
Az elmúlt hétvégén a gödöllői Szent
István Egyetem Alma Mater éttermé-
ben rendezték meg az idei Lovasbált,
amely sorrendben immár az ötödik
volt. Az ünnepélyes eseményen Rem-
sey Andrást és Szabó Károlyt a Gödöl-
lői Lovas Sport és Hagyományőrző
Egyesület tiszteletbeli tagjává válasz-
tották.

Arendezvényt dr. Bucsy László elnök köszöntõ
szavai nyitották meg. Ezt követõen Szabó Ká-
roly két csodálatos népdalt adott elõ; egy mezõ-
ségi és egy csángó dallam csendült fel ütõgor-
donon, illetve tárogatón. Az ezt követõ vacsora
szünetében „csapták“ ünnepélyesen lovassá
Remsey Andrást és Szabó Károlyt.

A pompás vacsora alatt és után zene, majd
tánc és tombola is szórakoztatta a közönséget,
amelyben estélyi ruhás, illetve humoros jelme-
zekbe öltözött hölgyek és urak, lányok és fiúk
is helyet foglaltak. Aszervezõk számára is nagy
örömöt jelentett, hogy nem szakadt meg az el-
múlt években megindult folyamat: egyre töb-
ben bújtak jelmezbe. (t.)
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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Beszélgetés Szabó Károllyal (2. oldal)
„Igyekszem fejleszteni a tudásomat, és

minél több hangszeren megtanulni játszani,
és ezt a tudást átadni. Átadni azt is, hogy mit
is jelenet az, hogy népzene. Sokan legyinte-
nek, hogy ez csak paraszt zene. Ez nem igaz.
Régen, ez a muzsika szólt az urak asztalánál,
de még Mátyás király udvarában is. Csak ké-
sõbb vált el az uralkodó rétegtõl, amikor
azok elkezdtek a külföldi divatnak hódolni.
Szeretném mindjobban élõvé tenni a népze-
netanítást. Szeretném minél jobban megis-
merni és megismertetni a fiatalokkal azt a
környezetet, ahol ez a zene valaha megszó-
lalt. Nem az a célom, hogy zenészeket ké-
pezzek, hanem az, hogy megtanítsam az em-
bereket, hogyan éljenek tovább a zenével,
amely nyelvünk egyik legfontosabb kifejezõ
eszköze.“

Új programok a Vöröskeresztnél (7. oldal)
„A mai életvitelre sajnos nem igazán jel-

lemzõ, hogy az emberek szívesen vennének
részt karitatív munkában, és nagyon sok elu-
tasításban van részünk. Szomorúan tapasz-
taljuk, hogy azok az emberek, akik megen-
gedhetnék maguknak, hogy jótékony célra
fordítsák energiájuk, vagy pénzük egy részét,
zaklatásnak veszik az ilyen jellegû megke-
reséseket. Azok viszont, akik már voltak baj-
ban – akár életveszélyben, vagy problémás
élethelyzetben – mindig segítenek, ha a lehe-
tõségük megengedi.“

Február 3-án a II. számú rendelõintézet-
ben tartotta soron következõ képviselõi
beszámolóját dr. Gémesi György polgár-
mester, a Magyar Demokrata Fórum alel-
nöke, körzetünk országgyûlési képviselõ-
je.

Az igen nagy számú hallgatóság tájé-
koztatást kapott a gödöllõi önkormányzat
munkájáról és annak helyzetérõl, vala-
mint az idei költségvetési koncepcióról.
Gémesi György a lakosság érdeklõdésére
többek között elmondta, hogy városunk
belterületein az idei esztendõ végére befe-
jezõdik a csatornázás és folytatódik az út-
hálózat fejlesztése, korszerûsítése.

A jó hangulatú találkozón szó esett az Eu-
rópa Parlament-i választásokról is. A Ma-
gyar Demokrata Fórum önállóan indul, de
választási szövetséget kötött az FKgP-vel, az
MDNP-vel és a Vállalkozók Pártjával. A Fó-
rum esélyei így egyértelmûen jónak mutat-
koznak, ezt támasztják alá a legfrissebb köz-
vélemény-kutatások adatai is.

A cél egyértelmûen nem más, mint a
jobboldali szavazóbázis kiszélesítése, s
így a 2006-os országgyûlési választás si-
kerének megalapozása.

K.Á.

Országgyűlési képviselői beszámoló

Jó hangulatban az EU felé
A Mater Salvatoris Lelki-

gyakorlatos Ház lelkigyakor-
latai

Február 13-15. (péntek estétõl vasárnap
délutánig): „Szövetséget kötök veled és

házad népével“. Férfiak lelki gyakorlata –
vezeti Gáspár István atya

Február 16-19. (hétfõ estétõl csütörtök
estig): „Újuljatok meg lélekben!“. Papok

Szentlélek-szemináriuma – vezeti:
Kelemenes Gábor atya

Jelentkezés a Mater Salvatoris Lelki-
gyakorlatos Házban, 2100 Gödöllõ,
Máriabesnyõ, Kapucinusok tere 3.

Tel.: 420-176

Új tagok: Remsey András és Szabó Károly

V. Lovasbál

Bucsy László elnök
megnyitja a bált
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Összetalálkozott a városi hulla-
déklerakó-telep bővítésének igé-
nye egy térségi hulladékgazdál-
kodási beruházás lehetőségével.
Az utóbbihoz a pénzt sikerült meg-
szerezni, az előbbihez a terület
van meg. Hónapokig tartó előké-
szítő megbeszélések után Gémesi
György polgármester pénteken be-
jelentette, hogy Gödöllő önkor-
mányzata támogatja a környe-
zetvédelmi tárca javaslatát, amely
szerint az észak-pest megyei regi-
onális hulladékgazdálkodási beru-
házás a meglévő tárolók bővítésé-
vel valósuljon meg. A részletekről
tárgyalások kezdődnek a miniszté-
riummal és a többi érdekelt tele-
pülés vezetőivel.

Megalapozatlan pályázat 

A történet 2000-ben gyökerezik, amikor
észak-pest megyei települések társulást
hoztak létre azzal a céllal, hogy európai
uniós támogatást szerezve korszerû regi-
onális hulladékgazdálkodási rendszert
alakítsanak ki. Az új hulladékgazdálko-
dási törvény ugyanis csakhamar minden
településen véget vet a szemét környezet-
szennyezõ elhelyezésének gyakorlatával.
A társulás által Brüsszelbe benyújtott pá-
lyázat egy 60-80 kilométer átmérõjû, a
Dunántúlra is átnyúló térség, csaknem 100
település hulladékának elhelyezésére ke-
resett forrást. Az unió megadta a 3 milli-
árd forint támogatást, amit a magyar állam
ugyanekkora összeggel egészít ki, a tele-
pülések pedig 10 százalék önrészt vállal-
nak – ha megvalósul a program.  

A bonyodalmak az ISPA-támogatás el-
nyerése után jelentkeztek. A társulás a pá-
lyázat beadása elõtt nem szerezte be a
szükséges engedélyeket, és azt a helyet
sem jelölte ki, ahol megépülhet egy nagy
befogadóképességû lerakó. Az egész or-
szág közvéleménye elõtt nyilvánvalóvá
vált a pályázat megalapozatlansága, ami-
kor tavaly decemberben Valkón és Verse-
gen a karácsonyi bevásárlás helyett arról
kellett szavazniuk az ott élõknek, hogy
épüljön-e a területükön szeméttelep. Val-
kó igent mondott, de ez a település nem is
volt tagja a társulásnak, ráadásul a kisze-
melt területre nem készült környezetvé-
delmi hatástanulmány; így azt sem lehet
tudni, alkalmas-e lerakó építésére.

Van másik 

Gödöllõ az elmúlt években más pályán
haladt. A város ökörtelek-völgyi lerakó-
telepe 16 éve mûködik. Az önkormányzat
1998-ban saját erõbõl, egy fillér állami tá-
mogatás nélkül új, szigetelt medencét
építtetett. Az akkor jóváhagyott tervek
szerint egymillió köbméter hulladékot le-
het lerakni a várostól 5-6 kilométerre lévõ
területen. A lehetséges öt medencébõl az
elsõ ütemben az elsõ épült meg, amely
napjainkra betelt. Tavaly több alkalommal
tárgyalt arról a képviselõ-testület, hogy
vagy új medencét épít a város, vagy pedig
távolabbra kell hordani a gödöllõi hulla-
dékot. 

Közben a 2002-ben elkezdõdött népsza-
vazások sora is véget ért a megyében. A
többségében sikertelen voksolások köz-

vetve mégis eredményt hoztak. A környe-
zetvédelmi minisztérium tisztségviselõi –
a tiltakozó zöldmozgalmak érveit is meg-
hallgatva – jelezték Brüsszelnek, hogy
más megoldás is elképzelhetõ, mint egyet-
len nagy lerakó építése. Elfogadható több,
meglévõ, mûködõ lerakó bevonása. Jelen-
leg ezt a megoldást szorgalmazza a mi-
nisztérium, amely rátalált Gödöllõre és
Nógrádmarcalra, s felkérte a településeket
az együttmûködésre. A minisztérium irá-
nyításával és szakmai összefogással új
koncepció született, amely térségünket két
részre osztja, tájékoztatott Fábián Zsolt, a
képviselõ-testület gazdasági bizottságá-
nak elnöke. A gödöllõi és a nógrádmarcali
telepen raknák le a rendszerhez tartozó
több településen megépítendõ válogató és
komposztáló szigetek, üzemek közremû-
ködésével csökkentett mennyiségû hulla-
dékot, míg a Duna túlsó partján lévõ tele-
pülések az ottani lerakókat használnák.  

Egymilliárddal kevesebb

A mûködõ lerakók bevonásának az a
legnagyobb elõnye, hogy földtanilag fel-
tárt területen találhatók, hasznosításuk
módját a helyi társadalom és a területren-
dezési tervek is elfogadták, válaszolta ér-
deklõdésünkre Donáth Béla, a környezet-
védelmi minisztérium fejlesztési igazga-
tója. Ezzel szemben a zöldmezõs beruhá-
zásoknak az a veszélye, hogy ha a lakos-
ság el is fogadta, kiderülhet, a kiszemelt
terület alkalmatlan a létesítésre. Ha a gö-
döllõi és a nógrádmarcali lerakók bõvíté-
sével valósul meg a program, akkor az
elõzetes számítások szerint egymilliárd
forint megtakarítható. 

A Kerepes és Gödöllõ határában mû-
ködõ ökörtelek-völgyi lerakó – akárcsak a
nógrádmarcali – rendelkezik a szükséges
engedélyekkel. Vizsgálatok bizonyítják,
hogy a terület földtanilag is alkalmas a le-
rakásra, ami természetesen továbbra is
csak szigetelt medencékben képzelhetõ el.
Bokor Árpád, a telepet üzemeltetõ VÜSZI
Kht. igazgatója érdeklõdésünkre elmond-
ta, hogy számos fejlesztést hajtottak végre
az elmúlt években. Korszerû beléptetõ
rendszert vezettek be és hídmérleget is al-
kalmaznak a beszállítás ellenõrzéséhez. A

korábban jóváhagyott bõvítési terveket az
idõközben megváltozott jogszabályok mi-
att azonban fel kell frissíteni. A képviselõ-
testület a múlt év végén elindította a kom-
posztáló telep beruházását. A szerves hul-
ladékok kivonásával egyharmadával csök-
kenthetõ a lerakásra kerülõ szemét meny-
nyisége. A fém-, üveg- és mûanyaghulla-
dékok kiválogatásával ez az arány tovább
javítható. Érdemes azt is megemlíteni,
hogy Gödöllõ már tíz évvel ezelõtt meg-
próbálkozott a hulladékok válogatott
gyûjtésével, de akkor még nem volt ipari
igény az újrahasznosítható anyagokra. Pa-
pírhulladékból azonban mégis sikerül
évente 30 tonnát megmenteni.

A döntés a térség önkormányzatainak a
kezében van. A lehetõség is, a felelõsség
is nagy. Beláthatatlan következményekkel
jár, ha elúszik az Európai Unió-s támoga-
tás. A jogszabályok szerint a környezetet
veszélyeztetõ le-
rakótelepeket be
kell zárni. Kor-
szerû lerakók épí-
tésére azonban
nem lesz pénzük
az önkormányza-
toknak Bár a ré-
gióban több üzleti
alapon mûködõ
hu l l adék le rakó
vállalkozás is kí-
nálja szolgáltatá-
sait, ha például
Gödöllõ ezekre
szorul, akkor a
mai számítások
szerint duplájára
nõhet a lakossági
szemétszállítás és lerakás díja. 

Kellemes környezetet!  

Csuja László ökológus, a Másik Oldal
Ökoszociális Mozgalom tagja rendszere-
sen tiltakozott, amikor egy-egy település
lakosságát az urnákhoz hívták. 

Várostervezõk, jogászok, településfej-
lesztõk és még számos más szakma kép-
viselõi tartoznak a mozgalmukhoz, tájé-
koztatott a Gödöllõn élõ szakember. Az az
álláspontjuk, hogy új, zöldmezõs beruhá-

zásként megvalósuló lerakók helyett azo-
kat a mûködõket kell fejleszteni, amelyek
megfelelnek a környezetvédelmi elõírá-
soknak. Ezek közé tartozik a Gödöllõn,
Csömörön, Nógrádmarcalon, Salgótarján-
ban, Esztergomban, Galgamácsán és Job-
bágyiban üzemelõ telepek. A felsorolt lé-
tesítményekben rendelkezésre áll a mû-
szaki szakértelem, a szellemi kapacitás, a
szakemberek jogkövetõ magatartást tanú-
sítanak. Óriási pazarlás lenne egyetlen te-
lepülésre, egyetlen lerakótelepre elkölteni
6,6 milliárd forintot, s veszni hagyni a bõ-
víthetõ területeket, mint például a gödöl-
lõit. Ezért támogatják, hogy az ISPA-
pénzt a meglévõ lerakók bõvítésével hasz-
nálja fel a térség.   

Csuja László arra is rámutatott, hogy be
kell vezetni a hulladék szelektív gyûjtését.
Turán, Vácszentlászlón, Zsámbokon és
Galgahévízen ez már gyakorlat. Meggyõ-
zõdése, hogy a lakótelepeken is kimennek
a divatból a szemétledobók. Ha belené-
zünk a kukánkba, észrevesszük, hogy amit
kidobtunk, annak a nyolcvan százaléka
újrahasznosítható nyersanyag – de csak
akkor, ha nem a szeméttelepre kerül, ha-
nem kiválogatjuk és értékesítjük. A higi-
énikus, kellemes környezetért az emberek
áldozatot is hajlandók vállalni, tette hoz-
zá.

Megegyezés szükséges 

Most mi a teendõ? Donáth Béla el-
mondta, hogy az önkormányzati társulás-
nak két héten belül választania kell Gö-
döllõ és Valkó között. Az ökörtelek-völgyi
lerakó jövõbeli mûködésének feltételeirõl
meg kell állapodnia a gödöllõi és a kere-
pesi önkormányzatnak. A támogatást
nyújtó Európai Unió számára azt is bizo-
nyítani kell, hogy társadalmi megegyezés-
sel valósul meg ez a környezetvédelmi
program.  

A fejlesztési igazgató megemlítette,
hogy a legújabb valkói elképezés szerint
az oda tervezett lerakótelepet délrõl, Dány
felõl, egy üzemi úton közelítenék meg az
északról érkezõ szemétszállító autók.
Nyilvánvalóan azt is meg kell vizsgálni,

mit szólnak ehhez az érintett települések
és az üzemi út tulajdonosa. Idetartozó lé-
nyeges körülmény, hogy egy alkotmány-
bírósági állásfoglalás szerint a zöldszer-
vezetek bármilyen környezetvédelmi en-
gedélyezési eljárásban fellebbezéssel él-
hetnek. 

A valkóival szemben a gödöllõi lerakót
a környezõ települések zavarása nélkül is
meg lehet majd közelíteni a 2007-ig
várhatóan megépülõ, a várost elkerülõ
körgyûrûszakaszról.

pk

A felkérés a környezetvédelmi minisztériumtól érkezett

Térségi szerepet tölthet be a gödöllői lerakó

Ökörtelek-völgy, 1998
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Kérjük, támogassák lapunkat, hogy minden héten eljuttathassuk
Önökhöz a legfontosabb híreket!

Támogatói telefonszámunk: 81/400-040
A hívás díja 99 Ft + 25 % áfa + kapcsolási díj.

Támogatásukat köszönjük: a Gödöllői Szolgálat munkatársai

Kedves
Olvasóink!

Zenél, tanít, kerékpározik, fotózik, ka-
ratézik, és táncházat szervez Szabó Ká-
roly, aki egy napba, legalább kettőre
elegendő programot zsúfol bele. Nem
csak tanítani, nevelni szeretne. Nevelni
a zene segítségével, amely hitvallása
szerint utat mutathat a jövő nemzedé-
kének. Az ő kezében szólal meg nem-
zeti ünnepeinken a tárogató.

