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Korszerűsítették a palotakerti távhő-központot
Kevesebbet fizetnek majd a melegért a palotakerti lakók a jövőben. A
távhő-központ
korszerűsítésével
éves viszonylatban tíz százalékkal
csökkenhet a fűtésszámlája a központhoz tartozó több mint hétszáz
családnak. A jelenlegi 300 milliós beruházás során lecserélték a régi kazánokat négy darab HOVAL Max kazánra, megtörtént a szivattyúgépház
rekonstrukciója, húsz, a háztömbökben lévő fogyasztói hőközpontot
cseréltek ki és kiterjesztették a Palotakertre az épületfelügyeleti rendszert.
A rekonstrukciót az önkormányzat úgy oldotta meg, hogy az sem az érintett lakóknak,
sem a városnak nem került pénzébe. A február 11-ei átadáson dr. Gémesi György polgármester adta át ünnepélyesen a korszerûsített palotakerti távhõ-központot a fogyasztóknak. Az új, korszerûsített rendszer elõnyeit már a fûtési szezon kezdet megtapasztalhatták az érintett lakók, mivel szeptember
óta próbaüzemként mûködtette a rendszert a
Gödöllõi Távhõ Kft. A központhoz 723 háztartási és 10 közületi fogyasztó tartozik jelenleg, akik számára ez a beruházás nem
csak a kisebb számlát eredményezi, hanem
megteremti az egyéni korszerûsítés alapjait.

Fotó: Tatár Attila

Kevesebb lesz a fűtésszámla

Alapítva 1992

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL :
Klónozási kísérletek is folynak városunkban a
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont
falai között. A munka eredményeként várhatóan
nemsokára világra jöhet az elsõ hazai klónozott
állat, egy egér. A Kutatásokat vezetõ Dinnyés
András professzor elmondta, a kutatások eredményeit orvosi célokra szeretnék felhasználni.
(3. oldal)
Gödöllõi szereplõkkel is találkozhatnak a moziba járók Kern András Csudafilmjében. A nemrégiben bemutatott alkotást a jövõ héten tûzi mûsorára a Városi Filmszínház. A filmben szereplõ
kutyákat a HEROSZ Állatvédõ Egyesület által
mûködtetett menhelyrõl kérték el a forgatáshoz.
(8. oldal)
A Gödöllõi Tavasz eseménysorozatát az idén a
Városi Múzeum kiállítása nyitja meg, amely
Gödöllõnek a magyar irodalomban játszott szerepét mutatja be.
(9. oldal)
A múlt hét pénteken rendezték meg az idei Sportbált a Szent István Egyetem éttermében. Az Év
Sportolója kitüntetést Nagy Krisztina röplabdázó kapta.
(15. oldal)

dr. Gémesi György polgármester
és Balogh Zoltán, a Siemens
kereskedelmi igazgatója

A palotakerti távhõ-központ korszerûsítése a gödöllõi távfûtés-korszerûsítési program része. Az elsõ szakaszban egy 250 milliós beruházásként a hõközpontokban használatos gázmotorok fejelsztése történt meg,

majd elõször a Kossuth Lajos utcai távhõközpontot modernizálták, most pedig a palotakertit.
(folytatás a 2. oldalon)
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folytatás az 1. oldalról

Városunkban kétezer lakásban van távfûtés.
A két távhõ-központ korszerûsítése hatszázmillió forintba került, amelyet az önkormányzat
nem tudott volna megfinanszírozni, ezért a
SIEMENS Building Technologies-zel olyan
megállapodást kötött, amelynek keretében a
cég részére az energia-megtakarításból származó pénzeszközbõl fizeti a befektetés törlesztõrészleteit. Így, anélkül tudták végrehajtani a felújítást, hogy a távfûtésért többet kellene fizetni,
s nem kellett hozzájárulni a lakóknak sem, márpedig ez lakásonként 300 000 forintot jelentett
volna. Most azonban nem, hogy nem kellett
senkinek sem pénzt tenni a korszerûsítésbe, sõt,
kevesebbet kell majd fizetni a következõ idõszakban a távfûtésért a korszerûbb mûködés
eredményeként. Mindezek mellett az új fogyasztói hõközpontok kisebb helyet foglalnak
el, így minden tömbház, ahol eddig erre három
helyiséget foglaltak el, két helyiséget visszakapott.
A lakókat azonban amellett, hogy mekkora
összeg lesz a számlán, az érdekli, hány fok lesz
a lakásukban. Ezentúl ezt õk döntik el. Az új
rendszer lehetõvé teszi a hõközpontonkénti
egyéni beállítást, amelyet követhet a következõ
lépésben az egyéni fogyasztói oldali korszerûsítés, amely már nem csak az egyes épületek
önálló szabályozását, hanem az egyes lakásokét
is lehetõvé teszi.
A gödöllõi korszerûsített távhõ-rendszer

Középpontban a vallási turizmus
A vallási turizmusról tart konferenciát
lapunk megjelenésével egy időben a
Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület.
A máriabesnyõi kegytemplomban, a Kapucinus
Rendházban megtartott rendezvényre meghívást kaptak a régióhoz tartozó községek egyházi vezetõi is, akik településük egyházi építészeti értékeivel, és vallási hagyományaival ismertetik meg a résztvevõ idegenforgalmi szakembereket. A rendezvény célja, hogy megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek
segítségével minél szélesebb látogatói kör számára tehetõk vonzóvá a térség egyházi nevezetességeit és rendezvényeit.

megfelel a legkorszerûbb elvárásoknak. Ezt az
is bizonyítja, hogy a rövidesen az országgyûlés
elé kerülõ távhõ-korszerûsítésrõl szóló új jogszabály tervezetben foglalt elvárásoknak is teljes mértékben eleget tesz, azaz az új elõírások
teljesítése nem ró majd új terhet a város költségvetésére.
-kjFotó: Tatár Attila

Szépen fejlődnek a hármasikrek

Köszönik, jól vannak
Több kedves olvasóink is érdeklõdött az elmúlt
hetekben, hogy mi újság a hármasikrekkel.
Megkerestük az Ács családot, ahol az édesanya, Ácsné Huszti Erika elmondta, az apróságok jól vannak, szépen gyarapodnak. Julianna
súlya már 4070 gr, Dorottya 3900, Gergõ pedig
3800 gramm. A kicsik kizárólag anyatejet kapnak, ezért is fejlõdnek ilyen szépen. Mint megtudtuk, nagyon sok segítséget kapnak, az önkormányzat mellett az Otthon Segítünk Alapítvány
és a Hyginett (Csömör, Határ út) is támogatja a
hirtelen nagycsaládossá lett házaspárt. Az Otthon Segítünk Alapítvány munkatársa rendszeresen segít az édesanyának a gyermekek körüli
teendõk ellátásában, a Hyginett pedig több hónapra elegendõ mennyiségû pelenkát ajánlott
fel az ikreknek. Mint az édesanya elmondta, a
gyermekek nyugodt, kiegyensúlyozott babák,
az étvágyuk jó, s ez egyelõre nem okoz semmi

60 év jóban, rosszban

Művelődési Központban
2005. MÁRCIUS 5-ÉN SZOMBATON, 19 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
Fotónk még decemberben készült, amikor
dr. Gémesi György polgármester Six Edit önkormányzati főtanácsadó asszonnyal együtt
meglátogatta az Ács családot otthonukban.

problémát, mert az anyatej mellé – köszönet
érte a védõnõjüknek – dajkatejet is kapnak.
-kájé-

ta a blahai részeken. Dolgozott
az összes munkagép, és a kézi
munkások is.
A havazáskor a földutakon szükségessé vált a hótolók bevetése,
majd az ónos esõ miatt a sószórókat is munkába
kellett állítani. A vasárnapi olvadás azután a kézi munkásoknak adott feladatot, akik elsõsorban a csapadékvíz elvezése érdekében a vízelvezetõket, és a csatornanyílásokat tisztították.
Erre elsõsorban a belvárosban volt szükség. Bár
folyamatosan dolgoztak, a feladatokat el tudták
végezni, rendkívüli munkások felvételére nem
volt szükség. A hétvégi síkosságmentesítésre
közel kétmillió forintot költött a VÜSZI. -nyf-

jártak be. Gyuri
bácsit még 1944
decemberében
egy ukrán szénbányába hurcolták,
ahonnan csak négy évvel késõbb jöhetett haza.
Itthon már kislányával várta haza hitvese. A háború után sem következtek könnyû évek, de a
hatvan esztendõvel ezelõtt tett fogadalomhoz
híven, jóban, rosszban kitartottak egymás mellett. Lányuk, vejük, két unokájuk és dédunokáik is velük ünnepelt, amikor ismét megerõsítették egy életre szóló szövetségüket.
nyef

Megerősített szövetség
A Városháza díszterme nemrégiben
egy nem mindennapi esküvőnek szolgált helyszínül. Mészáros Györgyné,
Irénke néni és Mészáros György 60 évvel ezelőtt tett fogadalmukat erősítették meg.
Az akkor húsz esztendõs fiatalasszony és nála
három évvel idõsebb párja igencsak rögös utat
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meghív minden kedves érdeklődőt a Petőfi Sándor

Hófront Gödöllőn

Mint azt Bokor Árpádtól, a VÜSZI Kht. igazgatójától megtudtuk, a hétvégén éjjel-nappal, váltott mûszakban, szünet nélkül tisztították az
utakat. A legnagyobb gondot az ónos esõ okoz-

is erre a célra hasznosítottuk. Az egyesület
1998. január 1. napjától közhasznú szervezetnek minõsül. Lehetõség nyílik továbbra is
arra, hogy a magánszemélyek jövedelem
adójuk 1 %-ról az egyesület javára rendelkezzenek és ezzel is elõsegítsék közös céljaink megvalósítását.
Köszönjük, hogy az elmúlt évben támogatásával hozzájárult az egyesület sikeres tevékenységéhez és bízunk abban, hogy ebben az
évben is elnyerjük bizalmát!
Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület adószáma:

Gödöllő város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sok szeretettel

Éjjel-nappal dolgozott a VÜSZI

Sok feladatot adott a VÜSZI dolgozóinak a hétvége időjárása. A hó, az ónos
eső és az eső nem sok pihenőidőt engedélyezett azoknak, akiknek az a feladata, hogy járhatóvá tegyék az utakat.

A Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület 1996. január 17-én történt
megalakulása óta alapvetõ célkitûzésének tekinti a Gödöllõi Turisztikai Régió vonzáskörzetében lévõ települések látnivalóinak
feltárását és bemutatását, természeti értékeinek védelmével, illetve épített környezetének
megóvásával összhangban.
A GKRTE Tourinform és Információs Irodája
2005. évben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját.
Az egyesület a Gödöllõi Királyi Kastély Khtval és a Hungaroring Sport Rt-vel, illetve a
régió kulturális és turisztikai programgazdáival együttmûködve, a térség adottságaihoz,
látnivalóihoz szervesen illeszkedõ programok kidolgozásában vesz részt és turisztikai
marketing tevékenységével elõsegíti azok
megvalósítását, illetve népszerûsítését.
A 2003. évre befolyt adó 1%-át, 34.999 Ft-ot

NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA
Fővénökök:
Dr. Dávid Ibolya, a Magyar Országgyûlés alelnöke
Dr. Gémesi György, polgármester, országyûlési képviselõ

Védnökök:
Lengyel János, a PMMK igazgatója
Halász Levente kisebbségi önkormányzati tanácsnok

Program
19 órától vendégvárás
A bált megnyitja: dr. Gémesi György polgármester
A mûsorban közremûködnek: Flashdance táncegyüttes, Royal 60 táncegyüttes, a fiatalokból
álló latin Holdfény Zenekar. Sztárvendég: Bangó Margit, Magyarország megkoronázott
cigánynóta énekes királynõje és testvérei.

20 órától hajnali 5 óráig: zene, tánc, tombola,
szépségverseny

A zenét szolgáltatják: Profi Rajkó Zenekar tagjai, Toldi József, Mata Tamás, Báder Róbert
Prímások és cigányzenekara, valamint a Kökény és Nyári Duó

A rendezvény háziasszonya: Balogh Gyuláné. Műsorvezető: Kubatov János

Belépőjegy: 4000 Ft/fő (vacsorával együtt)

Parlamenti látogatás
Legyen Ön is

dr. Gémesi György

Ingyenes látogatásra jelentkezni
a tervezett látogatás elõtt egy hónappal

országgyűlési képviselő
vendége a

Pelyhe József parlamenti titkárnál
(20/823-1408) lehet!

Parlamentben!
BEUTAZÁS EGYÉNILEG!
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Gödöllőn jöhet világra az első hazai klónozott állat

Modell a megismeréshez
A hírek szerint a közeljövőben világra
jöhet az első hazai klónozott állat. A
munka Gödöllőn, a Mezőgazdasági
Biotechnológiai Kutatóközpontban folyik; a kísérleteket Dinnyés András professzor vezeti. A tudós állatorvosként
diplomázott, majd a világ több pontján
is öregbítette a magyar kutatók jó hírnevét. Összesen nyolc évet töltött külföldön; dolgozott az Egyesült Államokban, Japánban, Belgiumban, Skóciában, Új-Zélandon és Kínában. Skóciában azt a kutatólabort vezette, ahol korábban a Dolly néven elhíresült juhot
létrehozták. Dinnyés Andrást a gödöllői intézetben végzett munkáról, a biotechnológia távlatairól kérdeztük.
– Melyek ma az alkalmazás fõ területei?
– A biotechnológia a mezõgazdaságban a termékbiztonságot, a minõséget és a gazdaságosságot erõsítheti. Világszerte nagyobb figyelmet
fordítanak azonban az orvosi alkalmazásra: a
diagnosztikában és a gyógyításban lehet szerepe. A közvetlen alkalmazástól ez jelenleg még
távol áll, arról van szó, hogy a klónozással létrehozott állatok és a velük kapcsolatos kísérletek modellként szolgálhatnak az alapvetõ biológiai törvényszerûségek és a betegségek genetikai okainak megismeréséhez. A klónozás (sejtmagátültetés) kombinálható a transzgenikus módszerekkel, illetve az embrionális õssejt kutatásán
alapuló módszerekkel.
– Az orvostudomány, a gyógyítás mely területeirõl van szó?
– A sejt- és szövetterápiás kutatásokat segíti
annak megértése, hogy a genetikai anyag hogyan programozódik újra egy petesejtben. A
klónozás és az õssejtkutatás olyan technológiai
elemek, amelyek a szív- és érrendszeri betegségek, továbbá a cukorbetegség és idegrendsze-

sejtbe gaur, illetve banteng szöveti sejtjének
anyagát ültették, és szarvasmarha hordta ki az
embriót. Ugyanígy házimacska petesejtjébe ültették a veszélyeztetett afrikai vadmacska faj
testi sejtjének anyagát. A házi macska világra is
hozta és felnevelte a vadmacskát, ami sikeresen
szaporodott tovább. Egyelõre azonban az a
helyzet, hogy az ilyen irányú biotechnológiai
tevékenység kevés támogatást kap; a kutatók
többnyire elhivatottságból végzik ezt a munkát
– ami egyébként nekem is szívügyem.
– Nem fenyeget az a veszély, hogy ezzel a
módszerrel emberi hasonmásokat is létrehoznak?
– Aki ilyesmire készülne, az tudná, hogy az
embriók többsége elvetélne és a megszületõ
csecsemõk jelentõs része genetikailag hibás
lenne. Nem csak a tudományos karriertõl búcsúzhatna az illetõ, hanem hosszú évekre börtönbe is kerülne, mivel hazánkban a törvény
tiltja az emberi embriók klónozását.

