezdett, követelve, hogy a magyar sport kapja
meg azt az állami támogatást, amelyet megérdemel. A most visszaadott 1,2 milliárd forinttal azonban az idei még mindig nem éri el a
tavalyi támogatás összegét, s ez csak a túléléshez elegendõ.
Gémesi György a következõket mondta a
parlamentben az üggyel kapcsolatosan:
„Számomra egy másik nagyon lényeges terület, amivel ritkán foglalkozik az Országgyûlés, egy sokkal kisebb szeletét érinti a
költségvetésnek, ez a sport. … Én nem a versenysportról beszélek, hanem az egész magyar sportról, arról az értékrendrõl, amit ez jelent, amit ez üzen a számunkra. Egy olyan országban, amely hagyományosan a világ élvonalában van ezen a területen…
Akkor, amikor a költségvetés számait megnézzük, és azt a folyamatot, ami az elmúlt egy
esztendõben különösen jelentkezett és látható
volt, akkor kijelenthetõ, hogy a sport helyzete
tragikus. … Mondom ezt annak tükrében,
hogy mindannyian láthattuk a nemrég befejezõdött olimpiai játékokat, azt az eredményességet, azt a sok-sok szép magyar sikert, amivel sportolóink, az edzõk, a sport körül dolgozók letették az ország asztalára az eredményt.
Ezen eredmény után joggal lehetne elvárni
azt, hogy legalább az ágazat mozgásterét és

keretrendszerét meghagyjuk, de, sajnos, úgy
tûnik számomra – és ebben szeretném megosztani önökkel a Magyar Demokrata Fórum
gondolatait –, nemhogy meghagyjuk, hanem
drasztikusan csökkentjük. …
És még egy számot kell mondani Önöknek,
tisztelt képviselõtársaim. Tudják-e Önök,
hogy az önkormányzatok ebben a kivéreztetett állapotban hány forintot költenek ma a
sport támogatására? 18 milliárd forintot. 18
milliárd forintot sajtolnak, préselnek ki a helyi lakosság komfortérzésének növelésére, a
helyi lakosság közösségteremtõ erejének növelésére az önkormányzatok magukból. …
Önmagáért beszél ez a dolog, és amikor értékekrõl beszélünk, és arról beszélünk, hogy
fontos-e az utánunk születõ generáció, amikor
értékekrõl beszélünk – és a Magyar Demokrata Fórum megengedheti magának, hogy nem
kampányjellegû, hanem értékorientált gondolkodásmódban és szellemiségben terjessze
elõ a költségvetéssel kapcsolatos gondolatait.
… Aki nem gondolkodik a jövõ generáció fizikai, szellemi, lelki állapotának fejlesztésében, az súlyos hibát követ el. …
Ebben a gondolkodásmódban a Magyar
Demokrata Fórum, jómagam szellemisége,
értékrendje és elmúlt 30-40 éves munkája is
benne van. Elfogadhatatlan, nemcsak azért,
mert az ország miniszterelnöke homlokegyenest mást csinál, mint amit mondott néhány
hónappal vagy héttel ezelõtt …, emellett szétveri, elengedi, szétesni engedi azt a hihetetlen
erõteret, amiben Magyarország mindenféleképpen a nemzeti érzéseiben, a szellemiségében, az eredményességében, a nemzetközi
megmérettetésében rengeteget tett le az asztalra. És az önkormányzatok még mindig 18
milliárdot tesznek oda, még mindig odateszik
az utolsó pénzüket, hitelbõl mûködnek, eladják a vagyonukat, de még mindig azt mondják: igen, a helyi közösségteremtés szempontjából fontos a sport támogatása. Eközben az
állam ezt az összeget, ezt a mozgásteret lecsökkenti oly mértékben, ami valóban azt
fogja jelenteni a következõ idõszakban, hogy
a magyar sport válságos helyzetbe kerül.
(a.t.)
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Elöregedőben a nevelőszülői hálózat

Szülők helyett szülők
Helyettes és nevelőszülőket keres a
Pest megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat a régióban élő rászoruló
gyermekek részére. Mint azt Klacsmann Dorottyától, a Budapesti Körzetközpont vezetőjétől megtudtuk, kevesen vállalkoznak a nem könnyű, de az
érintett gyermekek számára nagy segítséget jelentő feladatra.
– Azt hiszem, kevesen tudják, mi is a különbség
a helyettes- és a nevelõszülõ között, és mi is az õ
feladatuk?
– A nevelõszülõnek és a helyettes szülõnek is
az a feladata, hogy a rászoruló gondjaira bízott
gyermeket vagy gyermekeket nevelje mindaddig, amíg annak sorsa rendezõdik. Ez azt jelenti, hogy aki ezen feladatok bármelyikére jelentkezik, amennyiben minden tekintetben megfelel az elvárásoknak, a saját otthonában neveli a
rábízott gyermeket, annak szállást, étkezést biztosít, gondoskodik a gyermek óvodába, iskolába járásáról, biztosítja a mindennapi szükségleteit, kapcsolatot kell fenntartania a vérszerinti
szülõkkel. A különbség a két típus között az,
hogy a helyettes szülõi státus foglalkoztatás
szempontjából munkaviszonynak számít, ami
akkor is fennáll, ha a gondjaira bízott gyermek
nincs a családjában. Ennek az az oka, hogy a
helyettes szülõnek ilyenkor is rendelkezésre kell
állni, hogy bármikor, ha szükséges, ismét magához vehesse az adott gyermeket. Jelentõs különbség a két típusú vállalás között az is, hogy a
nevelõszülõ hosszabb ideig gondoskodik egyegy gyermekrõl, míg a helyettes szülõi elhelye-

zés általában egy-két hónapra szól.
– Milyen környezetbõl jönnek azok a gyermekek, akik ilyen segítségre szorulnak?
– Általában olyan gyermekekrõl van szó,
akikrõl valamilyen probléma miatt nem képesek gondoskodni a szüleik. A tapasztalataim
sze-rint a nevelõszülõkhöz általában hosszabb
idõre kerülnek a gyermekek, és a legtöbbször
szociá-lis problémákkal küzdõ, vagy csonka
családból, míg a helyettes szülõkhöz való elhelyezésre át-meneti poblémák miatt (pl. a szülõ
vagy szülõk kórházba kerülnek) kerül sor. De
ilyen elhelye-zésrõl gonoskodunk azoknak a
gyermekeknek is, akik péládul elszöknek otthonról. (Az ilyen problémák elég gyakoriak
félévkor, illetve is-kolazáráskor.) Ez sokkal
jobb megoldás, mint, ha átmeneti otthonba

kerülnének.
– Mi a feltétetele annak, hogy valaki helyettes vagy nevelõszülõ legyen?
– Aki jelentkezik, annak 24. életévét betöltött, cselekvõképes, büntetlen elõéletû, gyermek
sérelmére
bûncselekményt el nem követett
személynek kell lennie.
Elsõsorban családokat keresünk, de nem kizáró ok
az, ha valaki egyedül él.
El kell mondanom, hogy
a jelentkezõ családok esetében nem csak a szülõknek kell orvosilag igazolniuk azt, hogy testileg is
szellemileg is egészégesek, hanem a családtagoknak is. Ez azért fontos, mert amennyiben súKlacsmann Dorottya
lyos, ápolásra szoruló beteg van a családban, akkor ezt a közösséget nem terhelhetjük tovább,
mi-vel nem biztosított, hogy a rászoruló gyermekre elegendõ idõt, odafigyelést tudnak biztosítani. A jelentkezõknek el kell végezniük egy
tanfo-lyamot, ami két részbõl áll. Az elõs szakaszban egy huszonnyolc órás tréningen
vesznek részt, amelynek az a célja, hogy végleg
eldöntsék, akarják-e, tudják-e vállalni, hogy a
családjukba fogadnak egy idegen gyermeket.
Ez nem olyan egyszerû feladat! Ez huszonnégy
órás szolgá-lat! Bizony elõfordul, hogy a jelentkezõk ennek elvégzése után visszalépnek. Itt
azután kettéválik a nevelõ- és a helyettes szülõi
képzés. Az utóbbi egy huszonkét órás, míg a
nevelõszülõi harminchat órás képzést jelent.
Természetesen mielõtt bárkihez gyermeket helyezünk ki, környezettanulmányt is végzünk,

mivel a törvény meghatározza, hogy milyen körülmények közé helyezhetünk ki gyermeket. El
kell mondanom, nagy szükség lenne, hogy minél több fiatal vállaljon részt ebben a munkában, mivel sajnos egyre inkább elöregedik a nevelõszülõi hálózat.
– Az ilyen vállalás nem csupán pszichésen jelent megterhelést egy-egy családnak, de anyagilag sem egyszerû feladat. Ez mennyire szûkíti
be a jelentkezõk körét?
– Egyik feladat sem azt jelenti, hogy a befogadó családnak egyedül kell vállalnia az ezzel
járó anyagi terheket. A nevelõ- és a helyettes
szülõ is nevelési díjat kap a gyermek után. Ez
gyermekenként 37 ezer forint, valamint családi
pótlék, 0-3 éves korú gyermek, valamint speciális szükségletû gyermek esetén 46 ezer forint,
plusz családi pótlék havonta. Emellett a helyettes szülõ gyermekenként havonta 13 ezer
forint támogatást is kap. Természetesen ezt a
pénzt a gyermekek ellátására, gondozására kell
fordítani.
– Egy jelentkezõ hány gyermekrõl gondoskodhat egyszerre?
– A jelenlegi szabályozás szerint a saját gyermekeivel együtt maximum öt fõrõl gondoskodhat a jelentkezõ. Ettõl természetesen, amennyiben a gyermekek érdeke úgy kívánja, el lehet
térni, hiszen például a testvérpárok esetében arra törekszünk, hogy együtt maradjanak.
– Hol jelentkezhetnek azok, akik szeretnének
nevelõ- vagy helyettesszülõk lenni?
– A Gyámhivatalnál, a gyermekjóléti szolgálatnál, az önkormányzatnál vagy akár a TEGYESZ-nél is várjuk a jelentkezõket erre a nagyon nehéz, de mégis nagyon szép és nemes feladatra, amit én inkább szolgálatnak neveznék,
hiszen bármennyire is jár érte fizetség, ez bi-kjzony karitatív munka.
Fotó:nyf

Az isteni Lollo a gödöllői kastélyban

A premontrei gimnázium színháza

Világszép világsztár vendég

Ma is időszerű Adáshiba

A téli karbantartás után az
eredeti menetrend szerint
csak február 8-án nyitott
volna a királyi kastély. Ám
egy olyan látogató érkezését jelezték február 5-én,
vasárnap délutánra, akinek
kedvéért kitárult a kapu.
Sophia Loren után, aki tavaly járt a kastélyban, az
olaszok másik nemzeti
büszkesége, a Budapesti
Operabál díszvendége, Gina Lollobrigida, kipihenve
a hajnalig tartó mulatozást, útban a ferihegyi repülőtérre egy kis kitérőt
tett. Elutazása előtt –
egyetlen külön programként – megcsodálta Sisi
egykori lakhelyét.

Remek előadást láthattunk a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium nyolc diákjának előadásában, Szőnyi Gergő tanár úr
rendezésében a Szent István Egyetem
színháztermében. (Az épületnek még
gimnáziumként szolgáló időszakában kápolnájában.) Szakonyi Károly Adáshiba
című színdarabját mutatták be február 3án, s ismétlik majd meg 11-én.