– Melyik a fontosabb az ön számára a sport,
vagy a zene?

– Nehéz erre így válaszolni, nálam a kettõ tö-
kéletesen kiegészíti egymást.

– Melyikkel kezdett el elõbb foglakozni?
– Zenében nõttem fel. Édesanyám zongorá-

zott, édesapám gitározott, és a hatvanas-hetve-
nes években „bandákban“ játszott. Õ a mai na-
pig sem hagyta abba a zenélést. Ezek után ter-

mészetes volt,
hogy 73-ban
engem is be-
írattak zeneis-
kolába. Há-

rom évig tanultam furulyázni és fuvolázni,
majd trombitáltam, és nyolcadikban, amikor a
lázadó kamaszkorom elkezdõdött, abbahagy-
tam.

– Akinek ennyire a vérében van a muzsiká-
lás, hogy tudta ezt megtenni, és mihez kezdett
ezután?

– Akamaszkor egy nehéz idõszak volt az éle-
temben, emiatt tértem le az ösvényrõl, amelyen
elindultam, de ennek köszönhetem, hogy elvé-
geztem a gépészeti szakközépiskolát és a kato-
naságig ezen a területen dolgoztam. Miután le-
szereltem, ismét elkezdtem a tanulmányaimat
fuvola szakon, amit két év után már Bécsben
folytattam. Az anyagi lehetõségeim igen szûkö-
sek voltak, és emiatt haza kellett jönnöm, mégis
egy fontos állomása volt az életemnek, ugyanis
itt jöttem rá, hogy mit jelent magyarnak lenni.

– Ekkor kezdõdött az új élete?
– Igen. Hazajöttem, és elhatároztam, hogy

zenepedagógus leszek. Ekkor Elek Tihamér ta-
nítványa voltam. Õ már, sajnos, nincs közöt-
tünk, de nagy szeretettel emlékszem rá, nagyon
sokat köszönhetek neki. Életem nagy fordulata
is ekkor következett be. Elmentem egy népze-
nei táborba. Akkor ez a világ tõlem nagyon tá-
vol állt. Itt ismerkedtem meg a dudával, a népi
énekekkel, táncokkal, és nyílt meg elõttem egy
kapu, amelynek a kilincsét Pál Pista bácsi keze
nyomta le. Õ az utolsó igazi dudás pásztor. A
dudáját, a dalokat az édesapjától örökölte, az
meg az õ apjától és így tovább. Õsi pásztorcsa-
lád az övé, akik régen táltosok voltak. Sosem
fogom elfelejteni, ahogyan azt mondta: „Ne
nézzenek le, ezek a dalok az életemrõl szól-
nak.“ Amikor énekelt, többen elsírtuk magun-
kat… Ettõl kezdve nem is érdekelt más, mint a

magyar népzene. Ez tizenkét éve volt. Hat éve
rendszeresen tanítok ebben a táborban.

– Itt ismerte meg a tárogatót is?
– Nem. Ezzel a csodálatos hangszerrel csak

három éve találkoztam. A Zeneiskolában volt
egy rossz, régi hangszer, azt próbáltam meg
megszólaltatni. Azóta több gödöllõi és fõvárosi
rendezvényen léptem fel tárogatóval. Sokan,
fõleg az idõsebbek, megkönnyezik.

– Egyre több a hangszer, amelyet megszólal-
tat. Ezek közül melyeket tanítja?

– Jelenleg éneket, citerát, furulyát és kobozt
tanítok. Igyekszem fejleszteni a tudásomat, és
minél több hangszeren megtanulni játszani, és
ezt a tudást átadni. Átadni azt is, hogy mit is je-
lenet az, hogy népzene. Sokan legyintenek: ez
csak parasztzene. Ez nem igaz. Régen, ez a
muzsika szólt az urak asztalánál, de még Má-
tyás király udvarában is. Csak késõbb vált el az
uralkodó rétegtõl, amikor azok elkezdtek a kül-
földi divatnak hódolni. Szeretném mindjobban
élõvé tenni a népzenetanítást. Szeretném minél
jobban megismerni és megismertetni a fiatalok-
kal azt a környezetet, ahol ez a zene valaha
megszólalt. Nem az a célom, hogy zenészeket
képezzek, hanem az, hogy megtanítsam az em-
bereket, hogyan éljenek tovább a zenével,
amely magyarságunk egyik legfontosabb kife-
jezõ eszköze.

– A mai fiatalok között mekkora az érdeklõ-
dés a népzene iránt?

– Szerencsére van utánpótlás. Igaz, tapaszta-
latom szerint, elõször zongorázni, vagy gitároz-
ni íratják be a szülõk a gyermekeket, de azután
sokakat megérint ez a muzsika, és a népzene fe-
lé fordulnak. Ebben nagy szerepet játszanak a
különbözõ táborok, táncházak Ezért is szeret-
nénk, hogy Gödöllõn is legyen végre ilyen lehe-
tõségük a fiataloknak. Van egy zenekarunk, az
Esztena, amellyel szívesen megrendeznénk
ezeket, ha kapnánk rá lehetõséget. Más kör-
nyezõ településeken, de a fõvárosban is régóta

vezetünk táncházat, ahová rendszeresen jár 50-
60 gödöllõi fiatal. Ha helyben lennénk, többen
is jönnének. Emellett szeretnénk egy népdal-
kört is életre hívni, mivel az éneklésnek óriási a
megtartó ereje. Ezek mind olyan lehetõségek,
amelyek visszavezethetik a fiatalokat arra az út-
ra, ami nem a plázák és a Big Brotherek világa.

– Már ez is több embernek való tevékenység.
Hogy jut mindemellett ideje sportra?

– Ez is nagyon fontos része az életemnek.
Kerékpározom és karatézom. Tagja vagyok a
gödöllõi Bike Zone egyesületnek, amellyel sok
versenyen részt veszek. A múltévben az egyik
maratoni versenyen korosztályomban nyolca-
dik lettem. Az a vágyam, hogy egész Magyar-
országot bejárjam kerékpárral. Ahol megfordu-
lok, ott lefényképezem a település névtábláját.

– Eddig mely területeket sikerült bejárnia két
keréken?

– A Mecseket, Pécset és környékét, Mohács,
Bóly, Sárbogárd térségét már bejártam. Körbe-
kerékpároztam a Balatont, de rengeteget kere-
keztem a Bakonyban és az Északi Középhegy-
ségben is. Gödöllõt és környékét úgy ismerem,
mint a tenyeremet. Ami eddig kimaradt, az a
Fertõ tó és az Alföldnek egy jó része.

– Mi a helyzet a sporttal?
– A karate egy más terület. Tagja vagyok a

gödöllõi Fujinaga Karate-Do SE-nek, de itt
nem a verseny az érdekes számunkra, inkább
önmagunk fejlesztése, a technikák minél pon-
tosabb elsajátítása, a meditáció, önmagunk
megismerése.

– Ezek szerint egy karatebajnokságon való-
színûleg nem vesz részt. A zenei eseményekben
viszont bõvelkedik Gödöllõ. Legközelebb hol
hallgathatja a muzsikáját a gödöllõi közönség?

– A Zeneiskola farsangján, február 14-én. Itt
nem csak zenélünk, hanem egy színi elõadást is
megtekinthetnek az érdeklõdõk.

B.J.

Beszélgetés Szabó Károly művésszel

Hitvallása a népzene

Városunkban nyitotta meg
50. fiókját a Raiffeisen Bank
Rt. A hazai pénzügyi piacon
immár 17 éve jelenlévõ Raif-
feisen-csoport eredetileg a
nagyvállalatokat és az önkor-
mányzatokat célozta meg, az
elmúlt öt évben azonban a la-
kosság számára is nyitottá
váltak szolgáltatásaik.

Gémesi György polgár-
mester és Felcsuti Péter ve-
zérigazgató közösen vágták
át a szalagot az ünnepélyes
átadáson. Az új bankfiók leg-
nagyobb ügyfele Gödöllõ ön-
kormányzata lesz, mivel
1996-ban a Raiffeisen Bank Rt. nyerte el
a számlavezetés jogát. Azóta részt vállal-
nak valamennyi külsõ forrást igénylõ gö-
döllõi fejlesztésben, és bekapcsolódtak
városunk kulturális életének támogatásá-
ba is, valamint fõszponzorai a kétévente
megrendezett Magyar Polgármesterek Vi-
lágtalálkozójának.

Felcsuti Péter elmondta: Továbbra is
nagy hangsúlyt helyeznek a nagyvállala-
tokra és az önkormányzati szektorra, de a
jövõben szándékukban áll a lakossági
szolgáltatások bõvítése is. Az ötvenedik

fiók ünnepélyes átadására annak megnyi-
tása után egy hónappal került sor. Mint
megtudtuk, az eddigi tapasztalatok szerint
a gödöllõiek elsõsorban a befektetések
iránt érdeklõdnek, de nagy örömmel fo-
gadták, hogy 24 órás automata banktermi-
nál és pénzkiadó automata áll az ügyfelek
rendelkezésére. A fiók hat munkatársát
Gödöllõrõl, illetve a környezõ települések
lakói közül választották ki, számukat a jö-
võben az üzleti volumen növekedésével
folyamatosan bõvítik.

K.

Bővülő banki szolgáltatások Gödöllőn

Az ötvenedik
Városházi munkaterv

Egyhangúlag elfogadta elsõ félévi munkater-
vét, az önkormányzati munka vázát a képvise-
lõ-testület. A legfontosabb feladatok közé tarto-
zik a városi költségvetés és az önkormányzati
társaságok üzleti tervének megvitatása és jó-
váhagyása. Aképviselõ-testület beszámolót kap
majd a Damjanich és a Hajós iskola felújításá-
nak elõkészítõ terveirõl, és dönt a továbbterve-
zés irányáról. Az oktatási intézményekben is ki
kell alakítani a minõségirányítás rendszerét.
Ennek elfogadása a képviselõ-testület feladata. 

Helyi népszavazás
Egyhangúlag elfogadta a képviselõ-testület a

helyi népszavazásról, népi kezdeményezésrõl
szóló önkormányzati rendeletet. A tervezet
múlt év októberi elõterjesztésekor nem alakult
ki egyetértés a népszavazást kezdeményezõ ál-
lampolgárok számának százalékos meghatáro-
zásáról. Ezúttal mindenki elfogadta a kompro-
misszumot, így helyi népszavazást kezdemé-
nyezhet a választójogosult polgárok 20 százalé-
ka. 

Vízterhelési díj
A csatornába kiengedett szennyvíz után – a

csatornahasználati díjon felül – köbméteren-
ként 12,13 forint, a szennyvíztisztító telepen fo-
gadott háztartási folyékony hulladék köbméte-

réért 24,26 forint vízterhelési díjat kell fizetni
Gödöllõn a fogyasztóknak. Az Országgyûlés
tavaly fogadta el a környezetterhelési díjról szó-
ló törvényt. A gödöllõi díjat úgy számolták ki,
hogy a szolgáltató Duna-menti Regionális
Vízmû Rt. által fizetendõ vízterhelési díj össze-
gét, 20,9 millió forintot elosztották a tisztító-
telepre várhatóan befolyó 1,7 millió köbméter
szennyvízmennyiséggel. Az állam számára fi-
zetendõ vízterhelési díj felét visszaigényelheti a
település, ha jogerõs engedéllyel rendelkezik
valamilyen környezetvédelmi beruházás meg-
valósítására. A számítások szerint a vízterhelési
díj 70 millió forint lenne, de a törvény úgy ren-
delkezik, hogy idén ennek a 30 százalékát kell
megfizetni.

Felterjesztés kitüntetésre
A képviselõ-testület egyetértésével Gödöllõ

2004-ben a Frédéric Chopin Zeneiskolát java-
solja kitüntetni a Magyar Zeneiskolák és Mû-
vészeti Iskolák Szövetsége által 2001-ben ala-
pított Magyar Mûvészetoktatásért plakettel.

Könyvtári szabályzat
Jóváhagyta a képviselõ-testület a Gödöllõi

Városi Könyvtár és Információs Központ egy-
séges szerkezetbe foglalt szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát, valamint könyvtárhasználati
szabályzatát. Az alapszintû beiratkozási díj 700
Ft/év, az emeltszintû 2300 Ft + az alapszintû
beiratkozási díj/év. A díjak már tartalmazzák az
idén bevezetett 15 százalékos áfát.

L.T.

Fo
tó

: B
ri

nd
zi

k 
Ju

di
t

Felcsuti Péter vezérigazgató és
Gémesi György polgármester

Testületi döntések

Kishírek

Szabó Károly tárogatón
játszik
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Hiába, Bächer
Iván is öreg-
szik. Két köny-
vét, két tárca-
gyűjteményét
a j á n l o t t a m

már eddig ezeken a hasábokon – s
mindkettőre jellemző volt, hogy
szerzőjük tökéletes harmóniában
létezik a világgal.

A Vándorbab címû kötetében fõleg fõzött.
Önmagát, mint azon férfiak egyikét mutat-
ta be, akik nagy élvezettel fõznek is, esz-
nek is. E kettõn, a fõzésen, az evésen ke-
resztül persze rengeteg mindent fel lehet
fedezni, majd el lehet mondani a világ
egyéb dolgairól. Családi viszonyokról,
nemzeti sajátságokról, életmódbeli különb-
ségekrõl, könnyedén, élvezettel és élveze-
tesen.

Az elhagyott falu címû gyûjteményben
egy Tolna megyei faluba kalauzolta el az
olvasóit, valahogyan oda költözött, vérbeli
városi ember létére, s mint vallotta, ott volt
tökéletesen boldog életében. Mindenkit is-
mert, mindenkit barátjának tudhatott, talán
azért is lehetett így, mert a falu messze túl
volt már a fénykorán, a hajdani sváb jómód,
sváb szorgalom a múltba süllyedt. Tulaj-

donképpen keservesen és reménytelenül
tengették a falu lakói a mindennapjaikat, de
ez nem igazán keserítette el õket. Amolyan
„köszönjük, megvagyunk“ állapotban le-
ledzettek. 

Legújabb könyvében, az eddigiekhez
hasonlóan tárcanovellákat tartalmazó Ho-
gyan kell a nõkkel bánni címûben szintén
elsõsorban saját sorsának alakulásába
avat be, saját környezetébe vezet a szerzõ.
Jelenleg egy Duna-parti községben, Ve-
rõcén él. Onnét ingázik Pestre, ha nem is
olyan rendszerességgel, tehát olyan fá-
rasztó módon, mint mások. Úgy látszik,
ingázó sorsa mégse felhõtlenül vidám. Itt
is van, meg ott is van, tehát sehol sincs
igazán.

Nyilván nem kevéssé ennek köszön-
hetõen borongva tekintget a múltba, fel-
szakadnak régi sebek, felidézõdnek fáj-
dalmas emlékek. A jelenben is egyre in-
kább azt veszi észre, ami kellemetlenül
érinti. A vidám, életélvezõ, a melankóliára
késztetõ dolgoknak is a derûs oldalát ész-
revevõ fiatalember, úgy tûnik, a múlté.
Tudatos szerkesztés eredménye-e, vagy
véletlenül alakult, de a kötet utolsó írásai
sorra a halálról szólnak. Ingázók vagyunk
ezen a földön.

- nád -
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Meghívó
Szeretettel várjuk összevont szülõi értekezletünkre azokat a Kedves Szülõket, akiknek

gyermekei a 2004/2005-es tanévben elsõ osztályos lesz. Ez az esemény életük fontos ál-
lomása. Ezért várjuk Önöket 2004. február 26-án (csütörtök) 17 órakor a Petõfi Sándor

Mûvelõdési Központ színháztermébe, ahol szeretnénk bemutatni a városban mûködõ ál-
talános iskolák igazgatóit, akik rövid tájékoztatást adnak iskoláik programjairól, válaszol-

nak érdeklõdõ kérdéseikre.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk.

Felhívás
Gödöllõ város képviselõ-testülete az

1996. évi, 12. számú önkormányzati ren-

deletében szabályozta a

GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT
kitüntetés adományozásának rendjét.

„GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT kitüntetés

adományozható azoknak a személyeknek,

akik munkájukkal közmegbecsülést

érdemeltek ki, példás, magas színvonalú

tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllõ

város fejlõdéséhez, jó híre növeléséhez.

GÖDÖLLÕ VÁROSÉRT kitüntetésben

évente legfeljebb két személy és egy

közösség részesíthetõ“

A kitüntetés átadására 2004. március

15-én, a Petõfi Sándor Mûvelõdési

Központ 

színháztermében rendezett városi ün-

nepségen kerül sor. 