Dinnyés András

ri sorvadások gyógyításánál lehetnek fontosak.
– Milyen állatokkal dolgoznak az intézetben?
– Elõször klónozott egeret fogunk létrehozni,
terveink szerint ezután nyulat. Hosszabb távon
nagyobb állatokat is szeretnénk klónozni, orvosi célokra. Egy olyan technológiát kívánunk
megvalósítani, amellyel transzgenikus, klónozott állatokat hozhatunk létre, folyamatosan,
nagyobb mennyiségben. Ezekre ugyanis nagy
szükség van a hazai tudományos mûhelyekben
is, hiszen kiváló orvos és biológus kutatócsoportok dolgoznak az országban.
– Ha a testi sejtekbõl sikerül létrehozni állatokat, az talán fordulópontot jelenthet a veszélyeztetett állatfajok megmentésében is…
– Nem ez a legfontosabb módszer a fajok
megõrzésében, de ez is egy lehetõség. Az in vitro embrió elõállítás („lombikbébi“), a petesejt
és embrió mélyhûtési eljárások a génbankok
létrehozásában lehetnek fontosak. Arra volt már
eredményes kísérlet, hogy szarvasmarha pete-

– Ön most két tudományos kutatócsoportot
vezet…
– A Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban és a Szent István Egyetemen, ahol a
Sertés- és Kisállat-tenyésztési Tanszék keretében mûködik az MTA Alkalmazott Állatgenetikai és Biotechnológiai Kutatócsoportja. A két
csoport együtt dolgozik.

– Hogyan sikerül megoldani a finanszírozást?
– A Wellcome Trust, a világ egyik legjelentõsebb orvosi kutatási magánalapítványa támogatja a hazájukba visszatérõ közép-európai kutatókat. Eddigi tevékenységem alapján engem
is kiválasztottak, így kutatási programomat öszszesen egymillió euróval finanszírozza a következõ öt évben az alapítvány. Az Európai Unió
1.8 millió euróval támogatja, hogy létrehozzak
egy olyan kutatócsoportot, amelyben külföldiek
is dolgoznak.
– Honnan érkeznek a szakemberek ebbe a tudományos mûhelybe?
– Etióp, spanyol és thaiföldi kutatók dolgoznak most nálunk, de legalább ilyen fontos, hogy
három tehetséges magyar kutató is hazatérhetett. Õk Skóciában, Franciaországban, illetve Németországban dolgoztak ezelõtt.
– Ön most Gödöllõn él és dolgozik; hogyan
látja a tudományos kutatás helyzetét városunkban?
– Úgy vélem, hogy még
messze nincsenek kihasználva azok a lehetõségek, amelyek Gödöllõ városa és az itt
mûködõ egyetem és kutatóintézetek együttmûködésébõl adódhatnak. Ez mindenki
érdeke, hiszen az itt oktató,
kutató, vagy tanuló emberek
minél elõnyösebb körülményeket, jó infrastruktúrát szeretnének, ami csábíthatja õket
ide máshonnan is. A tanárok,
kutatók, diákok jövedelmük
jelentõs részét költhetik el itt,
ami a városnak további bevételeket, munkahelyeket biztosíthat. Vannak jó
példák erre Magyarországon, és én bízom abban, hogy kiteljesedhet ez az együttmûködés és
Gödöllõ a tudományos világban a mostaninál is
jelentõsebb helyet foglalhat el.
Radó Gábor
Fotó: archív

Ünnepel a Gödöllő Táncegyüttes

Egy őselem természetrajza

Egy tucat esztendő

A víz a festészetben

Egy tucat, azaz tizenkét esztendeje alakult meg városunk táncegyüttese. Az
Iglói Éva által vezetett Gödöllő Táncegyüttes a hagyományokhoz híven az
idén is gazdag programmal ünnepli
meg fennállásának évfordulóját.

A vízgazdálkodás professzora volt a 80
éve született, 10 éve elhunyt Petrasovits Imre, a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem egykori rektora. Sokak számára még ma is emlékezetes módon,
16 évvel ezelőtt, 1989 őszén Víz a művészetekben címmel kiállítást szervezett az egyetemre, bemutatandó hogy
éltető elemünk nem csupán egy egyszerű vegyület, nem csak a mezőgazdasági kultúrák nélkülözhetetlen fenntartója, hanem a legkölönbözőbb művészeti ágak ihletője is. Rá emlékezve
nyílt kiállítás Stark István festőművész
munkáiból a SZIE földszinti rektori
dísztermében. A tárlat február 21-ig látogatható.

Széphalmi Zoltán pedig 2004.
novemberében Pest megye
Népmûvészetéért kitüntetésben részesült. Bár az idei esztendõbõl még két hónap sem
telt el, máris szép sikereket hozott a táncegyüt-

Az ünnepi mûsorban, amelynek a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ ad otthont, az együttes valamennyi csoportja bemutatkozik, de a mûvészeti iskola növendékei közül is többen közönség elé lépnek. A rendkívül gazdag folklór programban többek között bonchidai, bodrogközi,
nagyecsedi és tápai táncokat, valamint galgamenti karikázót láthatnak az érdeklõdõk. Az elmúlt esztendõ eredményei bizonyítják, van mit
ünnepelni, van mire büszkének lenni táncosainknak. Kasza László és Kósa Mandula, valamint
Lénárt Gábor és Moussa Achmed az elmúlt évben az Ifjúsági szólótánc fesztiválon nyert díjat,

tesnek. A januárban megrendezett Felnõtt szólótánc fesztiválon Tóth Judit vezetõ, koreográfus aranygyöngyöt nyert Mosóczi Lívia táncoktatóval egyetemben, aki már másodszor kapta
meg ezt a minõsítést.
-kj-
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van a Gödöllõi Szolgálatra. Lehetõségeink-

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

hez mérten próbáljuk ezt meghálálni Önöknek, amely mind az újság tartalmában, mind
pedig külsõségeiben jelentkezik. Sokan támogatnak bennünket, de az is nyilvánvaló,
hogy nem minden – az újságunkat szeretõ –
ember engedheti meg magának a direkt mó-

Ligetvári Ferenc rektorhelyettes, dr. Petrasovits Imre tanítványa és jelenlegi utóda a Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék élén, köszöntötte a tárlat megnyitójára érkezõket. Arról
a vízrõl szólnak szép színekkel Stark István
táblaképei, mondta, amely nyugalmi állapotában legbensõségesebb hangulatunkat tükrözi,
energiaközvetítõként pedig bennünket is képes
elpusztítani. Az alkotások arra hívják fel figyelmünket, hogy a vizet mégiscsak illik megbecsülni.
Stark kiválasztott egy õselemet és tanulmányozni kezdte a természetrajzát, mint egy XX.
századi tájképfestõ. Ezt a folyamatot jól tükrö-
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Stark István, Nagy Gábor és Ligetvári Ferenc a kiállítás megnyitóján

zik a kiállításon látható fotók, melyek kulcsot,
megoldást adnak a táblaképekhez, ajánlotta figyelmünkbe a mûvészt Nagy Gábor egyetemi
tanár, Stark István mestere.
A tárlat a Hullámok természete címet kapta,
ezzel is kiemelve, hogy nem absztakt képeket
látunk. Az alkotótól megtudtuk, munkái természettanulmányokból építkeznek, sokéves kutatás, vizsgálódás, tudományos szemlélõdés eredményeit rögzítõ tanulmányok törvényszerûségeit használják fel. A formai vizsgálathoz fényképezõgépet és számítógépet használt – az
elõbbivel a mozgást rögzítette, az utóbbival a
hangolást végezte. Festményei alapozásához
mikronméretû üveggyöngyöt használ, amely
olyan erõvel világít, amilyen erõs a rá vetülõ
fényforrás.
Kép és szöveg: Hj

don 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!

Adószámunk: 18101962-1-13

A Gödöllõi Mûvésztelep Alapítvány, melyet a XX. század elejei szecessziós mûvésztelep tárgyi- és dokumentumanyagának gyûjtésére és gondozására, a mûvészteleppel kapcsolatos tudományos és közmûvelõdési tevékenység támogatására hozott létre a Gödöllõi Városi Múzeum 1991-ben, köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták tevékenységét 2004-ben. A befolyt összeget Nagy Sándor: Életünk Körösfõi-Kriesch Aladárral címû mûvének kiadására fordította a kuratórium. Az alapítvány 2005ben szeretné restauráltatni a marosvásárhelyi kultúrpalota kartonjait. Kérjük, adójának 1%-ával
ebben az évben is támogassa az alapítvány célkitûzéseit.

1 százalék

A Gödöllõi Mûvésztelep Alapítvány adószáma: 19179148-2-13
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Gyomorrontás nékül
„A legjobb receptek“ sorozat könyveire bukkanhatnak legújabban a könyvesboltokban azok, akiket érdekel a
konyhaművészet, akik számára fontos,
hogy ne minduntalan a megszokott
ételeket tálalják családtagjaik, vendégeik elé, hanem új ízekkel lepjék meg,
mi több, bűvöljék el őket.
Az ételek száma korlátlan. Ugyanazokat az alapanyagokat is számtalan változatban készíthetjük
el. A sorozat Karcsúsító konyha címû kötete ráadásul arra is felhívja a figyelmünket: ha lehet,
válasszuk az egészségesebb alapanyagokat.
A magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, az elhízás – csupa népbetegség. Nem árt
hát megszívlelnünk a könyv bevezetõjében a
zsírszegény táplálkozásra szólító intelmeket.
Azt, hogy tejtermékekbõl vásároljuk a zsírszegény változatot. Használjunk sok zöldséget,
akár nyersen, vagy pedig inkább párolva, mint
fõzve. A tésztafélékbõl, pékárukból részesítsük
elõnyben a teljes õrlésû lisztbõl készülteket.
A bevezetõ után öt fejezetbõl áll a könyv: Levesek és elõételek; Hús- és szárnyasételek; Halak, rákok, kagylók; Zöldséges finomságok, saláták; Desszertek, sütemények.
Az elsõ fejezetnél feltûnõ, hogy a levesekbe
finom zöldségek kerülnek, így olvasható a
tyúkhúsleves spárgával, a marhahúsleves sulyommal, a toszkán zöldséges bableves, a zöldséges lencseleves, a paradicsomleves paprikával, az almás-zelleres répaleves és még mások
receptje. S leves helyett miért is ne ehetnénk
elõételt? Azt már magam is felismertem, hogy
gyümölcsöt célszerûbb fõétkezés elõtt, mint
után ennem. A gyümölcs étvágyat csinál. Kedvtelve nézegettem tehát a könyvben a – többek
közt – elõételnek ajánlott dinnye-eper tálat,
mert minden recept mellett tetszetõs fotó ábrázolja az eredményt, mi több, kis fotókat közöl-

nek a munkafolyamatról is.
A hús- és szárnyasételeknél üdítõ, hogy nem
arról szólnak: rengeteg hús krumpli vagy rizskörettel. Változatos tálak sorakoznak, az egyegy húsétel mellé adott több összetevõbõl álló
köretbõl szinte soha nem hiányzik valamilyen
zöldség, külön kupacban, vagy elvegyítve a
többi alkotóval.
Halak, rákok, kagylók – hát ezek, amikért
odavagyok. Nem lévén tengerünk, óceánunk,
eléggé nélkülözzük sajnos a föntieket, nem részei a mindennapjainknak, nem is igen tudjuk,
mihez kezdjünk a konyhában a rákkal, a kagylóval. Kapva kaphatunk így a könyv útmutatásán, tanácsain, hogyan készítsük el az egyes helyeken tengermentességünk ellenére is kapható
ínyencségeket.
A salátákat talán már fölösleges is dícsérni,
arra már sokan rájöttünk, hogy milyen fölségesek, amellett, hogy egészségesek, s hogy saláta
végül is mindenféle zöldségbõl, bármilyen arányú összeállításban készíthetõ. Gazdagodhatunk viszont a könyvbõl jónéhány különleges
„zöldséges finomság“ receptjével, mondjuk
ilyennel: mediterrán zöldségnyárs, arab töltött
zöldségek, narancsos-spárgás rizottó, pikáns
bab egytálétel, pikáns padlizsántorta, póréhagymás édesburgonya-pogácsa…
Az édesség hizlal. Igen, de nem ennek a
könyvnek az édességei. Gyümölcsös lehelettorta – már a neve is elárulja, hogy vele kapcsolatban aggodalomra semmi ok. A mandulás krémkehely is csupa gyümölcs és zsírszegény tejtermék. Túrószívek epermártásban… De nem is
folytatom, mert hívnak ebédelni. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – még egy-két ínycsiklandó nevet ideírok: sült körte vaníliamártással,
palacsinta egzotikus gyümölcsökkel, zöldcitromos banántorta, gyömbéres répatorta…
(Kathryn Hawkins: A legjobb receptek – Kar-nádcsúsító konyha)

Zene, tánc, paródia, színdarab, teaház…

A Chopin Zeneiskola programjai

A Chopin Zeneiskola bálja
Január utolsó szombatján a Petőfi Sándor Művelődési Központ adott otthont a
Frédéric Chopin Zeneiskola és a Continuo-Gödöllő Alapítvány farsangi estjének.

dalokhoz általuk készített tánc-koreográfiát is nagyon jó ötletnek tartom. Örülök, hogy a nagy sikerre való tekintettel a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ szervezésében, a tervek szerint 2005. április 10-én újra elõadásra kerülhet a színdarab.