Az isteni Lollo természetesen
soha nem lehet magánember. A
kastély fõbejárata elõtt a bebocsátásra hiába áhítozó vendégek
felismerték, és nem szalasztották
el az alkalmat: autogramot kértek tõle. S nem hiába világsztár,
az elébe nyújtott jegyzettömbök helyett a
táskájából elõkapott igazi sztárfotókat írta
alá és adta emlékbe.
A nyitásra kész kastély dísztermében, valamint Erzsébet királyné lakosztályban megjegyezte: volt ízlése Sisinek, amikor a barokk palotát kinézte magának. A Mária Teréziának épített hálószobában figyelmesen
hallgatta az ismertetõt, miszerint a magyarok
világszép királynéja egyszerû vaságyon
aludt legszívesebben, és párnát sem használt,
hisz attól ráncosodik a hölgyek nyaka. Igazi
nõként derûsen helyeselt: ezt a trükköt õ is
ismeri és gyakorolja. Zala György fehérmárványból faragott Erzsébet-szobra felidézte a
dívában azt az emléket, hogy fotósként õ is
járt a carrarai bányában. A filmezéstõl viszszavonult Gina Lollobrigida a fotózás mellett sokat és szívesen szobrászkodik. Avatott
szemmel dicsérte nemcsak Sisi szépségét,
hanem a Zala szobrának míves kidolgozását

Talán nem csal az elõérzetem: bizonyára még több
elõadásra is sor kerül. Mert érdemes lenne minél
többeknek látni ezt a játékot. A diákok persze nem
profi színészek, alakításuk nyilván nem mérhetõ a
darab õsbemutatójának részeseiéhez, Páger Antaléhoz, Bulla Elmáéhoz, Tahi Tóth Lászlóéhoz, Béres Ilonáéhoz és a többiekéhez, de érezhetõ: pon-
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tosan tudják, mirõl van szó. Adott egy átlag magyar család, Bódogék. Beszélnek, tévét néznek,
vacsoráznak – s közben elmegy mellettük az élet.
Nem veszik észre még egymást sem, nem figyelnek oda egymás mondandójára sem, hogyan is
lenne várható tehát, hogy rádöbbenhetnének, ki lakik náluk albérletben. Albérlõjük, bizonyos „Emberfi Krisztosz“ hiába tesz meg mindent, amit tehet – borrá változtatja a vizet, járóvá a bénát – , a
legcsekélyebb hatást sem kelti a Bódog família
tagjaiban ezekkel a kézzel fogható cselekedeteivel
se, nem még a szavaival. Az emberek ma már
megválthatatlanok, sugallja Szakonyi Károly darabja. De ha ez a nyolc fiatal, akit a színpadon láthatunk, megérti és a közönségével is megérteti,
hová jutottunk, talán mégsem olyan reménytelen
N. A.
az egész.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
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.

is. A barokk színházban vérbeli színésznõként pózolt a díszletek között. Fiatal spanyol kísérõje, Javier Rigau türelmesen hallgatta tanácsait, hogyan is fényképezze õt, a
világot jelentõ deszkákon digitális gépével.
(Megígérték, hogy küldenek a felvételekbõl,
hiszen mások nem fényképezhettek a kifejezetten magánjellegû programon.)
A Királylány a feleségem, a Trapéz, A Jó
estét Mrs. Campbell – és még sorolhatnánk
tovább – filmek sztárja bár közelebb jár a nyolcvanadik évéhez mint a hetvenhez (egész pontosan 1927. július 4-én született – a szerk.), még
mindig õrzi hajdani szép vonásait.
A húszpercesre tervezett látogatásból
csaknem egyórás program lett, és annak csak
a repülõgép indulása miatt vetett véget az
egykor a világ legyszebb asszonyának tartott
Gina Lolobrigida.
Szabó Margit

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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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Férfi szépség, női szépség
A témával foglalkozó kötetről most kivételesen nem úgy kezdhetjük mondandónkat: már a régi görögök is tudták…, hanem: már a régi rómaiak is
megmondták… Cicero idézettel indul a
könyv: „A szépségnek két fő válfaja
van: a férfias, erőteli, nyugodt és szilárd szépség a méltóság; a nőies, kedves és élénk szépség pedig a bájosság.“
Korunkban, mikor a nemi szerepek ha talán
nem is felcserélõdni, de kizökkenni látszanak,
hiányt pótló mû a most megjelent A szépség szimfóniája címû, albumnak nevezett, de kisalakú, ám
igen szép kivitelû könyv.
Hogyan tarthatják meg a férfiak férfiasságukat, a nõk nõiességüket? Egyáltalán, mit jelent
férfiasnak, illetve nõiesnek lenni? Ibsen megírta a maga Babaház címû – nálunk inkább Nóra
címmel játszott – színmûvét, melyben egy aszszony fellázad az ellen, hogy a férje kényezteti,

Beköszöntött a nagyböjt

Csakis szívből
Most már túlvagyunk hamvazószerdán, idén február 9-ére esett, vele lezárult a farsang, megkezdődött a nagyböjt negyvennapos időszaka. Talán különös, de szeretem a hamvazószerdát.
Azt, ahogy a mise végén sorra a pap elé
járulunk, s ő hamuba mártott ujjával
keresztet rajzol a homlokunkra, mondván: „Emlékezz, ember. Porból lettél,
és porrá leszel.“
Nekem ez azt jelenti: nemcsak úgy lógok bele a
világba. Megvan a helyem. Valahonnét küldtek,
s valahová majd visszahívnak.
A hamuhintés õsi, már a kereszténység elõtti
szokása az emberiségnek. Hamut hint valaki a
fejére, vagyis bûnbánatot tart – ez õsidõk óta ismeretes. A negyvennapos bûnbánattal, negyvennapos böjttel pedig egyrészt Krisztus negyvennapos böjtölését idézzük, azt, amikor kivonult negyven napra a pusztába, ahol megkísértette a sátán. Másrészt pedig már húsvétra, a
feltámadás örömére készítjük fel, tisztítjuk meg
a lelkünket.

Könyvtári hírek

mindent megad neki. Ibsen
egyet ért Nórával, de ki ért
egyet Ibsennel? Azt hiszem,
sok mai nõ boldog lenne, ha
Nóra helyzetébe kerülhetne.
A kötetet gyönyörû férfiak és gyönyörû nõk, az
1950-es években fénykorukat élt hollywoodi
sztárok fotói illusztrálják. A szerzõk – Gonda
István és Illés Csilla – szerint az 1950-es évek
különben is aranyidõ volt abból a szempontból,
hogy úgy a férfiak, mint a nõk megközelítették
az ideálist. A II. világháborúban átéltek ébresztették rá õket arra, hogy szenvedés az ára a nemi szerepek õsi mintájától való eltérésnek – tehát visszatértek ahhoz.
Nem csak fotók, idézetek is végig illusztrálják a mondanivalót. Híres írók és más ismert
személyiségek mondják el véleményüket a szépségrõl, az életrõl, a társukról, vagy tesznek vallomást önmagukról.
(Gonda István és Illés Csilla: A szépség szimfóniája)
-nád-

Ebben az évben korán lesz a húsvét. A húsvétvasárnap mozgó ünnep: a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni vasárnap.
Március 22-tõl április 15-ig bármikorra eshet.
Az idén március 27-ére.
Rövidre szabatott tehát a farsang. Rövid idõ
adatott a mulatozásra, a bálozásra, s hogy ezt
nem feltétlenül mindenki tartja számon, azt hiszem, igazán bocsánatosnak tekinthetjük.
Illetve, még csak nem is bocsánatosnak. Természetesnek. A böjtöt tartsák be azok, akik
szívbõl teszik. Akik szükségét érzik a betartásának. „Nos tehát – mondja az Úr – térjetek hozzám teljes szívetekkel, böjttel, sírással és jajgatással. Szaggassátok meg szíveteket… - írja az
ószövetségi Joel próféta. S még azt is hozzáteszi: „ne a ruhátokat“.
Nem az a fontos, hogy elmegyünk-e még
bálba a böjtre rendelt idõszakban, vagy sem.
Hanem, hogy vágyunk-e az otthon maradásra, a
magányra, a gondolkodásra, a megtartóztatásra.
Fontos-e számunkra, hogy immár Krisztus jövetelére készüljünk, az Õ közeledése érintsen
meg mind jobban és jobban. Akkor pedig, ha ez
utóbbi vonzása gyõzedelmeskedik bennünk,
már nem is tehetünk mást: böjtölünk és várunk.
Mert a világ legnagyobb vendégségébe hívattunk meg.
N. A.

láskeresõ tréning, melyet a
Kontakt Alapítvány Támaszpont irodája tart.
A tréning elsõ hetében álláskeresési technikákat
sajátíthatnak el az érdeklõdõk, úgy mint önéletrajz írás, öltözködés, az állásinterjún leggyakrabban elhangzó kérdések, telefonálási technikák stb. A második héten ezt a gyakorlatban is
kipróbálhatják a résztvevõk az Álláskeresõ
klub keretében, melyen gyakorolhatják az elõzõ héten elsajátított elméleti tudást, illetve megtanulnak az Interneten állást keresni, számítógépen önéletrajzot írni és azt e-mailben elküldeni. A tréningre jelentkezni lehet a Támaszpont iroda telefonszámán: 28/514-121.
2005. március 2-án és 30-án 9-11óráig: A
munkanélküliség lelki terhei: Beszélgetõkör
Dr. Kiss Katalin szupervízor vezetésével.
Jelentkezni lehet Dr. Kiss Katalinnál a
28/415-998,vagy a 20/388-4953-as telefonszámon.
Továbbá ajánló könyvjegyzékkel, külön polcon elhelyezett könyvekkel várjuk a témában
érintetteket.

Állás nélküliek hónapja
A tavalyi évben megkezdett sorozatunkkal szeretnénk segítséget nyújtani
egy-egy csoportoknak, felhívni a figyelmet a könyvtár szerepére, fontosságra,
információközvetítő tevékenységére.
Február 15-tõl április 15-ig az állás nélkülieket
várjuk intézményünkbe az alábbi kedvezményekkel, programokkal:
Az alapszintû olvasójegy váltása számukra
ingyenes ebben a két hónapban, mely látogatásra, helyben használatra és könyvkölcsönzésre
jogosítja fel használóját. Kérjük, aki rendelkezik munkanélküli kiskönyvvel, hozza magával
és a beiratkozásnál mutassa fel.
Elemelt szintû olvasójegyet 50%-os engedménnyel, azaz 1000 Ft-ért válthatnak az állás
nélküliek, ami a fentieken kívül DVD, CD és
videó kölcsönzésre is feljogosítja használóját.
Internet bérletet szintén 50%-os engedménynyel, azaz 400 Ft-ért válthatnak 10 alkalomra.
Programok: 2005. március 7-tõl két hetes ál-

Kedves
Olvasóink!

-ozs-

A Chopin Zeneiskola programjai

NYITVA A KASTÉLY!
A kastélymúzeum és a barokk
színház hétfõ kivételével 10-17 óra
között tekinthetõ meg!
PÉNZTÁRZÁRÁS: 16 ÓRAKOR
A tavaszi fesztivál programjában
jótékonysági koncertek a kastély
felújításáért.
(Bõvebb infó a következõ számban)

Tel.:28-410 -124
www: kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

Tisztelt hölgyeim és Uraim!
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. Alapítványunk közhasznú, 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.

Február 12., 11 óra
Ferenczi Anna növendékeinek hangversenye (zongora)
Február 18., 18 óra
Kovács Zsolt növendékeinek hangversenye
(ütõ)
Február 23., 18 óra
A gitár tanszak hangversenye
TOVÁBBI PROGRAMAJÁNLATUNK:
Február 23., 14 óra és 15.30
Mesélõ Muzsika – A Városi Fúvószenekar
ifjúsági hangversenye
„Farsangi mulatság fúvósokkal“
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

LELKIGYAKORLAT
Jegyesoktató-képzés lesz a MATER
SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN
Mit tartunk fontosnak, hogyan
adjuk ezt tovább? – címmel
jegyesoktatók részére.

Vezeti: Nemes Ödön atya
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Ízelítő a gödöllői báli szezonból

A mûsorban utoljára hagyták a legérdekesebb programot, melyben az emberi életutat jelenítették meg a színrelépõk népszerû, mindenki által ismert slágerek kíséretével. „Az édes kisfiamtól“ a „Homokóráig“, a „Nagy utazásig“ vezetett az út.
Tombola következett, majd ki-ki a hozzá legközelebb álló tevékenységgel, szórakozással tölt-

Hipp-hopp farsang
VI. Lovasbál
A hagyományoknak megfelelõen idén is nagy sikerrel rendezték meg a Gödöllõi Lovas Sport és
Hagyományõrzõ Egyesület (GLSE) bálját, melynek ebben az esztendõben a domonyvölgyi Lázár
Lovaspark adott otthont. A hatodik Lovasbálon a
környék lókedvelõi mellett megjelent dr. Nánási
Éva, Gödöllõ város címzetes fõjegyzõje, dr. Fábián Zsolt alpolgármester, valamint Six Edit önkor-

egy zenés, pajzán komédia – Anconai szerelmesek – címmel, melyet az iskola pedagógusaiból
álló, Garabonciás Színtársulat adott elõ Mészáros
Beáta rendezésében. Magukat amatõrnek nevezõ,
de játékukban magát a játék örömét felmutató,
profi színészeket láthattunk, akik megajándékoztak minket másfél óra önfeledt kikapcsolódással.
Így vált hitelessé a fináléban felcsendülõ dal életöröme: „Lehetsz a Földön boldog, hogyha úgy
akarod.“
Az est az ízlésesen feldíszített tornateremben
folytatódott egy fergeteges akrobatikus tornabemutatóval, a Grassalkovich SE versenyzõi által.
A finom vacsora után kezdõdött a „szuperbuli“,
tánc, tombola, zene, sok-sok olasz slágerrel hajnalig. Köszönet mindenkinek, aki tett érte.

lovasbáli pompa

Szent János utcai óvoda farsangja

mányzati fõtanácsadó. Az elegáns környezetben
lebonyolított programot kellemes zene és vacsora,
valamint éjfélkor tombola tette felejthetetlenné.