Tisztelettel kérem segítse a testület

munkáját, tegyen javaslatot személyekre,

közösségekre, akit méltónak tart e  kitün-

tetõ cím odaítélésére 2004-ben.

Kérem, hogy javaslatát írásban, rész-

letes indoklással 2004. február 16-ig

szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal

Közoktatási Irodájára eljuttatni.

Segítõ közremûködésüket köszönöm.

Tisztelettel: Guba Lajos elnök

Meghívó
A Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sok szeretettel meghívja

a kedves érdeklõdõket 2004. március 6-án (szombaton) 19 órakor kezdõdõ

NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA

A bált megnyitja: Gémesi György fõvédnök
A mûsort vezeti: Kubatov János cigány kisebbségi képviselõ

Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
A belépõjegy ára vacsorával együtt: 3500 Ft

A zenét szolgáltatja: Lakatos Ferenc és cigányzenekara
A tánczenét szolgáltatják az Apci Mûvészek, Bari Jenõ vezetésével

Fellépnek: Bangó Margit Magyarország megkoronázott nótaénekes királynõje és
testvérei, a Flaschdance táncegyüttes, a gödöllõi Holdfény Popzenekar, valamint több

közismert mûvész

A Chopin zeneiskola programajánlata
NÖVENDÉKHANGVERSENYEK:

Február 12. csütörtök 17.30
A népzene tanszak hangversenye

TOVÁBBI HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:
Február 14. szombat 17.00

A Frédéric Chopin Zeneiskola és a Continuo-Gödöllõ Alapítvány farsangi estje
Február 20. péntek 18.00

Egykori növendékeink hangversenye
Az Erkel Ferenc Általános Iskola 50 éves és a Frédéric Chopin Zeneiskola 30 éves ju-

bileuma alkalmából
Február 27. péntek 18.00

Kamaraest - közremûködnek: Klacsmann Zsófia, Gyumbier Tímea és Szarvady Bar-
bara, a Szegedi Egyetem Zenemûvészeti Konzervatóriumának hallgatói

Február 28. szombat – 29. vasárnap
II. Országos Gitárzenekari Fesztivál

Tisztelt Támogatóink! Kedves szülõk és zenebarátok!
Kérjük, segítsék továbbra is a zeneiskola tevékenységét és városunk zenei életének szí-

nesebbé tételét személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával!
A Continuo-Gödöllõ Alapítvány adószáma: 18665044-1-13

Bächer Iván: Hogyan kell a nőkkel bánni

Ingázó sors

Kirándulás
A Városi Nyugdíjasok Egyesülete

kirándulást szervez.

Úticél:
Opatija, Icici, Pula, Trieszt

Idõpont: 2004. jún. 7-11. Részletes prog-
ram és elõleg befizetése
február 25-én 16 órától

a mûvelõdési központ 12-es termében.

Felhívás
Értesítjük azokat a letelepedési engedély-

lyel rendelkezõ személyeket, akik

2001. január 1-je után

kaptak igazolványt a BM Állampolgársá-
gi Hivatal Bevándorlási Igazgatóságától,

hogy

2004. február 1-jétõl 30 napon belül

jelentkezni kell a 9/2004. (I. 31.) Korm.
rendelet értelmében a lakóhelyük szerinti
Polgármesteri Hivatal Népességnyilván-
tartójánál nyilvántartásba vételük miatt.

Kérjük, a bejelentkezéshez hozzák
magukkal:

– letelepedési engedélyt,
– a lakcím változást igazoló betétlapot

(ha történt lakcímváltozás),
– születési-, nõknél (ha férjes) házassági

anyakönyvi kivonatot.

A nyilvántartásba vétel után postai
kézbesítéssel „Lakcímet igazoló hatósági
bizonyítványt“ kapnak, és ezután az Ok-

mányirodában kell
személyazonosító igazolványt igényelni.

Amennyiben 30 napon belül nem sikerül
a bejelentkezést teljesíteni, erre 30 nap el-

teltével is lehetõség van.

Gödöllõ, 2004. február 6.

Homa Ibolya sk.
Lakosságszolgálati Iroda

Meghívó
Az Egyetemi Nyugdíjas Klub

február 20-án, 13.30-kor

a Kisrektoriban tartja összejövetelét.
Dr. Lencsés György tanárúr „Vallások

szülõföldjén“ címmel tart elõadást.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a gödöllõi

Erkel Ferenc Általános Iskola
fennállásának 50. és a

Frédéric Chopin Zeneiskola
fennállásának 30. évfordulója alkalmából

megrendezendõ Kamaraestünkre

2004. február 20-án, 18 órakor

Helyszín: a Zeneiskola díszterme
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A konferencia szándéka volt, hogy
összehozza a téma kulcsszereplőit, az
európai szintű intézményeket, a nem-
zetközi, regionális és helyi szervezete-
ket, a szakértőket és döntéshozókat az
energiaiparból, a projekt fejlesztőket,
az egyetemek és más kutatóintézetek
képviselőit és természetesen a finan-
szírozó intézményeket, nemzeti és
nemzetközi szinten, a közösségi és a
magánszektorból egyaránt. 

Berlin 2004 – idén novemberben lesz 15 éve,
hogy lebontották a Berlini falat és 1990 október
3-án egyesült Németország. Keleti és nyugati
fele között óriási fejlettségbeli különbségek
voltak. Ezek legszembetûnõbben a fõvárosban,
Berlinben mutatkoztak meg. Az egyesítés után,
azonnal megindult a város eggyé kovácsolása, a
keleti városrész fejlesztése építészetileg és inf-
rastrukturálisan. Majdnem ilyen, ha nem na-
gyobb különbséggel indult a megújuló energiák
iránti érdeklõdés a világ különbözõ pontjain.
Azonban egyre inkább felismervén a fosszilis
energiahordozók korlátozott rendelkezésre állá-
sát, egyre szélesebb körben foglalkoznak kivál-
tásukkal. 

Akérdés:kinek, mikor, mit kell tennie?  1997
decemberében az Európai Bizottság megalkotta
az ún. „Fehér könyvet“, amely a Jövõ energiája:
a megújuló energiaforrások címet viseli, vala-
mint 2000 novemberében a „Zöld könyvet“,
azaz európai stratégia az energiaszolgáltatás
biztonsága érdekében címû összeállítást.

Ezen tanulmányok mind szélesebb körû ter-
jesztésére valamint a benne foglaltak alkalma-
zására és a kitûzött célok elérésére való ösztön-

zés érdekében az Európai Bizottság 1999-ben
hirdette meg elõször a „Take-off“ pályázatot.
The Campaign for Take-Off – azaz „Kampány
a csökkentésért“ – vagyis, hogy minél kevesebb
hagyományos energiát használjunk, egyre in-
kább kiváltva azokat megújuló-energiaforrás-
ból elõállíthatókkal.

Gödöllõ a 2003-as pályázati évre kapott fel-
hívást, eddigi tevékenységei alapján, melyek
közül legjelentõsebbek az egyetemi strandon
felállított napkollektorok, amelyek a medence-
víz fûtésére és az óvoda számára használati me-
legvíz elõállítására már beváltak. Azonban az
ipari mennyiség elõteremtéséhez még hatékony
kutató-fejlesztõ tevékenységre van szükség,
mellyel majd biztonságosan és elérhetõ áron
lehet azt a fajta energiát elõállítani, amihez nem
használunk hagyományos energiahordozókat.
Náluk a Szent István Egyetem Fizika és Folya-
matirányítás Tanszékén folynak ilyen kísérletek
Dr. Farkas István prof. vezetésével. Az e téren
jelentkezõ tennivalók közül az önkormányzat
az állami szektor feladataiból tud magára vállal-
ni a célok megvalósulása érdekében. Ezek be-
mutatásáról szólt ez a pályázat is és az azt meg-
elõzõk (pl. ALTENER), melyekben aktívan
részt vettünk. 

A berlini konferencián ennek a pályázatnak
az értékelésén és eredményhirdetésén túl arról
szóltak a különbözõ témák köré szervezett be-
szélgetések, hogy a megújuló energiákkal fog-
lalkozók körében tevékenykedõk, milyen mó-
don tudják hatékonyabbá tenni mûködésüket.
Szó esett a piaci fejlõdés lehetõségeirõl, az ön-
kormányzatok szerepérõl, az állami feladatvál-
lalásról, a megújuló energiafajták különbözõ te-
rületeken való alkalmazhatóságáról és termé-

szetesen az ezeken a területeken elérendõ,
számszerûsített eredményességrõl.

„A megújuló energiák jelentõsége a városi
környezetben“ címû beszélgetés résztvevõje
volt dr. Fábián Zsolt, a gazdasági bizottság el-
nöke. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a
legkevésbé környezetszennyezõ az az energia,
amit nem használunk föl – azaz az energiataka-
rékosság legalább olyan fontos feladata a fo-
gyasztóknak, mint a fosszilis energiahordozók
felhasználási arányának csökkentése a megúju-
ló energiák javára. Ebben kiváló lehetõségei
adódnak az önkormányzatoknak azáltal, hogy
energiatakarékos módon üzemelteti intézmé-
nyeit, hiszen maga is energiafogyasztó, ahol lé-
nyeges megtakarítási eredményeket produkál-
hat, és egyben példát mutathat. További lehetõ-
séget rejt a takarékosságra az önkormányzat e-
nergiaszolgáltató, ill. elõállító szerepe (pl. a táv-
fûtés biztosítása korszerû energiafelhasználás-
sal) és esetleg közvetett befolyása lehet, ha pá-
lyázatok útján támogatja az energiatakarékossá-

gra irányuló lakossági kezdeményezéseket, és
hatósági eszközökkel érvényesíti ezen szem-
pontok elõtérbe kerülését.

A konferenciával záruló pályázatra küldött
anyagunk tartalmazta mindazokat a szempon-
tokat és eredményeket, amit az önkormányzat
már megalakulása óta kiemelten kezel, hiszen a
meghívást is ennek köszönhettük, hogy ered-
ményesnek ítélték tevékenységünket. A konfe-
renciát kísérõ kiállításra készített tablónk sok
érdeklõdõt vonzott, a szünetekben eszmecserék
folytak az üléseken elhangzottak folytatása-
ként. Több szakmai szervezet, kivitelezõ társa-
ság és banki emberek is érdeklõdtek a Gödöllõn
zajló folyamatok iránt.

A városunk elindult egy úton, mely ered-
ményekkel bíztat, befektetõket vonz, szakmai
érdeklõdést kelt, melyeket jól összehangolva az
apróbb céljainkat, nagyobbakra cserélhetjük és
a mind szélesebb körû gyakorlati megvalósítást
a közeli jövõre prognosztizálhatjuk. 

jbi

Megújuló energiákkal Európáért

Konferencia  Berlinben
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Fábián Zsolt felszólalása a konferencián

Mint arról már korábban hírt adtunk, a
gödöllői városközpont fizetős parkoló-
iban parkolójegy-automatákat helyez-
nek üzembe. Budapesten és számos vi-
déki városban már hosszabb ideje mű-
ködik ez a parkolási rendszer; váro-
sunk képviselő-testületének rendelete
értelmében ez év március elsejétől Gö-
döllőn is az automatákból kell megvá-
sárolni a parkolójegyet. A részletekről
Bara Lászlót, a VÜSZI Kht. részlegveze-
tőjét kérdeztük.

– Miért volt szükség erre a változtatásra?
– A jegyautomaták alkalmazásával lehetõvé

válik az idõarányos fizetés. Az is szempont,
hogy így gyorsabb, kényelmesebb a jegyváltás,
mivel nem kell várni a parkolóõrre; az automata
azonnal elérhetõ.

– Hol helyeznek el parkolójegy-automatá-
kat?

– A város belsõ területén március elsejétõl
négy olyan várakozási övezet lesz, ahol fizetni
kell a parkolásért. Az 1. számú várakozási öve-
zetbe a Petõfi Sándor utca, a Gábor Áron utca
és az ottani üzletház melletti közterület tartozik,
összesen 173 parkolóhellyel. A 2. számú övezet
a Szabadság tér 6. és 7. számú épületek elõtti
közterület, továbbá a Szabadság tér 8. és 10.
számú épületek elõtti közterület, összesen 49
parkolóhellyel. A 3. számú övezet a Lagúna üz-
letház melletti és mögötti közterület, valamint a
Szent István tér, összesen 163 parkolóhellyel és
végül a 4. számú a kastély elõtti közterület, 62
parkolóhellyel. Az övezetekben összesen 14
parkolóhely áll a mozgáskorlátozottak rendel-
kezésére. A fizetésköteles várakozási övezetek
határán az elõírásnak megfelelõ táblák tájékoz-
tatják a gépjármûvel közlekedõket.

– Mire kell ügyelnünk a parkoláskor?
– Abeálláskor tartsunk kellõ oldaltávolságot,

de ha a parkolóhelyet felfestés jelzi az útburko-
laton, figyeljünk arra, hogy az autó ne lógjon át
a szomszédos parkolóhelyre, mert így két fizetõ
helyet foglalunk el. A parkolóhelyre történõ be-
állást követõen menjünk a legközelebbi jegyau-
tomatához, majd a jegyet a gépkocsiban a szél-
védõ mögött, jól látható módon helyezzük el.

Erre öt-tíz perc áll a
rendelkezésünkre; a
parkolókat ellenõrök
figyelik, és nagyobb
késedelem már bírsá-
got vonhat maga
után. Fontos, hogy
csak a zónában lévõ
automatánál váltsuk
meg a jegyet, mert a
másik zónában vál-
tott jegy ide nem ér-
vényes. Mindig le-
gyen nálunk apró-
pénz, mert az auto-
maták 5, 10, 20, 50 és
100 forintos érmék-
kel mûködnek; a par-
kolási díj egy órára
120 forint. Az auto-
mata nem tud pénzt
visszaadni, ezért csak
a szükséges összeget
dobjuk be. Tizenöt
percet mindeképpen
be kell fizetnünk,
ezen felül azonban a
fizetés idõarányos, a
további idõtartamnak
megfelelõ jegyet ve-

hetünk. Arra azonban feltétlenül ügyelnünk
kell, hogy ha túllépjük a parkolási idõt, bünte-
tést kell fizetnünk. Olvassuk el figyelmesen a
várakozási övezet határán a tájékoztató táblát!
Akinek nincs mozgáskorlátozott igazolványa,
semmiképpen ne álljon mozgáskorlátozottak
számára fenntartott helyre, mert ez még meg-
váltott parkolójegy esetén is büntetést von maga
után.

– Csak jeggyel lehet parkolni, vagy lesz bér-
let is?

– Lesz heti (3600 Ft), havi (6000 Ft) és éves
(60 000 Ft) bérlet, amit február 18-án  reggeltõl
lehet megvásárolni a VÜSZI ügyfélszolgálati
irodájában, ahol készséggel nyújtanak felvilá-
gosítást minden parkolással kapcsolatos kér-
désben. Az iroda a Dózsa György út 12. szám
alatt található, hétfõtõl péntekig 10 és 17.30 óra
között tart nyitva, telefonszáma: 410-295.

– Kaphat-e térítésmentesen bérletet az, aki
valamelyik zónában lakik?

– Kérelemre annak a lakosnak, akinek állan-
dó lakóhelye a 3. számú várakozási övezet terü-
letén (Szent István tér), valamint az azt határoló
útvonalon van, ingyenes várakozási engedélyt
kell adni az általa megjelölt, egy darab tulajdo-
nában, üzemeltetésében vagy használatában ál-
ló jármûre. A térítésmentes bérlet ugyancsak a
VÜSZI Dózsa Gy. úti irodájában igényelhetõ.

– Az ingyenes bérlettel rendelkezõ lakos be-
állhat-e bérlete felhasználásával másik várako-
zási övezetbe, mint ahová az engedélye szól, ha
a vonatkozó övezetben nincs szabad hely?

– Nem, ebben az esetben a lakásához legkö-
zelebbi, zónán kívüli helyen álljon meg. Hétfõ-
tõl péntekig 18 órától reggel 8 óráig, szombaton
12 órától hétfõ reggel 8 óráig díjmentesen lehet
várakozni az egyébként fizetõs övezetekben is.

– Mit tehetnek a városközpontban lévõ üzle-
tek, intézmények dolgozói?

– Aparkolásról szóló rendelet 5. paragrafusá-
nak 3. bekezdése szerint járjanak el, kérelmük-
kel forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz. A
rendeletet eljuttatjuk a fizetõs várakozási öve-
zetekben található üzletekhez és intézmények-
hez és a 3. számú övezetben (Szent István tér)
minden ott lakóhoz. A rendelet teljes szövege
megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban és a
VÜSZI ügyfélszolgálati irodájában. Kérjük,
hogy a félreértések elkerülése végett a város-
központban gépkocsival közlekedõk tanulmá-
nyozzák át a rendeletet.

R. G.

Március elsejével üzembe helyezik a parkolójegy-automatákat

Időarányos fizetés
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Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451.