A jótékonysági rendezvényen az iskola tanári kara
és baráti közössége tartalmas szórakozást nyújtó,
színes mûsort adott
a színházteremben,
Vámpírok éjszakája
melyet nyitótánccal,
vacsorával, csángó
táncházzal és teaházzal tarkított bál
követett. Az est számos résztvevõje adott
hangot gratulációjának, pozitív véleményének. Ezek közül
válogattunk most
néhányat:

Varga János: Kis asztaltársaságunk a zeneiskola
bálján „elsõbálozó“ volt, hiszen most vettünk
részt elõször
ezen a rendezvényen, s nagyon sajnáljuk, hogy az
elõzõ években
még nem figyeltünk fel
erre az eseményre. Megjegyzem, számomra
kiemelkedõ élmény volt táncolni egy valódi szalonzenekar gyönyörû muzsikájára. Egyszerû, köznapi ember számára ez ritka alkalom. A másik élmény a
mûvészek „játéka“: zenéje, tánca, színpadi elõadása volt. Így „játszani“ csak az igazi mûvészek,
a gyermeki lelkû felnõttek és a gyermekek tudnak. Nagyon jó dolognak tartom a teaház és a
táncház programba iktatását is, hiszen – bekapcsolódván egy székely körtáncba – a hétköznap
embere is különleges élményt kaphatott.

Bárány Ferenc: A
„Vérszipoly, avagy
a vámpírok éjszakája“ címû zenés játék zeneszerzõjeként kaptam meghívást a gödöllõi zeneiskola
estjére. A darabot 20 évvel ezelõtt írtuk Philipp
Istvánnal, s azóta több társulat is elõadta szerzeményünket. Általában lelkes, amatõr társaságok,
akik mind-mind nagyon jól vitték színre a történetet. Ezek közül különösen kiemelkedõnek tartom a gödöllõi zenetanárok színészi játékát és zenei megoldásait. Szívüket, lelküket és minden humorérzéküket belevitték a produkcióba. A betét-

Kedves
Olvasóink!

Összeállította: Lázár Attila

TAVASZI FESZTIVÁL
A mûvészek a kastély helyreállítása
érdekében a koncertek bevételét és
tiszteletdíjukat a királyi kastély
javára ajánlották fel.
Március 18.: RACHMANINOV – EST
Szabó Marcell zongorázik, km.:
Kovács Annamária csellón
Március 19.: KAMARAZENEI – EST
Közremûködnek: Baráth Nóra - oboa,
angolkürt, Papp Dániel - hegedû, Balogh
Enikõ - brácsa és Deák György - cselló
Március 26.: BEETHOVEN – EST
Andrew Wilde zongoramûvész (Anglia)
és Szabadi Vilmos hegedûmûvész koncertje

A hangversenyek a díszteremben.
19 órakor kezdõdnek!
Jegyek válthatók: a királyi kastélyban
hétfõ kivételéve l, 10-16 óra között
Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu
www: kiralyikastely.hu

Február 18., péntek 18 óra
Kovács Zsolt növendékeinek hangversenye
(ütõ)
Február 23., szerda 18 óra
A gitár tanszak hangversenye
Március 1., kedd 18 óra
Chopin emlékhangverseny
Március 3., csütörtök 17.30
Kamaraest (Schubert, Brahms és
Mendelssohn mûvek)
További programajánlatunk:
Február 23., szerda 14 óra és 15.30
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Mesélõ Muzsika – A Városi Fúvószenekar
ifjúsági hangversenye
„Farsangi mulatság fúvósokkal“
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.
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TESCO: az időjárás javulására várva

Rendőrségi hírek

Megvannak az engedélyek

Balesetek
Gödöllőn az elmúlt két hétben szerencsére nem történt halálos, illetve súlyos
személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset.

Hamarosan elkezdõdhet a gödöllõi Dózsa
György út mellett épülõ új TESCO-áruházhoz
vezetõ aszfaltutak építése. Lapunk információi szerint ugyanis minden szükséges, jogerõs
engedélye megvan az építtetõnek, s már csak
idõjárásra, pontosabban annak javulására várnak, mert amíg ilyen hideg és csapadékos az
idõ, nem tudnak nekilátni a munkának.

Az építési engedély szerint ugyanis a Dózsa
György úton február végétõl el lehet kezdeni a
padkán kívül esõ munkákat, majd márciustól
megkezdõdhet az érintett út- és utcaszakaszok
(Dózsa Gy. út, Thegze Lajos és Berente István
u.) átalakítása, átépítése. A TESCO-áruház
megközelíthetõsége miatt már korábban elkészült – le lett aszfaltozva – a Röges utca. (a.)

Díjmentesen helyezhető el az elektronikai hulladék

Márciusig tartó akció
A veszélyes hulladékot képezõ, tönkrement
vagy az avulás következtében használaton
kívüli elektromos háztartási gépek és számítástechnikai eszközök díjmentesen elhelyezhetõk a VÜSZI Kht. központi telephelyén
(Dózsa György út 69.) és az ökörtelek-völgyi
városi hulladéklerakóban, az erre a célra
szolgáló konténerbe. A veszélyes anyagokat
tartalmazó hulladék így nem a környezetet

károsítja, ugyanis újra hasznosítják. A konténerekbe nem kerülhet más anyag; ezért
helyezik el azokat ellenõrzött körülmények
között. Lerakható televízió, hûtõgép, mosógép, akkumulátor, számítástechnikai eszközök, stb. A hulladéklerakó 7 és 15, a VÜSZI
Kht. 8 és 16 óra között fogadja az elektronikai hulladékot.
(d.m.)

Meghívó
a
Nagycsaládosok Gödöllői Egyesülete

2005. január 28-án a délutáni órákban a Hunyadi utcában szalad ki egy kutya az arra közlekedõ gödöllõi lakos által vezetett Suzuki típusú
személygépkocsi elé. A kocsit vezetõ férfi már
nem tudta az ütközést elkerülni. Személyi sérülés nem keletkezett, viszont az autó javítási
költsége elõreláthatóan több százezer forintba
fog kerülni.
2005. január 31-én 11 órakor történt egy
anyagikáros baleset a 3-as számú fõút gödöllõi
szakaszán. Egy szobi lakhelyû férfi közlekedett
Wartburg típusú gépkocsijával Budapest felé,
amikor az Erzsébet-parki keresztezõdésnél a
sárgán villogó közlekedési lámpánál lelassított.
A mögötte haladó kistarcsai lakos által vezetett
Audi pedig már nem tudott megállni, ezért a
Wartburg hátuljába hajtott.
Ugyanezen a napon fél órával késõbb a Dózsa György úton kértek rendõri intézkedést egy
szintén anyagikáros balesethez. Itt egy isaszegi
férfi által vezetett Peugeot típusú gépkocsi és
egy galgagyörki férfi által vezetett Ikarus típusú autóbusz ütközött össze.
Február 7-én a kora esti órákban a Thököly
utcában közlekedett egymással szemben egy
Seat és egy Suzuki típusú személygépkocsi,
amikor egymás mellett elhaladva összeért a
visszapillantó tükrük. Az anyagi kárra vonatkozó felelõsségben meg tudtak egyezni, így rendõrségi eljárás kezdeményezésére nem került sor.
2005. február 10-én 8.35 órakor a 3-as fõúton Gödöllõrõl Kerepes felé közlekedett egy tiszanánai nõ gyermekével együtt a Polski Fiat
126 típusú személygépkocsijukkal, amikor az
megcsúszott és a menetirány szerinti bal oldali
árokba kötött ki . A balesetben a kocsiban utazó
8 éves kislány szenvedett könnyû sérüléseket.
Nem úszta meg személyi sérülés nélkül, viszont így is szerencsésnek mondhatja magát az
a domonyi nõ, aki Fiat típusú személygépkocsijával 2005. február 5-én a délutáni órákban Ikladon az Iklad és Domony közötti vasúti átjáróban ütközött össze a menetrend szerint közlekedõ vonattal. A rendelkezésre álló adatok alapján a gépkocsi vezetõje figyelmen kívül hagyta
a vasúti jelzõberendezés tilos jelzését és a sínekre hajtott. A vonat vezetõje az ütközést már
nem tudta elkerülni és a kocsit a sínekrõl a
töltésre lökte. Az autó utasa súlyos sérüléseket
szenvedett.

Jótékonysági bált
rendez
február 18-án, pénteken 19 órától
az Erkel Ferenc Általános Iskolában.
Batyus bál, zene, tánc, tombola, büfé.
Talpalávalót a Harmónia zenekar szolgáltatja.
Jegyek igényelhetők az egyesület irodájában:
Gödöllő, Palotakert 2. (bejárat az 1-es és a 2-es ház között)
Hétfőn 17-19 óra között
Vagy telefonon : 421-020, 20/944-9667
A bál napján a helyszínen : 17 órától

Hirdetmény
Gödöllõ város önkormányzatának tulajdonában
lévõ feleslegessé váló jármûvét 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.
Húsbolt felszámolásából: FIA típ. ipari (400 V)
szeletelõgép 15 000 Ft, fali állvány húsfogassal
(7,5 m) 5000 Ft, húsvágótõke 2 db 1000 Ft/db,

haltartó akvárium (1,3m x 0,8m x 0,7m) 15 000
Ft. Körszámlapos 50 kg-os mérleghiteles 20 000
Ft, tolósúlyos mázsa 500 kg-os hiteles 20 000 Ft,
öltözõ lemezszekrény 2 db 3 ajtós 3000 Ft/db.
Megtekinthetõ: Gödöllõ, Dózsa György út 69. (a
VÜSZI Kht. telephelyén). Érdeklõdni lehet: Udvardi József garázsmesternél, tel.: 420-773/121.
Munkanapokon: H-cs 8-15 óráig, pénteken 8-12
óráig. Érdeklõdni lehet: Polgármesteri Hivatal
(Gödöllõ, Szabadság tér 7.), Kondorné Balogi
Judit számviteli fõelõadónál, tel.: 529-155. Farkas István mûszaki fõelõadó: 529-242. Munkanapokon: H-cs 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig.

A kedvezõtlen idõjárás ellenére az elmúlt
hétvégén néhány koccanástól eltekintve nem
volt komolyabb gépkocsibaleset városunkban a
rendõrségi jelentések szerint. Ám nem mindenkinek sikerült leküzdenie a síkos-latyakos utak
okozta nehézségeket. Errõl tanúskodik a vasútállomás gyalogos-átkelõhelyét jelzõ tábla...

Önkényes lakásfoglalás
A Gödöllõi Rendõrkapitányság ügyeletére
2005. február 8-án érkezett egy bejelentés,
mely szerint a Blaháné utcában lévõ jelenleg lakatlan családi ház bejárati ajtajáról valaki levágta a lakatot és feltehetõen jogtalanul beköltözött oda. A helyszínre kiérkezõ rendõrök a
házban találtak egy férfit, aki elmondta, hogy
január közepe óta tartózkodik a házban, mivel a
korábbi lakhelyeként szolgáló ingatlant eladták
és nem volt hova mennie. Tudta, hogy ez a ház

üresen áll, abban jelenleg nem lakik senki. Elmondta, hogy csak átmeneti megoldásként
akart ebben a házban tartózkodni, addig amíg
nem talál magának új lakhelyet.
Cs. László ellen magánlaksértés miatt indult
eljárás, mivel az ingatlan tulajdonosának tudta
és beleegyezése nélkül költözött be a házba.

Csaló járt Gödöllőn
Hetvenkilenc millió forintot szerzett meg
egy férfi az egyik országos költségvetési szervtõl. A csaló hamis iratokkal, álnéven jutott a
pénzhez.
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvédelmi
Osztálya
csalás miatt
folytat eljárást az ellen
a férfi ellen,
aki januárban 79 millió forinthoz
jutott
az
egyik országos költségvetési szerv
számlájáról.
Az elkövetõ korábban hamis
iratokkal, álnéven két fo-lyószámlát nyitott,
amelyekrõl január 13-án reggel Gödöllõn 44
milliót, alig egy órával késõbb egy fõvárosi
pénzintézetben 35 milliót vett fel.
A csalóról a biztonsági kamerák jó minõségû
felvételeket készítettek, de a nyomozók feltételezik, hogy a gyanúsított azóta elváltoztatta az
arcát, illetve a bûncselekmények elkövetésekor
parókát viselt.
A rendõrség nem árulta el, hogy a csaló
melyik költségvetési szervet károsította meg.

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK
KEDVES RÉGI ÉS ÚJ
VENDÉGEINKET, HOGY 2005.
FEBRUÁR 1-JÉN
MEGNYÍLT A

BELLA GRÁCIA
SZALON
a Petõfi tér 3. sz. alatt

Kozmetika:
BELLA SZILVIA: 20/912-9732
HATLACZKI BEATRIX: 30/962-1336

Masszázs:

GERGÁCZ RÉKA: 20/320-5451

Fodrászat:

TÓTH KATALIN: 30/350-8852

Fodrász kolléganőt keresünk!
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Egészségünkért

Gödöllői Szolgálat
rítési eljárások részben a foganyag eltávolítással, részben
a pigmentanyagok oxidatív
elszíntelenítésével vezetnek
a kívánt erdeményhez. A
megfelelõ fehérítési eljárás kiválasztása az elszínezõdés mértékétõl, típusától és a beteg igényeitõl függ. Orvos és beteg részletesen beszélje meg a várható ertedményt, a mellékhatásokat, az idõigényt és az árat. A legelsõ lépés a
professzionális fogtisztítás. Ez magában foglalja a tökéletes fogkõeltávolítást, a fogakra rakódott színezõanyagok letisztítását, valamint a
fogfelszínek tisztító pasztákkal történõ gépi és
kézi polírozását. Leggyakrabban a kívánt eredmény eléréséhez ez is elég. A fogszövetek mélyebb rétegeit is érintõ oxidatív fehérítõrendszerek fõ alapanyaga a hydrogen-peroxid, melyet magában, illetve korbamiddal keverve alkalmazunk. A hatékonyság függ az oldat töménységétõl, a behatás idejétõl, és a hõmérséklettõl.
Kétféle fehérítési módszert ismerünk. Az
egyik közvetlenül az orvos felügyelete mellett
történõ rendelõi-várótermi, magas, 35%-os oxidatív szer koncentrációja. Az otthon végezhetõ
fehérítésre 10, 15 és 20 %-os zselék alkalmazhatók, ezek kevésbé agresszívek, kíméletesebbek a fogszövethez. Amennyiben a beteg nem
az elõírásnak megfelelõen használja otthon a
készítményt, az eredmény kétséges lesz. A rendelõi-várótermi fehérítés 35%-os karbamidperoxiddal történik. Ezt a páciens számára elõre