Farsang a Szent Imrében – Nagy
utazás
Nagyszabású farsangi mulatságot rendezett az elmúlt szombaton a kastélytemplomhoz tartozó Nepomuki Szent János egyházközség a Szent Imre
Általános Iskola termeiben.
Mélyrõl jövõ vidámsággal, melynek Krisztus a
forrása, ünnepeljünk – mondta bevezetõben Szecsõdi Péter atya, az egyházközség egyházi elnöke. Majd Petróczky Károly világi elnök konferálta
végig a bált megelõzõ jelmezes felvonulást és mûsorszámokat. Jelenetek az egyházközség életébõl,
nyolc képben – röviden így foglalható össze, amire sor került. Egymást követte a baba-mama klub,
a cserkészek, a fiatal házasok, a bérmálkozók, az
igekör, a cursiósok, a Szent Imre iskola tanárai, a
Kolping csoport mûsora. Egyes jelenetekben tevékenyen – és persze jelmezben – részt vett az
egyházközség plébánosa és káplánja, Péter atya
és Farkas László, népszerû nevén Laci atya is.

Szabad a tánc! – Lovasbál

Az elmúlt hét péntekén tartották közös farsangi
báljukat a Szent János utcai óvoda óvónõi, valamint az ide járó gyermekek szülei. A hajnalig tartó
mulatságot szokás szerint az óvónõk vidám, pajkos jelenet nyitotta meg. Nem csak ez járult hozzá
azonban a kiváló hangulathoz, hanem az óvoda
közösségi szelleme is, amelyet mi is igazolna jobban, mint az, hogy – az elõzõ évekhez hasonlóan –
több olyan szülõ is részt vett a rendezvényen,
akiknek gyermekei már rég az iskolapadot koptatják.

hette az éjszakába nyúló estét: lakomázással, tánccal, beszélgetéssel, társasjátékkal.

A Gödöllői Garabonciás
Alapítvány

Garabonciások a Damjanich
iskolában

(2100 Gödöllő, Batthyány út 32.)
„Legyetek készek arra, hogy meggyújtsátok az
örömnek minden lámpását.“ (M. A. Bella)
A Damjanich iskola tantestülete kész volt arra,
hogy Alapítványi estjükön – alkotó és befogadó –
közösen örüljön a sikeres együttmûködésnek.
Az érkezõt kellemes környezetben kézmûves
munkákból készített kiállítás fogadta, mely tanúsította, hogy a Hagyományõrzõ kézmûves program az ott tanító pedagógusok szívügye. A nemes,
természetes anyagokból készült, színvonalas,
szép, értékes tárgyak: agyagedények, szalma-,
gyékény, csuhéjátékok, szövött tarsolyok, tarisznyák, rongybabák, papírjátékok bizonyítékai az
iskola jelmondatának: Mindenki tehetséges valamiben.
Ezután igazi színházi élmény várt a vendégekre:

Ecce iuventus – Íme az ifjúság!

a tavalyi évben 960 ezer forintot költött
a Damjanich János Általános Iskola
tanulóinak támogatására.
Az iskola alapítványi estjén a tiszta bevétel
320 ezer forint volt, melyet köszönünk
minden támogatónak.
Várjuk az idei évben is adójuk 1%-nak
felajánlását.
Vidám jelenet óvónőkkel

Összeállították: T. A., N. A., K. J., Hrm
Fotók: Tatár Attila, K. J.

Adószámunk: 18685657–1–13
Tisztelettel:
A Gödöllői Garabonciás Alapítvány Kuratóriuma

Rendőrségi hírek

Még egy sör, utána még egy... Nem hagyták ki a lehetőséget
Ezen a héten szeretnék egy pár gondolatot az alkoholról és általában az alkoholizmusról leírni. Ezek a gondolatok
közel se tudományos jellegűek, nem
hiszem, hogy ennek a rovatnak ez lenne a célja.
Az alkohollal sok ember, sõt mondhatni a legtöbb ember találkozik az életében. Talán valahol az élet velejárója az is, hogy a „lázadó tinédzserkorban“ sok fiatal megismerkedik ezzel a
fajta élvezeti cikkel. Aztán idõvel a legtöbb ember kinövi ezeket a „péntek-szombat esti kicsapongásait“. Ez természetesen az optimálisabb,
vagy mondhatni szerencsésebb eset, hiszen
vannak olyanok, akiket ez a szer egész életükben végigkíséri és kísérti. Hogy milyen hagyományai is vannak használatának, nézzünk egy
kisebb történelmi áttekintést, a teljesség igénye
nélkül. Az alkoholt, fogyasztás céljából már az
ókori keleten is használták. A sör fõzésének az
eredete bizonyítottan a mezopotámiai sumér
kultúrából származik, a bor pedig fõleg a föníciaiak idejében vált fontos cserekereskedelmi
áruvá (igaz már elõtte is jelen volt kisebb mértékben). Problémákat persze már ebben az idõben is okoztak ezek az italok. Az ókori görögöknél találunk olyan példákat, ahol egy esetleges alkoholos befolyás – magyarán részegség
– súlyosbító körülmény volt egy esetleges bûntény elkövetésének tárgyalásakor. Ezek szerint
már ezekben az idõkben is szankcionálni kívánták a túlzott alkoholfogyasztást. Napjainkban
úgy érezzük, mintha nem lenne semmi korlátja
az alkoholfogyasztásnak. Elég belegondolnunk, hogy évente mennyi halálos közlekedési
baleset történik amiatt, hogy a vétkes sofõr nem

éppen józan állapotba ült a volán mögé. Úgy
látjuk, ebbõl a szempontból a „nulltolerancia“
betartatása vezethetne eredményre. Ám ha elszakadunk az alkohol közvetlen áldozataitól,
elég ha abba gondolunk bele, hogy hány család
és személy testi-lelki tragédiáját okozta és
okozza mind a mai napig a túlzott mértékû alkoholfogyasztás. És itt a 'túlzott' szavunkon van
a hangsúly. Hiszen a magyar ember olyan szerencsés, hogy olyan területtel és borral ajándékozta meg az isten, mint Tokaj, Villány vagy a
Badacsony (de természetesen itt bármelyik kiváló területünket említhettem volna) és e borok
kontrollált fogyasztása nem, hogy káros lenne,
de egyes betegségek kialakulásának kockázatát
csökkentheti is. (Hangsúlyozzuk, a kulturált
borfogyasztásról beszélünk!) Ennél a pontnál
pedig engedjétek meg, hogy visszakanyarodjunk a kamaszkor kérdéséhez. Nem tisztünk,
hogy tanácsot adjunk a szülõknek gyerekeik
nevelésére, semmi erkölcsi alapunk nincs is rá,
hiszen fiatal egyetemista létünkre egyelõre valószínûleg sejtelemünk sincs a gyereknevelés
nehézségeirõl. Csupán a személyes véleményünket szeretnénk leírni, amit saját tapasztalatok alapján alakítottunk ki.
A teljes tiltás nem minden esetben lehet célravezetõ, hiszen az emberi természet alapjában
véve rendkívül kíváncsi, fõleg az olyan dolgok
iránt, amitõl esetleg határozattan tiltják. A fent
már említett egészséges mérték megtalálása,
annak túl nem lépése lehet véleményünk szerint
a megoldás.
(A cikket remélhetõleg hamarosan egy szakemberrel készült interjúval folytatjuk.)
divizs&dzsolya

A január 22-ei napot remélhetőleg jól
megjegyezte az a két gödöllői kamasz fiú,
akik egy bűncselekmény elkövetőivé váltak és a jövőben tartózkodni fognak mindenféle jogsértéstől.
R. Attila 16 éves, és barátja M. Gábor 15 éves helyi
lakosok a Szent János utcai „Csíkos“ ABC-be tértek be egy kis rágcsálnivalóért. Miután megvásárolták és kifizették a kosarukban lévõ árut, észrevették, hogy egy férfi ottfelejtette a pénztárcáját a
kijáratnál lévõ pulton. A kötelességtudatot magukban elnyomva nem szóltak a feledékeny férfinak,
hanem zsebre tették a pénztárcát. Abban az igazol-
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ványokon kívül 6 ezer forint készpénz volt. Ezt a
fiúk az üzlettõl nem messze kivették és elosztották
egymás közt, a pénztárcát pedig az iratokkal együtt
eldobták az utcán. A sértett pár perc elteltével észrevette pénztárcája hiányát és visszament az üzletbe, de azt már nem találta ott. Ezt követõen értesítette a rendõrséget és az õ, illetve az üzlet alkalmazottainak és technikai berendezésének a segítségével pár órán belül felderítésre, majd kihallgatásra került a két kamasz elkövetõ.
A srácok beismerõ vallomást tettek és elmondták: megbánták tettüket. Ennek ellenére a büntetõeljárás lefolytatására sor kerül mind a két személy
esetében.
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Alattomos a magas vérnyomás
Alattomos, mert lappangva, az érintett
számára észrevétlenül kezdődhet. Alattomos azért is, mert akár tragédiába torkolló szövődményei lehetnek: szívinfarktus, agyi érbetegségek. Ezek az
érintetteknél, az addig magukat egészségesnek vélőknél váratlanul, mintegy
derült égből villámcsapásként jelentkeznek. Sokan tehát még nem is tudják, hogy már ők is „betegek“, hiszen a
hypertonia betegség kezdeti szakaszában még nincsenek egyéb betegségre utaló jelek „csupán“ a magas vérnyomás.

Önnyugtató példák
Mivel még mindig nem eléggé elterjedt a magas vérnyomás – avagy latin nevén a hypertonia
– az életet alattomosan veszélyeztetõ mivolta,
sokan hajlamosak bagatellizálni. Gyakran hallom betegeimtõl: „igen tudom, hogy néha magasabb a vérnyomásom“ vagy: „régóta tudok az
ingadozó vérnyomásomról“. A tipikusan önnyugtató és önbecsapó példák: „nekem eddig
mindig alacsony volt a vérnyomásom, így most
sem lehet magas“ vagy: „Csak ha ideges vagyok, akkor megy fel a vérnyomásom." Gyakorló orvosi tapasztalatok szerint a fenti kijelentések mögött az esetek többségében már hypertonia betegség állhat. Még könnyebben elképzelhetõ ez, ha ismerjük a statisztikai adatokat: a lakosság 20-25 %-ánál (!) alakulhat ki magas vérnyomás, a 65 év felettieknél pedig 50%-ban.
Mit tekintünk magas vérnyomásnak? Magas
vérnyomásnak tekintjük, ha három külömbözõ
alkalommal, legalább egy hetes idõközben a
nyugalomban mért vérnyomás értéke meghaladja a 140/90 hgmm-ert (a felsõ, más néven
szisztolés értéket a szív bal kamrájának vért kilökõ összehúzódásakor, az alsó úgynevezett diasztolés értéket a szív bal kamrájának ellazulásakor
mérjük). Fehérköpeny hatásnak nevezik azt a jelenséget, amikor az orvos által a rendelõben
mért vérnyomás magasabb a beteg álltal otthon
mértnél. Ennek oka az orvosi vizsgálat idegi
reakciót kiváltó vérnyomás-emelkedését okozó
tényezõ. Mai felfogásunk szerint ez a fehérköpeny hypertonia is állandósulhat, átalakulhat
valódi szövõdményeket okozóvá.

vé a közhiedelemmel ellentétben csak csekély
mértékben emeli a vérnyomást, ezért napi 2-3
kávéról nem kell lemondani a hypertóniás betegnek sem), legalább 15 perccel elõbb hagyja
abba a dohányzást, öt percig üljön vagy feküdjön. Ez persze a mai életünk rohamtempójában
– melyben beteg és orvos egyaránt osztozik –
csupán illúzió. Mindenesetre célszerû, ha a beteg ezeket a körülményeket otthoni mérések alkalmával megteremti. A vérnyomásváltozások,
amelyek létrejöhetnek érzelmi vagy fizikai behatásokra, szellemi vagy fizikai terhelésre, normális esetben is széles határok között mozoghatnak. Ismeretes a vérnyomás normális napszaki ingadozása: értéke éjszaka a legalacsonyabb, s hajnalban, reggel a felébredéskor a
legmagasabb. Ezért is célszerû több napszakban megmérni.

A 24 órás ambuláns vérnyomásmérés
Ma már elterjedtek a 24 órás ambuláns vérnyomásmonitorok (kicsi automatikus vérnyomásmérõ készülékek, melyeket a beteg 24 órán
át viselve, programozásuk szerint nappal 20, éjjel 30 percenként mérnek – 24 óra alatt 60-70
mérést végezve). Ezek nagy segítséget adnak az
orvosoknak: nemcsak a vérnyomás természetének felismerésében, hanem a vérnyomás gyógyszeres beállításában, szív-érrendszeri kockázati tényezõk és szövõdményeik felismerésében is.
Több ilyen készülék segíti a betegek kivizsgálását a Gödöllõi Szakorvosi Rendelõintézet
Kardiológiai Szakrendelésén is.