Gyógyszertári ügyelet:
február 9-16.: Máriabesnyõ
Szabadság út 167. Tel.: 419-749
február 16-23.: Kígyó patika
Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 38. Tel.:
28/410-302, mobil: 20/9376-375
(0-24-ig hívható).

Állatorvosi ügyelet
dr. Szász László. Veresegyház,
Levendula u. 63. Tel.: 30/991-
7092

Ügyeletek

Recept

Sajtkrémleves

Hozzávalók: 10 dkg vaj, 1 liter tej, 1
fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma,
2 evõkanál liszt, só, õrölt fehérbors,
szerecsendió, 10-15 dkg trappista sajt.

Elkészítés: a vajat felforrósítjuk,
majd beletesszük az apró, finom koc-
kákra vágott vöröshagymát és arany-
sárgára pirítjuk. Hozzáadjuk az össze-
zúzott fokhagymát és egy rövid ideig
pirítjuk (vigyázzunk, a fokhagyma ne
égjen meg, mert akkor keserû lesz).
Ezután meghintjük a liszttel és világos
rántást készítünk, majd felengedjük a
tejjel és simára keverjük. A sóval, bors-
sal és a szerecsendióval fûszerezzük,
majd a reszelt trappista sajtot beleke-
verjük.

Hasznos tanács: kérjük, várják meg,
amíg a sajt felolvad! A tálaláskor a
leves tetejére szórjunk egy kevés saj-
tot, de aki másként szereti, akár fok-
hagymával megkent pirított kenyér
kockát is tehet rá.

Jó étvágyat!

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora

kedden és pénteken 18 órától.

Híradó:
Benne: beszámoló a 90 éves

Magyar Vívószövetség ünnep-
ségérõl

A hét verse

A hely szelleme, közéleti
beszéllgetés a Gödöllõ Városi

Könyvtár és Információs
Központban

A Magyar Vöröskereszt neve az el-
múlt években elsősorban a véra-
dással, a segélyezéssel fonódott
össze. A szervezet munkatársai
csendben végzik a mindennapi fe-
ladataikat, a figyelem általában
csak akkor irányul rájuk, ha valami
baj van, és szükség van a munká-
jukra, amelyet egyre nehezebb kö-
rülmények között végeznek.

– A mai életvitelre sajnos nem igazán jel-
lemzõ, hogy az emberek szívesen venné-
nek részt karitatív munkában, és nagyon
sok elutasításban van részünk. Szomorúan
tapasztaljuk, hogy azok az emberek, akik
megengedhetnék maguknak, hogy jóté-
kony célra fordítsák energiájuk, vagy pén-
zük egy részét, zaklatásnak veszik az
ilyen jellegû megkereséseket. Azok vi-
szont, akik már voltak bajban, – akár élet-
veszélyben, vagy problémás élethelyzet-
ben – mindig segítenek, ha a lehetõségük
megengedi – meséli Gáspárné Csókás Ri-
ta, a Magyar Vöröskereszt területi titká-
ra.

– Egyre több segélyszervezet van jelen
nem csak hazánkban, hanem városunkban
is. Nem jelentenek egymásnak konkuren-
ciát?

– De igen. Persze ez önmagában nem
lenne gond, ha összehangoltan tudnánk
dolgozni. Az a baj, hogy nincs egy egysé-
ges rendszer, amely összefogná a segély-
szervezeteket és a rászorulókat. Ha szoro-
sabb lenne a kapcsolat a karitatív szerve-
zetek dolgozói között, az megkönnyítené,

és sokkal igazságosabbá tenné a segélyek
szétosztását.

– Mit ért ez alatt?
– Nézze, ha valaki ügyes, akkor ma

több helyrõl is hozzájuthat adomány cso-
magokhoz. Ugyanakkor vannak, akik ki-
maradnak ezekbõl, holott rászorulnának.
Sokszor tapasztaljuk, hogy azok, akik iga-
zán nehéz helyzetben vannak, nem fordul-
nak hozzánk, mert szégyellik, vagy nem is
tudnak róla, hogy van ilyen lehetõség.
Ezért lenne jó, ha szorosabb lenne a kap-
csolat például a védõnõkkel, vagy egyéb
szociális területen dolgozókkal, azokkal,
akik jól ismerik az adott településen élõ-
ket.

– Régebben a Vöröskereszt nem csak a
véradás és a segélyezés területén vállalt
feladatot?

– Ma sem kizárólag ezekkel foglalko-
zunk, de tény, hogy a leginkább errõl az
oldalról ismernek bennünket. A feladata-
ink között ott van az oktatási és az egész-
ségnevelési munka is. Most folyik az is-
kolákban elsõsegélynyújtó, és csecsemõ-
gondozó verseny elõkészítése, úgy, hogy a
késõbbiekben a gyerekek országos szinten
mérettethessék meg magukat. Tervezünk
egészségnevelési vetélkedõ is, bízunk
benne, hogy fogékonyak lesznek rá a
gyermekek és a pedagógusok. Ezek mel-
lett rövidesen indítunk több, a lakosság-
nak szóló tanfolyamot is. Ilyen lesz pél-
dául a közúti elsõsegélynyújtó tanfolyam,
amely nélkülözhetetlen azok számára,
akik jogosítványhoz szeretnének jutni. Ez
minimum 10 fõs csoportokkal indul ha-

vonta, de ha igény van rá akkor az adott
hónapban több alkalommal is, 16 órában,
összesen négy alkalommal. Ez magában
foglalja az elméleti és a gyakorlati képzést
is. Az oktatást mentõápolók, mentõtisztek
és orvosok végzik. A részvétel háromezer
forintba kerül, de ez az összeg magában
foglalja a tankönyv árát, és mi biztosítjuk
a szükséges kellékeket is. Ezt követõen
tanfolyamot elvégzõk vizsgát tehetnek,
ami szintén háromezer forintba kerül. A
képzést és a vizsgát helyben, a Test-
vérvárosok útja 2-ben tartjuk. Emellett
tervezzük babysitter-tanfolyam indítását
is, ami elsõsorban azoknak  jó, akik sze-
retnének  akár itthon, akár külföldön mun-
kát vállalni. Ami igazán különleges fela-
dat, hogy rövidesen megkezdjük a vízi-
mentõképzést. Ez azért is fontos, mert eb-
ben a körzetben nagyon sok tó, strand,
uszoda üzemel, és sajnos az elmúlt évek-
ben nagyon sok baleset történt, amely el-
sõsorban a gyermekeket érintette. Így Gö-
döllõ lehet az a bázis, amely a környékbeli
vizek mellé szakembert biztosít, akár
mentõként, akár úszómesterként.

– Gödöllõn ki fogja össze az önök mun-
káját?

– A gödöllõi szervezetünk is a területi
vezetõ irányításával dolgozik de  szoros
együttmûködésben  a Forrás Szociális Se-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal,  Klop-
kóné Szabó Tündével és munkatársaikkal,
szeretnénk a jövõben az együttmûködé-
seket bõvíteni.

Várjuk  érdeklõdésüket a 30/363-6585-
ös és a 20/933-7515-ös telefonszámokon.
Aki rendelkezik internetkapcsolattal, az a
Vöröskereszt honlapján (www.pestm-
egye.voroskereszt.hu) kaphat bõvebb in-
formációt .

K.J.

Új programokat indít a Vöröskereszt

Középpontban az oktatás

Az orrmelléküreg gyulladásos meg-
betegedéseinek előidézésében kór-
oki tényezőként vírusok, baktériu-
mok szerepelnek.

Az utóbbi 10-15 évben elõtérbe kerültek az
allergiás eredetû, felsõ légúti megbetegedé-
sek is. Az õszi, téli nyirkos nedves idõjárás
kedvez a cseppfertõzéssel terjedõ kórokozók
elterjedésének. Hajlamosító tényezõ lehet
még 6 év alatti életkor, az uszodába járás,
krónikus betegségek, pl. cukorbetegség,
stressz és elsõ sorban kell említeni a dohány-
zás légúti károsító hatását. A gyermek 3 éves
koráig anatómiai okok miatt a náthás meg-
betegedések a melléküregekre is kiterjed-
nek. A legnagyobb melléküreg az arcüreg.

Típusos esetben náthás megbetegedés
szövõdményeként alakul ki az arcüreggyul-
ladás. Felsõ fogsorba sugárzó, lehajoláskor
fokozódó fájdalom jellemzi, sûrû orrvála-
dék-képzõdés kíséri. Az arc kopogtatásra

igen érzékeny. Láz, hidegrázás, elesettség,
fejfájás, fénykerülés jelentkezhet. A beteg
átmenetileg elvesztheti a szag- és ízérzését.

Nem helyes orvos nélkül dönteni – felsõ
légúti hurut esetén sem – az otthon található
antibiotikumok beszedésérõl. Jelentkezzünk
háziorvosunknál!

A cigarettázás ilyenkor nem esik jól, ezért
ez kitûnõ alkalom lehet a beteg számára a
dohányzásról való leszokás elkezdésére.
Mindenféleképpen meleg helyen való tartóz-
kodás, kímélet, bõ folyadékfogyasztás, rend-
szeres könnyû étkezés, lázcsillapítás és vita-
minok szedése indokolt – az orvos által elõ-
írt antibiotikum kúra mellett. A gyógyulási
folyamatra jó hatással bír a beteg arcüreg
melegítése, amelyet általában infravörös
lámpával végzünk.

Tartós panaszok, az arcüreggyulladás
rendszeres jelentkezése esetén, forduljunk
fül-orr-gégész szakorvoshoz!

dr. Kiss Éva

Az orvos szemével

Az arcüreggyulladásról

Anyakönyvi
hírek

SZÜLETTEK:
Lakatos Ferenc
Horváth Félix Károly
Kelemen András Levente
Váradi Kata

ELHUNYTAK:
Iványi András, Komáromi utca 35.

sr. Szõke Károly, Kazinczy körút 17.
Bujtás Béláné Szabó Erzsébet, Szõlõ
utca 25.
Gyenes László, Batthyány Lajos utca 8.
Juhász Józsefné Ivicsics Erzsébet, Béri
Balogh Ádám utca 17.
Szabadi Béla, Fürdõ utca 3/A.
Tóth Béla Jenõné Kiss Mária, Blaháné
utca 142.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Olli Zoltán és Szilágyi Eszter

Lakosságszolgálati Iroda

1 százalék
A Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány

1998 óta mûködik. A közelmúltban ünnepel-
te centenáriumát a Gödöllõi Szecessziós Mû-
vésztelep. Bebizonyosodni látszik, hogy a
mûvésztelep összmûvészeti törkevései, mû-
vészeti kvalitása,életszemklélete létjogosult-
ságot nyerhetnek napjainkban. Alapító okira-
ta szerint a közalapítvány támogatja a Mû-
vészetelep hagyományaira épülõ kortárs-
mûvészeti irányzatokat, a mûvészeti oktatást
és a társmûvészetekkel való együttmûködést.
Kérjük, támogassa közalapítványunk tevé-
kenységét, jövedelemadójának 1 %-ával.
Adószámunk: 18680968-1-13.

A Mozgássérültek Önálló Egyesülete
gödöllõi csoportja nagy tisztelettel megkö-
szöni mindazoknak a támogatást, akik az el-
múlt évben adójuk 1 %-át szervezetük javára
ajánlották fel. Az egyesület kéri a tisztelt adó-
zókat, hogy az idei évben is támogassák!
Adószám: 19172952-1-13.

Vannak gyerekek és családok, akik segít-
ségre várnak. A gödöllõi Segítség Közala-
pítvány több mint 10 éve dolgozik értük az
Önök segítségével. Köszönjük az együttér-
zést. Ajánlja fel most is adója 1 % a köza-
lapítvány javára! Adószám: 19176860-1-13.

Mint sok más egyesület és alapítvány, így
a Gödöllõi Szolgálatot kiadó és mûködtetõ
Magyar Önkormányzatiság Fejlesztéséért
Alapítvány is várja segítõ szándékú embe-
rek támogatását. Kérjük, hogy amennyiben
lehetõségük van rá, személyi jövedelemadó-
juk 1 %-val támogassák az alapítványt, s így
a Gödöllõi Szolgálatot! Köszönjük! Adó-
szám: 18101962-1-13.
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Ingyen örökbefogadható állatok ügyében
hívni: Pintér Zoltán 20/350-8592, Karaszi
Pál munkanapokon (7-13 óráig) 30/318-
7255. Állatok befogása: 410-988.

SMS adományvonal: 90/635-005, díja
400 Ft+áfa (csak Westel-hálózatról hívható).
Minden sms küldésével 375 forinttal hoz-
zájárul a gödöllõi állatotthon felépítéséhez.

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

„Mázli“
2 éves, dalmata
keverék szuka
É r d e k l ő d n i :
20/911-8643

8 hónapos
akita keve-
rék kan

Kérjük, segítsen adója 1 %-ával!
Adószám: 19816016-1-41

Bankszámla: 11707024-20156213
„Szultán“
1 éves német-
juhász keverék
kan

3 éves németjuhász kan2 éves malamut kan

6 éves
pointer
keverék
kan

Előző négy cikkünkben kutyáink,
macskáink leggyakrabban előfor-
duló belső élősködőivel ismerked-
hettünk meg. Jelen írásunkban
összefoglaljuk, mit kell tennünk
annak érdekében, hogy elkerüljük
kedvenceink fertőződését e sok
kellemetlenséget okozó paraziták-
kal.

Az elsõ nagyon fontos szempont a mege-
lõzés. A kölyköket két hetes kortól kéthe-
tente, majd három havonta, felnõtt állata-
inkat negyedévente féregtelenítsük!

Manapság az állatorvosi vényre kapha-
tó féregtelenítõ készítmények kombinált
hatóanyag-tartalmúak, így a legtöbb fé-
regtípusra kiválóan alkalmasak. Ezek a
szerek általában tabletták, amelyekbõl ku-
tyákban 10 testtömeg kilogrammonként
egy tablettát, macskáknak négy testtömeg
kilogrammonként szintén egy tablettát
kell beadni.

A féreghajtók másik formája a paszta,
amit általában kölyköknek javaslunk, mi-
vel ennek beadása fiatal állatoknál köny-
nyebben megoldható.

Sokan esnek még manapság is abba a
hibába, hogy embergyógyászati készít-
mény beadásával nyugtatják magukat: a
kutya vagy a macska féregtelenítõt kapott.

Nos, feltétlenül tudnunk kell, hogy nem
minden ilyen szer pusztítja el az állata-
inkban élõsködõ különféle férgeket. Hasz-
náljunk tehát állatpatikákban kapható ké-
szítményeket, s egyeztessünk ellátó állat-
orvosunkkal, milyen készítményt javasol,
s az adott szituációban meg kell-e ismétel-
ni a kezelést. Ne feledjük, hogy a féregte-
lenítõk csak a kifejlett paraztiákat pusz-
títják el, a különféle fejlõdési alakoktól
újabb infekciók lehetségesek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
rendszeres féregtelenítésrõl, sajnos, a leg-
több gazdi hajlamos megfeledkezni. Ezért
mindenképpen javasoljuk, hogy az oltási
könyvbe kerüljön be a féreghajtás dátuma
és az alkalmazott szer neve.

Második fontos szabály: ne felejtsük el
a féregtelenítés utáni három napban ösz-
szegyûjteni és megsemmisíteni a bélsarat.
Harmadikként a nyers hús etetésének ti-
lalmát kell feltétlenül kiemelni (köztigaz-
dák szerepe a fertõzések terjesztésében).

Természetesen a rendszeresen féregte-
lenített állatok esetében is tartsuk be az
alapvetõ higiéniai rendszabályokat, s ezt
gyermekeinkkel is tanítsuk meg. A velük
való foglalkozás után mindig mossunk ke-
zet!

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A belső parazitákról (5.)
A tavaszias idõjárást kihasználva a héten
átgereblyéztük a közterületi virágágyáso-
kat, a díszcserjék alatti talajt és a kitapo-
sott pázsitrészeket.

A mellékutcákban folytatjuk a szemét-
szállító jármûvek közlekedését akadályo-
zó, az útra belógó faágak kertészeti mód-
szerekkel történõ eltávolítását.

A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen
folytatjuk az illegálisan eldobált szemét
összegyûjtését: eltakarítottuk a Vasvári
Pál utcában, a Babati út végén, a 3-as fõút
bevezetõ szakaszán, valamint a Rét utca
és a Dózsa György út keresztezõdésénél
lerakott szemetet.

A hirtelen olvadás következtében a föld-
utakon és a stabilizált utakon több helyen
nehézzé vált a közlekedés az átázások, az
elsározódás miatt. A száradás függvényé-
ben megkezdjük ezen utak helyreállítását
földgyaluval és a stabilizált utak kátyúzá-
sával.