A fehér mosolyról
Napjainkban egyre népszerűbb a fogfehérítés, hiszen mindenki szeretné ha
fogai hófehéren ragyognának. Az épnek, ápoltnak és fehérnek látszó fogsor hozzátartozik ahhoz a személyes
imázshoz amellyel befolyásolható környezetünk, és egyik eleme az érvényesülésünknek.
Noha ez csupán szépészeti kérdésnek tûnik, de
fontos a fehérítési folyamat fogorvosi ellenõrzése. A fogak elszínezõdésének okai: a fogak fejlõdése alatti gyógyszerhatás (tetraciklinek) és
egy-két egyéb olyan ok, amit a páciens nem tud
befolyásolni; felületi elszinezõdést okozhatnak
különbözõ élelmiszerek (például kávé, tea), de
legjelentõsebb mértékben a dohányzás tehetõ
felelõssé. Ez utóbbi a fogkõképzõdést is jelentõsen növeli. A szájápolószerek közül a chlorhexidin tartalmúak huzamosabb használata szintén barnás-feketés elszinezõdést okozhat a saját
és a mûanyag fogakon egyaránt. A ma nagyon
divatos Corsodyl és Chlorhexamed szájöblítõ
8-10 napon túli használata felesleges és káros.
Gyakran elszínezõdnek a gyökérkezelt fogak.
Ez sajnos többnyire kikerülhetetlen a fogak kiszáradása, anyagvesztése stb. miatt.
A fogfehérítési eljárások – A különbözõ fehé-

Anyakönyvi hírek
Születtek
Ferenc Emese Kincsõ
Sivadó Kristóf Teodor
Kovács Balázs Botond
Mundurczó Anna Ilona
Dudok Bálint
Szilágyi Dóra
Prényi Johanna
Ács Dorottya
Ács Julianna
Ács Gergely
Szikszai Tamás
Kozsda Réka
Karaba Ádám
Petõ Vivien
Pikács Elizabet Szabina
Soós Fanni Réka
Kurunczi Patrik
Endl Krisztina
Istók Gellért
Vörös Natád Dávid
Lakatos Zoltán Brendon

Fehér Bálint
Pintér Barnabás Szabolcs
Pálacska Csenge Lelle
Juhász Petra Ildikó
Kõcs Dávid
Szabó Emese Kinga
Tóbiás Boglárka
Bartyik Zsuzsánna
Pozsonyi Balázs
Németh Áron
Sánta-Fehér Emma
Szili Ferenc Ádám
Major Míra

Elhunytak
Horváth Károly
Bata Istvánné Pomázi Borbála
Farkas István
Gaskó Istvánné Farkas Mária
Svat József
Cseresznye Jánosné Horváth Magdolna
Takács István
Bártfai Benedekné Gercsó Irén Julianna
Botlik Imre
Kalmár Jánosné Galgavölgyi Ilona

Civil Sarok

Segítő szolgálatok Gödöllőn
A kisgyermekes család olyan, mint a fiatal
fa. Előtte az élet, a növekedés lehetősége.
De sokszor segítségre van szüksége. Néha nem is kell több segítség, mint egy egyszerű támaszték.
Az Otthon Segítünk Szolgálat nem helyettesíti a
hivatalos segítõ szolgálatokat, csak azok kiegészítõjeként tevékenykedik. Az önkéntes segítõk idejüket és barátságukat kínálják fel a családoknak, és
saját szülõi tapasztalatukra támaszkodva nyújtanak érzelmi támogatást, segítséget. Megerõsíteni
igyekszenek a családot. Nem helyettük végzik a
feladatokat, hanem velük együtt. A magas színvonalú gyakorlat érdekében a segítõ szolgálatban való részvétel felkészítõ tanfolyam elvégzéséhez kötött. Várjuk olyan leendõ önkéntesek jelentkezését: akik rendelkeznek saját szülõi tapasztalattal;
szívesen elvégeznének egy 10 alkalomból álló ingyenes önismereti és felkészítõ tanfolyamot; saját

idejüket (heti 2-3 órát) és barátságukat szívesen
ajánlják fel az erre rászoruló kisgyermekes családoknak.
Ha segítséget szeretne kapni – és van legalább
egy iskolás kor alatti gyermek a családban – vagy
segítségét szívesen felajánlaná, kérem keressen:
dr. Kiss Katalin, tel.: 20/388-4953, e-mail:
kisskatalin@vnet.hu
A Nyitott Kert Alapítvány 1998-ban alakult
közhasznú alapítvány, tevékenysége során környezeti, társadalmi és gazdasági gondokra keres gyakorlati megoldásokat. Gödöllõ-Babatpusztán mûködõ biokertészetére alapozva bioélelmiszer kiszállító hálózatot mûködtet, melyben a környékbeli termelõk és a fogyasztók közvetlen kapcsolatban
állnak. Szociális csoportjában sérült embereket
foglalkoztat. Elõadások és vitaestek szervezésével
környezeti nevelést folytat.
A Nyitott Kert Alapítvány klub februári témája:
„A genetikailag módosított élelmiszerek veszélyei,

elkészített ún. „kanálba“ helyezzük és így
nyomjuk a felsõ, illetve az alsó fogsorra különkülön. Az ínyt védelmeznünk kell a maró szerektõl, ezt legjobban a rendelõben biztosíthatjuk. A fogakra helyezett zselét speciális fénnyel
megvilágítjuk, ez az anyag felmelegedését okozza, és gyorsítja a peroxidból származó (nascens)
oxigén felszabadulását, így a fehérítést hatékonyabbá teszi. A rendelõi-várói módszer gyorsabb (egy-három alkalom), míg az otthoni minimum egy hét. A végleges szín egy-két hét múlva
alakul ki. A gyökérkezelt fogakat egy speciális
paszta behelyezésével és a fogkorona újratömésével egyenként is tudjuk fehéríteni. Nem
kellõ eredmény esetén marad a protetikai (porcelán héj, korona) helyreállítás.
A fogfehérítés mellékhatásai és következményei:
A sav felszíni kimaródást okoz, így a fog
nem lesz olyan sima, mint volt. Mivel a zománcprizmák felületi szerkezetében drasztikus
változást okoz, a fogak hõre érzékennyé válnak,
válhatnak. A kezelést követõen hosszabb ideig
tartó fluoridos ecsetelés ajánlott. Kitûnõ szájhigiéniát kell tartani, mert könnyen elveszik a
drágán vásárolt csillogás. A fehérítést idõszakonként meg kell ismételni, hogy az elért eredményt fenntartsuk. Ez az anyag- és idõigényes
eljárássorozat bizony igen költséges. Tehát érdemes elgondolkodni, hogy a befektetett energia arányban áll-e a remélt erdeménnyel.
dr. Makra Csaba

Szalai Imréné Vaigel Margit
Gerlits Kornél Károlyné Takács Erzsébet
Csányi Mária
Tamás András
Rácz Zoltán
Csordás Lászlóné Törõcsik Mária
Jajcai Józsefné Hird Angyalka
Czinkota Gábor
Csatlós Sándor
dr. Várszegi József Márton
Garai Istvánné Tamás Erzsébet
Kolozs Sándorné Farkas Erzsébet
Radics József
Bankó István
Molnár János
Varga Piroska
Kiss Imréné Munár Ilona
Puskás Andrásné Kánai Julianna
Bada Kálmán
Orgoványi Ferenc
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Ügyeletek
Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Február 14-21-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Február 21-28-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 432-126.
Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Február 19-20.: dr. Csernai Ferenc, Mogyoród, Rákóczi u. 7.Tel.: 20/945-7816.

Recept
Sajtos-túrós pogácsa
Hozzávalók: 25 dkg margarin, 25 dkg liszt, 25
dkg túró, 1 evõkanál só, 10 dkg reszelt sajt.
Elkészítés: A margarint a liszttel összemorzsoljuk, majd hozzáadjuk a túrót, a sót és jól
összegyúrjuk. Kisujjnyi vastagságúra nyújtjuk, összehajtjuk, majd ismét kinyújtjuk. Ezt
még kétszer megismételjük. Pogácsaszaggatóval, vagy kispohárral kiszaggatjuk, sütõpapírral kibélelt tepsibe rakjuk, a tetejét megkenjük a tojássárgájával, majd reszelt sajttal
meghintjük. Elõmelegített, forró sütõbe toljuk, és 200 fokon 25-30 percig sütjük.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
– Összefoglaló a Sportbál eseményeirõl
– A wallesi bárdolatlanok – vígjáték a Chopin Zeneiskola tanárainak elõadásában, a
2004-es farsangi rendezvényen

Házasságot kötöttek
Korcsmáros Tamás és Takács Krisztina
Keresztes Krisztián és Baráth Bernadett
Sziráki József és Rigó Brigitta

avagy lehetséges-e a bioélelmiszerek és a GMO
élelmiszerek együttes jelenléte?“
Idõpont: 2005. február 21., hétfõ 18 óra, helyszín:
Városi Könyvtár. Elõadó: Móra Vera biológus. A
rendezvény ingyenes!
Biogazdaság látogatásokat szervez idén tavaszszal a Nyitott Kert Alapítvány, amely során az érdeklõdõk egyetlen nap alatt több helyi biogazdaságot látogathatnak meg és betekintést nyerhetnek a
biotermesztés módszereibe. A gazdaságok látogatása ingyenes. Jelentkezés a biogazdaság látogatásra és további információ az alapítványról:
www.nyitottkert.hu vagy 06-30/215-2521
Ingyenes jogi tanácsadás! a Regina Alapítvány új szolgáltatása nõknek és családtagjaiknak,
rászorulóknak. Gyakorló ügyvédtõl kaphat segítséget bármilyen jogi problémával kapcsolatban. A
szolgáltatás minden érdeklõdõ számára rendelkezésre áll a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
mûködõ Regina Civil és Önkéntes Központban,
kedden 10-12-ig, valamint szerdán 16-18-ig.
A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány
Civil híreket a következő címre várunk:
civilinfo@reginanet.hu

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik TAKÁCS ATTILA temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
A Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik özv. HIDI IMRÉNÉ, szül.: Ambrus
Marcella temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
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

5 hetes
keverék
szuka

Vigyél haza!

Kiskutyás

Csuda

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/3508592, Karaszi Pál
30/318-7255.

Ő Csuda. És ő is egy azon tipikus magyar „hogyan szabaduljunk meg kutyáinktól?“ című fejezet részese, mint
annyi más fajtársa.

Bankszámla: 1160000600000000-10550764.

Az õ története is szomorú, mellbevágó, az ezzel
foglalkozók számára sajnos már nem is tud a
döbbenet erejével hatni, hiszen nap, mint nap
hasonló, sokszor ennél szörnyûbb, s tragikusabban végzõdõ sorsokat tapasztalnak. Csuda három hetes lehetett, amikor Szombat Tibor, a
Gödöllõi Kutyakiképzõ Iskola „óvóbácsija“
megtalálta õt öt testvérével az utcán egy egyszerû kis kartondobozban. Persze mi mást tehetett volna kutyabarát lelke, mint hazavitte õket,
s megpróbálta felnevelni õket. Igyekezete sikerrel járt, szerencsére a keverék kiskutyák már
képesek voltak szilárd táplálékot fogyasztani, s
az anyatej hiánya nem veszélyeztette életüket.
Teltek-múltak a hetek, szépen növekedtek a kis

4 hónapos
keverék
kan

„Fóka“
2 éves
keverék
kan

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

Állati dolgok

A csau-csau
A fenséges megjelenésû csau-csau (chowchow) nagyon õsi fajta, a tibeti dog és a szibériai szamojéd spicc keresztezésével érték
el. A mongolok vitték magukkal Kínába harci kutyaként, eredetileg vadászkutyaként és
õrzõ-védõként használták, de esetenként juhászkutyaként és szánhúzóként is szolgált.
Húsát ínyencfalatnak tekintették, így a fajtát
húsáért és szõrzetéért tenyésztették.
Húsa
egyébként több
ázsiai országban még ma is
csemegének
számít.
Megjelenésében
leginkább oroszlánra
emlékeztet.
Masszív, erõs,
lenyûgözõ állat.
Egyedülálló
jellegzetessége kék-fekete nyel-ve és ínye,
ráncos homloka és különleges já-rása.
Koponyája lapos, arcorri része rövid, szögletes. Szeme kicsi, sötétbarna. Füle hegyes, apró, felálló. Nyaka izmos, rövid, gallérszerû szõrzet borítja. Háta erõs, egyenes,
ágyéka széles, masszív, mellkasa mély, hasa
enyhén felhúzott. Végtagjai párhuzamosak,
erõteljes csontozatúak. Farkát a hátára kun-

korítja. Szõrzete dús, hosszú, a koponyatetõn és az arcorri részen rövid. Manapság rövid szõrû változatban is tenyésztik. Színváltozatai: vörös, fekete, krémszínû, kék. Átlagos magassága 46-56 centiméter, súlya 2540 kilogramm. Várható élettartam: 10-14 év.
A csau-csau az európai tenyésztés során
sok vad tulajdonságát kinotte. Ennek ellenére sok, olyan tulajdonsága maradt, ami talán
rendkívül régi eredetére utal.
Független és különlegesen közönyös, tartózkodó, gyanakvó és nem barátkozik
könnyen, gazdájának igazi próbatétel. Mindemellett, akivel
megbarátkozik,
megtisztelve
érezheti magát,
és biztos lehet
abban,
hogy
egész életére társat talált. Általában egyetlen
személyhez,
esetleg egy családhoz kötõdik.
A gyöngédséget,
cirógatást nem
különösebben
igényli. A szabadságot egyenesen elvárja.
Csendes, zárkózott. A csau-csau kiváló õrzõvédõ kutya. Nagyon erõs akaratú, makacs és
határozott, nem ideális alanya az engedelmességre nevelésnek.
Következik: chihuahua (csivava)

árva kutyák. Egynek abban a szerencsében volt
része, hogy hamar gazdára talált, öt társa pedig
a HEROSZ által fenntartott „menhely“ lakója
lett. Bekerülésük után nem sokkal jött a hír, Halász Árpádot, a Gödöllõi Kutyakiképzõ Iskola
vezetõjét (aki sok filmben világhírû színészek
mellett vállalt már kutyás epizódokat) felkérték, hogy az új magyar produkcióban, a Csudafilmben legyen a rendezõ segítségére, s öt kiskutyával emelje a filmalkotás színvonalát. Így
kerültek képbe, s mozivászonra a kiskutyák, s
így lettek részesei a magyar filmnek. Szerepük
egyszerû, s szintén hungarikumnak számító:
egy hajléktalan árulja õket egyik jeles pesti pályaudvarunkon. Ez a sors természetesen csak
filmvásznon lehetséges már számukra, Csuda
kivételével mindegyikük szeretõ gazdára talált.
Õ viszont még ott van a „menhelyen“, s várja
élete beteljesedését, valaki(k)nek igazi hû társa
legyen.
A „filmsztár“ kiskutya iránt érdeklõdni lehet
a Herman Ottó Magyar Állat- és Természetvédõ Egyesület illetékeseinél: Pintér Zoltánnál
(20/350-8592), illetve Karaszi Pálnál (30/3187255).

