
Amikor már azt hittük, egyetértés
van Teleki Pál történelmi szerepének
megítélésében, országszerte feliz-
zottak az indulatok, miután tiltakozó
akció indult annak megakadályozá-
sára, hogy a néhai miniszterelnök-
nek szobrot emeljenek a budai vár-
ban. Míg többen úgy vélik, nem he-
lyes Telekit egy, kényszerhelyzetben
hozott negatív döntésének tükrében
megítélni, addig vannak, akik nem
tudnak szabadulni attól, hogy ne ki-
zárólag ennek alapján alkossanak
róla véleményt. Az elmúlt évtizedben
a Gödöllőn élők egy véleményen vol-
tak Teleki Pál megítélésében, aki itt
lelt végső nyugalomra, és akinek ne-
vét tér és szobor őrzi városunkban.

A rendszerváltást követõen jött létre Gödöl-

lõn a Teleki Pál Egyesület, melynek célja a

néhai miniszterelnök, fõcserkész emlékének

ápolása. A ma is szigorúan politikamentes

szervezet titkárát, Bárdy Pétert kérdeztük,

mi a véleménye a Teleki személye körül ki-

alakult csatározásról.

– Sajnálatos, hogy ez a helyzet létrejött.
Aki ismeri a történelmet és Teleki Pál mun-
kásságát, az jól tudja, mennyire egyoldalú
kizárólag a numerus clausus és az úgyne-
vezett II. zsidótörvény alapján ítéletet mon-
dani róla. Márpedig, most sokan ezt teszik,
elfelejtkezve arról, hogy ezek a törvények mi-
lyen történelmi idõkben születtek – mondta

Bárdy Péter. – Akik ezt teszik, félredobnak bi-
zonyos történelmi tényeket. Hogy mire gon-
dolok? Sokan a két törvény miatt zsidó-
üldözõnek állítják be. Ez nem igaz. Ezt egy-
értelmûen bizonyítja, hogy amikor 1939-ben
hatalomra került, elsõ intézkedése volt, hogy
betiltotta a Hungarista mozgalmat. Meg-
próbálta minden eszközzel visszaszorítani a
szélsõséges nézeteket. Ennek ékes példája,
hogy miniszterelnöksége idején együtt ült a
szegedi Csillag-börtönben Szálasi Ferenc és
Rákosi Mátyás, de engedje meg, hogy egy
másik példát is említsek még a korábbi idõk-
bõl. Amikor 1933-ban Gödöllõ megrendezte

a Jamboreet, ahová több mint hetven ország-
ból érkeztek a fiatalok, Teleki megtiltotta,
hogy a Hitlerjugend és az olasz Balillák részt
vegyenek a rendezvényen. Nem véletlen,
hogy Hitler többször is hangot adott annak,
mennyire elégedetlen vele. Sokak szerint, ha
nem õ a miniszterelnök, akkor hazánkban a
holokauszt nem 1944 áprilisában, hanem jó-
val korábban kezdõdött volna. Nem szabad-
na félresöpörni azt a történelmi tényt, hogy
amikor ez megtörtént, Teleki már három éve
halott volt. Az egyes döntések meghozatala-
kor túl sok mindent kellett mérlegelnie. Hogy
a mérleg nyelve milyen irányba billent, azt a
nagypolitika határozta meg. Õ minden ren-
delkezésére álló eszközzel megpróbálta Ma-
gyarországot a háborún kívül tartani. Ami-
kor már nem volt mit mérlegelni, akkor véget
vetett életének.

(folytatás a 2. oldalon)
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SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Hulladékgazdálkodás térségi össze-

fogással (2. oldal)

„Egy nagy új lerakó bõvítése helyett
immár a térségben mûködõ, a környe-
zetvédelmi elõírásoknak megfelelõ le-
rakók bõvítését szorgalmazza a környe-
zetvédelmi minisztérium és felkérte az
együttmûködésre Gödöllõt és Nógrád-
marcalt. A módosított modell szerint,
amit immár a társulás közgyûlése is el-
fogadott, a Duna túlsó partján lévõ te-
lepülések lakossági hulladékát egy du-
nántúli lerakón helyeznék el, a többit a
gödöllõi és a nógrádmarcali létesítmé-
nyekben.“

Csökken a véradók száma (7. oldal)