Tovább folytattuk az aszfaltozott utak
kátyútlanítását; a hideg aszfalttal történõ
javítást az Ady Endre sétányon, a Bethlen

Gábor utcában, a Lumniczer utcában, a
Blaháné úton, a Szabadság út belvárosi
szakaszán, a Haraszti úton, a Szõlõ utcá-
ban, a Mátyás király úton és az Arany Já-
nos utcában végeztük el.

Megkezdtük a lakótelepeken lévõ kie-
melt szegélyek mellõli sárfelszedést az
Erzsébet királyné körúton és a Kossuth
Lajos utcában.

Sajnos, foglalkoznunk kellett az eltulaj-
donított közlekedési táblák és a kidöntött
oszlopok pótlásával is. A tolvajok ezeket
már nem tudják értékesíteni, mivel a táb-
lák anyaga már horganyzott alaplemez, az
oszlopoké pedig tûzihorganyzott acél, mé-
gis elõfordul a rongálás és lopás.

A jövõ hétre a márabesnyõi illegális
szemétlerakó felszámolását tervezzük. A
földutak javítását Blahán folytatjuk a Lá-
zár Vilmos utcában, a Perczel Mór utcá-
ban és a Blaháné úton. A szegélyek mellõ-
li sárfelszedést a Szilhát utcában, a Szõlõ
utcában, a Mátyás király úton és a Test-
vérvárosok útján végezzük.

VÜSZI Kht.

Mit tervez, mit végez a városüzemeltetés?

Útjavítás, sárfelszedés

A városi közterület-felügyelet Gödöllõ te-
rületérõl rendszeresen elszállíttatja az
üzemképtelen jármûveket.

Ezév január 21-én a Zrínyi utcából egy
Polski Fiatot, a Szt. István térrõl egy Tra-
bantot szállíttattak el. 

A jármûvekrõl érdeklõdni a közterület-
felügyeletnél a 420-411-es, vagy a 414-
849-es telefonszámon lehet.

Ha az elszállítás napjától számított 3
hónapon belül a tulajdonos nem jelentke-
zik a jármûért, akkor azt értékesítik. A tá-
rolás a tulajdonos költségére és veszélyé-
re történik.

Tájékoztató Közlemény
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

2004. február 20-án (pénteken)

továbbképzés miatt Gödöllõ város
Polgármesteri Hivatala

zárva lesz,
a Lakosságszolgálati Irodán

(Okmányirodán) nem lesz ügyfélfogadás.

dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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A 3. szám rejtvényének megfejtése:
„Elzengett az õszi boros ének / Megfülledt
már hûse a pincének / Szél s víz csap a csu-
pasz szõlõtõre / Lúdbõrözik az agyagos
domb bõre“

Az Trafo Club belépõjét  nyerték:
Szláby Tiborné, Nagy Sándor köz 2.; Sas István,

Nyárfa u. 3.; Zelnik Róbert, Palotakert 9.;
Tóbiás Csaba,Erzsébert krt. 28.

A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvez-
ményekre jogosító klubkártyáját nyerték: 
Tamássy Józsefné, Pacsarita u. 3.; Pálya T.

János, Iklad, Temetõ út 2.

Beszélgetés Kresz Bertalannal

Gödöllői kiállítás Glasgow-ban

Báli tudósítások

Rendőrségi évértékelés

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy következő lapszámunk 
február 19-én jelenik meg. 

Jövő heti számunk tartalmából 

Előzetes

József Attila: Fagy
LESZIDÓ

(ARGÓ)
FOLYADÉK LÓBIZTATÁS

GYÕZELEM

A SAKKBAN

KELET MÉTER FÉLNE! FLUOR

TONNA RÓMAI 1
TANULÓ-

VEZETÕ

TOJÁS

NÉMETÜL

2 4 5 6

ZORRO

ÍRÓ-FOLYA-

DÉKOKRA

EME ÓSDI

AMPER NÉVELÕ

BEC.

EMÍLIA

TEMPUS

UGYAN!
TOLNA BETÛI

KEVERVE

HIRTELEN

HÚZÁS

NÉMÁN

LES!

ASZTÁCIUM,

BÓR

HANGTALA-

NUL KÚSZÓ!

JOULE

NEWTON

SZERKESZ-

TÕSÉG RÖV.

PÁROS

MELÓ!

ÉSZAK NITROGÉN

URÁN
ÜTÕ-

KÁRTYA

FÉLNI!

MANKÓ

BETÛI

BÓR, OXIGÉN,

JÓD
NÕI NÉV

BÁTORKODÓ
NORVÉG, IZ-

RAELI AUTÓJ.

KEVERT

IDÕ!
ÉGTÁJ

PÁRATLAN

LAKÓ!

TÉLI

CSAPADÉK

TALÁL FELTÉVE

ZERO ÉS

GLÉDAG D O

ÚTNAK

ERED

MAGYAR

AUTÓJEL

VÉGTAG

RÉSZE

VIADAL

RÉGIESEN
FÉLÁR!

SZÉLHÁRFA

OROSZLÁN-

NÉV
K. A. Á.

ÉNEKES-

MADÁR

VÁSZON

TÁROLÓNÁL

PRINCÍPIUM

SPANYOL

AUTÓJEL

ESZKIMÓ

VÍZI-

JÁRMÛ

ZAMBIAI

AUTÓJEL
RÓMAI 5

NOMEN

NESCIO

TÁPLÁLJ

GRAMM

3

GYERMEK-

GONDOZÁSI

SEGÉLY

T

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y
Gödöllõ város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) 

pályázatot hirdet
a Gödöllõ, Deák F. tér 3. szám alatti épület 

I. emelet 5. számú, 60 m2 alapterületû és +1 m2-es földszinti
tárolóval rendelkezõ,

valamint
a II. emelet 12. számú, 59 m2 alapterületû és +1 m2-es földszin-

ti tárolóval rendelkezõ két db lakásának
költségelvû lakbérrel történõ bérbeadására.

A pályázaton a lakások 5 éves idõtartamra szóló bérleti joga nyerhetõ el.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni kell az

abban elõírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat

tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján vehetõk át. 

A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetõk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:

A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfo-
galmazott feltételeknek.

A lakások bérbevételére kizárólag két vagy három kiskorú gyermek nevelésérõl gondos-
kodó házaspár, illetõleg két, három, négy kiskorú gyermek nevelésérõl gondoskodó

egyedülálló szülõ nyújthat be pályázatot.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Városháza (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) 
Vagyongazdálkodási Iroda 232. vagy 234. számú helyiségében 

hétfõi vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 13 és 16 óra között

2004. március 17., 16.00 óráig

A pályázatokat a képviselõ-testület által létrehozott bizottság bírálja el, a lakások bérlõit
ezen bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület választja ki.

Ön mihez kezdene a Húszas
épületével?

Fábián Zsolt,
Lokálpat r i -
óta képvise-
lõ:

– Minden-
képpen az
idegenforga-
lom terén
hasznosí ta-
nám. Élnék a
lehetõséggel,
hogy itt van

Gödöllõ központjában. Egy részében szál-
lodát alakítanék ki és üzlethelyiségeket, a
kupolatermet ünnepségek, bálok és kul-
turális rendezvények színhelyévé tenném.

Szendi Lász-
ló, informa-
tikus

– Minden-
képpen egy
olyan közös-
ségi teret
hoznék létre,
ahol lehetõ-
ség lenne be-

szélgetésre, ismerkedésre. Például egy ká-
vézót, ahol nem csak egy italt lehet a kávé
mellett elfogyasztani, hanem meg is lehet
reggelizni és kapható lenne friss péksü-
temény. Itt helyet kaphatna egy ajándék-
bolt is, ahol gödöllõi emléktárgyakat is
vásárolhatnának az ide látogatók. Ez azért
is jó lenne, mert ilyen most csak a kastély-
ban van.  

Ifj. Márvány
Miklós, fõis-
kolai hallga-
tó:

– Én egy
Civil Házat
képzelnék el
a régi Húszas
helyén, ahol a
város jelen-
tõsebb civil
s z e r v e z e t e i

kaphatnának helyet. A földszinten pedig
konferenciatermet és kávézót lehetne ki-
alakítani a városi civil és társasági élet
felpezsdítése érdekében.

Kép és
szöveg:

Nyári Fanni

Megkérdeztük
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ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező takarítónő jelen-
tkezését várjuk. Tel.: (30) 223-9801.

* * Erősáramú villamosmérnököt felveszünk. Angol nyelvtudás előnyt jelent.
Tel.: (30) 245-78-13.

* Szakácsot felveszünk. Tel.: (30) 659-78-69.

*Autóvillamossági szerelőt 600 Ft órabérrel felveszünk. Tel.: (30) 245-78-13.

* ANGOL és SPANYOL  tanárokat keresünk óraadóként, vagy főállásban.
Kiemelt fizetés, érdekes szakmai munka, nemzetközi projektek, rendszeres
szakmai  továbbképzések. Cím:ILI Kft, Gödöllő,  Körösfői  2. Tel: 28/511366.

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező titkárnő, asszisztens
jelentkezését várjuk, 4 órás munkára. Tel.: (30) 913-87-69.

* Gépészmérnököt tervező fejlesztő munkakörbe felveszünk. Járműipari
gyakorlat előnyt jelent. Tel.: (30) 245-78-13.

* ANGOL tanárokat keresünk óraadóként, vagy főállásban. Kiemelt fizetés,
érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai  továbbképzések. Cím: ILI Kft,
Gödöllő,  Körösfői  2. Tel: 28/511366.

*Maróst felveszünk. Tel.: (30) 245-78-13.

* Gödöllői ingatlaniroda ingatlanreferens munkatársakat keres. Feltétel:
kiváló kommunikációs készség, saját gépkocsi. Tel.: (20) 203-7323 (9-17
óráig).

*Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk vállalkozóként dolgozó
fodrászt, kozmetikust, , manikűr-pedikűr és műköröm építőt. Tel.: (20) 332-
6494.; 28-419-342.

* Melegburkoló szakmunkást felvennék józanéletűt fizetés megegyezés
alapján. Tel: (30) 934-3592.

* Erősáramú hálózatszerelőket és kisfeszültségű kábelszerelőket azonnali
belépéssel felveszünk. Tel.: 70/219-5039.

* Kőművesmunkák, burkolás, gipszakartonozás, festés-mázolás, villanysz-
erelés, tetőtérbeépítés korrekt áron, rövid határidőre. Tel: (20) 230-5240.

* Gödöllői csomagolóanyag gyártó cég keres raktárost targoncakezelői vizs-
gával, és betanított egyszerű munkára munkavállalókat két műszakos
munkarendbe. Tel: (70) 381-3907 telefonszámon.

* Szadán müködő élelmiszer bolt felvesz 2 műszakos munkarendbe
pénztárost. 35-50 év közötti munkájára igényes, szakképzett, vagy érettsé-
gizett. Jelentkezőt várunk. Jelentkezés 8-20 óráig: Tel: (20) 9666-921; (30)
5008-365.

* Duo-Ász Könyvelő BT Vállalkozások teljeskörű könyvelése, bérszámfejtése,
TB ügyintézése. Tel: 400-140 17,00-20,00.

* Gödöllői telephelyünkre keresünk női dolgozókat csomagoló munkára, a
tavaszi szezonra. Gödöllői lakosok jelentkezését várjuk. Érdeklődni: SIEBERZ
KFT, Gödöllő, Jázmin u. 1. Tel: (30) 240-4407.

* Idős Édesanyám mellé keresek olyan személyt, aki válalná a felügyeletét
reggel 6 órától délutánig. Tel: 430-738.

* Gödöllőn a Segítő Kéz Alapítvány Ápolási Intézete Szakképzett ápolót keres;
valamint 1 főt takarítói munkakörbe. (nyugdíjas is lehet) Tel: 421-896; 513-
255.

* Külföldi vezérigazgatónk mellé Gödöllőn, vagy környékén lakó gépkoc-
sivezetőt keresünk. Elvárások: német esetleg angol nyelvtudás, több éves
balesetmentes gépkocsivezetői gyakorlat, megbízhatóság és nagyfokú rugal-
masság. Közlekedésgépészeti ismeretek előnyt jelentenek. Fényképpel ellá-
tott magyar és német/angol nyelven írt pályázatát az alábbi címeken várjuk:
katalin.wallig@uniqa.at, vagy UNIQA Biztosító Rt. 1134 Budapest, Róbert
Károly krt. 76-78.

* Gyermek felügyelet reggel, este bármikor alkalmanként, rendszeresen! be-
járónői munka, takarítás, vasalás, bevásárlás, főzés, leinformálható meg-
bízható nő. Érd. egésznap. Tel: (30) 495-4816.

*22 éves lány Gödöllőn, Veresegyházán és környékén könyvelői végzettséggel
alapfokú számítógép-kezelői ismerettel könyvelői vagy adminisztrációs
rögzítői munkát keres. Tel: (70) 550-3782.

* Országos érdekeltségű kereskedelmi részvénytársaság gyakorlattal ren-
delkező személygépkocsi-vezetőt keres vezető mellé budapesti és vidéki
munkára. Gödöllői lakóhely és saját garázs előnyt jelent. A jelentkezéseket
(részletes szakmai életrajzzal, fényképpel, fizetési igény megjelölésével) kér-
jük a megjelentéstől számított 1 héten belül a 1374 Budapest Pf. 579 címre
eljuttatni.

* Gödöllőn újonnan nyiló éttermünkbe személyzetet keresünk: szakácsokat,
felszolgálókat, konyhalányokat. Tel: (20) 454-2768; (20) 3309-564.

* Gödöllői irodámba 1 fő munkatársat keresek! 30 év feletti, lehetőleg
diplomás, jó megjelenésű önálló munkavégzésre alkalmas személyt. Biztos
munkahely, jó kereseti lehetőség. Tel: (30) 620-6454.

* Gödöllői telephelyű cég női munkaerőt keres 40 éves korig. Műhelyek,
öltözők és iroda takarítása, valamint egyéb kisebb betanított munkák (cso-
magolás) végzése. Jelentkezni hétfőtől péntekig 8-15 óráig a (30) 311-4660-
as számon lehet.

* Diplomás anyuka gödöllői kertes házában kialakított szép, tágas, új ját-
szóházban gyermekfelügyeletet vállal, esetileg és rendszeresen is. Tel.: (20)
322-4494.

INGATLAN

*Gödöllőn, belterületbe vont üdülőtelek eladó. Tel.: (30) 9509-396.

* Gödöllőn, Blahán, összeköltözésre is alkalmas, 2 lakásos 2 utcára néző
családi ház (75+150nm) eladó (irodának, üzlethelyiségnek is). Külön közmu,
kábel TV, telefon, ipari áram, pince, csatorna van. Rendezett kisudvar. Iá.: 29
MFt. Tel.:414-775 (este), (30) 392-36-35 (egész nap).

* Keresek eladó lakást Gödöllő belvárosában. Lehet panel, vagy téglaépítésű
egyaránt: 0630-919-5960 Szűcs László.

* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 9509-396.ű

* Eladó Isaszgen kétszintes, családi ház, szintenként 120 nm emelet családi
ház (irodának is használható). Földszinten 120 nm-es üzlethelység + 3
hűtőkamra + 200 nm-es raktár + garázs + 28 nm-es üzlethelység (fodrászat)
1569-es telken. Tel.: (30) 3042-638.

* Isaszegen 120 nm-es üzlethelyiség, 3 hűtőkamra + 200 nm-es raktár kiadó
főútvonal mellett, jó parkolási lehetőg, ipari vagy más tevékenységre is
használható. Tel.: (30) 3042-638. Barta Miklósné

* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hi-
vatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1. Fszt. 3. tel/fax: 28/421-
002, 20/531-4333, E-mail: magyartolgy@mail.digitel2002.hu

*PIANCAVALLON, az olasz síparadicsomban, a tengerparttól 80 km-re, 30-40
nm-es apartmanok garázzsal eladók Irányár: 17,5 mFt-tól Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Csanak utcában 800 nm-es saroktelken, 85 nm földszinti
lakóterületű, teljesen alápincézett, beépítetlen tetőterű, kertes ház 30 nm-es
melléképülettel eladó. Irányár: 16,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333

* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm, megosztható,
panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Blaháné úton, belterület határán, két utcára nyíló, 5682 m2
szántó művelési ágú terület eladó. Irányár: 11 000 000 Ft Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐ központjában irodának alkalmas helyiségeket, lakásokat, családi
házat keresünk ügyfeleink számára megvételre, vagy tartós bérletre. Mag-
yartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Szilhát utcában, 883 nm telken, 110 nm földszintes, három
éve épült családi ház (pincével, melléképülettel, fúrt kúttal) eladó. Irányár: 25
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Köztársaság úton, 145 nm lakóterületű, háromszintes tár-
sasházi lakás, 63 nm vállalkozásra alkalmas üzlethelyiséggel, sürgősen eladó.
Irányár: 29 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, az Ambrus közben két szobás, második emeleti, külön vízórás,
dél-keleti fekvésű (kábel tv) lakás eladó.  Irányár: 13,3 mFt Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

*GÖDÖLLŐN, a kertvárosban, 709 m2 közművesített telken, két lakóépületes
kertes ház (120 m2 lakóterületű, tetőteres, garázsos; és 70 m2 régi építésű,
felújított).  Irányár: 31 000 000 Ft Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,

20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben, a Szivárvány utca közelében, 1629 nm-es,
közműves út melletti, külterületi telek, fúrt kúttal eladó. Irányár: 4,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* SZADÁN, a Szabadság úton, (Veresegyház határán), 1420 m2 kert, szőlővel
és gyümölcsössel, fúrt kúttal, faházzal, aszfalt burkolatú, közművesített út
melletti eladó.  Irányár: 8 000 000 Ft. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333

* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 100 nm-es, 3 szobás családi ház pincév-
el, 820 nm-es telekkel. Iá: 15 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Isaszegen 180 nm-es, teljesen felújított családi ház két lakrésszel,
garázzsal, 300 nöl telekkel. I. lakrész: nappali + 2 szobás, II. lakrész: 1 szoba -
összkomfortos. Iá: 25 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

2004. február 12.10 Gödöllői Szolgálat

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft 

Hétfõ: 8.30-12 óráig
Kedd: NINCS

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig

Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni.