Járom a város t...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Jártunkban-keltünkben figyeltünk fel arra a rendkívül pozitív jelenségre, hogy városunkban egyre
több épület elõtt található kerékpártartó. Igaz, nem mindig és mindenhol használják napi rendszerességgel, de már az is, hogy szükségesnek tartják elhelyezését, arra utal, hogy egyre többen választják a gépkocsihasználat helyett, a sokkal környezetbarátabb kerékpáros közlekedést.
Fotó: Korondi Judit
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Ecce iuventus – íme az ifjúság

Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Városi Múzeum

Sokan vagyunk még?

Írók és múzsák Gödöllőn

Az ifjúság a jövő! Ez már szinte közhely,
de mint minden közhely, ez is igaz. Fogyatkozik a magyarság. Nehéz téma tudom, mert a probléma mindenkit érint,
és mint jól bevált szokás itt Kelet-Európában: „Ami mindenkié, az senkié“.
Kicsit megvizsgáltuk a kormány népesedéspolitikai koncepcióját, és arra jutottunk, tényleg igaz a mondás, kedves
kormányzó honatyáink tisztánlátását
sem zavarják meg a tények, összegezve koncepciójukat: Nem azért fogy az
ország lakossága, mert kevés gyerek
születik, hanem mert nagy a halandóság.

Gödöllõn nem volt kávéház, itt resti volt, amit
Démusz Elláék üzemeltettek az elsõ világháború alatt. Ella Gödöllõn ismerte meg 1918-ban
késõbbi férjét, Németh Lászlót. A vasúti vendéglõ uzsonnázó és
nyaralóktól nyüzsgõ teraszán szívesen üldögélt egyegy pohár bor mellett a gödöllõi nyaralótulajdonos Ambrus Zoltán, szerette
nézni a vonatokat;
az édesapja vasutas
volt. Itt szállt vonatra naponta a pesti
piarista fõgimnáziumba járó, gyerekkorát Gödöllõn
töltõ Sík Sándor. Ide futott be az a tehervonat,
amelyik Diósyné Brüll Adél bútorait hozta Párizsból, amikor 1924-ben a Gödöllõn vásárolt
villába költözött. Erre az állomásra érkezett
meg nagy boldogan Ottó Ferenc gödöllõi zene-

Amikor arra gondolok, hogy mi lesz ötven év
múlva Magyarországgal, Ravasz László református püspök szavai jutnak eszembe „Azé az
ország, aki teleszüli“. Ez a gondolat azonban
nem ötven év múlva lesz aktuális, hanem már a
huszadik század elsõ harmadában igen aktuális
volt. Az 1870-es években elkezdõdött egykézõ,
majd a század elejére elnéptelenedõ falvak láttán törtek föl a püspök úrban ezek a gondolatok.
Ekkor kezdõdött egy olyan folyamat Magyarországon, és nyugodtan kijelenthetem, NyugatEurópa jelentõs területein is, ami mára megváltoztatta az etnikai, s a közeljövõben a demográfiai viszonyokat is. Magyarországon 1980-ban
még 150 ezer körül volt évente a gyerekszületések aránya, mára ez a szám 100 ezer alá esett.
A közel jövõ riasztó, hiszen 15-20 év múlva 500
ezerrel kevesebb ember fog termékeny korba
lépni, munkába állni, akiknek még több nyugdíjast kell majd ellátni, csökkenõ gyerekszám mellett. Ezzel a helyzettel szembesülve egy ördögi
kör alakul ki: az idõs generáció túlsúlya kiköveteli a figyelmet a társadalmi újraelosztásnál,
tehát a politikának a nyugdíjas szavazatok megtartása érdekében különös hangsúlyt kell fektetni az idõs generáció igényeire. Ezt bizonyítja az,
hogy 1990-hez képest a nyugdíjak reálértékükben 16 százalékot, a gyermeknevelési támogatások pedig 40 százalékot veszítettek (KSH adat).

Sakk

Sikeres hétvége
Serdülõink szombaton az Erkel iskolában értek el
szép eredményeket, míg a vasárnapi bajnokikon
mindkét csapatunk nyert. Február 5-én folytatódott a 26. Pest megyei általános iskolák egyéni és
csapatversenye. A 4. forduló helyszíne ismét az Erkel Iskola volt. A hét fordulós, svájci rendszerû
versenyen 57 ifjú mérte össze tudását, köztük 8 gödöllõi fiatal. A verseny végig jó hangulatú és izgalmas volt. Utánpótlás korú sakkozóink jól helytálltak, amit két aranyérem is jelez. Ebben oroszlánszerepet vállalt Reznák Attila, aki 6 pontjával veretlenül nyerte meg csoportját, és a csapatgyõzelem is nagyban neki köszönhetõ. Gödöllõi eredmények: 1993-94-es fiúk: Somogyi Levente 3
pont, 1992-93-as fiúk: Ágó Jakab 4.5; Szõke Péter
4; Somogyi András 3.5; Nagy Adrián 3.5; Ángyán
Tamás 3 pont, 1990-91-es fiúk: 1. Reznák Attila 6;
Kozma Gábor 4 pont. Csapatban (felsõs fiúk): 1.

A gyerekszülési kedvet azonban nemcsak a támogatások csökkenése, hanem sok más tényezõ is
rontja. A XIX-XX. század fordulóján kialakult
„sok gyerek = szegénység“ szemlélet mára társadalmi normává alakult és számos módon megbélyegzi a nagycsaládos szülõt, illetve gyermeket. „Szaporodnak, mint a nyulak.“, „Tán segélybõl akar megélni?“, „Nem gondolkodik,
csak szül égbe-világba.“, „Nem gondol a gyerek
jövõjére.“ Az ilyen jellegû megnyilatkozások
miatt a nagycsaládosok olyan közösséget keresnek, ahol elfogadják õket. Szerencsére Gödöllõ
ilyen hely, hiszen itt nem csökken a fiatalok létszáma és nap mint nap tapasztaljuk, hogy sok a
nagycsaládos. Itt erre meg van a lehetõség, hiszen sok a kertes ház, azonban 40-50 négyzetméteres szocialista házgyári lakásokban még a
két gyerek is sok (ma a lakások 50%-a 1-2 szobás). Ezek a kis lakások egy kommunisztikus
koncepció alapján születtek, mint a kétkeresõs
családmodell is. Az anyának a feladatait a bölcsõde, az óvoda és a napközis iskola közösségi nevelése vette át. Ma a családban döntõen a nõ dönti
el, hogy vállal-e gyereket, azonban a feszített
életritmus (mind a munkahelyen, mind otthon
megfelelni a követelményeknek) és a társadalmi
„elvárás“ is egy hosszú távon helytelen döntést
diktál. 2001-ben 39 ezer Ft/hó volt egy gyerek
fogyasztási költsége, azonban a 3 vagy többgyermekes családokban az egy fõre esõ jövedelem
nem érte el a 30 ezer forintot, ma az állami támogatás ennek kb. 20%-át teszi ki. Kimondhatjuk tehát, hogy ma Magyarországon a létezõ társadalmi normák, a közigazgatási feltételek, és
az állami szabályozás miatt minden újabb gyerek vállalása olyan többletterhet ró a szülõkre,
amely sem hosszú, sem rövid távon nem térül
meg. Pillanatnyilag regnáló kormányunk politikusai sem ötlöttek ki ezzel kapcsolatban semmi
korszakalkotót, talán abban bíznak, hogy a környezõ országokból elszármazó magyarok majd
ellensúlyozzák a népességfogyást, szerintem
azonban nekik ott kellene ellensúlyozni ezt, hiszen „azé az ország, aki teleszüli“.
-dzs-

Gödöllõi SBE (Reznák, Ágó, Kozma) 14.5 pont.
Február 6-án folytatódnak a csapatbajnoki küzdelmek.
NB II., Erkel csoport, 7. forduló
Szekuritás SK Jászberény – Gödöllõi SBE 4.5:7.5
Gyõzött: Bándy, Nagyajtai, Veréb G., Kõszegi,
Tímár. Döntetlen: Török, Ruttkay, Sillye, Botka,
Takács. Vesztett: Tóth, Kozma.
Következõ mérkõzés: NB II. 8. forduló, február
20., Gödöllõ - Fót.
Értékes gyõzelem!
Bándy Attila és Nagyajtai Gábor FIDE-mester
ellen diadalmaskodott, míg Kõszegi Lajos szépségdíjas partiban nyert.
Pest megye II. osztály, 6. forduló
Gödöllõ SBE - Zsámbék 3:2
Gyõzött: Bajnóczi, Rigó. Döntetlen: dr. Tallós,
Ágó J. Vesztett: Veréb B.
Következõ mérkõzés:
Febr. 20.: Dunaharaszti – Gödöllõi SBE
Tímár Zsolt

A Gödöllői Futsal Klub tavaszi mérkőzései
2005. február 21.

19. forduló
Gödöllõi Futsal Klub

-

Gödöllõi Futsal Klub

-

Szabadnapos

Futsal Klub Kisvárda

22. forduló
Gödöllõi Futsal Klub

23. forduló
Fáklya SE

-

-

-

-

Gödöllõi Futsal Klub

Kisvárda, Sportcsarnok

Fortuna 004 FSE

Gödöllõ, SZIE Sportcsarnok

Gödöllõi Futsal Klub

Törökszentmiklós, Lábassy Spcs.

2005. április 04.
-

Elsõ Beton Fehér Trans

Gödöllõ, SZIE Sportcsarnok

2005. április 11.
-

Gödöllõi Futsal Klub

Berettyóújfalu, Kabos Endre Spcs.

2005. április 18.
-

Jász FC Jászberény

Gödöllõ, SZIE Sportcsarnok

2005. április 25.

27. forduló
Temesvári Hús

Gödöllõi Futsal Klub

2005. március 21.

26. forduló
Gödöllõi Futsal Klub

Gödöllõ, SZIE Sportcsarnok

2005. március 14.

25. forduló
MVFC - Berettyóújfalu

Temesvári Hús

2005. március 07.

24. forduló
Gödöllõi Futsal Klub

Gödöllõ, SZIE Sportcsarnok

2005. február 28.

20. forduló
21. forduló

Csaba FC II.

2005. február 14.

18. forduló

-

Gödöllõi Futsal Klub

Domaszék, Sportcsarnok

szerzõ, zsebében József Attila Altató címû versének neki dedikált kéziratával. A katonaiskolai
vakációkban a gödöllõi házukban nyaraló Ottlik Géza is szeretett az állomáson át biciklizni
legjobb barátjához, a mûvésztelepet alapító festõmûvész
fiához, Kriesch Tamáshoz. Míg vásárolt egy Pesti
Naplót a Hírlapárusnál, Cipi a
szép, borostyánnal befuttatott
fakorláthoz támasztotta biciklijét.
Az írók és múzsák jöttek-mentek, átutaztak, nyaraltak, idõztek hosszabb-rövidebb ideig Gödöllõn, kevesen
maradtak itt mindörökre. Itt jártuk azonban
nem múlt el nyomtalanul.

A Gödöllői Városi Múzeum meghívja Önt az
ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLÕN CÍMÛ
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSÁRA
2005. március 6-án vasárnap 16 órára
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester
A kiállítást megnyitja: Dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész
Ottó Ferenc József Attila-versmegzenésítéseit elõadja:
Herczenik Anna – ének
Czitrovszky Ilona – zongora

Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.-fax: 28-422-003, 421-997, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

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 határideje: 2005. február 21., 10 óra
Eredményhirdetés:
2005. február 22., 9 óra
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

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

-Remsey krt-on 1. emeleti, erkélyes, 3 és fél
szobás lakás 19,6 MFt.
-Remsey krt-on igényes 100 m2-es, nappali + 3
szobás sorházi nagy teraszos lakás 29 MFt.
-Szilhát u-nál 1+2 fél szobás, 69 m2-es igényes, erkélyes, gázcirkós lakás bõvítési lehetõséggel 17,9 MFt.
-Dessewffy u-ban 270 nöl telken 100 m2-es, nappali + 2 szobás, igényes családi ház 38 MFt.
-Kertvárosban nappali + 5 szobás, 2 generációs
családi ház, dupla garázzsal, nagy terasszal 34 MFt.
-Forint u-ban 150 nöl telken felújított 100 m2-es
családi ház garázzsal, nagy terasszal 22 MFt.
-Csanakban új építésû, nappali + 3 szobás garázsos lakóház terasszal 158 nöl telekkel, körbe
kerítve 26,5 MFt.
-Fenyvesben új építésû, nappali + 4 szobás, garázsos lakóház 125 nöl telekkel 26,5 MFt.
-Szilasliget Hév közeli 204 nöl telken, 3
szobás rendezett családi ház garázzsal, 30m2
melléképülettel 22 MFt.
-Gödöllõ központjában 56 m2-es üzlethelyiség, 14,5 MFt. /lakást beszámít/
-Belvárosban új építésû kétlakásos társasházban
85 m2-es kulcsrakész lakás 22,5 MFt.

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

ÁLLÁS
* Szakképzett szakácsok jelentkezését várjuk a Császárkert
Étterembe. Tel.: 20/330-9564.
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhalányok jelentkezését
várjuk. Tel.: (30) 9138-769, érdeklődni hétfőtől-péntekig.
* Gépjármű márkaképviselet gödöllői telephelyére keres: megbízható, gyakorlattal-, "B" kategóriás jogosítvánnyal rendelkező KAROSSZÉRIALAKATOS valamin GÉPJÁRMŰSZERELŐ
munkatársat. Információ: Bodor Szabolcs (27)-358-270
* PROFI ANGOL NYELVTANÁROKAT KERES A STUDIO ONLINE
NYELVISKOLA KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSÉRE. JELENTKEZNI
AZ ISKOLA ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN. H-CS: 10-16, P: 10-14.
TEL: (28) 512-830 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. WWW.STUDIOONLINE.HU
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális
cég munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők
jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* 50 éves gépésztechnikus hivatásos jogosítvánnyal, PÁV 2-vel
munkát keres. Bármilyen megoldás érdekel. Tel.: 20/9862768.
* 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.

Tel: 28-514-990
* Bejárónői munkát vállalok (takarítás, vasalás, főzés, stb.)
és/vagy gyermekfelügyeletet. Megbízható, leinformálható nő.
Érd. bármikor: 20/465-0092.