Az otthoni vérnyomás mérés
Európai és amerikai ajánlások szerint ma 24
órás ambuláns vérnyomás monitorozás adatain
kívül az otthon mért vérnyomásértékek állítják
be a vérnyomást. Célszerû otthonra olyan készüléket választani, amely a karon mér, a számértéket kiírja (digitális típus). Ezek általában
könnyen kezelhetõek, megbízhatóak. Az adott
beteg számára az adott készülékkel mért adatok
önmagunkhoz való viszonyítás változása a fontos. Érdemes tehát a mért értékeket a mérési
idõponttal együtt feljegyezni, s ezen eredményekkel konzultálni kezelõorvosunkkal.

A leggyakoribb szövődmény
Több napszakban mérni
Fontos volna a vérnyomás mérésére a megfelelõ körülmények megteremtése: a páciens
mérés elõtt egy órával ne igyon kávét ( bár a ká-

Leginkább veszélyeztetett a szív. Könnyen belátható, ha a szívnek a magas vérnyomás miatt
egy szûkebb, nagyobb ellenállású érrendszeren
kell áthajtania a vért, ez terheli a szívet. Ezt a

A DMRV Rt. fogyasztói tájékoztatója

Víz és csatorna díj változások
A DMRV Rt. által üzemeltetett viziközművek esetében az árhatósági jogokat gyakorló Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter, valamint a területileg illetékes önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében 2005. január 1-jével a vízés csatorna szolgáltatás díjai megváltoztak.
Az állami tulajdonú ivóvízszolgáltató társaságok
2005. január 1-tõl áttérnek a kéttényezõs díjrendszer alkalmazására. A változás lényege: a számlán
megjelenõ végösszeg két részbõl tevõdik össze: a
fogyasztástól független alapdíjból és a fogyasztással arányos köbméterenkénti vízfogyasztási díjból.
A módosításra azért volt szükség, mert a vízszolgáltatás költségeinek jelentõs része független
attól, hogy a fogyasztók ténylegesen mennyi ivóvizet használnak. A hálózat mûködõképességét, a
megfelelõ színvonalú szolgáltatást az év minden
napján minden fogyasztó számára biztosítani kell.

Az eddigi egytényezõs díjrendszerben minden fogyasztó az igénybevett szolgáltatással arányosan
járult hozzá a költségekhez. Az állandó lakosok,
akik a hálózatot egész évben használták, relatív
magasabb fajlagos összeggel járultak hozzá az
üzemeltetés költségeihez, mint azok, akik törtidõszakban vették igénybe azt, vagy nem is vették
igénybe, holott a szolgáltatás igénybevételének
feltétele részükre is biztosított.
A DMRV Rt. által üzemeltetett állami tulajdonú
vízmûvek esetében január 1-tõl minden ivóvízhálózatra csatlakozó:
– lakossági fogyasztó,
– havonta fix összegû alapdíjat fizet, melynek
mértéke: 160 Ft + 15% ÁFA,
– és m3 díjat /változó díj/ melynek mértéke:
181 Ft /m3 + 15% ÁFA
– gazdálkodó szervezetnél a számlázás alapjául
a bekötési fõmérõ átmérõje szolgál, a KVVM rendelet alapján.

terhelést egy ideig a szív maradandó károsodás
nélkül viseli, de bizonyos idõ után gátlódik az
elernyedése, s a benne létrejött nyomásterhelés
elõször a szívizmot, majd késõbb a szív saját
vérellátásáért felelõs úgynevezett koszorúereket is károsíthatja.
A koszorúerek betegsége a szívizom vérellátási zavarát okozva, kellemetlen mellkasi fájdalommal járó tüneteket (angina pectoris), legsúlyosabb szövõdményként pedig akár szívinfarktust is okozhat. A szív állapotának felmérésére ma már az EKG-nál sokoldalúbb eszközzel
rendelkezünk: ez a szív-ultrahang berendezés.
Ennek segítségével, a mozgásban kétdimenziós
képen vizsgálhatóak a szív alaki eltérései, egy
ún. Doppler eljárással a szívben uralkodó áramlásról, nyomásviszonyokról is képet kapunk.
Ebbõl már lehet következtetni a hypertonia
okozta szívkárosodás mértékére. Indirekt módon pedig információt kapunk a koszorúerekrõl
is. Ez a hypetoniában, kardiológiában ma már
alapvizsgálatnak számító vizsgálatot is elvégezzük a Gödöllõi Szakorvosi Rendelõintézet
Kardiológiai Szakrendelésén.

A magas vérnyomás nem
gyógyszeres kezelésről
Van lehetõség a gyógyszeres kezelésen kívül
is vérnyomásunk befolyásolására. Bizonyos
környezeti tényezõk megváltoztatásával megelõzhetjük a hypertóniák egy részét. Ilyen például a túlzott konyhasó bevitel és az alkoholfogyasztás. Célszerû a napi konyhasó fogyasztását 6 gramm alá vinni (sok konyhasót tartalmaznak: száraz hentesáruk, halkonzervek, sajtok, kenyérfélék). A dohányzás és a fizikai aktivitás hiánya, az elhízás is emeli a vérnyomást.
Testsúlycsökkentés, fizikai aktivitás növelése
(hetente háromszor 40-60 perc dinamikus tréning, kocogás, kerékpározás, úszás vagy labdajáték) önmagában is normalizálhatja gyógyszerek nélkül a nem súlyos magas vérnyomást.
Persze, ha nincs lehetõségünk (vagy akaratunk)
egészséges életmódon élni, akkor legalább méressük vagy mérjük gyakrabban a vérnyomásunkat, s ha ez három különbözõ idõpontban is
magasabb 140/90 hgmm-nél vegyünk igénybe
szakorvosi segítséget. Amennyiben gyógyszeres kezelésre van szükség, ezt az ellenõrzések
mellett „életfogytiglan“ kell végezni, hiszen
sajnos a betegség is eddig tart, csak az állandó
gyógyszerszedés tartja normális szinten a vérnyomást.
Ha elhagyjuk a gyógyszert, ismét felemelkedik a vérnyomás, és kialakulhatnak a bevezetõben említett nem várt szövõdmények.
Dr. Szauder Ipoly Osztályvezető belgyógyász főorvos,
európai kardiológus, hypertonia specialista

Havonta fizetendõ fix összegû alapdíj mértéke:
Bekötési vízmérő átmérője (mm)
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj (Ft/hó)
160
470
1420
4260
12780

Az alapdíj bevezetése lehetõvé tette, hogy a
2005. évben – az infláció ellenére – ne emelkedjen
a köbméterenkénti vízfogyasztási díj, tehát 2005ben is a 2004. évre érvényes köbméterenkénti vízdíjat számlázzuk a lakossági fogyasztóknak. Az indokoltan felmerülõ többletköltségekre az alapdíj
nyújt fedezetet (pl. villamos energia 8 %, bérfejlesztés 6 %, anyagár növekedés 1-2 % ). A DMRV
Rt. által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú
közmûvekre csatlakózó lakossági fogyasztók és
gazdálkodó szervezetek részére január 1-tõl az önkormányzati rendeletben meghatározott és kihirdetett csatornaszolgáltatási díj: lakosság részére:
170-Ft/m3+15% ÁFA, gazdálkodó szervezetek:
183 Ft/m3+15% ÁFA, vízterhelési díj: csatornaszolgáltatásnál: 7 Ft/m3+15% ÁFA, szippantott
szennyvíz fogadás: 14 Ft/m3 +15% ÁFA.
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Február 7-14-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Február 14-21-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Február 12-13.: dr. Kurucz Marianna, Erdõkertes, Csillag u. 5/a.Tel.: 20/341-6655

Recept
Sajtos – mustáros csirke
Hozzávalók: 2 db kicsontozott csirkemell, 15
dkg reszelt sajt (4 féle sajtból, pl.: trappista,
füstölt, márvány, edámi), mustár, 2 dl tejföl,
0,5 dl száraz fehérbor, 0,2 dl konyak, olívaolaj
Elkészítés: A kicsontozott csirkemellet szeletekre vágjuk, majd bekenjük mustárral.
Olívaolajjal kikent hõálló tálba teszünk egy
sor mustáros csirkemellszeletet, megszórjuk
a reszelt sajt keverékével, 1-2 kanál tejföllel
meglocsoljuk, majd újra a hús következik,
reszelt sajt, tejföl... ameddig a hús kitart.
Legfelülre a sajt és a tejföl kerüljön. Ezután
meglocsoljuk a borral és a konyakkal, majd
kb. 30 percig lefedve, utána fedõ nélkül sütjük, amíg egy kis színt kap, és a leve jól besûrûsödik. Párolt rizzsel vagy pirítós kenyérrel nagyon finom. Nem kell hozzá só!

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora
kedden és pénteken 18 órától
ÖSSZEFOGLALÓ

A GÖDÖLLÕI BÁLI ESEMÉ-

NYEKRÕL

Szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik DR. KÓCZI ANDRÁS nyugalmazott egyetemi adjunktus elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították, utolsó
útjára elkísérték és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

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

HIRDETMÉNY

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

8 hónapos
keverék
szuka

2 éves németjuhász
szuka

„Fóka“
2 éves
keverék
kan

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

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

2 éves németjuhász
keverék
kan

Kérjük, segítsen adója
1 százalékával!

6 hetes keverék szukák

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Pályázati
hirdetmény
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 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, kozmetikaillatszer, elektronikai cikkek, sportáru, sporthorgászati, kempingcikkek kiskereskedelmi,
ingatlanközvetítési és egyéb tevékenység folytatható.Bérleti díj: 23 704 Ft + áfa/hó/
üzlet, kaució: 2 havi bérleti 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 30/503-0777 vagy a 28/422-019-es
telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának határidelye: 2005. február 14., 10 óra
Eredményhirdetés:
2005. február 15., 9 óra

Állati dolgok

Cavalier king charles spániel
I. Károly és II. Károly (apa és fia) olyannyira
imádták a kis Charlie-kat, hogy a kutyák még a
parlamentbe is beléphettek és állami fogadásokon is részt vehettek. A japán csin, a pekingi palotakutya, a mopsz, a máltai és
talán a tibeti spániel keresztezésével alakult ki a fajta. A Stuartok bukásával azonban nemcsak új király, de új kutyafajta
is került az udvar élére. Így hamarosan politikailag nem volt
éppen szerencsés dolog spánielt
tartani, ezért a King Charles kutyák egyre ritkábbá váltak, ráadásul a mopszok keveredtek is
a spánielekkel, így az eredeti típus lassan el is tûnt. Ez a fajta
minden bizonnyal luxuscikknek számított, hiszen egy átlagos ember akkoriban nem engedhette meg magának, hogy
olyan kutyát tartson és etessen,
mely nem dolgozik. A cavalier
king charles spániel – egyszerûbben angol törpe
spániel – Magyarországon egyelõre még kevéssé
ismert kutyafajta.
Kis termetû, szép kutyácska. Fejformája egészen különleges, koponyája lapos, az orrhát
egyenes és kissé hosszúkás. Szeme sötét színû.
Füle hosszú, lelógó, hullámos szõrzettel fedett.
Háta egyenes, ágyéka rövid, mellkasa mély. Végtagjai egyenesek, csontozata közepesen erõs.
Farka lelóg, amelyet kurtítanak. Szõrzete hosszú,
finom tapintású, selymes, kissé hullámos. Szín-

árnyalatai: fekete, mahagónibarna foltokkal vagy
gyöngyházfehér fekete foltokkal, továbbá fehér
gesztenyebarna foltokkal (blenheim), egyszínû
rozsdavörös (ruby), illetve háromszínû (feketefehér-gesztenyebarna). Értelmes, csöndes, könnyen tanul.
Társasági kutya, fõleg Angliában és Amerikában népszerû.
Marmagasság: 28-34 cm.
Testtömeg: 4,5-8,5 kg. Táplálékigény: 500 g/nap. Alomszám: 3-5 kölyök. Várható
élettartam: 10-14 év.
A cavalier napjainkban is
rászolgál elõkelõ nevére:
olyan kiskutya, amely szereti, ha gazdája mindenhová
magával viszi. Ezt példaszerû magatartással köszöni
meg, feltéve persze, ha részesült némi nevelésben. Tanítani azonban könnyû, hiszen
egyik legszembetûnõbb tulajdonsága a tetszeni
vágyás, a törekvés, hogy felvidítson és az ember
kedvére tegyen, így a cavalier nagyon szívesen
és nagyon könnyen tanul. Kedves, jó modorú, figyelmes, a gyermekeket kifejezetten szereti.
Temperamentumos és rettenthetetlen, de pozitív
beállítottsággal fordul minden élõlény felé, így
ha kicsi, ha nagy, ha idegen, ha ismerõs, mindenkit barátságosan üdvözöl.
Következik: chow chow

Járom a város t...

Dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Jártunkban keltünkben észrevettük, hogy közös értékeink védelme még mindig kívánni valót
hagy maga után. A minap szintén az Alsóparkban tûnt fel, hogy az önkormányzat az elmúlt esztendõkben hiába fektetett be jelentõs összegeket a közvilágítás korszerûsítésébe, a kevesebb
energiát fogyasztó lámpák szilárdabb búrája sem bírta a vandálok kitartó rongálását.
Fotó: Korondi Judit

2005. február 10.
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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)

-Palotakerten parkra nézõ 2 szobás erkélyes
lakás 14,5 MFt.
-Kölcsey u-ban 1060 m2 telken 3 szobás tégla
építésû, parkettás, gázcirkós kedves hangulatú
önálló családi ház garázzsal 29,9 MFt.
-Fenyves közben 1104 m2 szép kerttel nappali +
3 szobás egyszintes összközmûves ház 28,5 MFt.
-Dessewffy u-ban 880 m2 telken 180 m2-es családi ház 25 MFt.
-Forint u-ban 150 nöl telken 100 m2-es önálló
családi ház, garázzsal 22 MFt.
-Mátyás kir. u-ban 660 m2 telkem nappali + 4
szobás nívós családi ház dupla garázzsal,
parkosított kerttel 40,5 MFt.
-Fenyvesi úton õsparkos 3437 m2 telken egyszintes 170 m2-es kúria épület garázzsal 39 MFt.
-Király u-ban nappali + 5 szobás újszerû
állapotú dupla garázsos lakóház 31 MFt.
-Szadán 1896 m2 telken nappali + 6 szobás
családi ház dupla garázzsal 36 MFt.
-Szadán
237 nöl építési telek, bekerítve,
felvonulási épülettel 9,5 MFt.
-3 szobás lakást beszámítunk, vagy 2db 3 szobás
lakásra cseréljük gödöllõi nappali + 7 szobás
önálló jó állapotú családi házunkat, melyhez 748
m2 telek, garázs, mûhely van.

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.
* Gödöllon üzemelo étterembe konyhalányok jelentkezését várjuk.
Tel.: (30) 9138-769, érdeklodni hétfotol-péntekig.
* Zöldség-gyümölcs kiszállításra B-C jogosítvánnyal rendelkezo, 30
év alatti férfi munkaerot keresünk. Tel.: 415-394.
* Gépjármu márkaképviselet gödölloi telephelyére keres: megbízható, gyakorlattal-, "B" kategóriás jogosítvánnyal rendelkezo
KAROSSZÉRIALAKATOS valamin GÉPJÁRMUSZERELO munkatársat. Információ: Bodor Szabolcs (27)-358-270
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Nyugdíjas könyvelő rugalmas részmunkaidőben,
könyvelőirodában vagy vállakozásnál munkát vállalna, esetleg otthon (számítógép van). Tel.: 70/217-2679.
* Plus Áruház Veresegyház felvételt hirdet vizsgázott vagyonőrök

Tel: 28-514-990
felveszek. Érd.: 70/271-3556.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettségivel
rendelkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti
jövedelem. Tel.: 06/20-472-3919.
* Óvónő hallgató lány gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 30/5732885.
részére jó kereseti lehetőséggel, részmunkaidősöknek is. Tel.:
30/339-4343.
* 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.:
20/937-6896.
* Építésztechnikust keresünk ügyfélszolgálati munkakörbe. Jelentkezéshez kérjük adja le szakmai önéletrajzát és elérhetőségeit
veresegyházi telephelyünkön: Kucsa-ker Kft., Veresegyház, Fő u.
154.
* Építészmérnököt keresünk projektvezető munkakörbe. Jelentkezéshez kérjük adja le szakmai önéletrajzát és elérhetőségeit
veresegyházi telephelyünkön: Kucsa-ker Kft., Veresegyház, Fő u.
154.
* Gödöllői informatikai cég profi Php és SQL ismeretekkel programozó munkatársat keres. Tel.: 20/955-4500.
* Szeretné kiegészíteni jövedelmét? Van önben elég kitartás? Van
heti 5-6 óra szabadideje? Hívjon, segítek! Tel.: 20/584-7774.
* Most nyíló csavarboltba lehetőleg szakképzett eladót felveszünk.
Alapfokú számítógépes ismeret szükséges. Tel.: 20/9221-792.
* 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.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nmes + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2
fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló
kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29 900
000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Varrónőt felveszünk! Aszód, Kéttűs Kft. Tel.: 28/500-710.
* Gödöllői munkahelyre ügyintézői munkakörbe kolléganőt
keresünk. Tel.: 20/9417-627.
* Építőipari és vállalkozói szaklap hirdetésszervező munkatársat
keres. Feltétel: jogosítvány, szgk., jó kommunikációs készség. Fix
fizetés + jutalék. Tel.: 30/529-1132.
* Megbízható, precíz, nem dohányzó bejárónőt keresünk heti 1-2 alkalomra. Érd.: 30/7485-874, de. 8-12 óráig.
* Szépségszalonba kozmetikus alkalmazottat felveszünk. Tel.:
28/514-276, 70/944-9917.
* Multinacionális cég pénzügyi munkatársakat keres Budapest és
környékéről. Elvárás: otthonához közel történő kapcsolatfelvétel,
ajánlatátadás, rugalmas munkaidőben. Érd.: 30/9789-358.
* Vállalkozót keresünk mogyoródi akácerdő szakszerű gyérítéséhez
referenciával. Tel.: 28/415-939.
* Megbízható fiatal hölgy lakásoknál takarítási munkát vállal. Tel.:
20/254-1934.
* Gödöllői sörözőmbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet

INGATLAN
* Gödöllon, 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
közmuvel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra
alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* PIANCAVALLON, az olasz síparadicsomban, a tengerparttól 80
km-re, 30-40 nm-es apartmanok garázzsal eladók Irányár: 17,5
mFt-tól Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* A horvátországi Novi Vinodolskiban (Riekától 40 km-re),
közvetlenül a tengerparton épülő házban 40-60 m2-es apartmanok, garázzsal, csónakkikötő résszel eladók. Irányár: 1700 2300 /m2 Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* A Kikerics utcában 982 nm-es építési telek 12 millió forintért
eladó, közművek az utcában, csatorna, gáz a telken belül. Tel.:
20/9449-672.
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96 m2-es igényesen felújított lakás, beépített bútorokkal,
garázzsal, műhellyel, gondosan kialakított kerttel eladó. Irányár:
32,0 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 Lázár Vilmos utcában, panorámás domboldalban,
1800 nm közművesített telken, 80 nm-es régi téglaépítésű családi
ház eladó. Irányár: 22,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333

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

* 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 Damjanich utcában 1650 nm-es (8 m széles) építési
telken, felújításra szoruló egy szobás kis ház eladó. Irányár: 7,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban panorámás, délkeleti fekvésű 76 nmes, 2 és fél szobás kéterkélyes, felújított, ötödik emeleti (önálló
vízóra, kábel TV, tároló) liftes házban eladó. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* FARMOS központjában, 1449 m2 közművesített telken, 80 m2
lakóterületű, két szobás + két félszobás, garázsos, kertes ház
eladó. Irányár: 13,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
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* SZILASLIGETEN, 1000 nm-es telken, 100 nm-es régi,
téglaépítésű, két és félszobás lakóház eladó. Irányár: 23,5 mFt
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
* JÁSZAPÁTIBAN, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nmes 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
* PÉCELEN 1980-ban épült 86 nm-es, felújított családi ház garázzsal, 410 nm-es közművesített telken, csendes környéken, áron alul
sürgősen eladó. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/5314333
* 33 nm-es II. emeleti, egyszobás, felújítandó Zombor utcai gázkonvektoros lakás saját pincetárolóval, tehermentesen ELADÓ: 8,2
MFt-ért. 06-30-619-9043
* Köztársaság út jobboldali részén háromlakásos CSALÁDI társasházból két különbejáratú lakás egyben 21,5 külön 12.5 ill 10.5
millióért ELADÓ 150 nöl. osztatlan telekkel! 06-20-513-5191
* IV. emeleti 2 szobás téglaépítésu, egyedi futésu Kazinczi körúti
öröklakás azonnal beköltözhetoen 10,5 millióért eladó. Az ár nem
alkuképes! 06-30-619-9043.
* ÚJ ÉPÍTÉSU 58 nm-es (40 nm hasznos) tetoteres 2 szobás, szép
öröklakás sürgosen eladó 14,5 MFt. 06-20-513-5191
* Palotakerten 61 négyzetméteres magasföldszinti 13,5 millió; 57
négyzetméteres IV. emeleti 11,3 millió; IX emeleti 57 nm-es 10,5
millió FIX ÁRON ELADÓK. 06 (30) 619-9043
* János utca IV. emeleti 1,5 szoba konyha étkezos egyedi futésu
öröklakás 11,3 MFt fix áron ELADÓ. 06 20 513-5191
* ELADÓ öröklakásokat, házakat keresünk ügyfeleinknek akár
közvetítoi díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljesköru lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410324; 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191
* Gödöllon, Isaszegi úti tavaknál panorámás, kituno állapotú, 115
nm családi ház, nm telekkel, melléképülettel, beépített rusztikus
konyhabútorral eladó: 32 MFt. Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy.
út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352
* Szadán, Várdombi részen új építésu, exkluzív 200 nm-es családi
ház 810 nm panorámás telken, több generációnak is alkalmas, 2
nappali, 5 szoba, 2 fürdoszoba, melléképület eladó: 50 MFt Otthon
Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 0670-454-0350
* Szadán, Várdombon 855 nm panorámás építési saroktelek ásott
kúttal, érvényes ikerházas építési engedéllyel eladó: 8 MFt Otthon
Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 0670-454-0350
* Gödöllon, Királytelepen, felújítandó két generációs családi ház
80+40 nm lakóterülettel, 1440 nm telken eladó: 20,5 MFt Otthon
Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 0670-454-3052
* Gödöllon, palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IV. emeleti lakás kiváló
muszaki állapotban eladó: 12,3 MFt Otthon Centrum, Gödöllo,
Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* Gödöllon, palotakerti 1 szobás, 43 nm-es, III. emeleti tehermentes
öröklakás eladó: 9,8 MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 57. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* Gödöllon, palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IX. emeleti karbantartott lakás eladó: 12,3 MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 57. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* Gödöllo központjában másfél szobás, 44 nm-es, VI. emeleti felújítandó lakás eladó: 9,5 MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út
5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052