Megértésüket köszönjük!

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.

Tel: 28-514-990
-Lakást keresünk megvételre (elsõ v.
második emeleten) azonnali készpénz-
fizetéssel.
-Lakást keresünk megvételre (60 m2 fölött)
fiatalos, belvárosit készpénzfizetéssel. 
-Lakást keresünk megvételre nyári
költözéssel (79-82 m2, egyetemi ltp. vagy
Remsey krt)
-Sió u-ban 228 nöl telken 100 m2-es, 3
szobás családi ház 16 MFt.
-Isaszegen, 1970-ben épült, 2 szobás csalá-
di ház, 406 m2 telekkel 11,8 MFt.  
-Isaszegen szép, régi stílusú 180 m2-es,
nappali + 3 szobás, tégla építésû ház 300
nöl telken 22 MFt.
-Új építésû családi házak 2. ill. 3.
negyedévi átadással leköthetõk.
-Lumniczer u-nál 65 m2 elsõ emeleti lakás,
magas szintû kivitelezéssel 18,9 MFt.
-Erzsébet krt-on 64 m2 felújított erkélyes
1+2fél szobás lakás 13,2 MFt.
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* Eladó Isaszegen a tavaknál, üdülő övezetben 35 nm alapterületű, tetőteres,
2 szobás családi ház pincével, 930 nm-es telekkel. Iá: 10 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a csanaki rész mellett nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás
családi ház terasszal, garázzsal, pincével, 700 nm-es gondozott kerttel. Iá: 30
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Veresegyházon fenyőerdő közelében 110 nm-es, 2 szoba - étkezős
családi ház 200 nöl telekkel. Iá: 20,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Sz-
abadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 965 nm-es építési telek. Víz, gáz a telken, vil-
lany az utcában. Iá: 10,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó a Kossuth L. utcában most épülő társasházban 57 nm-es öröklakás,
szeptemberi átadással. Ár: kulcsrakészen 14 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöl-
lő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 272 nm-es, nappali + 3 szobás, 2 fürdős-
zobás szerkezetkész családi ház pincével, 3 garázzsal, 2 kocsibeállóval, 900
nm-es telekkel. Iá: 22,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Fenyvesben 100 nm-es, 2 szobás, felújítandó családi ház
pincével, 1900 nm-es telekkel, melyből 1200 nm belterület. Iá: 13,5 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a. Blahai részen üdülő övezetben háromszintes, 300 nm-es
szerkezetkész családi ház garázzsal, 1366 nm telekkel. Iá: 36 mFt. Főnix In-
gatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870

* Eladó Kartalon kétgenerációs 160 nm-es, 5 szobás, 2 konyhás, 2 fürdős-
zobás családi ház 2 kocsibeállós garázzsal, műhellyel, pincével, 1281 nm
telekkel. Iá: 24,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő belvárosában 2 vagy 1+2 félszobás lakást keresünk azonnali
készpénz fizetéssel. Lehet felújítandó is. Tel.: (20) 203-7323 vagy 412-475.

* Befektetésnek kiváló! Domonyvölgyben 2 db egymás melletti 1030 nm-es,
telek 1,5 millió forint/db áron eladó (30) 9490-308.

* Veresegyházán amerikai stílusú szerkezetkész 130 nm-es ház eladó.
Beépített garázs, három szoba, nappali 650 nm-es telek, aszfaltos út. Tel: (70)
338-6606; (20) 981-9301.

* Szadán 784 nm-es közvetlen erdő melletti örökpanorámás telken 180 nm-
es ikerházrész + garázs eladó. Irányár jelen állapotban 85.000.-Ft/nm. Kulc-
srakészen 155.000 Ft/nm + telekrész 6500 Ft/nm. Tel: (30) 984-3013.

* Kertvárosban, 450 nm-es telken, 110 nm alapterületű, tetőtérbeépítéses,
belülről teljesen felújított (3 szoba, étkező, nappali, 2 fürdőszoba) családi ház,
fűthető garázzsal, újonnan épített fűthető tárolóval eladó. Csatorna, telefon,
ipari áram van. Iá.: 23 m Ft. Tel.: 20/586-2841.

* Gödöllőn a Röges utca 36-ban 120 nöl-es telken összközműves családi ház
eladó. A 2 lakás közül az elülső felújítva. Tel: (70) 572-9947.

*Eladó Gödöllő-Fenyvesen panorámás beépíthető terület. Tel: (30) 9867-496.

* Maglód új építésű részén, 300 nöl összközműves telken szerkezetkész,
fafödémes, tetőtérbeépítéses ikerház egyben eladó. Lakásonként 100
nm+garázs. Iá: 12,5 mFt./db. Tel: (30) 982-6498.

* Kétszintes családi ház, kerttel egyedi szaletlivel (fúrt kúttal) két család
részére alkalmas lakhatással eladó! Fecske u. Ár: 30 mFt. Tel: (20) 3238-106.

* Garázst vennék vagy bérelnék Gödöllőn a Munkácsy vagy János utca
környékén. Tel: (30) 225-0324.

* Gödöllőn a Röges utcában 20 nöl-es telken összközműves családi ház eladó.
A 2 lakás közül az elülső felújítva. Iá: 18 mFt. Tel: (70) 572-9947.

* Keresünk Gödöllőn családi házat (lehet szerkezetkész is), Kossuth Lajos ut-
cai, 2 szobás lakás és/vagy balatonfűzfői nyaraló beszámítással. Tel.: (20)
398-1535.

* Eladó Gödöllőn, az Erzsébet K. krt.on egy IV. emeleti, 62 nm-es, 2 és fél-
szobás, erkélyes, kábeltévés, telefonos, központi fűtéses lakás. Iá.: 13,2 millió

Ft. Tel.: 411-588 (este 18 és 20 óra között).

* Isaszegen, az Alkotmány utcában társas- és ikerház, építésre is alkalmas
1123 nm-es összközműves telekkel, kis kőházzal eladó. Iá.: 11,5 millió Ft. Tel.:
415-065 (16 óra után).

* Gödöllő központjában, a Szabadság téri HÉV- és buszmegállóhoz, üzletekhez
2 percre, a királyi kastély parkjára néző, örökpanorámás, 2,5 szobás, két nagy
erkélyes (mindkettő közel 8 nm), 77 nm-es felújított lakás eladó. Iá.: 16 millió
Ft. Tel.: (30) 445-3872.

* Gödöllőn az Erzsébet krt-on téglaépületben III. emeleti, felújított 60 nm-es
erkélyes lakás külön pincével eladó. Májusi beköltözéssel. Iá: 13,3 mFt. Tel:
410-659.

* Gyulán Hőforrás Üdülőszövetkezetben másfél szobás üdülőjog eladó. Érd:
416-212. Iá: 600 ezer Ft.

* Erzsébet krt-i 55 nm-es jó állapotú egyedi vízórás, 4. emeleti lakás eladó. Iá:
10,5 mFt. Tel: (70) 281-9555.

* Gödöllőn a Szilhát utcában 884 nm-es telken 110 nm-es, 3 éve épült családi
ház eladó. Garázs, kút, pince, riasztó van. Tel: (70) 450-4318.

* Gödöllőn azonnal beköltözhető! Kossuth utcai egyszoba összkomfortos, II.
emeleti lakás, nyugodt, belső sétaútra néző erkéllyel. Iá: 9,5 mFt. Tel: (30)
278-0665.

*Eladó családi ház az alvégen csendes utcában, összközművel, aszfaltos úttal.
A ház tetőtér beépítéses 3 szoba + nappali+étkező. Ár: 28 mFt. Tel: (30)
9848-325.

* Eladó! Parkra néző, palotakerti redőnyös, vízórás, kábeltévés, telefonos 44
négyzetméteres lakás! Ugyanitt 3 elemes ifjúsági sor eladó. Tel: (30) 471-
7367.

* Eladó, Budapesten 1 szobás, összkomfortos (34 nm-es) öröklakás vagy elc-
serélhető Gödöllő központjában 2 szobás öröklakásra, értékegyeztetéssel. Tel:
(20) 320-3676.

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

* Isaszegen eladó 522 nm telken 75 nm alapterületű családi ház.
Konyha+étkező, nappali, szoba, fürdőszoba tetőtér kialakításra vár. Víz-villany
van, csatorna-gáz az utcában. Iá: 16,5 mFt. Tel: (30) 539-3162.

* Gödöllőn a kertvárosban 300 nöl-es telken családi ház eladó. Iá: 18,5 mFt.
Tel: 415-728.

* Vennék Gödöllő központjában 50-55 nm-es öröklakást. Tel.: (20) 320-3676.

* Gödöllőn a reptérnél eladó 1 ha szántó földterület. Iá: 700 Ft/nm. Érd: Tel:
(20) 436-5929.

* Gödöllőn eladó 1 szobás lakás a városközpontban. Valamint: szekrénysor,
kanapé hűtőszekrény, centrifuga mosógép c-12 cirkó 1 éves 80 l vill. bojler.
Tel: (20) 9862-770; (30) 297-4278.

* Eladó Gödöllőn, a kertvárosban (a leendű üzletsoron), nagyon jó helyen,
emeletes családi ház, 200 nöl-es telekkel, gyümölcsössel, külön garázzsal.
Tel.: (30) 360-3935.

* Eladó összeköltözőknek azŐrshöz közel 569 nm-es telekrészen, 78 nm-es

felújított, összkomfortos ház, fedett gépkocsi beállóval, fűtött garázzsal, ipari
árammal + 35 nm-es épülettel. Ár: 29,6 millió Ft. Tel.: (20) 3508-795.

* Mátyásföldön kezdés alatt lévő, igényes tervezésű 4 lakásos társasházban
leköthető két 88 nm-es lakás, 25 nm-es egyedi tárolóval, gépkocsi beállóval,
kulcsra készen. Ár: 25,5 millió Ft. Tel.: (20) 3508-795.

* Gödöllőn a Király utcában modern építésű, 240 nm összterületű családi ház
29 mFt-ért eladó. Tel: (30) 471-4904, este: 415-329.

* Gödöllőn családi házat keresek megvételre, saját részre. Tel.: (20) 323-
9261.

* Gödöllőn 2755 nm-es közműves telek (nem belterületi), 46 nm-es komfor-
tos téglaházzal, 12,9 millió Ft-ért, kisebb telekkel 9,5 millió Ft-ért eladó. Tel.:
513-435, Ház és Vár Bt.

* Gyöngyös mellett 1,8 ha földterület 2 db istállóval (víz, villany van), 6 millió
Ft-ért, 700 nm-es ipari épület 7181 nm-es közműves telken 21 millió Ft-ért
eladó. Tel.: 513-435, Ház és Vár Bt.

*Gödöllőn 3 szobás, régi ház 1425 nm-es összközműves telken 18,5 millió Ft-
ért, Blahai részen 69 nm-es ház 1470 nm-es telken 15,5 millió Ft-ért eladó.
Tel.: 513-435 vagy (20) 435-7387, Ház és Vár Bt.

* Gödöllőn 3 szintes (nappali + 5 szoba) sorház jellegű ingatlan 22 millió Ft-
ért, egyszintes nappali + 2 szobás új ház 17,5 millió Ft-ért eladó. Tel.: 513-
435, Ház és Vár Bt.

* Városmajor utcában családi ház sürgősen, áron alul eladó. Kisebb csere vagy
lakást beszámítunk. Tel: (30) 2100-124.

* Gödöllőn, a Dózsa györgy úton 3 szobás, erkélyes, gázfűtéses, telefonos, ká-
beltévés, vízórás, I. emeleti lakás eladó. Tel.: (20) 9425-409.

* Eladó Erdőszél út 27. szám alatt 773 négyzetméteres összközműves telek
alápincézett faházzal. Iá: 12,5 mFt. Tel: (70) 509-9369.

* Eladó Gödöllőn 5 szobás, 220 nm-es családi ház 460 nm-es telekkel, Iá.: 22
millió Ft;;3 szobás családi ház 913 nm-es telekkel 16,9 millió ft-ért; 56 nm-es
kis családi ház 976 nm-es telekkel 12,9 millióft-ért; 1318 nm-es panorámás
telek 18 millió Ft-ért eladó. Tel.: (30) 224-1627.

* Keresünk, kínálunk - ügyfeleink részére - családi házat, lakást, telket, szán-
tót, üdülőt, ipari ingatlant… Adás-vétel teljes körű bonyolítása. Tekintse meg
kínálatunkat: www.kvadrat.hu Kvadrát Ingatlanforgalmazó Kft. Gödöllő, Bajc-
sy Zs. u. 30. Tel.: 06 28 422-353; 06 30 515 55 33.

* Szadán a Boncsok utcában 1663 nm építési telek (gazdasági épülettel)
eladó. Víz, villany a telken. Gáz, csatorna az utcán. 6.000 Ft/nm Ára: 10 mFt.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515
55 33.

* GCS020/ Gödöllőn 400 nm közművesített telken 1996-ban épült 225 nm
lakóterű 2 lakásos cs. ház: 1. lakás: 2 szoba összkomfort, 2. lakás: nappali, 2,5
szoba összkomfort Ára 35 helyett 29 mFt. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Aszódon 9.300 nm megművelt szántóföld, közművek, aszfaltút közelében, a
Galga partján SÜRGŐSEN eladó, ezért 280 Ft/nm azaz 2,6 mFt. Egyéb
kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Gödöllőn a Fenyvesi Nagyúton panorámás telken épülő 4 lakásos - igényes
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kivitelezésű - (klimatizált, központi porszívós) házakból még egy 152 nm +
garázs eladó. Ára kulcsrakészen: 205.000 Ft/nm + garázs. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Kistarcsán a Móra Ferenc utcában kb. 1000 nm (20x50 m) új parcellázású
építési telkek eladók. Az utcában víz, villany, gáz, csatorna. Ára: 10.000 Ft/nm
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515
55 33.

* Gödöllőn a Szőlő utcában földszintes 3 szobás lakás + garázs kiadó. Ára:
80.000 Ft/hó+rezsi Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft:
28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Gödöllőn a Fenyvesben kb. 1.100 nm telken 2004-benépülő társasház lekö-
thető kb. 103 nm lakótérrel, nappali, 3 háló + garázs, + terasz. Ára: 27 mFt.
Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515
55 33.

* GCS 104 / Gödöllőn a Nagyfenyvesben 1995-ben épült 3x81 nm sorházi
lakás: konyha, nappali, 5 háló, 2 fürdőszoba, terasz, garázs SÜRGŐSEN eladó.
Ára: 24 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353,
06 30/515 55 33.

* Isaszegen 1000 nm telken 110 nm lakóterű 2003-ban épült cs. ház: beren-
dezett amerikai konyha, nappali, 3 háló, fürdő, wc, terasz, 2 garázs, ri-
asztórendszer, elektr. kapu, gáz cirkó… Ára: 22,5 mFt. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu. KVADRÁT Kft: 28/422-353, 06 30/515 55 33.

* Több generációs család együttélésére, pinceszint vállalkozásra is alkalmas,
részben lakható családi ház 1231 nm nagyságú telekkel, ugyanitt akár két

lakással beépíthető, 1076 nm nagyságú sarok telek (Babati részen) eladó. Tel:
(20) 9390-824, vagy 06 (20) 3191-581.

* Eladó 1+2 félszobás János utcai lakás felújítva 12 millió Ft. Tel: (30) 395-
5515.