* Gödöllői informatikai cég profi Php és SQL ismeretekkel
programozó munkatársat keres. Tel.: 20/955-4500.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban
108 nm-es + 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.
* 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.
* Gödöllői sörözőmbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet
felveszek. Érd.: 70/271-3556.
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min.
érettségivel rendelkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag feletti jövedelem. Tel.: 06/20-472-3919.
* Munkatársat keresünk értékesítési munkára! Befektetés
nélkül magas kereseti lehetőség. Tel.: 20/9749-879.
* Svéd és frissítőmasszőr hölgy állást keres. Tel.: 20/3328190.
* A Sieberz Kft. Gödöllőre tavaszi szezonális munkára keres
csomagoló munkakörbe dolgozókat. Jelentkezni lehet telefonon: 28/410-800 vagy személyesen a cég telephelyén,
Jázmin u. 1. sz. alatt.
* Megbízható középkorú, nemdohányzó nő heti 1-2 alkalommal takarítást (illetve bármilyen házimunkát) vállal. Tel.:
20/471-0459.
* Gödöllői telephelyre keresünk autófényezőt munkagépek
festésére. Tel.: 70/221-3652.
* Egy háztartáshoz tartozó feladatokat: főzést, bevásárlást,
takarítást vállalok, illetve besegítenék. Megbízható 50-es
hölgy. Tel.: 20/332-5842.
* Multinacionális pénzügyi vállalat gödöllői irodába
munkatársat keres magas kereseti lehetőséggel. Elsősorban
diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 20/4666504.
* Gyermekszerető hölgy sokéves tapasztalattal gyermekfelügyeletet vállal korhatár nélkül. Egész nap - alkalmanként
hétvégén is. Tel.: 28/414-966 vagy 20/592-7606.

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló családi
ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3 szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett parkosított telken
eladó. Külön közművel, összeköltözésre, üzletnek, irodának és
társasházasításra alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525385
* 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
* 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,
20/531-4333
* 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 28/421002, 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 Szent János utcában, harmadik emeleti
háromszobás, egyedi fűtésű lakás loggiával, garázzsal, vagy a
nélkül eladó. Irányár: 17,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában, 710 m2 közművesített telken,
126 m2 lakóterületű, négy szobás, garázsos, családi ház eladó.
Irányár: 27.9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/510-225,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közeli, téglaépítésű társasház első
emeletén, kétszobás, igényesen felújított, gázkonvektoros
lakás eladó. Irányár: 13,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Rét utcában 830 nm-es bekerített,
közművesített építési telek eladó. Irányár: 13,8 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, gondozott 975 nm közművesített
telken, 120 nm lakóterületű, négy szobás, kertes ház garázzsal, 70 nm melléképülettel eladó. Irányár: 26,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos úton 910 nm-es, panorámás
telken, 125 nm-es, háromszintes, gázfűtéses, lakóház eladó.
Irányár: 28 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Rét utcában 830 nm-es bekerített,
közművesített építési telek eladó. Irányár: 13,8 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken
96 nm lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár:
23,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
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* JÁSZAPÁTIBAN, a központban, a gyógyfürdő közelében 500
nm-es parkosított telken egy két és fél szobás és egy kétszobás, összkomfortos ház( üdültetésre is alkalmas) eladó.
Irányár: 6,9 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Boncsok dűlőn, 1376 m2, déli fekvésű üdülő
telek, (gáz-, villany az utcában, fúrt kút a területen), 30 m2-es
szerszámkamra. Irányár:5,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központhoz közel, régi építésű, felújított, 72
nm-es, 3 szobás, gázkonvektoros családi ház, közművesített,
kis telken eladó. Irányár: 17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* Zombor utcai gázkonvektoros 33 nm-es II. emeleti lakás tulajdonostól sürgősen ELADÓ 8,1 MFt-ért. 06-20-513-5191
* *ÖSSZEKÖLTÖZŐK* Kétgenerációs 5 szobás tetőtérbeépítéses CSALÁDI társasházasítható házrész az
EGYETEMHEZ 5 percre akár befektetésre is 19,5 MFt-ért
ELADÓ! 06-20-513-5191
* *Budapesten, WEST-End* közelében, frekventált helyen 1,5
szoba konyha+étkezős magasföldszinti tehermentes öröklakás
ELADÓ - GÖDÖLLŐI LAKÁSRA CSERÉLHETŐ 9,6 MFt-os árbban. 06 (20) 513-5191
* *Kazinczi körúti* IV. emeleti gázkonvektoros, azonnal
költözhető tehermentes öröklakás ÁRON ALUL 10,6 millióért
eladó! 06-30-619-9043
* ELADÓ *öröklakásokat, házakat keresünk* ügyfeleinknek
akár közvetítői díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda:
06 (28) 410-324; 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191
* 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.
* 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.
* A Kikerics utcában 982 nm-es építési telek 12 millió forintért
eladó, közművek az utcában, csatorna, gáz a telken belül. Tel.:
20/9449-672.
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* Eladó a Kazinczy krt-on egy I. emeleti, 50 nm-es öröklakás. Ár:
12,5 mFt. tel.: 30/424-6324.
* 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 nmes telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 2. emeleti lakás felújítva eladó. I.ár:
15,5 mFt. Érd.: 20/411-0045.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 4. emeleti, 56 nm-es, 2
szobás, fiatalos, légkondícionált, jó állapotú lakás nyári költözéssel eladó. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 20/942-6811.
* 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.
* Eladó: Alvégen, a Gébics utcában 110 nm-es családi ház, 3
szoba nappali, 2 fürdőszoba, konyha, garázs, melléképületek.
I.ár: 23,5mFt. Tel.: 20/322-9633.
* 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.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben
vagy külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali,
amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31
mFt. Szocpol. és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* 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.
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* 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.: 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.
* Gödöllőn a központban 3. emeleti, 45 nm-es, másfél szobás,
redőnyös, egyedi vízórás, tehermentes, liftes lakás eladó. Érd.:
28/413-630.
* 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.
* 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.
* Gödöllő központjában, Kossuth utcai 2 szoba összkomfortos,
loggiás lakás eladó. I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 20/479-4731.
* 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.
* Egyetemen téren eladó egy 59 nm-es, 2 szobás, 1. emeleti
lakás. I.ár: 13,5 mFt. Érd.: 20/224-5853.
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* Jászapátiban, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nmes parkosított telken egy két és félszobás és egy két szobás,
összkomfortos ház (üdültetésre is alkalmas) eladó. I.ár: 6,9 mFt.
Magyartölgy Mérnöki Iroda.
* Gödöllő központjában 2 éve épült társasházban, 74 nm-es + 6
nm-es tárolóval 2 szobás+nappalis, földszinti, egyedi fűtésű
lakás eladó. Ár: 21 mFt. Tel.: 20/801-2217.
* Gödöllőn a János utcában, 2. emeleten felújított, új nyílászárós,
új padlóburkolatos, erkélyes, 54 nm-es, 2 szobás lakás eladó. Ár:
12,5 mFt. Érd.: 70/523-7616.
* Plus-hoz közel eladó tetőteres, 4 szobás, 2 fürdőszobás, nagy
konyhás összközműves családi ház. Kazán + gázcirkó, melléképület + ipari áram. I.ár: 28 mFt. Tel.: 20/957-0789.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek építési
engedéllyel, pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/3924357.
* Lakás a Szőlő utcában, 69 nm-es, első emeleti, 1+2 félszobás,
egyedi fűtésű, redőnyös, 6 nm erkélyes, pince tárolós, teljesen
felújítva eladó. I.ár: 16,2 mFt. Tel.: 20/313-5573, 20/330-3104.
* Gödöllő belvárosában, Petőfi tér mögött nagykertes társasházban világos, csendes lakás eladó. 2 szoba + nagy nappali,
amerikai konyha, nagy terasz, 72 + 20 nm. Irányár (konyhabútorral együtt): 26,5 mFt. Tel.: 20/481-9092.
* Szadán, Szőlőhegyen 200 nm-es kétszintes családi ház 720
nm közművesített telken sürgősen eladó. I.ár: 22 mFt. (Cserét 2
szobás lakásig, kisebb ingatlant, építési telket beszámítok.) Tel.:
30/367-4800.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben
vagy külön-külön is eladó.140 nm-es, 4 hálószóba, nappali,
amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 26,5
mFt. Szocpol és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2. emeleti lakás eladó. Érd.:
20/916-0802.
* Eladó 1 + 2 félszobás, parkra néző, 62 nm-es lakás a
Palotakerten. Érd. 17 óra után: 70/519-8479.
* Gödöllő Haraszti részen 960 nm telken 100 nm-es, 2 és félszobás ház + garázs, műhely eladó. Érd.: 30/675-9115.
* Szőlő utcai 64 nm-es, 1. emeleti gázkonvektoros lakás 13,2
mFt - 2300 nm összközműves telken 3 szobás ház garázzsal 21
mFt. Tel.: 28/513-435, 20/435-7387. Ház és Vár Bt.
* Eladó Gödöllőn 7. emeleti, 1 szobás, 44 nm-es, kábeltv-s, külön
vízórás, telefonos, parkra néző öröklakás. Ár: 9,9 mFt. 2 szobás
csere is érdekel. Tel.: 30/595-6279.
* Üzlethelyiség eladó! 30 nm-es, bővíthető, a tetőtér beépíthető,
igény szerint lakássá alakítható. Tel.: 70/221-3652.
* Másfél szobás felújított, gázkonvektoros lakás eladó a János
utcában, tégla építésű házban, csendes helyen, a központhoz
mégis közel. Tel.: 30/403-4780, 20/9388-424.
* Gödöllőn nagy telek (3100 nm), Isaszegi út és a patak között
ősfákkal, gyümölcsössel, 76 nm-es, 2 szobás komfortos házzal,
pincével, nyári konyhával 28 mFt-ért eladó. Tel.: 30/949-9915.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó. Tégla
épület, melléképület, garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal.
Lakótelepi lakást beszámítok (2. emeletig - gázfűtéssel). Tel.:
20/476-8647.
* Szadán, a dombon 827 nm-es belterületi építési telek,
gyönyörű panorámával, téliesített faházzal eladó (vezetékes
víz+villany a faházban, gáz+fúrt kút az udvarban, csatorna
befizetve). Tel.: 70/317-3003.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es magasföldszinti, konvektoros, egyedi vízórás, tehermentes öröklakás eladó. Ára: 14,5
mFt. Érd.: 20/9463-409.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás terasszal,
beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* 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
* Eladó tulajdonostól Gödöllőn első emeleti, 65 nm-es, 3 szobás,
gázkonvektoros öröklakás, i.ár: 13 mFt, Újpalotán 3 szobás,
teraszos, 61 nm-es igényesen felújított öröklakás, i.ár 12 mFt.
Érd.: 28/430-574, 70/629-5426.
* Gödöllőn, Kazinczy krt. páros oldalon 4. emeleti 2 szobás, 61
nm-es, téglalakás eladó. Egyedi fűtés, 2004 őszén burkolt, átalakított. I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/619-7194.
* BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es
családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, melléképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 28/417-719 vagy 70/504-1042.
* Gödöllő Erdőszél utcai körpanorámás családi ház építésre is
alkalmas, összközműves 1200 nm-es üdülőtelek eladó. Ár: 9200
Ft/nm. Tel.: 20/9641-386.
* 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 nm-es 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 3169 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 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, konyha-étkezős, 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: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő központ -Munkácsi M. u.,
tégla építésű, III. emeleti, 59m2-es jó állapotú, 1+2 félszobás,
konvektoros, erkélyes lakás. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, tégla
építésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 2+1félszobás, parkettás, egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás
eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában , új építésű, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol, Áfa-visszatérítés. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 4090m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol, Áfa-visszatérítés.
60% elkelt! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen
felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett,
971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár:
26MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett, 610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros
családi ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel!
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L.
utca sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek
leköthetők. Méret igények-lehetőség szerint! Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2es, 1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás
eladó. Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár:
15MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es
családi ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön
bejárat, 20m2 borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó
részére, 40m2 pince. Rendezett, 3.014m2-es panorámás
kertelek. Ár: 34MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
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* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes,
parkettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2
fürdőszoba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított
telek. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos,
dél-nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők.
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek leköthetők, igény és funkció szerint, megfelelő mennyiségű
parkolóval, Gödöllőn a PLUS mellett, a Szent Imre házban.
Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz,
duplagarázs, háztartási helység, telek 1.600m2. Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Haraszt, új építésű, 75m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 6m2 terasz, beálló 1 autó részére,
telek: 550m2 Ár: 24,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L.
u. és Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig igény
szerint, egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai
parkolóval. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -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
* HÁZ Gödöllő -Nagyfenyves, 2004-ben felújított, 200m2-es,
1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba, terasz,
duplagarázs, pince, tároló, 310m2 telek. Ár: 28,5Mft Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes
családi ház eladó. Tetőtér beépítés, 2nappali+3szoba, 70m2
garázs, 70m2 pince, nagy terasz, 1.284m2-es parkosított
telek medencével. Major Zoltán INGATLANBANK 70/4562100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Szent Imre utcában 85m2-es
családi ház melléképületekkel, 450m2-es telken. Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Paál László közben 2 szobás 2. emeleti, összkomfortos,
teraszos, lakás kiadó. Telefon: (70) 213-84-99
* 4. emeleti, tetőtéri, 1+2 félszobás, étkezős, bútorozott lakás
kiadó 60 ezer Ft + rezsiért.. 2 hónap kaució előre. Tel.: (20)
463-0367
* Gödöllő centrumában 1,5 szobás, egyedi fűtésű, erkélyes,
parkettázott, bútorozott, 2. emeleti lakás albérletbe kiadó. Tel.:
(70) 335-0379
* 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.
* 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.
* 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 Palotakerten 2 szobás, bútorozott lakás egyben vagy
szobánként kiadó 60.000 Ft/hó + rezsiért. Egyedi fűtés,
ajándék szélessávú Internet júniusig. Tel.: 20/808-5275.
* Gödöllőn a Petőfi térnél új, 80 nm-es lakás március 1-től
hosszabb távra kiadó. Tel.: 415-215.
* Egyetemista részére szoba kiadó a kertvárosban. Tel.:
30/477-9674.
* A Kazinzcy krt-on 1 szobás, bútorozott, gázfűtéses lakás
kiadó. Tel.: 422-647 (este).
* Gödöllőn családi házban 1,5 szobás, összkomfortos, egyedi
fűtésű lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 430-577 vagy 30/9117536.
* Albérlet a Grassalkovich utcában! Önálló garzonlakás egy
vagy két személy részére kiadó, 32 eFt/hó, téli időszakban 35
eFt/hó. Tel.: 70/277-7079.