* Gödöllon, Erzsébet park mellett 1 + 2 félszobás, III. emeleti felújított, parkettás lakás, beépített fenyofa szekrénnyel eladó: 12,8
MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* Szadán, Fenyvesliget panorámás részén 1600 nm-es építési
telkek teljes közmuvel eladók: sima-13 MFt, tervrajzzal, építési engedéllyel-13,5 MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3050
* Gödöllo kertváros melletti részén befejezés elott álló, kiváló
térelosztású, nappali + 3 szoba, garázs, dupla komfortos, ketto
utcára nyíló ikerházfél csendes, panorámás környéken eladó: 27,5
MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* Gödöllo kertvárosi övezetében családi ház 90%-os készenléti állapotban, tetotér-beépítési lehetoséggel, teljes infrastruktúrával
eladó: 27 MFt Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* Gödöllo Fácán sor környékén 50 nm körüli, egyedi futésu lakást
keresünk ügyfeleinknek Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-3052
* 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.
* 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.:
30/397-0844.
* 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.: 70/223-7907.
* Gödöllőn, a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó 500 nm-es
telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* 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.: 20/942-6811.
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szobás, 61 nm-es, átalakított, felújított lakás 11 mFt-ért eladó. Érd.: 30/619-7154.
* 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.: 20/9414-421.
* Eladó Gödöllő központi részén téglából épült házban egy 65 nm-es
magasföldszinti 2,5 szobás lakás, 13 nm-es 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.
* Palotakerten 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Ár: 11,2 mFt. Érd.:
30/9504-901, 417-537.
* Aszódon, zöld övezetben földszinti, 54 nm-es, felújított, erkélyes
lakás eladó. I.ár: 9 mFt. Tel.: 20/586-1942.
* 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:
20/311-3714.
* 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.: 20/482-2137.
* Gödöllőn az Alvégben 2001-ben belülről teljesen felújított 80 nmes, 2 és félszoba étkezős családi ház melléképülettel, 300 nöl
füves, gyümölcsös telken eladó. Ár: 18 mFt. Tel.: 20/949-2936.
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* 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.: 30/360-3935.
* Gödöllőn kétszobás, extrán felújított lakás sürgősen eladó 11
mFt-ért. Tel.: 30/425-6640.
* Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2 szobás, magasföldszintes, nagy konyhás, összkomfortos lakás. Tel.: 30/742-8248.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* Gödöllőn, Palotakerten, lakótelepen földszinti, 58 nm-es, kétszobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5
mFt. Tel.: 30/578-9410.
* Gödöllőn a János utcában 2. emeleti, 59 nm-es, kétszobás, erkélyes, parkettás lakás eladó. Déli fekvésű, alacsony rezsiköltség!
12,3 mFt. Érd.: 30/470-5913.
* 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.: 30/552-6257.
* Gödöllőn, a Batthyány u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80 nm-es, 2
szoba összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari
árammal eladó. Azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Gödöllőn, János utcában a 4. emeleten 2 szobás, teljesen felújított, átalakított lakás erkéllyel és pincerésszel eladó. I.ár: 12,2 mFt.
Tel.: 20/32-89-666.
* Gödöllőn, János utcában 1. emeletig, 2 vagy 2 és félszobás lakást
vennék saját részre, felújítandót! I.ár: 10 mFt. Tel.: 20/497-1700.
* Bagon 105 nm alapterületű, 3 szobás családi ház 250 nöl
összközműves telken eladó. I.ár: 14 mFt. Tel.: 20/4731-362.
* Jászapáti központjában 2 szoba összkomfortos családi ház közel
a fürdőhöz eladó. Tel.: 06/30-616-4145.
* Gödöllőn a Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó!
I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 420-285, 70/242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba, hallos,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás pince és kertrésszel eladó vagy
hosszú távra bérbeadó! Irodának, üzletnek is használható.
Érd.:420-285, 20/939-0841.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves.
I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.
* Jászapátiban, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nm-es
parkosított telken egy két és félszobás és egy két szobás, összkomfortos ház (üdültetésre is alkalmas) eladó. I.ár: 6,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda.
* Gödöllőn a központban 3. emeleti, 45 nm-es, másfél szobás,
redőnyös, egyedi vízórás, tehermentes, liftes lakás eladó. Érd.:
28/413-630.
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* Eladó 2 szobás, 59 nm-es, Gödöllő, János utcai téglaépítésű
lakás. Iá.: 13,5 mFt. Tel.: 30/689-4086.
* Eladó Palotakerti 57 nm-es, 2 szobás, távfűtéses, erkélyes lakás
vízórával, telefonnal, kábeltv-vel, tárolóval. Tel.: 421-753.
* Veresegyházán, működő élelmiszerüzlettel együtt családi ház
eladó. I.ár: 37 mFt. Érd.: 30/9050-197.
* Eladó az Ambrus Zoltán közben 65 nm-es, 2 és félszobás erkélyes, kábeltv-s, vízórás lakás, magasföldszinti, szépen karbantartott. Tel.: 20/5511-280.
* Eladó vagy elcserélendő! Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám
alatti 82 nm-es, 3 szobás, parkettás, erkélyes, konvektoros, külön
garázsos, tetőteres lakás. Elcserélném a 2. emeletig Gödöllőn (konvektoros előnyben), kb. 50 nm-es lakásra. Érd.: 28/416-599,
20/2381-393.
* Szent János utcában eladó 49 nm-es, első emeleti felújított lakás
10,8 mFt-ért. Tel.: 30/970-5854, 30/251-9991.
* Palotakertnél földszinti felújítandó, 2 szobás lakás eladó 10,5
mFt-ért. Tel.: 70/531-3166.
* 1 szobás eladó lakást keresünk. Tel.: 30/540-7519.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás,
konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari
áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.
* Isaszegen, a tavak fölötti részen kárpótlásként kapott 566 nm
(1,57 ak) rendszeresen művelt jó minőségű szántóföld (akár 4 db
szomszédos is - 4 tulajdonos) elcserélhető (k) Gödöllőhöz közelire
vagy eladó (k). Kertnek, teleknek jó befektetés. Cím: Szeles Imre,
2100 Gödöllő, Radnóti M. út 17. Tel.: 20/456-0481.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es magasföldszinti, konvektoros,
egyedi vízórás, tehermentes öröklakás eladó. Ára: 14,5 mFt. Érd.:
20/9463-409.
* Gödöllő központjában, Kossuth utcai 2 szoba összkomfortos, loggiás lakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 20/479-4731.
* 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
* Gödöllő központjához 2,5 km lévő 1,4 hektáros ingatlan
sportkörnyezetben (villany a telek előtt). Tel.: 30/350-5802.
* A Máriabesnyő Lakóparkban, 2002-ben épült 140 nm-es társasházi sorház jellegű lakás 2 szint + padlástér, 2 db gépkocsi
férőhelyes garázzsal + tárolóval eladó vagy kisebbre cserélhető.
I.ár: 29,5 mFt. Érd.: 20/9130-379, este 28/526-535.
* Eladó 125 nm-es, jól bevezett SÖRÖZŐ. Tel.: 30/9499-234,
30/9446-522.
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* Egyetemen téren eladó egy 59 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti lakás.
I.ár: 13,5 mFt. Érd.: 20/224-5853.
* Gödöllő kertvárosban 72 nm alapterületű ház kis telekkel eladó.
I.ár: 17.500.000 Ft. Érd.: 20/521-4059, 20/9810-696.
* Eladó Aszódon egy 648 nm-es (18 x 35 m) teljes közműves,
panorámás építési telek (összközmű a telek előtt). I.ár: 3,25 mFt.
Tel.: 20/592-1799.
* Az M3 gödöllői lejáratához közel Szada belterületén 1500 nm-es
építési telek eladó. Közművesítés folyamatban. Érd.: 20/2246660.
* Gödöllőn, háromszobás családi ház 672 nm telekkel (műhely,
garázs) eladó. I.ár: 19,8 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn zöldövezeti 2 szoba összkomfortos, új lucfenyőház 580
nm telekkel eladó. I.ár: 18,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, belvároshoz közeli új, 3 szoba nappalis családi ház 558
nm telekkel eladó. I.ár: 24,3 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, belvároshoz közeli kétgenerációs, 5 szobás családi ház
657 nm telekkel eladó. I.ár: 31,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, ikerház és vállalkozás céljára is alkalmas 1703 nm-es
panorámás telek eladó. I.ár: 20,9 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, az Antalhegyi úton 400 nm közművesített telken 160
nm lakóterű (nappali + 3 hálószoba) 2 szintes, 1991-ben épült
családi ház sürgősen, áron alul eladó. Ár: 19 mFt. Kvadrát Ingatlaniroda, Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 422-353, 20/9743-090.
* Gödöllőn, az Antalhegyen 970 nm szép fás belterületi telek, rajta
egy 36 nm téliesített, alápincézett "Ádám" típusú faház
(padlófűtéssel és cserépkályhával) eladó. Ár: 13 mFt.
* 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 130 nm lakóterű, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás családi ház, beépített tetőtérrel, pincével, garázzsal, 980 nmes örökzöldekkel beültetett ápolt telekkel. Iá: 27 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* 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
* 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 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 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 az Erzsébet krt-on I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás
felújított lakás. Iá: 11,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti teljesen felújított, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 13,4 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Szabadság téren 76 nm-es, 3 szobás, konyhaétkezős, 2 erkélyes, felújított öröklakás. Iá: 15,9 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
* LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllo központ -Munkácsi M. u., tégla
építésu, 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 Gödöllo- Pál László közben, tégla építé-