* Úrréti tónál Új építésű  ház, nappali+3 szoba (152m2), + garázzsal (21m2),
terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), kedvező hitellehetőséggel,
szoc-pol, Áfa-visszatérítés Ár: 26 MFT az ár irányár Major Zoltán IngatlanBank
06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő, Városmajor u.-ban, 160m2-es, 2 generációs családi ház, 3+2fél-
szobás, 2 fürdőszobás, 287m2-es telken eladó. Major Zoltán IngatlanBank 06
70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő, Schőtér K. u.-ban (Blaha) panorámás igényes családi ház
(2000év/300 m2), nappali+4 szoba, terasz, triplagarázs, parkosított telek
860 m2 eladó. Major Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu

*Gödöllő, Erzsébet park környékén 107m2-es Ikerházban(1989)  lakás eladó,
nappali+3szoba, garázs, kertkapcsolattal. Ár: 20MFT Major Zoltán Ingat-
lanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllő, központ (Gábor Á. U.) 105m2-es társasházi 1.emeleti +tetőteres
lakás amerikai konyhával, 3 szobával, kedvező hitellehetőséggel eladó Major
Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* 15 MFT-ér eladó Panoráma u., 80 m2 panorámás családi ház(90 %), nappali
2 szoba, duplagarázs, fás 720 m2-es telekkel. Major Zoltán IngatlanBank 06
70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu

* 200 db öszközműves ÉPÍTÉSI TELEK eladó Veresegyházon a Thermál-
faluban, ÁR.7500 FT/m2, az ár irányár. Major Zoltán IngatlanBank 06 70
456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu

* Turai kastély közelében, 4 szintes volt magtár épület (673m2) 2790m2-es
telken eladó. Ár: 25MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu

* Valkón műút és erdő mellett, 110m2 felújítandó családi ház, 2880m2 telken
eladó. Ár: 14 MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322
www.ingatlanbank. hu

* Bagon az autópálya feljáróhoz közel, új építésű, panorámás 3 szobás + nap-
palis családi ház, 148m2 lakótérrel eladó. Ár: 20MFt Ferenczné Éva Ingat-
lanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllőn kertvárosban, 1970-es években épült, 90 m2-es családi ház,
740m2 telken eladó. Ár: 18,5MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-
2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Gödöllőn, Királytelepen 270m2-es lakóterű gerendaház, 1350m2-es telken
eladó. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.in-
gatlanbank. hu

ALBÉRLET
* Gödöllő, Szent János utcában 2 szobás II. em. lakás hosszú távra kiadó
igényesnek. Tel: 430-314 este 18,00 óra után.

* Gödöllő, Szőlő u. 12. sz. alatt két szobás, 64 nm-es, II. emeleti, egyedi
vízórás, bútorozatlan lakás kiadó. 55 ezer Ft/hó + rezsi. Tel: 30-854-9522.

* Albérleti szoba Gödöllő központjában 1 személy részére kiadó. Tel: 411-802.

* Budapest IX. Mester utcában kétszobás igényesen berendezett, vízórás és
gázfűtéses lakás 80.000 Ft + rezsiért kiadó. Kaució szükséges. Tel: (20)
3262-102.

* Gödöllő központjában, csendes részen, 2 szobás, konvektoros lakás, kony-
habútorral hosszú távra kiadó. Tel.: 421-619.

* Gödöllő központjában egyetemista fiúk részére albérleti szoba kiadó. Tel.:
(20) 972-3229.

* Ambrus közi, első emeleti, nagy másfél szobás, erkélyes, felújított
saroklakás kiadó. Tel.: (30) 536-3399.

* Gödöllő központjában, parkos környezetben földszinti, két szobás, redőnyös,
riasztós lakás, hosszú távra kiadó! Tel.: 400-951.

* Kiadó Gödöllőn Fácán sori lakóparkban 2 szintes, 140 nm-es lakás+garázs
május-juniusi költözéssel. Tel: (30) 213-8860; (30) 374-9941.

KIADÓ
*Még 2db iroda (40 nm és 44 nm) kiadó a Kossuth L. u. 15. alatt (a régi posta
épülete) Tel.: (30) 9999-495.

* Gödöllőn, frekventált helyen levő 47 nm-es üzlethelyiség eladó vagy kiadó.
Tel.: (30) 9509-396.

* Gödöllő központjában, a Remsey Jenő krt-on 52,56 nm új ÜZLETHELYISÉG
(raktárral, mosdóval) Eladó vagy bérbeadó. Érd.: naponta 12-20 óráig 06 (20)
935-6690.

* Gödöllő belvárosában 3 szoba + nappalis családi ház két garázzsal április 1-
től hosszú távra bérbe adó. Tel.: (30) 971-7337.

* Gödöllőn a Petőfi téren 17 nm-es iroda vagy üzlethelyiség kiadó. Tel.: (30)
971-7337.

SZOLGÁLTATÁS

* Víz, gáz, fűtészerelést vállalunk. Petrovics és Csombor. Tel: (20) 952-7289,
(20) 994-7715.

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-6 tonnáig az ország egész területén, ingyen
dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Molnár József Tel:
421-134; (30) 9593-804.

* Üvegezést, bútorüveg, hőszigetelt üvegkészítést vállalok + igény szerint
lakatos munkával. Díjtalan felmérés! Cím: Gödöllő, Knézich u. 10. Tel: (20)
3559-709.

* SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TERMÉKE a kiváló minőségű MOGYORÓDI FEHÉR-
ÉS VÖRÖSBOROK a SZILÁGYI PINCÉSZETBEN Folyó és palackozott borok
egész évben: Irsai Olivér, Zöldveltelini, Chardonnay, Rizlingszilváni, Ottonel
Muskotály, Zweigelt, Kékoportó, Cabernet sauvignon, Kékfrankos. Nyitva
tartás: cs, p: 14-17h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-441-856.

* Festés, mázolást, tapétázást, burkolást vállalok. Tel: (20) 943-0194.

* Ács-kőműves, burkoló munkák, családi házak építése, felújítása, szoba fes-
tés, mázolás. Tel.: (30) 369- 2381.

* Bőrgyógyászati és kozmetológiai magánrendelés. Rendel: Dr. Bereczky
Enikő felnőtt és gyermekbőrgyógyász. Rendelés helye: Gödöllő, Átrium
Üzletház, Gábor Á. u. 2. Rendelés ideje: csütörtökönként: 16,30-18,30-ig. Be-
jelentkezés: 06-20-391-2778.

* Gyógylábápolás Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő szalonomba, várom
azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés, tyúkszem, bőrkeményedés,
bőrrepedés és vastag begteg elszineződött körmük. Nálam szakszerű
lábápolásban részesül. 25 év szakmai háttér. Európai színvonal. Egyéb szolgál-
tatás a pedikűr árában. Elektromos masszázs fotel. Biptronlámpás kezelés
fekéjes lábra, hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, szakmai tanácsadás.
Bejelentkezés: (20) 512-7275. Bárándi József.

* Téli fametszést lemosópermetezést szőlőmetszést kertimunkát éves kert-
gondozást kertépítést vállal nyugdíjas kertész. Tel: (30) 9770-593.

* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Függönyjavítás,
új függöny készítése, karnis egyedi méretre - gyártótól, ágytakarók. Tel: (20)
3121-935.

*Nadrágfelhajtás, zippzárcsere, méretre igazítás. Tel: (20) 3121-935.

* Könyvelés, adótanácsadást, APEH ügyintézés bank hitelek ügyintézése (in-
gatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb). Tel: (30) 402-0863.

* Tapétázást, festést vállalunk. Fóliatakarással, bútormozgatással tisztán. Ko-
rrekt áron, cégeknek is. 25 éves gyakorlat. Tel: (20) 5944-574; 418-491.

*BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIAI RENDELÉS SZOMBATON IS. Dr. Kovács
Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos rendelése a Szent István Egyetem orvosi ren-
delőjében. Kedd: 16,00-17,30-ig, szombat: 9,30-11,00-ig. Szemölcsök lev-
étele fagyasztással a keddi rendelésen. bejelentkezés: 06 (30) 310-5319.

* Épületbádogos munkát vállalok! Függő és fekvőereszcsatornák, szerelése
csúcsdíszek készítése teljeskörű lemezmunkák, lapostetők szigetelés, kom-
plett tetőfedés. Tel: (30) 260-1944.

* Tapétázást, festést vállalunk. Fóliatakarással, bútormozgatással tisztán. Ko-
rrekt áron, cégeknek is. 25 éves gyakorlat. Tel: 418-591; (20) 5944-574.

* KÁRPITOZÁS! Bútorok, autókárpitok javítása, felújítása, áthúzása. Egyedi -
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kárpitozott - bútorok készítése, megrendelésre. Tel: 486-029; (70) 384-8711.

* HONLAPOK, weboldalak készítését vállaljuk cégeknek, magánszemélyeknek
- személyreszabott ajánlatokkal. Nagy kedvezmények, rövid határidő, es-
ztétikus megjelenés. www.I-DEA.INF.HU, (30) 466-0077.

* Nagyobb kisebb irodaházak, vendéglátóegységek, valamint állami létesít-
mények, és ingatlanok takarítása rendben tartása Pest megyében. Meg-
bízhatóság igényes munka. Tel: (30) 509-7163. Keresse Tamást!

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok, zárak, bú-
torok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok készítése, ablakok és
ajtók szigetelése. Tel.:582-910.

* Parkettázás, csiszolás, lakkozás, javítás korrekt áron pl. csiszolás-lakkozás
anyaggal 1000.-Ft/nm laminált parkettázás 600.-Ft/nm szegélyezéssel. Tel:
(70) 505-1177.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Üzleti angol nyelvtanfolyam, középfokú nyelvvizsgára felkészítő
középoskolásoknak, alapfokú felkészítő felnőtteknek. Internetes angol nyel-
voktatás: próbálja ki! Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-744, 30-224-75-6
www.toptan.hu., info@toptan.hu

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA ÉS
SPANYOL NYELVTANFOLYAMOK. CSOPORTOS ÉS EGYÉNI OKTATÁS. ÓRADÍ-
JAK MÁR NETTÓ 298 FORINTTÓL. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. TELEFON:
(28) 512-830 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK: 10-16.15 PÉNTEK:
10-14.15

* TOP-TAN: Magán tanulószoba korrepetálással, hogy az évvégi bizonyítvány
jobb legyen. Tel: 423-744, 908-4130.

* Egyetemista hallgató MATEMATIKÁBÓL felvételi felkészítést vagy kor-
repetálást vállal. Tel: (30) 468-3269.

* Angol nyelvoktatás, nyelvvizsgára, felvételire, érettségire felkészítés, csak
délelőtt. Takárné Bacsó Márta. Tel: 430-229; (30) 497-3066.

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást, fordítást vál-
lal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és 514-155.

* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak,
egész nap. egyéni és kiscsoportos (max. 4 fő) Fordítás. Tel: 418-537. Kollarics.

* ASZTROLÓGIAI tanfolyam indul Gödöllőn 2004. februártól, szerdánként
17.00-tól 19.00-ig. Érdeklődni: 06/30/456-3263 Égető-Szabó Csillánál.
TANÁCSADÁS: 06/90/825-815, a hívás díja 360.-Ft+áfa/perc.

* Fizika, Matematika korrepetálást vállal fiatal tanárnő. Érd: (20) 456-2220.

JÁRMŰ
*Eladók: Mercedes 123-240Diesel-hez (1979) teljes gyári motor generál; Tra-
bant 601 kombi (1986) új gyári alkatrészek, komplett használt motor,
karosszéria elemek, gumik; Knaus Mustáng 530 lakókocsi pótalkatrészekkel;
Mistrál nagyméretű szörf; Semperit szétszedhető katamarán vitorlás. Érdek-
lődni Solt Csabánál, tel.: (30) 941-33-45, (1) 409-0875.

* FORD ESCORT kombi, 1995. áprilisi, 1,8 benzines ,16 szelepes, 105 lóerős
Zetec-motorral, kis szépséghibával eladó. Extrák: ABS, elektromos
ablakemelő, immobiliser, vezető oldali légzsák, Kenwood CD-s rádió, éves
autópályamatrica, 1-1 garnitúra téli és nyári gumi. Ára alku nélkül: 800 000
Ft. Tel.: (20) 911-8643.

* OPEL KADETT 1.3 (csepp) 87 évi 1.5 év műszakival áron alul eladó. Iá:
230.000 Ft vagy 13.000 Ft+ 5 hó hitel. Érd: (70) 513-3858.

* Eladó 1982-es WV Golf, 1.6-os, diesel, 5 ajtós, vonóhoroggal, műszaki 2004
szeptemberig. Iá.: 195 ezer Ft. Tel.: 421-790 vagy (30) 3812-628.

*1986-os Skoda, fél év műszakival, motorikusan kitűnő állapotban, olcsó áron
eladó. Tel.: 423-107.

* Polski Fiat 126-os, 1987-es, másfél év műszakival, második női tulajdonos-
tól, nagyon megkímélt állapotban eladó! Iá.: 90 ezer Ft. Tel.: (70) 513-3858.

* WV Golf 1.6-os, 1986-os évjárat, 5 ajtós, diesel, két éves műszakival eladó.
Tel: (20) 9390-824, vagy (20) 3191-581.

ADÁS-VÉTEL
* Eladó modern újszerű világos-mintás ággyá nyitható kanapé, /fekvőfelület:
180x200/ + két db nagyméretű fotellel. Tel.: 06 20 3639710.

* 1 éves Premier DC 2300 digitális fényképezőgép 3x optikai zoom, 2.1 Mpix-
el, 128MB bővítő kártyával,  minden tartozékával olcsón eladó. Tel.: (30) 941-
3345.

* Eladó 1 db 180x200-as IKEA francia ágy és egy beépíthető Whirpool
gáztűzhely elektromos sütővel. Tel: 06 (30) 9698-698.

* Bioptron fényterápiás lámpa méretcsere miatt eladó. BIOPTRON kislámpa
állvány eladó. Tel: (30) 212-6390.

* Újszerű taposógép és egy régebbi típusú szobakerékpár eladó! Iá: 25.000.-
Ft. Tel: (30) 370-4613.

* Eladó jó állapotú Hajdó energomat mosógép, gáztűzhely sütővilágítással,
Philips CD-s autórádió. Tel: (30) 2974-802.

* 5 puska állásos, lőszertárolós, kitűnő állapotú acél lemez fegyverszekrény
eladó. Tel: (20) 335-6585.

* Eladó 2 db új, Schiller tetőtéri ablak (93×120-as) 50 ezer Ft/db, 1 db
Schiller tetőtéri ablak (48×80-as) 37 ezer Ft-ért, 1 db új fa üveges erkélyajtó
eladó. Tel.: (30) 341-4244.

*Eladó 8 tábla alulemez, 1×2 méteres, 05-ös. Ár: 2 ezer Ft/db. Tel.: (20) 804-
1739.

* Olcsón eladók: Román típusú gáztűzhely, régi típusú szobaszekrény, kony-
habútor. Tel.: (30) 9142-400.

* Eladó: 300-as fagyasztóláda, 150, 200 literes hűtőszekrény, 2 gáztűzhely,

2 db gázpalack, 10 literes villany bojler, konyhabútor, sarokülő, asztal, 12,22-
es húsdaráló, alumínium létra, festőlétra, műanyag kuka, műanyag hordó. Tel.:
(20) 922-6500.

* Megkímélt állapotú, ággyá alakítható zöld bársony rekamié+fotel eladó. Iá:
60 ezer Ft. Tel: 420-411/172; (20) 965-0066.

ÁLLAT
*Keressük újévkor elveszett, eltünlésekor fején műanyag gallért viselő, barna-
fekete airedale terrier kan kutyánkat. Kérjük, aki látta, befogadta vagy tud
róla értesítsen bennünket. A megtalálónak magas jutalom. Tel: (20) 9570-
944; 421-126.

EGYÉB
* 15 éves a Barokk Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u. 10. (a Bíróság utcája)
Tel: (20) 564-4878; 423-306. Régiségek vétele és eladása.

*Egyedül van? Tenne ellene? Forduljon bizalommal Evilához a (20) 366-1219-
es számon. Segít Önnek, hogy megtalálja társát.

* Egy szombati nap, dél felé az iskolák mögött egy kuvaszt sétáltattál.
Egymás szemébe néztünk, te megálltál és vártál. Én, bár visszanéztem,
tovább mentem. Szeretnék visszafordulni. Tel.: (20) 494-9993.

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

Gödöllői Szolgálat 132004. február 12.
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A sorozatos vereségek, a csapat
gyenge szereplése és a hosszú idő
óta mutatott,  elképzelés nélküli
játék miatt az AGRC elnöksége
úgy döntött, hogy szerződést bont
Németh Lajos edzővel. Az idény
végéig Hollósy László látja el az
edzői feladatokat.