Gödöllői Szolgálat
* Albérlet a Panoráma utcában! Gyönyörű környezetben,
fűthető, önálló nyaralóban egy személy részére kiadó. Bérleti
díj 14 eFt/hó + villany. Tel.: 70/277-7079.
* Gödöllőn a Nagyboldogasszony téren új lakás igényesnek
kiadó. Érd.: este 30/7935-265 vagy 28/414-083.
* Kétszobás, bútorozatlan lakás Gödöllőn, a János utcában
hosszú távra kiadó. Tel.: 20/533-8294.
* Gödöllő központjában, a Szent János utcában bútorozott
szoba olcsón kiadó szolid, egyetemista lánynak. Tel.: 20/3325842.
* Máriabesnyőn 1 szobás, főzőfülkés, tusolóval, wc-vel ellátott
lakás eladó. Tel.: 28/419-456.
* Ambrus Z. közben egyszobás lakás kiadó. Tel.: 20/9743038.
* Kiadó 2 szobás, gázkonvektoros lakás 1 hónap kaucióval.
Érd.: 30/387-0863, vagy 30/5893-835.
* Gödöllő központjában csendes környezetben, bútorozott, 2
szobás, gázkonvektoros, erkélyes, redőnyös, egyedi vízórás
lakás biztonsági zárakkal ellátva kiadó. Tel.: 28/412-463.
* Gödöllőn kiadó 2 szobás, jó állapotú, bútorozatlan lakás. Tel.:
30/9422-565.
* 2 szobás 4. emeleti lakás a Kazinczy krt-on bútorozva vagy
bútorozatlanul kiadó. 55.000 Ft + rezsi. Kaució szükséges. Tel.:
30/6395-242.
* Gödöllőn, a Szent János utcában 2. emeleti 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás hosszú távra kiadó. 45.000 Ft + rezsi
+ 1 havi kaució. Tel.: 30/374-3637.
* Palotakerten, egyetemhez közel főbérlő nélküli, 2 szobás
lakás májustól kiadó. Tel.: 20/381-6226.
* Egyetemista lányoknak, 2 fő részére albérlet kiadó. Tel.:
20/412-1987.
* Gödöllőn bútorozott családi ház (maximum 10 főig) azonnali
beköltözéssel kiadó. Tel.: 30/981-3757, 28/422-699.
* Szilasligeten kiadó családi ház, 2 szoba (70 nm) összkomfort, bútorozott, + garázs. Bérleti díj 65.000 Ft/hó + rezsi, 1
hónap kaució. Tel.: 20/227-4633.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház különbejáratú, tetőtéri 100
nm-es, 1 szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakás, csak
igényeseknek, hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Gödöllő Palotakerten 1 szobás lakás március 1-től kiadó.
Érd.: 28/512-745.
* 1 szoba összkomfortos, külön bejáratú házrész kiadó.
35.000 Ft + rezsi. Tel.: 412-846.
KIADÓ
* Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/945-5583.
* Üzlethelyiség, garázs kiadó egyéb tevékenység céljára is. Tel:
(20) 9455-583.
* Gödöllő központjában üzlethelyiség tárgyalások, üzleti
megbeszélések, tanfolyamok, stb…céljára 8-16 óráig olcsón
kiadó. Tel.: 418-584.
* Gödöllőn, a szökőkútnál 17 nm-es üzlethelyiség 2005. április
1-től kiadó. Tel.: 30/414-7483, 30/272-8158.
* A Szent János utca 25/A ház alatti garázs azonnal, hosszú
távra kiadó. Tel.: 416-809, délben és 17 órától.
* Patak téri garázssoron garázs kiadó. Tel.: 20/322-5423.
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es
helyiségek irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó
parkolási lehetőséggel bérbeadók. Tel.: 06/30-9717-337.
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő Kossuth L. u. 14. szám alatt
(jelenleg Pinokkió Játékbolt). Érd.: 30/346-5408 vagy a
helyszínen.
SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.:
30/280-4149.
* Vállaljuk házak, lakások átalakítását, felújítását (kőművesmunkák, gipszkartonszerelés, burkolás, víz- és villanyszerelés,
festés-mázolás), valamint homlokzati hőszigetelést dryvit
rendszerrel. Tel.: 06/20-230-5240.
* 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.
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk.
Bármit, bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás.
Tel: 418-203, vagy (30) 924-3216.
* 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.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és
mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap
csere, dugulás elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wctartály csere- és javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák
(előtetők, korlátok, kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet
gyártás). KÁROLYI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004.
* 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.: 20/9527-289, 28/594-040.
* 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.
* Bútorszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása,
szabása, elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17,
Szo.: 8-12. Kistarcsa, Szabadság út 8.
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* Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20)
3121-935.
* Széchenyi kártya hitelügyintézés! Biztos forrás tervei megvalósításához. A legnagyobb igényelhető összeg 10 millió Ft.
Érdeklődését várjuk az alábbi telefonszámon: 30/431-4694,
70/943-8027.
* Kis- és középvállalkozásoknak teljes körű könyvelését vállaljuk. Tel.: 421-355, 30/482-6744.
* GYÜMÖLCSFÁK, díszfák, bokrok METSZÉSÉTt, tél végi
lemosópermetezést, gyepszellőztetést vállalunk. Kószó János
Mezőgazdasági boltja. Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.:
28/514-466, 20/9337-629.
* Fair könyvelőiroda vállalja: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, cég alapítását, könyvelését, könyvvizsgálatát, adó- és
bérügyintézését. Kedvező árak. Tel.: 20/932-6177.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható műanyaghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100
Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/9426848, 28/414-230.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:
20/2038-718.
* Ács vállalkozó referenciával vállal tetőszerkezet építését,
fedését, meglévő tető felújítását, előtetők, teraszok faszerkezetes építését. A májusig lekötött munkákat a tavalyi áron
számoljuk. Tel.: 20/365-8779.
* GÖDÖLLŐI PÁL FUTÁR vállalja küldemények háztól házig
szállítását. Tel.: 30/9528-228. Infó: futar.hu-n.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése,
bélés - zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása.
Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411293.
* Csak kérdezem! Mielőtt vége a télikabátos időnek, nem most
kellene karcsúsodni és használni a bőrfeszesítést? Ugyanitt
magas mellékállású jövedelemkiegészítés! Várom hívását!
Wellnes szaktanácsadó. Tel.: 30/9738-734.
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* Szobafestést - mázolást, tapétázást vállalok. Tel.:
20/555-7984, 28/438-092.
* KISGÉP SZERVÍZ vállalja permetezőgépek, szivattyúk,
kapálógépek, fűnyírók, bozótírtók szezon előtti átvizsgálását, illetve javítását, Briggs, Tecumsem, MTD típusú
gépek garanciális javításait. Vállaljuk automata öntözőrendszer karbantartását és tavaszi beüzemelését. Kérjen árajánlatot. Kószó János Mezőgazdasági boltja. Gödöllő,
Szabadság út 28/B. Tel.: 28/514-466, 20/579-5729.
* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK! Precíz munka, korrekt
ár. Tel.: 30/340-7317.
ADÁS-VÉTEL
* Eladók: szamovár (5 ezer Ft), kvarclámpa (5 ezer Ft),
Sigma típusú asztali számológép (5 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, női Tico karóra (3 ezer Ft),
átmeneti, női barna, 3/4-es bőrkabát (15 ezer Ft), 164/44es női prémes télikabát 3/4-es (15 ezer Ft) és 5 literes
töltött gázpalack (3 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladók: Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft),
Trabant gépkocsi emelő (1 ezer Ft), belső ajtókba 8 x 9,5
cm-es Elzett zárak (1500 Ft), 7 x 16 cm-es zárak (1200 Ft),
2 db új, 4 x 17 cm-es görgős pattanózár (2 ezer Ft), ródli (3
ezer Ft), műanyag hócsuszka ( 1 ezer Ft), kézifűrész (500
Ft), használt asztali lámpák (500 Ft/db), egyégős fehér és
piros csillár (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309.
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Tel.: 30/292-3580
* Vezetékes gáztűzhely eladó. Tel.: 06/30-345-9838.
* Eladó kisipari szalagfűrész 600-as, i.ár: 90.000 Ft, abrikter, vastagsági gyaluval, lambériakéssel 300-as, i.ár:
65.000 Ft. Tel.: 28/404-565, 20/923-6826.
* Régi pianinó eladó. Ár: 100 ezer Ft. Tel.: 411-884, Bóta
(esténként).
* Faragásra alkalmas vastag tuja és tiszafa törzs eladó
Gödöllőn. Tel.: 20/940-9622 vagy 432-851.
* 2 db tv (japán Orion, 51 cm, 37 cm), 1 db 3m x 4m
szőnyeg eladó. Érd.: 30/567-9199.
* Eladó 1 db 1 m-es élhajlító, 1 db asztali körfűrész, 1 db
csősatu, 1 db hegesztő trafó 220-380 volt, 1 db parkettacsiszoló, köszörű, továbbá 2 db alulétra (széthúzható), 2 db
villanyszerelő létra, 1 db festőlétra, metszőollók, fúrók,
vízvezeték-szerelő szerszámok, különböző reszelők, fogók,
ugyanitt 4 db-ból álló szekrénysor. Érd.: 30/426-6170,
30/306-3301.
* Eladó! Új franciaágy, matracos, zöld színű plüss kárpittal
és ugyanolyan ágytakaróval. Érd.: 28/417-469.
* Eladó kisbálás szalma, tritikálé, őszi árpa, tavaszi árpa és
takarmány borsó. Tel.: 416-626.
* Tüzifa eladó Gödöllőn, aprítás és szállítás igény szerint.
Tel.: 20/940-9622 vagy 432-851.
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.
* 1989. 11. havi 1.3 Tourist Wartburg kombi vonóhoroggal
eladó. Vizsga: 2005. 11. 12-ig. I.ár: 134.000 Ft. Érdeklődni
lehet a 20/3168-168-as telefonszámon.
* 1985. 08. havi Lada 1500s, műszaki vizsga nélkül eladó.
I.ár: 66.000 Ft. Érdeklődni lehet a 20/3168-168-as telefonszámon.
* Magyar Farmer típusú utánfutó torziórugós, teljesen
felújított, friss műszaki vizsgával, nyitható leszerelhető fémdoboz tetővel sürgősen eladó. I.ár: 80.000 Ft. Tel.: 30/3674800.
* GÖDÖLLŐI ELÉRHETŐSÉG: www.dieseltuning.hu
* Eladó VW Golf 1100-as kitűnő állapotban. Év: 1980,
műszaki vizsga 2006. 10. hó. I.ár: 150.000 Ft. Tel.:
20/450-1373.
OKTATÁS
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok indulnak 2005. februárban. A képzési díj áfa
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mentes, 30%-a leírható az SZJA-ból. Beiratkozás folyamatosan az ILI Nyelviskolában. Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel:
511-366, OKÉVszám: 07-0354-02, Intézmény akkreditációsszám: 441.
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA --- ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK. EGYÉNI
ÉS CSOPORTOS ÓRÁK. ÓRADÍJAK MÁR NETTÓ 298 FORINTOS ÁRTÓL. FIX CSOPORTLÉTSZÁM. INGYENES
SZINTFELMÉRŐ,
RUGALMAS
IDŐBEOSZTÁS.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: H-CS: 10-16, P: 10-14. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. TEL: (28) 512-830 WWW.STUDIOONLINE.HU
* 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,
Szabadság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelőúszóoktatónál lehet a 20/582-8397-es telefonszámon.
* 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.
* Számítógép-kezelői ismeretek, internet használat
oktatása egyéni és kiscsoportos foglalkozás keretében.
Számítógépes adatfeldolgozás, általános iskolások korrepetálása, vizsgára való felkészítés. Időpont egyeztetés,
bejelentkezés: 70/248-2841 vagy 28/423-184.
* Egyetemista fiú matematika, fizika korrepetálást vállal
általános és középiskolások részére. Tel.: 06/20-314-6361.
* Egyéni angol órák. Tel.: 412-967.
TÁRSKERESÉS
* Nőtlen, leszázalékolt középkorú fiatalember (félénk,
nehezen barátkozó) élettársi kapcsolatra vár egy leszázalékolt, egyedülálló hölgyet egy életre. Várok rád! A 30/6451769 számra a bemutatkozást várom.
* 50 éves 170/77, özvegy nő párját keresi egy hozzáillő,
kedves úr személyében. Tel.: 70/590-9529.
* 70-es özvegyasszony barátnőmnek, aki becsületes, tiszta, házias, keresek Gödöllőn saját otthonnal rendelkező
élettársat 70 éves kortól. Tel.: 412-511.
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.
EGY B
* 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. Cím: Szeles
Imre, 2100 Gödöllő, Radnóti M. út 17. Tel.: 20/456-0481.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel: (20) 9455-583.
* Fiatal orvos pár életjáradék szerződést kötne egyedülálló, idős emberrel. Érd.: 30/931-8508, vagy Gödöllő, Pf.
179.
* 58 éves nő hasonló korú utazótársnőt keres. Jelentkezni
kizárólag szombatonként a következő telefonszámon lehet:
30/644-8295.
* Fiatal orvos pár életjáradék szerződést kötne egyedülálló, idős emberrel. Érd.: 20/931-8508, vagy Gödöllő, Pf.
179.
* AKCIÓ! HÓRA SZÓRHATÓ MŰTRÁGYÁK 5% engedménnyel
kaphatók febr. 17 és 23 között. Ammóniumnitrát, pétisó,
szuperfoszfát, összetett műtrágyák 10 kg-os kiszerelésben. Kószó János Mezőgazdasági boltja. Gödöllő, Szabadság
út 28/B. Tel.: 419-051.
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Gödöllői sportolók bálja a SZIE-n

Heti sport

Kitüntetések, díjazások

DIÁKOLIMPIA
Február 19.: teremlabdarúgás I-II. kcs. 10
óra, Érd
Február 20.: röplabda IV. kcs. (fiú-lány) 9
óra Hajós-iskola
Február 22.: kézilabda IV. kcs./lány 2. forduló 14 óra, Csömör
Február 22.: kosárlabda/rájátszás 13, 14, 15,
16 óra, Református Líceum

A Gödöllői Sport Közalapítvány és a GEAC
idén tizenharmadszor rendezte meg a
Gödöllői Sportolók Bálját. A hagyományos eseménynek ezúttal is a Szent István
Egyetem Alma Mater Étterme adott otthont. Az ünnepségen díjat vehettek át – a
2004-es eredmények alapján – az év legjobb sportolói és az év edzője. Idén újra
átadták a Gödöllő Sportjáért díjat, köszöntötték a 16 év alatti magyar bajnokokat és a jövő reménységeit.