su, 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 Gödöllo -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban,
újszeru, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 2+1félszobás, parkettás,
egyedi-gáz futéses, téglaépítésu lakás eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllo -Kossuth Lajos utcában , új építésu, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetok. Kedvezo hitellehetoség, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS- Gödöllo központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2
közötti új építésu, déli fekvésu lakások 10%-kal leköthetok, kedvezo hitellehetoséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. 60% elkelt! Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllo -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 Gödöllo -Korösfoi utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy eloszoba, gáz -cirkó futés, rendezett,
610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllo -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi
ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* GARÁZS Új építésu garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetok Gödöllon a Remsey krt-on. Kedvezo hitellehetoséggel! Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllo központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca
sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésu üzletek leköthetok.
Méret igények-lehetoség szerint! Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllo -Központ, Szolo utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezos, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros futés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllo -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi
ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdoszoba, 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 Gödöllo -Fácán soron, 115m2-es újszeru, igényes, parkettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdoszoba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó futés, parkosított telek. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllo -Remsey krt-on, új építésu, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, délnyugati fekvésu sorházi lakások, 10%-kal leköthetok. Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank.
hu
* ORVOSI RENDELONEK alkalmas, földszinti helységek leköthetok,
igény és funkció szerint, megfelelo mennyiségu parkolóval, Gödöllon a PLUS mellett, a Szent Imre házban. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllo -Csanak, 2001-es építésu, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdoszoba, 36m2 terasz, duplagarázs,
háztartási helység, telek 1.600m2. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllo -Haraszt, új építésu, 75m2-es családi ház eladó.
1nappali+3szoba, 6m2 terasz, beálló 1 autó részére, telek: 550m2
Ár: 24,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelheto a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig igény szerint, egyeztetés
alapján, megfelelo mennyiségu utcai parkolóval. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
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* HÁZ Gödöllo -Kertváros, teljesen felújított,
1nappali+2szobás, 100m2-es családi ház, parketta és
járólap burkolatok, garázs, 500m2 parkosított telekkel.
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Albérlet Gödöllon, Ibolya utcában, különálló kis épületben,
szoba, konyha, fürdoszoba: 35 ezer Ft + rezsi / hó Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 0670-454-3052
* Paál László közben 2 szobás 2. emeleti bútorozott lakás
TOVÁBBRA IS KIADÓ. Telefon: (70) 213-84-99
* Gödöllőn 43 nm-es, külön bejáratú (üzlethelyiségnek is alkalmas) földszinti házrész kiadó. Tel.: 20/434-5207.
* Mogyoródon különbejáratú 2 szoba összkomfortos 90 nm-es
házrész kocsibeállóval hosszútávra kiadó 45.000.-Ft + rezsi.
Kauciót kérek. Tel: 441-038 esti; (20) 430-0348.
* Albérlet kiadó! Másfél szobás, Szent János utcai, 2. emeleti
lakás. Érd.: 20/352-5005.
* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét
szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alkalmas - családi ház garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.:
30/9489-426.
* Gödöllőn, a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es lakás garázzsal
igényeseknek kiadó. Tel.: 30/203-5912.
* 2 szobás, bútorozatlan lakások kiadók Gödöllőn. Érd.:
30/9422-565.
* Gödöllőn, buszmegállóval szemben 2 szobás lakás kiadó. Tel.:
30/288-3240.
* 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.: 30/377-2266-os telefonszámon lehet.
* Gödöllő központjában 1 és félszobás berendezett albérlet kiadó az első emeleten. 45.000 Ft + 2 hónap kaució. Tel.: 414974.
* Gödöllőn, Erzsébet krt-on egyszobás, bútorozott lakás
hosszú távra, márciustól kiadó. Érd.: 418-264, 70/264-4792.
* Gödöllő Palotakerten 2 szobás, bútorozott lakás egyben vagy
szobánként kiadó 60.000 Ft/hó + rezsiért. Egyedi fűtés,
ajándék szélessávú Internet júniusig. Tel.: 20/808-5275.
* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros lakás 1 hónap kaucióval.
Érd.: 30/387-0863, vagy 30/5893-835.
* Albérlet kiadó! 2 szobás, 61 nm-es, összkomfortos, gázfűtéses, bútorozatlan,2 évre. Kaució 2 hónap, bérleti díj 50.000
Ft/hó + rezsi. Tel.: 20/3410-070.
* Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, igényes, berendezett lakás téglaépületben, egyedi vízórás, kábeltv-s, erkélyes, redőnyös, biztonsági zárral ellátva kiadó. Tel.: 28/412468.
* 40 ezer Ft (rezsivel együtt!) kiadó egy teljesen külön bejáratú
kis szoba, főzőfülke, fürdőszoba, buszmegállótól 5, vasútállomástól 10 percre! 1 havi kaució szükséges! Tel.: 06/209734-738.
* Gödöllőn a Petőfi térnél új, 80 nm-es lakás március 1-től
hosszabb távra kiadó. Tel.: 415-215.
* Cégeknek, magánszemélyeknek 3 szobás családi ház azonnal
kiadó. Érd.: 422-699, 30/981-3757.
KIADÓ
* Aszódon a Kossuth L. u. 3. szám alatt lévo Udvarházban a
földszinten 25 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 20/383-0296.
* Kiadó üzlethelyiséget keresünk Gödöllo központi részén Otthon Centrum, Gödöllo, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
Tel.: 06-70-454-3052
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelység, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Gödöllő központjában, a Kossuth L. u. 24. belső udvarában 30
nm-es üzlethelyiség bérbeadó. Tel.: 20/972-5235.
* Gödöllő központjában üzlethelyiség tárgyalások, üzleti
megbeszélések, tanfolyamok, stb…céljára 8-16 óráig olcsón kiadó. Tel.: 418-584.
* Jól működő barkácsbolt eladó vagy bérbeadó. Tel.: 30/9243836.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es
helyiségek irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó
parkolási lehetőséggel bérbeadók. Tel.: 30/9717-337.
* Gödöllői irodaházban elegáns, felújított irodahelyiségek kiadók (20-30 nm). Kvadrát Ingatlaniroda, Gödöllő, Bajcsy-Zs. u.
30. Tel.: 28/422-353, 20/9743-090.
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* Lámpaernyok készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/2804149.
* Vállaljuk házak, lakások átalakítását, felújítását (kőművesmunkák, gipszkartonszerelés, burkolás, víz- és villanyszerelés, festés-mázolás), valamint homlokzati hőszigetelést dryvit rendszerrel.
Tel.: 06/20-230-5240.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén,
ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény.
Mindent és mindenkor! Molnár József Tel: 421-134; (30) 9593804.
* 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, 20/997-4004.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418203, 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, 28/407-122.
* 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.: 20/9527289, 28/594-040.
* 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 20/5528-762.
* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállaja kft-k, bt-k egyszeres és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók
könyvelését, illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójának
elkészítését rövid határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.:
30/977-2718.
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-, hajó-,
és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csiszolás-lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 70/505-1177.
* VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk családi házak és ipari létesítmények elektromos hálózatának kiépítését, régi hálózatok
felújítását rövid határidővel. ELMÜ ügyintézéssel. Tusán Róbert villanyszerelő mester. Tel.: 20/955-8807.
* BŐRGYÓGYÁSZATI RENDELÉS szombaton is az egyetem orvosi
rendelőjében. Dr. Kovács Zsuzsa bőrgyógyász-kozmetológus. 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.
* Bt takarítást vállal! Magánlakások, irodák, irodaházak, lépcsőházak rendszeres és alkalmi takarítását vállaljuk Gödöllőn és
környékén. Tel.: 20/472-9601.
* Segítek! Éhezés nélküli fogyókúrájában és mindenfajta egészségproblémájában. Ezt sokan ígérik: garanciám a folyamatos kapcsolattartás. Várom hívását a 30/9738-734-es számon. Bízzon bennem!
* Bútorszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20) 3121935.
* Kisgép szervíz vállalja permetezőgépek, szivattyúk, kapálógépek,
fűnyírók, bozótírtók szezon előtti átvizsgálását, illetve javítását,
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Briggs, Tecumsem, MTD típusú gépek garanciális javításait. Automata öntözőrendszer karbantartása és tavaszi beüzemelése. Kérjen árajánlatot. Kószó János Mezőgazdasági boltja. Tel.: 28/514466, 20/579-5729.
* Gyümölcsfák, díszfák, bokrok metszését, tél végi lemosópermetezést, gyepszellőztetést vállalunk. Kószó János Mezőgazdasági
boltja Tel.: 28/514-465, 20/9337-629.
* Széchenyi kártya hitelügyintézés! Biztos forrás tervei megvalósításához. A legnagyobb igényelhető összeg 10 millió Ft. Érdeklődését várjuk az alábbi telefonszámon: 30/431-4694, 70/9438027.
* Kis- és középvállalkozásoknak teljes körű könyvelését vállaljuk.
Tel.: 421-355, 30/482-6744.
* Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás nagyvállalaltok, kis- és
középvállalkozók, magánszemélyek, non-profit szervezetek
számára. Referenciával, reális áron, vissza nem térítendő támogatások elnyeréséhez korrekt segítség. Tel.: 20/9546-456.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés
- zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.
* Fair könyvelőiroda vállalja: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, cég alapítását, könyvelését, könyvvizsgálatát, adó- és bérügyintézését. Kedvező árak. Tel.: 20/932-6177.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás téli kedvezményes árakon,
garanciával. Tel.: 70/551-3938, este: 28/411-809 16-20 óráig.
* AKCIÓ! Metszőollók, ágvágók, fasebkezelők február 10-től 16-ig
5% árengedménnyel kaphatók. Kószó János Mezőgazdasági boltja,
Gödöllő, Szabadság út 28/b. Tel.: 28/419-051, 20/9337-639.
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ság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelő-úszóoktatónál
lehet a 20/582-8397-es telefonszámon.
* Általános iskolai tanulók délutáni felügyelete és korrepetálása.
Szakközépiskolai és szakiskolai tanulók korrepetálása autószerkezettanból és szerelési ismeretekből. Tel.: 20/453-4860.
* Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú csoportunkba. Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar, alkalmi
és állandó felügyelet. Jelentkezés: folyamatosan, előzetes bejelentkezés telefonon. Jegenye Gyermekház, Gödöllő, Dózsa Gy. u.
57/B. Tel.: 30/525-9645.
* Angol tanítást, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal
házhoz járással türelmes, megbízható, diplomás tanár Gödöllőn és
környékén minden korosztálynak. Hívjon bizalommal! Tel.:
20/9546-456.
* Egyéni angol oktatás. Tel.: 412-967.
* Matematika, fizika, szakrajz, pszichológia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból egyéni korrepetálás, főiskolai, egyetemi
felvételire előkészítés emelt- és középszintű érettségire
felkészítés formájában. Tel.: 410-683, vagy 30/380-2608.
* SCOALA DE SOFERI AMATORI! Cursuri lunare! Instructor in limba romana! Informatii: 06/20-9734-738.
ÁLLAT
* 100% angol vérvonalú vörös színű Collie (skótjuhász) kölykök
eladók! Érd.: Bárdos Mónika, 20/337-2258. www.dragongold.hu,
2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 48.
ADÁS-VÉTEL
* 3 éves, 5 elemes tölgy, dekor színű szobabútor hozzáillő franciaággyal, éjjeliszekrényekkel, dohányzóasztallal 100 eFt-ért eladó.
Tel.: 20/533-0739.
* Vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.: 30/345-9838.
* Vezetékes, hordozható telefon olcsón eladó. Tel.: 20/9455-583.
* Eladó kisipari szalagfűrész 600-as, i.ár: 90.000 Ft, abrikter,
vastagsági gyaluval, lambériakéssel 300-as, i.ár: 65.000 Ft. Tel.:
06/28-404-565, 20/923-6826.
* Akác tüzifa akciós áron eladó. Tel.: 20/9332-081.
TÁRSKERESÉS
* Fiatal mérnök (180/80) társaság hiányában megismerkedne csinos, magas, nemdohányzó lánnyal 25 éves korig. Fényképes levelet a szerkesztőségbe kérek "Tavasz" jeligére.

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.
Gödöllo, Korösfoi 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 SZINTFELMÉRO, RUGALMAS
IDOBEOSZTÁS. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: H-CS: 10-16, P: 10-14.
GÖDÖLLO, ÁLLOMÁS TÉR 5. TEL: (28) 512-830 WWW.STUDIOONLINE.HU
* TOP-TAN: Angol beszéd centrikus tanfolyam középfokú
nyelvvizsgával rendelkezok számára: kedd-szerda 8.15-10.30.
Magán tanulószoba, korrepetálással 5-8. osztályosoknak. Gödöllo,
Szolo u. 16. 4.15. Tel:423-744, angol: 30-224-75-63, tan.szoba:30-908-41-30
* Vagyonőr tanfolyam munkalehetőséggel Gödöllőn 25.000 Ft-ért.
ORFK vizsgával, részletfizetéssel hétvégén. Tel: (70) 235-8380.
* 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.: 30/8577-300.
* FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban, szaunahasználattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó, Szabad-

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 2004. szeptemberben nyert C osztályú Mercedes 100 km óraállással eladó. Ára: 7MFt. Tel.: 20/414-58-74.
* 3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 20/9463-112.
EGYÉB
* Jutányos áron átadnám 2005. 02.22-tol 2005.03.07-ig gyulai
üdülojogomat. Tel.: 30/456-6663, 18 óra után 527-230.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* 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, 30/2535-732. www.innotem.hu
* Fiatal orvos pár életjáradék szerződést kötne egyedülálló, idős
emberrel. Érd.: 30/931-8508, vagy Gödöllő, Pf. 179.
* Friss tehéntej 120 Ft/l, túró 700 Ft/kg, sajt 900 Ft/kg áron
naponta 8-8:30-ig, 18-18:30-ig kapható. Egy db 6 hónapos
üszőborjú 120 ezer Ft. Eladók egy éves bárányok 58 ezer Ft/2 db,
könnyű lovaskocsi 4 jó gumival (nem közúton traktorral is vontatható) 50 ezer Ft. 1 db Weltmeister 120 B. tangóharmónika 80
ezer Ft, 1 db Jawa California 350 szgk. forgalomból kivonva 35
ezer Ft.
* 58 éves nő hasonló korú utazótársnőt keres. Jelentkezni
kizárólag szombatonként a következő telefonszámon lehet:
30/644-8295.
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Heti sport

(folytatás az 1. oldalról)

Az oroszok az egyéni gyõztes Jakimenko
és a négyszeres olimpiai bajnok Pozdnyakov
nélkül léptek pástra. Az elsõ asszót Nemcsik
Zsolt nyerte, de utána 29:35-ig az oroszoknál
volt az elõny. Szerencsére Fodor Kende a
lengyelek elleni parádé után (12:2 nyert)
most is nagyszerûen vívott és 9:5-re legyõzte
ellenfelét. Az utolsó asszót Nemcsik nyerte,
így a magyar csapat bejutott a legjobb négy
közé (Nemcsik +10, Lengyel +1, Fodor 0,
Decsi -8). Az olaszok nem ismertek kegyelmet és a tehetséges kínai együttesnek bemutatót tartottak a kardvívás tudományából
(45:32).
A döntõbe jutásért német-fehérorosz, valamint magyar-olasz összecsapásra került sor.
Mindkét elõdöntõ színvonalas küzdelmet és
nagy csatát hozott. A felsõ ágon a németek
45:43-as gyõzelemmel jutottak a döntõbe.
Az alsó ágon nagyszerûen kezdett a magyar
válogatott, hiszen Fodor legyõzte az olimpiai
bajnok Montanót. Sajnos Lengyelnek nem
ment a vívás, így az utolsó asszó elõtt 31:40re állt a magyar csapat. Nemcsik Zsolt szenzációs dolgokat mûvelt Montano ellen, de a
11:5-re megnyert asszó sem volt elég a gyõA jövő reménységei
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Akcióban a páston

zelemhez (Nemcsik +7, Fodor +2, Decsi -3,
Lengyel -9).
A bronzmérkõzésen a magyar és a fehérorosz együttes lépett pástra. Nemcsikék többször is elhúztak, de a fehéroroszoknak mindig volt erejük felzárkózni. Szorosan alakult
a mérkõzés, amikor Szabó Bence szövetségi
kapitány Lengyelt
küldte pástra Decsi
helyett. Ez a húzás
bejött, hiszen Lengyel Balázs 5:0-s
gyõzelemmel
hálálta meg a bizalmat. A végén már
magabiztosan vívott
a magyar csapat és
így a harmadik helyet szerezte meg a
gödöllõi kardcsapat
világkupán
(Lengyel +5, Nemcsik
+4, Fodor +2, Decsi
-3).

A döntõ elõtt Vajda Gyöngyvér tanítványaiból álló Gödöllõi Jumpers akrobatikus
rock and roll csoport tartott nagysikerû bemutatót. A GEAC-Architekton vívószakosztálya pedig ismét bizonyította rátermettségét
és a nagyszerûen szervezett verseny méltán
kapott elismerést a külföldi sportvezetõktõl,
versenyzõktõl.
A világkupa döntõjében az olaszok a
„színházi elõadásuk“ mellett azt is bemutatták a németeknek, hogyan kell magas szinten
ûzni ezt a sportágat. Ez a döntõ nem hozta
lázba a közönséget, mivel az olasz együttes
lemosta a pástról a németeket (45:29).
A Dreher férfi kardcsapat világkupaverseny végeredménye: 1. Olaszország (Montano, Tarantino, Pastore, Aguili), 2. Németország (Limbach, Hübner, Bauer, Kraus), 3.
MAGYARORSZÁG (Nemcsik Zsolt, Fodor
Kende, Lengyel Balázs, Decsi Tamás), 4.
Fehéroroszország, 5. Franciaország, 6. Oroszország, 7. Ukrajna, 8. Kína.
-esztíFotók: Balázs Gusztáv

Asztalitenisz Európai Top 12-bajnokság

Röplabda: siker és kudarc

Tóth Krisztina ezüstérmes

Jász-verés
Architekton GRC–Jászberényi RK
2:3 (-23, -20, 20, 23, -8)

A múlt hét végén fejeződött
be az asztaliteniszezők egyik
legrangosabb európai versenye, az Európai Top 12-bajnokság. A franciaországi Rennes-ben lebonyolított küzdelemsorozaton a gödöllői Tóth
Krisztina remek teljesítményt
nyújtva szerzett ezüstérmet. A
döntőben csak a kínai Liu Jia
tudta legyőzni, aki osztrák színekben versenyez.