A gödöllõi együttes ebben a szezonban
mélyen a várakozás alatt teljesített. Az
elõzõ években megszerzett két negyedik
hely után komoly csalódást jelentett a ve-
zetõknek és a szurkolóknak az igen ko-
moly visszaesés. A csapat a gödör aljára
került, ahonnan már csak felfelé vezethet
az út. Mindenképpen szükség volt a vál-
tásra. Sokak véleménye szerint ezt a lé-
pést már jóval korábban meg kellett volna
tennie a vezetésnek. 

Széplaki István klubelnök szerint több-
ször beszéltek a volt edzõvel a fennálló
problémákról és bíztak a javulásban. Saj-
nos a helyzet nem változott, sõt a csapat a
sorozatos vereségek következtében szét-
esett. Hétrõl-hétre motiválatlanul játszot-
tak, esélyük sem volt a gyõzelemre. A
rossz szereplésért Németh Lajoson kívül
természetesen a játékosok is felelõsek. A
volt gödöllõi edzõ a Nemzeti Sportban kö-
zölt cikkben alaposan odavágott az elnök-
ségnek és megsértette a játékosokat, ami
nem nevezhetõ sem sportszerûnek, sem
elegánsnak. A röplabdaklub elnöke kije-
lentette, hogy nem üzengetnek a sajtón ke-
resztül, részükrõl lezártnak tekintik az
ügyet.

Az edzõváltás után Hollósy László ve-
zetésével készül a csapat. A fiatal szakem-
ber a szezon végéig kapott megbízást az
elnökségtõl. Nehéz feladat vár rá, hiszen
egy padlón lévõ csapatot kell felráznia, fi-
zikailag és lelkileg rendbetennie. A tava-
szi szezon választ adhat arra, hogy valójá-
ban mire képes ez a társaság. Kiderül,
hogy sikerül-e kilábalni a hullámvölgy-
bõl, vagy tényleg csak ennyire futja a ké-
pességeikbõl.

Hollósy Lászlónak és a játékosoknak
most itt a bizonyítási lehetõség, remélhe-
tõleg élnek is vele. A csapatot kitartóan
bíztató, de ebben az évben szinte csak
bosszúságot kapó szurkolók megérdemel-
nek egy olyan csapatot, amelyik végig-
hajtja a mérkõzéseket és mindent megtesz
a gyõzelemért. Amennyiben ebben a szel-
lemben játszanak a lányok az idény hátra-
lévõ részében, akkor biztos, hogy lénye-
gesen jobb eredményt érhetnek el a baj-
nokságban és a kupában.

Az edzõváltás utáni na-
pokban Magyar Kupa-mér-
kõzést játszott az AGRC
csapata. Az Extraligába
igyekvõ Kaposvár hazai pá-
lyán fogadta a gödöllõi
együttest. A csapat javuló
játékkal sima gyõzelmet
aratott: Kaposvár–Gödöllõ
0:3 (-18, -20, -16). Követ-
kezett a jászberényi ven-
dégszereplés. A sérült Szabó
Márta után Gudmann Csilla
is kidõlt a sorból, tehát nem
tûnt könnyûnek a Jászbe-
rény legyõzése. 

Az elsõ szettben végig az
Architekton GRC vezetett
három-négy ponttal. A játé-
kosokon látszott, hogy min-
denáron nyerni akarnak. A
második szettben ennek el-
lenére sikerült kiegyenlíte-
nie a hazai együttesnek. Már
a játszma elején elkapták a
ritmust és a lendületük kitartott a szett vé-
géig. A folytatásban alaposan megválto-
zott a játék képe. A gödöllõi csapat nagy-
szerûen játszott, esélyt sem adott a Jász-
berénynek és 13-ra hozta a szettet. A ve-
zetés megszerzése után kiegyenlítettebb
lett a játék, többször is egyenlõ volt az ál-
lás. Sajnos 20:20 után a hazaiak figyeltek
jobban és ismét kiegyenlítettek. A döntõ
szettben nagy izgalmak közepette jutott el
a két csapat az utolsónak látszó pontok-
hoz. A gödöllõi együttesnek háromszor
volt játszma- és mérkõzéslabdája. Ezeket
nem sikerült értékesíteni, a Jászberény vi-
szont kis szerencsével 19-re megnyerte a
befejezõ szettet, így õk örülhettek a gyõ-
zelemnek. 

Széplaki István a vereség ellenére meg-
dícsérte a csapatot, mert végig megfelelõ
hozzáállással játszott és mindent megtett a
gyõzelemért. A mutatott teljesítmény is
jobb volt, mint az elõzõ hetekben. Termé-
szetesen bõven akad még javítanivaló, de
a csapat elmozdult a gödör aljáról. A na-
gyobb változáshoz még idõre lesz szük-
ség, de a kaposvári és a jászberényi mér-
kõzésen már észrevehetõ volt a kedvezõ
irányú változás.   

Lapzárta után játszották Kecskeméten a
Magyar Kupa negyeddöntõjének elsõ
mérkõzését, a visszavágó 27-én, pénteken
lesz Gödöllõn. A bajnokságban, szerda
este a BSE-t fogadta az AGRC csapata.

-esztí-

Röplabda

Hollósy László lett az új edző

Jászberény–Architekton GRC
3:2 (-22, 17, -13, 22, 19)

Jászberény, 250 nézõ, V.: László, Donkó
Jászberény: Kiss A. 2, FÉSÜS 18,
GRÓZER 15, Lengyel 5, Kiss B. 10,
NÉMETH 21, csere: Selmeczi (liberó),
Szívós 4. Edzõ: Botos Ferenc
Gödöllõ: Vargáné 4, SZENDRÕI 13,
Nagy 9, Puskás 9, KURUCZ 9, Szurkos
10, csere: Németh. Edzõ: Hollósy
László

Kurucz Ágnes ve-
zetésével a Jász-
berény elleni mér-
kőzésen elkez-
dett kilábalni a gö-
dörből

Ahogyan tavaly, idén is télen kez-
dődtek meg a futsal nemzeti baj-
nokság tavaszi küzdelmei, és a
múlt hétfői, Domaszék elleni 3-0-s
győzelemet követően a gödöllői
bikák ismét győztesen hagyták el
a pályát.

A mérkõzés elsõ félidejében szinte semmi
említésre méltó nem történt pályán, a bi-
kákon a tavaszi fáradság félreismerhetet-
len jelei mutatkoztak. Szerencsére, azon-
ban pécsváradi ellenfelünket sem fenye-
gette a vitamin-túladagolás és a felgyü-
lemlett, hatalmas mennyiségû belsõ ener-
gia okozta spontán elégés veszélye. A ma-
roknyi közönség pedig többnyire magát
szórakoztatta.

A pályán rengeteg hazai helyzet, jól vé-
dõ pécsi kapus, és csupán a kontrákra
építõ ellenfél volt látható. Csakis dícséret
illeti a bikákat, akik folyamatosan nyomás
alatt tartották a pécsváradiak kapuját, saj-
nos, azonban gólt szerezni csak a félidõ
végén Vrana Péternek sikerült.

A második félidõben a gödöllõiek csa-
pata viharos támadásokba kezdett. Az
egész pályás letámadás meghozta eredmé-
nyét. Elõször Bobos Péter, majd ismét
Vrana Peti volt eredményes. Azután pár
pillanatra ismét visszatért a tavaszi bá-
gyadtság és a vendégcsapatnak sikerült a
szépítés.

Szerencsére Tóth László (Õ az edzõ
meg játékos is, csak sérült.) észnél volt és
gyorsan visszacserélte az elsõ sort. Ezt az
egész meccsen rengeteget varázsló Hege-
düs Csaba hálálta meg és újból bevette az
ellenfél kapuját. A végeredmény így 4-1

lett a javunkra. A gólszerzõkön kívül ki
kell emelni a kapusunk, Tóth Gyula újbó-
li, szinte hibátlan teljesítményét (a kapott
gólunkat nem háríthatta), és nem mehe-
tünk el szó nélkül ellenfelünk portásának
produkciója mellett sem, aki nem keve-
sebb, mint 40 (!) tiszta, kapura tartó lövé-
sünket hárította sikerrel. 

Örömteli, hogy Molnár Dénes végre
felépült októberben elszenvedett könyök-
sérülésébõl, és újból a csapat rendelkezé-
sére állhat, meg az is, hogy végre a legfi-
atalabb Jilly Bertalan is lehetõséget ka-
pott és meg is állta a helyét.

És köszönet az egész csapatnak, végre
olyan játékot láthattunk, amilyet mindig is
szerettünk volna.

Következõ hazai mérkõzésünkön, feb-
ruár 23-án a Békéscsaba csapatát fogad-
juk 20.15-kor az egyetemi sportcsarnok-
ban.

-luis-

Futsal

Újabb gödöllői győzelem Felhívás
Dr. Gémesi György országgyûlési
képviselõ fõvédnöksége alatt

térségi olimpiát
rendeznek 2004 tavaszán. Nevezhet min-

den, a választókerületben (Csömör, Gödöllõ,
Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa és Pécel) élõ, illetve ezen települések általános

iskoláiba járó diák.
Meghirdetett korosztályok: általános iskola 5-6. osztály, általános iskola 7-8. osztály

Választható sportágak: atlétika (csapatverseny; fiú, lány; 5-6. osztály: négypróba, 7-8.
osztály: ötpróba), asztalitenisz (egyéni verseny; fiú, lány), duatlon (egyéni és csapatver-

seny; fiú, lány), kézilabda (fiú, lány), kispályás labdarúgás (fiú), kosárlabda.
Nevezési határidõ: 2004. február 16. (szükség esetén meghosszabbítjuk).

Nevezési lapok letölthetõk: www.godollo.hu, illetve kérhetõ az iskolák testnevelõitõl.

A jelentkezési lapokat személyesen a gödöllõi Városháza polgármesteri titkárságára,
illetve postai úton a 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7. címre lehet eljuttani.

Török Sándor megkapta a FIDE-mesteri
címet, így a 2351 Élõ-pontja mellett most
már a megérdemelt cím is odakerült a ne-
ve mellé.

Január 31-én Érden rendeztek sakkver-
senyt. A 9 fordulós, svájci rendszerû tor-
nán 53 sakkozó mérte össze tudását. A gö-
döllõi színeket Sillye Kálmán képviselte,
méghozzá nem is akárhogyan. Az igen
erõs mezõnyben több címviselõ is asztal-
hoz ült, így a megszerzett negyedik he-
lyezés igen értékesnek mondható. 

Végeredmény: 1. Izsák Gyula 8 pont,
…4. Sillye Kálmán (Gödöllõi SBE) 6,5

Február 1-jén a 6. fordulóval folytató-
dott Pest megye I. osztályú sakk csapat-
bajnoksága. Erdõkertes csapata látogatott
Gödöllõre. Küzdelmes mérkõzésen bejött
a papírforma, bár az igazsághoz tartozik:
szorosabb eredmény is lehetett volna.

Pest megye, I. osztály, 6. forduló:
Gödöllõi SBE–Erdõkertes 7,5:2,5. Gyõ-
zött: Bándy, Kovács, Tímár, Botka, Tal-
lós, Reznák. Döntetlen: Nagyajtai, Rutt-
kay, Sillye. Vesztett: Tóth

Az állás: 1. Gödöllõi SBE 46 pont; 2.
Vác (1 függõjátszma) 41,5; 3. Százhalom-
batta 38,5 (-már)

Sakk

Török: FIDE-mester

15. forduló, február 9. (hétfõ):

Gödöllõi Futsal Klub–Healthy-
Tex Pécs 4:1 (1:0)

GFK: Tóth Gy. – Molnár B., Bobos,

Tokai, Hegedüs – Jilly, Bodnár Jéga-

Szabó, Vrana, Molnár D.

Játékos-edzõ: Tóth László

G.: Vrana (2), Bobos, Hegedüs
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A Gösser kard Világkupa-verseny
után is fontos események zajlottak
a Szent István Egyetem sportcsar-
nokában. Itt rendezték meg a
Suzuki-Benkő-kupáért kiírt gyer-
mek tőrversenyt, ami a fiúknál óri-
ási csatában GEAC-os győzelem-
mel zárult.

A nemzetközi verseny rendkívül erõs me-
zõnyében 45 induló vett részt. A körmér-
kõzések során a legjobb 12 közé még négy
gödöllõi tõrözõ került. Innen már csak a
két nagy esélyes, Kovács Márk és Steiner
Dániel jutott tovább a legjobb 8 közé.
Kovács Márk ebbõl az 5. helyen végzett,
de az elsõ helyért a körbeverések miatt
hármas holtverseny alakult ki. A szabá-
lyok értelmében a három versenyzõnek új-
ra kellett egymással vívnia, s ebbõl a
GEAC 12 esztendõs sportolója, Steiner
Dániel került ki gyõztesen. Fekete Gábor
tanítványa a következõképpen értékelte
teljesítményét:

– A verseny elején úgy láttam, szinte a
teljes magyar mezõny képviselteti magát,
de a ranglista elsõ tíz helyezettje biztosan.
Miután a ranglista alapján osztottak be
minket, a döntõig úgy éreztem, aránylag
könnyû helyzetben vagyok. A döntõben az
élen hármas holtverseny alakult ki úgy,
hogy az MTK-s Gátai Róbertnek és a tö-
rekvéses Szabó Bencének is két veresége
volt, míg nekem csak egy, de a 8-as döntõ-
ben Gátaitól 5:3 arányban kikaptam, így
én is két vereséggel végeztem. A szétvívás
során Szabó Bencét 5:1-re sikerült legyõz-
nöm, míg a ranglista elsõ helyezettjének,
Gátai Robinak visszaadtam az 5:3-at, de
úgy, hogy most én kerültem ki gyõztes-
ként. Ezzel a kupagyõzelemmel most én

vagyok a második a ranglistán és sikerült
megközelítenem Gátai pontszámát. Na-
gyon jólesett, hogy sok gödöllõi szurkolt
nekem, ez erõt adott ahhoz, hogy a végsõ-
kig kitartsak.

A dobogósok: 1. Steiner Dániel (GEAC),
2. Gátai Róbert (MTK), 3. Szabó Bence
(Törekvés)

A Suzuki-Benkõ-kupa másik nagy ese-
ménye az újonc fiú-lány kardverseny volt.
A lányoknál a 34 indulóból a körmér-
kõzések során hárman is a legjobb 8 közé
kerültek. A GEAC-os Nagy Petrának és a
Vasas színeit képviselõ Damu Dórának
egyaránt hat gyõzelme volt, így itt is szét-
vívással döntöttek. Nagy Petra 5:2 arány-
ban verte meg Damut, így az újonc kardo-
zóknál szintén kupagyõzelemmel zárult a
verseny. Edzõje Kurucz Balázs.

A helyezettek: 1. Nagy Petra (GEAC),
...3. Benkó Enikõ (GEAC), 4. Berczel Nó-
ra (GEAC) 

A fiúknál az 1992-es születésû Valkai
Ferenc ért el sikert, a 6. helyen végzett
úgy, hogy végig a 90-es korosztályúak el-
len nyert. Edzõje szintén Kurucz Balázs.      

A németországi Göppingen városában
nemrég rendezték meg a  junior férfi-nõi
kard Világkupa-versenyt. Ez a Világkupa
egyben az 5. magyar válogatóverseny a
világbajnokságra. Kerecsényi Fodor Ge-
orgina és Gémesi Csanád jelenleg a há-
rom legjobb magyar között van.

A januári versenyen Gémesi Csanád a
32-be jutásért a francia Rousseau-t verte
meg 15:6-ra.

A 16-ban Offroy volt az ellenfele, aki
ellen 15:11-re gyõzött, míg a 8-ban a szin-
tén francia Haberert gyõzte le 15:11-re. A
legjobb 4-ben a német Klotztól szenvedett
vereséget 15:10-re, míg a döntõbe jutásért

a francia Oriontól kapott ki négy tussal,
így a 3. helyen végzett. Edzõje Schubert
László.

A nõknél 78 indulóból Kerecsényi Fo-
dor Georgina a 32-be jutásért egy német
lányt gyõzött le 15:4-re, a 16-ban pedig
angol ellenfelét verte meg 15:12-re. A
legjobb 8-ban, sajnos, a német Klemmtõl
vereséget szenvedett, így a 15. helyen
végzett. Edzõje szintén Schubert László.

Azóta, amint azt lapunk is hírül adta,
Gémesi Csanád 2003 legjobb kadett ver-
senyzõje lett.

Z. Kárpáti Zsófia
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AGödöllõi Sport Alapítvány és a GEAC
szervezésében az idén is megrendezik a

Gödöllõi Sportolók Bálját

A rendezvény február 13-án, pénteken
19.30-kor kezdõdik  a Szent István
Egyetem Alma Mater éttermében

A bálra jegyek (2000 Ft) 

korlátozott számban vásárolhatók

a GEAC sportcsarnokában.

Vívás: Suzuki-Benkő-kupa az egyetemen

Hazai siker

A Suzuki-Benkő-kupa díjazott
fiataljai
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