érmet nyert. Tagja a junior válogatottnak. Edzõje
Subert László.
Az Év Sportolója kitüntetõ címet ebben az évben Nagy Krisztina vehette át az alapítvány elnökétõl. Nagy Krisztina az Architekton Gödöllõi
Röplabda Club játékosa. Meghatározó játéka hozzájárult, hogy a gödöllõi csapat évek óta a bajnokság 4-5. helyén végzett. A teremröplabda mellett
sikeresen szerepelt a strandröplabda hazai és nemzetközi versenyein. 2004-ben párjával – a gödöllõi
születésû és nevelésû – Pethõ Anitával elsõ helyezést ért el a strandröplabda magyar bajnokságon. A páros az
Európa-bajnokságon a kilencedik helyen végzett. Edzõje Hollóssy László.
Dr. Gémesi György polgármester két különdíjat adott át.
Elõször Pálfi Judit vívó, a
GEAC versenyzõje vehette át a
város különdíját, aki a 2004-es
athéni paralimpián csapatban
ezüstérmet szerzett. Ezután köszöntötte Sztarenszky Tibornét,
aki 70 évesen 5 óra 9 perc alatt
teljesítette a Plussz maratonit és
Erdélyi Zsófia, Bures Tamás és Nagy Krisztina
kategóriájában harmadik lett.
A kuratórium a tavalyi eredA hivatalos program dr. Gémesi György, Gödöllõ mények alapján az Év Edzõjének Subert Lászlót
város polgármesterének és dr. Molnár József, a választotta. Subert László a GEAC vívószakosztáSzent István Egyetem rektorának köszöntõjével lyának vezetõedzõje. Tanítványai az elmúlt évben
kezdõdött. Elõször a GEAC Aranykoszorús Jel- a junior vb-n egy arany- és egy ezüstérmet nyertek.
vényével kitüntetett sportolók vehették át az elis- A magyar bajnokságokról: felnõtt bronz-, junior
merést az egyetem rektorától. Az idei díjazottak: ezüst- és bronz-, kadet arany-, serdülõ arany- és
Balázs Kata (kézilabda), Bokor Gergõ (vívás), Dó- ezüst-, újonc arany- és gyermek ezüstéremmel térczi Gábor (labdarúgás), Kolesza Gergõ (atlétika), hettek haza. 2004-es eredményei alapján Pest meKormos Viktória és Ricz Attila (röplabda), Polgári gyében is az Év Edzõjének választották.
Balázs és Szil Szilárd (kosárlabda).
A sportkuratórium a javaslatokat áttanulmányozva úgy döntött, ebben az
évben a Gödöllõ Sportjáért
Díjat Benkõ Ákosnak ítéli oda.
Benkõ Ákos 1940-ben született Gödöllõn és azóta is itt él.
Elsõsorban édesapja, Benkõ
Tibor inspirálására a sportágak széles skálájával ismerkedett meg és versenyzett
ezekben gödöllõi színekben.
Bár országos sikereket nem
ért el, de kézi- és kosárlabdában, síelésben és háromtusában tiszteletre méltó eredményei voltak. Egyik alapítója,
edzõje és játékosa volt a gödöllõi kispályás kézilabdának,
Gémesi György és
amely az NB II-ig jutott és a
Benkő Ákos
mai napig egyik legnépszerûbb társasága volt a gödöllõi
Az Év Sportolója kategóriában megosztott har- alakulatoknak. Hosszabb kitérõk után – Galgahémadik díjat kapott Erdélyi Zsófia és Bures Tamás. víz, Hatvan, MTK – tért vissza Gödöllõre, miközErdélyi Zsófia a GEAC atlétája, 1500 és 3000 méteren ért el sikereket. Az ifjúsági országos bajnokságon arany- és ezüstérmes, az ifjúsági fedett pályás ob-n kétszeres bajnok. A Diákolimpián 1500
m-en aranyérmes, a Kismaratoni ob-n ezüstérmet
szerzett. Tagja az utánpótlás válogatottnak. Edzõje
Immár 5. alkalommal rendezték meg fiatal víGadanecz György. Bures Tamás a Gödöllõi Taekvótehetségeink számára a Suzuki Benkõ-kupa
won-do SE versenyzõje. Az ifjúsági Európa-bajversenyét a Szent István Egyetem sportcsarnokságon aranyérmes, az ifjúsági világbajnoksánokában. Mivel ez korosztályos ranglista
gon ezüstérmes, az ifjúsági Európa-kupán szintén
pontszerzõ verseny, nagyon fontos szerepet
elsõ helyezést ért el. Edzõje Czeba Mihály.
kap vívóink elõmenetelében. A GEAC-osok
most sem vallottak szégyent, igen szép eredmények születtek, és igen sok érem talált gödöllõi „gazdára“ a szombati nap folyamán.
Elsõként az újonc férfi tõrözõk léptek pástra, akik már az elõzõ, zalaegerszegi serdülõ
versenyen is bizonyítottak, mely szintén ranglista pontszerzõ mérkõzés volt. Itt a nyolc helyezettbõl négy GEAC-os került ki éremmel a
nyakában: az ezüstöt Steiner Dániel, a bronzot
Zorkóczy Zoltán hozhatta el, a 6. helyezett
Galambos Gábor, a 7. Kovács Márk lett. Ezt a
bravúrt most is megismételték a GEAC-osok,
Benkó Réka és Gáll Csaba
mivel a nyolc döntõsbõl szintén négy helyet
küzdöttek ki maguknak. A sors szeszélye folytán Zalaegerszegen és a Suzuki-kupa alkalmáA kuratórium a második díjat Gémesi Csanádból is egymás ellen vívott a két klubtárs, Steinak ítélte oda. Gémesi Csanád a GEAC-Architekner és Zorkóczy, ahol a rutinosabb és már obton vívója. A junior világbajnokságon csapatban
gyõztesként is számon tartott Steiner Dániel
aranyérmes, a junior Európa-bajnokságon egyéninyert, bejutván ezzel a 4-es döntõbe.
ben 9. csapatban 4. helyen végzett, a junior világUgyanígy járt a másik két GEAC-os tõrözõ,
kupán és a magyar bajnokságon egyaránt bronz-

Vívás

Suzuki-kupa
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Sztarenszky Tiborné

ben tanítványai olimpián, világbajnokságokon,
magyar bajnokságokon értékes helyezéseket értek
el. 11 éve vezeti az egyetemi atlétikai klubot. A
GEAC elnökeként és sportlétesítmény-vezetõként
sokat tett azért, hogy az egyetemi és városi sport
harmonikusan, egymást támogatva eredményesen
mûködjön. Éveken át segítette tapasztalatával a
sportbizottság mûködését. Irányításával megújult a
GEAC atlétikai szakosztálya és az ország egyik
legjobb utánpótlásmûhelyei közé nõtte ki magát.
Benkõ Ákos a pedagógiai- és sportszakmai kitüntetések sorát kapta meg, életmûvét 2004-ben a
mesteredzõi cím adományozásával ismerték el.
Elismerésben részesültek a 16 év alatti versenyzõk közül az egyéniben és csapatban bajnokságot
nyert fiatalok. Egyéni országos bajnokok: Benkó
Réka, Gáll Csaba, Gémesi Bence, Steiner Dániel
(vívás, GEAC), Csernyánszki Kitti (ritmikus gimnasztika, VUELTA SE), Szabó Ádám (Gödöllõi
Taekwon-do SE), Czindrity Attila, Deák-Nagy
Marcell, Gajdácsi András, Jilly Krisztina, Szekeres
Tamás, Székely Nóra (atlétika, GEAC). Csapatban
bajnokságot nyert atléták: Csikós Gergõ, Dékány
Jenõ, Földi Alexandra, Horváth Bálint, Kovács
Gábor, Kõrösi Bálint, Papp Gergõ, Sillye Máté,
Somogyi Nándor, Tóth Viola (GEAC).
A legfiatalabb tehetséges versenyzõknek dr.

Tóth Viola

Kovács Márk és Liszkai Márton, akik szintén
a sorsolás áldozataként, kénytelenek voltak
egymással vívni. Ezt az asszót Kovács Márk
nyerte meg, de az MTK-s Gátaival szemben
nem tudtak felülkerekedni fiaink, így a vége-

redmény a következõképpen alakult: 2. Steiner Dániel, 3. Kovács Márk, 6. Liszkai Márton,
8. Zorkóczy Zoltán.
Az újoncok döntõi alatt a gyermek leány
tõrverseny is elindult, ahol szintén gödöllõi
ezüst született: a tehetséges Rimán Dorottya,
aki a zalaegerszegi serdülõ mérkõzésen az 5.

NÁDAS-KUPA
Február 19.: SZIE-csarnok
8 óra: Denevér–Komplexus
8.45: Kevert P.–Kerepes
9.30: Szeméremajax–Ferro fék
10.15: Mc Donalds–Munkácsy
11 óra: Footbólió–TURUL
11.45: Aréna–Amatõr
12.30: BEAM–Albérlet
13.15: Traffic–Szada
14 óra: Papp M.–Viktória
14.45: Círió–Jobb FC
15.30: Blue Star–MILANY
16.15: Dinamic–BF.VILL.
17 óra: Kórház–CCCP
17.45: Rubau–Champion
18.30: Unicum–Runtime
19.15.: Móres–Iklad
Február 20.: SZIE-csarnok
8 óra: Komplexus–Flamengó
8.45: Kevert P.–Mc Donalds
9.30: Munkácsy–Kerepes
10.15: Barcelona–Detonator
11 óra: Vitech–Szilas
11.45: Amatõr–Footbólió
12.30: TURUL–Aréna
13.15: Szada–Viktória
14 óra: Papp M.–Traffic
14.45: Szeméremajax–H.T.C.
15.30: Albérlet–Ziccer

Gémesi György adott át díjat. A Jövõ reménységei: Ángyán Tamás (Gödöllõi Sakkbarátok Egyesülete), Benkó Enikõ (vívás, GEAC), Érsek Szilvia
(röplabda, AGRC), Gerstenbrand Alexandra (Gödöllõi Taekwon-do SE), Haragos Henrietta (ritmikus gimnasztika, VUELTA SE), Kalmár Tímea
(atlétika, GEAC), Madarassy Kristóf (labdarúgás
Pelikán FC), Sallai Daniella (kézilabda, GKC),
Somogyi András (labdarúgás, Gödöllõi Góliát
DSE), Sztanó Péter (Margita Turisztikai SE).
A díjátadó ünnepségen fellépett Ambrus Viktória (ének) és Rehorovszky Gábor (szintetizátor).
Nagy sikert aratott a gödöllõi Jumpers Táncegyüttes akrobatikus rock and roll-bemutatója. A szervezõk külön köszönik Gödöllõ város önkormányzatának, a Kalória Kht-nak, a Tapsi Sportboltnak
és a Dimensio Könyvesboltnak a bálhoz nyújtott
segítségét.
-esztíFotók: Balázs Gusztáv

helyen végzett, itt nagyon szép vívással a 2.
helyet szerezte meg. Klubtársa, Varga Zsuzsanna pedig 7. lett. A fiatal tõrözõk edzõje
Fekete Gábor.
Ahogy a tõrözõknél, a gyermek fiú és leány
kard versenyén is több mint 40
induló között dõlt el az érmek
sorsa. A fiúknál Valkai Ferenc a
3., Seregi András az 5. helyen
végzett. A két gödöllõi fiú végig
jól szerepelt, a körmérkõzések
során sok gyõzelmet arattak, sajnos pesti ellenfeleik ezen a napon
mégis jobbnak bizonyultak náluk. A gyermek leány kardban
több szeptemberben induló, szinte még kezdõ versenyzõ vett
részt, akikkel szintén nagyon elégedettek voltak edzõik: Kurucz
Balázs és Subert László. Az ebben az idõben kezdett Puskás
Mária 5. lett, míg a '93-as
születésû De Luca Giulia a 4.
helyet szerezte meg a GEAC színeiben. A Suzuki-kupa így idén is bizonyította, hogy minden fegyvernemben tehetséges
utánpótlást nevelnek a gödöllõi vívószakosztály lelkes edzõi.
Z. Kárpáti Zsófia
Fotó: a szerző
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Kis Benedek: Téi hegyoldal
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Beküldési határidõ: február 24.
A 4. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Serceg a zsír, sül a fánk. Fényessárga serpenyõbõl ragyog ránk. Illatozik, nõ, dagad, az
orrunkat csiklandozó jó falat“
A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutalványát nyerte: Kollátné M. Mária, Béri B.

MÉTER

Ádám u. 9., Bobos Józsefné, Batthyány u. 136.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Cseri Andrea, Kazinczy krt. 28., Szabó
Gyuláné, Dózsa Gy. u. 5-7.
A Városi Filmszínház kedvezményekre jogosító Klubkártyáját nyerték: Kiss Zsuzsanna,
Blaháné u. 59., Nagy Ottó, Körösfõi u. 24.

Terítéken a városi költségvetés

Képviselő-testületi előzetes
Lapzártánk után tartotta februári
ülését Gödöllő város önkormányzatának képviselő-testülete. A városatyák és -anyák várhatóan csütörtökön döntöttek az idei esztendő költségvetéséről.
A napirendi pontok között szerepelt a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ Kht., a Kalória
Kht., a VÜSZI Kht. és a Gödöllõi Távhõ Kft.
üzleti terve, valamint több, a szociális szférát érintõ döntés meghozatala. Tájékoztatókat és beszámolókat hallgatott meg a képviselõ-testület több témában is, így a gödöllõi
sportrepülõtér átvételérõl, a 2004-ben végzett útépítési és útfelújítási munkákról, valamint a folyamatban lévõ szabályozási ter-

vekrõl, és az üzleti céllal hasznosítható mezõgazdasági ingatlanokról. Arról is dönteniük kellett a képviselõknek, utazhatnak-e a
Gödöllõi Városi Múzeum gyûjteményének
egyes darabjai az osztrák fõvárosba a Collegium Hungaricum „A magyar szecesszió a
gödöllõi mûvészteleprõl“ címet viselõ kiállítására.
A képviselõ-testület tagjai ezen az ülésen
ismerkedhettek meg azzal a javaslattal is,
amelyet a Magyar Vöröskereszt tett, hogy a
jövõben hol, hogyan és milyen módon gondozná a városunkban élõ hajléktalanokat,
akiknek eddig a Szárítópusztán kialakított
hajléktalanszálló nyújtott menedéket.
B.J.