Gödöllõ, 200 nézõ, V.: Donkó, Ortner.
Gödöllõ: KOVALJOVA 15, Kurucz 7, Gudmann 1, Kovács 16, Balogh 8, Vargáné 6, csere: Szabó 7, Magyar 1. Edzõ: Hollósy László.
Jászberény: ORSZÁGH 18, Kiss 8, Tímár 2,
Székelyhidi 7, Németh 12, KRIEGEL 10, csere: SELMECZI (liberó). Edzõ: Litkei Gábor.

Nem történt tévedés, valóban a kínaiak viszik a prímet. Mert hiába nevezik
Európai Top 12-bajnokságnak a versenyt, az elmúlt évtized folyamatainak megfelelõen ezúttal is jelentõs
szerep jutott a kínai származású, s az
öreg kontinensre honosított játékosoknak: a luxemburgi Ni Xialian háromszor (1996, 1997, 1998), a német
Tóth Krisztina
Qianghong-Gotsch kétszer (1999,
2000), a szintén „német“ Jie Schöpp
pedig egyszer (2003) gyõzött, s most az „osztFérfiak. Elõdöntõ: Szmirnov (orosz)–
rák“ Liu Jia nyert, azaz az utolsó tíz versenyki- Boll (német) 4:2 (-10, 6, 7, -3, 7, 10), Szamírásból hétszer ázsiai származású versenyzõ szonov (fehérorosz)–Eloi (francia) 4:1 (2, 4,
végzett az élen. Az Európai Top 12-n…
-8, 7, 5). Döntõ: Szmirnov–Szamszonov 4:3
A döntõben már nem az elsõ kínai európai- (-9, 4, -7, 9, 11, -7, 13). A végeredmény: 1.
val került szembe Tóth Krisztina, aki saját be- Alekszej Szmirnov, 2. Szamszonov, 3. Boll
vallása szerint régen élvezte már ennyire az és Eloi, 5. Korbel (cseh), Schlager (osztrák),
asztaliteniszezést. Az elõdöntõben a szépen Chen Weixing (osztrák) és Karlsson (svéd),
csengõ nevû hollanddal, Li Jiaóval mérkõzött 9. Blaszczyk (lengyel), Keen (holland), J.
meg. Az elsõ két szett elvesztése után azonban Saive (belga) és Maze (dán).
négyet megnyert sorozatban – következhetett a
Nõk. Elõdöntõ: Tóth Krisztina–Li Jiao
döntõ! Liu Jia az elsõ, a harmadik és a negyedik (holland) 4:2 (-6, -7, 10, 1, 9, 6), Liu Jia
szett megnyerése után már igen közel állt a vég- (osztrák)–Steff (román) 4:3 (2, -2, -2, 9, 8, sõ gyõzelemhez. Krisztina azonban nem hagyta 10, 5). Döntõ: Liu Jia–Tóth 4:3 (9, -12, 11,
magát, és megpróbálta a lehetetlent, az 1:3-ról 9, -7, -7, 6). A végeredmény: 1. Liu Jia, 2.
való fordítást. Sajnos nem sikerült. Bár 3:3-ra Tóth Krisztina, 3. Steff és Li Jiao, 5. Badeskiegyenlített, az utolsó, mindent eldöntõ szettet cu (román), Struse (német), Schöpp (német)
azonban a kínai osztrák nyerte...
és Boros (horvát), 9. Póta Georgina, Ganyina (orosz), Vik Pavlovics (fehérorosz) és Tan
35. Európai Top 12-bajnokság, Rennes
Wen-Monfardini (olasz).
(t.a.)

A Magyar Kupában az Architekton GRC nõi röplabdacsapatának a legjobb nyolc közé jutásért nagyon meg kellett volna vernie a Jászberényt ahhoz,
hogy továbbjusson. Az elsõ szettben fej-fej mellett
haladt a két csapat, de a játszma második felében
hat ponttal elhúzott a vendégegyüttes. A gödöllõiek azonban összekapták magukat és 14:20-ról fordítani tudtak (23:22). A közönség joggal reménykedett a szettgyõzelemben, amikor két rossz megoldás elég volt ahhoz, hogy a Jászberény megszerezze a vezetést.
A második játszmát a vendégek kezdték jobban
(0:5). Az AGRC együttese végig futott az eredmény után, nem sikerült megállítaniuk a jászberényi rohamokat. A szett közepén 11:13-nál úgy tûnt
lehet esély a fordításra, de a magabiztosabban játszó vendégek gyorsan dûlõre vitték a dolgot. Kettõ
nullás jászberényi vezetésnél eldõlt a továbbjutás
kérdése. A mérkõzés hátralévõ részében a Jászberény pihentette legjobbjait, így sikerült a gödöllõi
együttesnek szépíteni. A harmadik szettet 20-ra, a
negyediket nagy küzdelemben 23-ra nyerte a hazai
csapat. A mérkõzést eldöntõ játszmára ismét öszszekapta magát a Jászberény és 6:3-as összesítéssel bejutott a legjobb nyolc csapat közé.
Rövid idõn belül harmadszor is összecsapott a
Gödöllõ és a Jászberény, ezúttal a bajnokságban
léptek pályára egymás ellen. A nemzetközi vívóverseny miatt ezúttal a Török Ignác Gimnázium
termében rendezték meg a bajnoki találkozót. Úgy
látszik, a helyszíncsere jót tett az AGRC csapatának. A SZIE csarnoknál lényegesen kisebb terem-

FEBRUÁR 12.:
MARGITA-TÚRA:
20 ÉS 40 KM-ES TELJESÍTMÉNYTÚRA. RAJT: 7-9
ÓRA, ERKEL-ISKOLA.
NÁDAS-KUPA:
8 ÓRA: FOOTBÓLIÓ–TURUL
8.45: ARÉNA–AMATÕR
9.30.: BEAM–ALBÉRLET
10.15.: TRAFFIC–SZADA
11 ÓRA: PAPP M.–VIKTÓRIA
11.45.: CÍRIÓ–JOBB FC
12.30.: BLUE STAR–MILANY
13.15.: DINAMIC–BF. VILL.
14. ÓRA: KÓRHÁZ–CCCP
14.45.: RUBAU–CHAMPION
15.30.: UNICUM–RUNTIME
16.15.: MUNKÁCSY–KEREPES
17 ÓRA: KOMPLEXUS–FLAMENGÓ
17.45.: KEVERT P.–MC DONALDS
18.30.: MÓRES–IKLAD
19.15.: BERCELONA–DETONATOR
FEBRUÁR 13.:
NÁDAS-KUPA:
8 ÓRA: VITECH–SZILAS
8.45.: AMATÕR–FOOTBÓLIÓ
9.30.: TURUL–ARÉNA
10.15.: SZADA–VIKTÓRIA
11 ÓRA: PAPP M.–TRAFFIC
11.45.: SZEMÉREMAJAX–H.T.C.
12.30.: ALBÉRLET–ZICCER
NOSZTALGIA-KUPA:
13.15.: KGB–PLUSSZ
13.50.: KEREPES–GLC
14.25.: VITECH–REAL MARGIT
15 ÓRA: MAGLÓD–MÓRES
15.35.: SZADA–CHAMPION
16.15.: VITECH–GEAC
FEBRUÁR 14.:
RÖPLABDA, NÕI EXTRALIGA: ANGYALFÖLD–AGRC, 18 ÓRA
FUTSAL: GÖDÖLLÕ–TEMESVÁRI HÚS, 20 ÓRA,
SZIE-CSARNOK
FEBRUÁR 17.:
DIÁKOLIMPIA, KÉZILABDA IV. KCS. (FIÚ) 2.
FORDULÓ, 14 ÓRA, HAJÓS-ISKOLA
KOSÁRLABDA III. KCS. (LÁNYOK) 14 ÓRA, 15
ÓRA, 16 ÓRA SZENT IMRE-ISKOLA

Architekton GRC–Jászberényi RK
3:0 (19, 16, 25)
Gödöllõ, 200 nézõ, V.: Valcz, Vári.
Gödöllõ: Gudmann 3, KOVÁCS 11, BALOGH 9, VARGÁNÉ 13, Kovaljova 7, Kurucz 8, csere: Szabó. Edzõ: Hollósy László.
Jászberény: Tímár 4, Székelyhidi 8, Németh
4, Kriegel 7, Országh 2, KISS 10, csere: Selmeczi (liberó), Szívós 1. Edzõ: Litkei Gábor
ben jó mérkõzést vívott a két gárda.
Az elsõ szettben hamar megszerezte a vezetést
az AGRC. A lendület kitartott a játszma végéig,
így hazai elõnynek örülhettek a szurkolók. A folytatásban nagyszerûen kezdtek a vendégek és pillanatok alatt hatpontos vezetésre tettek szert (2:8).
Ezután a gödöllõi csapat percei következtek. A
nagy hátrányból kétpontos elõnyt sikerült összehozni (10:8). A vendégegyüttes 16:16-nál érte utol
a Gödöllõt, de ezzel el is lõtték minden puskaporukat. Az egyenlõ állás után már csak az AGRC
szerzett pontot és nagy különbséggel nyerte a második játszmát is. A harmadik szett hozta a legnagyobb küzdelmet. A változatosan alakuló csatában
a két együttes mindent megtett a gyõzelemért. A
játszma közepéig a Gödöllõ remekelt (15:10), utána a Jászberény hajtott nagyon (17:18), hogy elkerülje a sima, három nullás vereséget. Az AGRC
22:19-es vezetésénél újra a vendégek villogtak, átvették a vezetést, sõt szett labdájuk is volt (24:25).
Szerencsére ezúttal a hazai együttes figyelt jobban
és megérdemelten nyerte meg a mérkõzést. Atalálkozón jobban játszott a hazai csapat, mint a két kupamérkõzésen és fõleg a Balogh-Kovács-Vargáné
hármas jó teljesítményének köszönhetõen hosszú
idõ után újra hazai gyõzelemnek örülhettek.
Abajnokság alapszakaszából még 3 forduló van
hátra. Az AGRC-nek csak akkor van esélye felkapaszkodni a 6. helyre, ha nyer Miskolcon és Angyalföldön. A mérkõzések idõpontja: február 10.:
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Beküldési határidõ: február 17.
A 3. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Az isteneknek is kedves a tánc / Hol ifjú
szíveknek új ritmusa ver / Hol lejt az öröm és
szökell a vágy / Fel hát fiatalság, fel táncra,
fel!“
A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutal-

Atlétika: rúdugrósikerek

Serdülő ob
Január 30-án rendezték meg az Olimpiai Csarnokban a serdülõ fedettpályás országos bajnokságot a
13-15 évesek részére, ahol ragyogóan szerepeltek
a GEAC fiatal rúdugrói. A még csak 13 éves Palánkai Bea szoros küzdelemben lett bajnok, megelõzve klubtársát, a tavalyi szabadtéri bajnok Jilly
Krisztinát. A fiúknál a 14 éves Gajdácsi András
nagy egyéni csúcsot ugorva lett harmadik, a második helyezettel azonos magasságot elérve. Kiemelkedõen szerepelt még Czindrity Attila, aki ragyogó egyéni csúcsot futva lett második a 3000 mes síkfutásban. Eredmények. Országos bajnok:
Palánkai Bea (rúd) 260 cm. 2 helyezettek: Jilly
Krisztina (rúd) 250 cm, Czindrity Attila (3000 m)
9:35.6 p. 3. helyezett: Gajdocsi András (rúd) 340
cm. 6. helyezett: 4x1 körös fiú váltó 1:35.78 p.
A többiek (Barkóczi Ádám, Ágoston Máté, Dé-

ványát nyerte: : Bokorné Kozma Julianna,
Német L. u . 2., Lázár József, Palotakert 6.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Kovács Krisztián, Kossuth Lajos u. 50.,
Zsigli Zoltán, Köztársaság u. 62.
A Trafo Club belépõjét nyerték: Deme Viktória, Szabadság tér 17., Tunyogi Henrik, Ambrus köz 13.

kány Jenõ, Kovács Gábor, Csikós Gergõ, Horváth
Bálint, Nádas Kinga) ugyan döntõbe nem kerültek, de tisztességesen helytálltak.

***
A Magyar Atlétikai Szövetség nemzetközi versenyein a GEAC középtávfutói ismét remek formában versenyeztek. Kolesza Gergõ két futószámban is megjavította eddigi legjobb idejét, amivel a
viadal élmezõnyében végzett 400 m-en 50,61 mpcel, 800 m-en 1:55.62 mp-et futott. Láng Vince 400
m-en 52,52 mp-et futva javította meg eddigi legjobb erdményét. Kiemelkedõ eredményt ért el
ezen a versenyen rúdugrásban Szörényi Zoltán, aki
a GEAC-ból került a TF-re. Egyéni csúcsát jelentõsen megjavítva 515 cm-t ugrott. Ez az idei legjobb magyar eredmény és 10 cm-re megközelíti az
utánpótlás Európa-bajnokság kiküldetési szintjét
(525 cm). A fedettpályás összetett bajnokságon
nagyon jó formában versenyezve Pék Andrea az
igen értékes 6. helyezést érte el.