„Egyrészt kiöregednek az aktív véra-
dók, a fiatalok számára pedig – úgy lát-
juk – sajnos, nem motiváció az, hogy ez-
zel életeket menthetnek meg. Az sem
kedvez a részvételnek, hogy sok munka-
helyrõl nem engedik el az embereket, a
munkavállalók pedig nem szívesen ál-
dozzák erre a szabadságukat.“

Méltatlan támadás Teleki Pál személye ellen
Neve garancia volt

gróf Teleki Pál sírja Máriabesnyőn
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(folytatás az 1. oldalról)

– Sokan súlyos sérelmeket szenvedtek el
ebben a korban. De ha Nagy Imre szemé-
lyét illetõen ki tudott alakulni egy nemzeti
konszenzus, akkor ennek meg kellene tör-
ténnie Teleki Pál személyét illetõen is.
Nagy Imrét sem az alapján ítéljük meg,
hogy hány ember lett öngyilkos, hány csa-
lád éhezett, amikor a beszolgáltatási mi-
nisztersége alatt az õ utasítására lesöpör-
ték a padlásokat. Az, ahogyan õ szembe-
fordult a rendszerrel 56-ban, megmutatta
emberi tartását. Ugyanúgy, ahogyan Tele-
ki Pál nevét is tisztára mossa öngyilkossá-
ga. Nem véletlen, hogy Churchill is ezt
nyilatkozta: „Öngyilkosságával az volt a
célja, hogy magát és népét felmentse a Ju-
goszlávia elleni német támadásért viselt
felelõsség alól. Áldozata tisztára mosta
nevét a történelem elõtt.“ Jó lenne, ha ezt
végre itthon is mindenki elfogadná – fe-
jezte be mondandóját Bárdy Péter.

Alig több mint egy évtizeddel ezelõtt
már létrejött egy egységes álláspont Tele-
ki Pál történelmi szerepérõl. A néhai mi-
niszterelnök halálának 50. évfordulóján,
1991-ben Göncz Árpád köztársasági el-
nök, Antall József miniszterelnök és Sza-
bad György, az országgyûlés elnöke
együtt álltak máriabesnyõi sírja mellett, s
egyetértésben helyezték el az emlékezés
és a tisztelet virágait. A sírnál Antall Jó-
zsef a következõket mondta:

„Teleki Pál … a kor által meghatározott
nagy politikai kihívásokra az ország geo-
politikai helyzetének ismeretében komp-
romisszumokat keresett és a kompromisz-
szumok keresése néha megalkuvásokkal,
átmeneti kudarcokkal jár együtt. A politi-
ka azonban nem tesz mást lehetõvé egy kis
ország számára, amikor földrajzi és tör-
ténelmi kihívásokkal kell szembenéznie.
Nincs történelmietlenebb, mint ha Teleki
Pál életmûvét, egy-egy mondatát, vagy
életmûvének egy-egy részét az egészbõl ki-
szakítva, késõbb bekövetkezõ események
szemszögébõl, késõbb kompromitálódott
politikai elvek szemszögébõl vetítjük visz-
sza és ítéljük meg negatívan. Teleki Pál el-
sõdlegesen a magyar nép érdekeit tartotta
szem elõtt … Teleki Pál véget vetett éle-
tének, és ezzel olyan elismerést szerzett, és
olyan erkölcsi tartást jelzett a világnak és
a másik oldalnak is, hogy Winston Chur-
chill nem ok nélkül emlékezett meg róla
akkor a brit parlamentben. Nem ok nélkül
mondta azt, hogy a háború után a béketár-
gyalásoknál egy helyet üresen kell hagyni
Teleki Pál részére, mint aki a hitleri õrü-
lettel szembeni politika áldozatának és
mártírjának tekinthetünk … az sem volt
véletlen, hogy a politika és erkölcs egy-
ségeként éppen az õ fiában, Teleki Gézá-
ban találták meg azt a személyt, aki alkal-

mas volt arra, hogy a fegyverszüneti tár-
gyalásokat elõkészítõ delegációban részt
vegyen, mert a Teleki név még 1944 õszén
is garanciát jelentett a világpolitikában.“

Megkerestük Bálványosiné dr. Gelen-
csér Katalint, a Teleki Pál Egyesület ala-
pító titkárát, hogyan vélekedik a kialakult
helyzetrõl. Kérdésünkre elmondta: nem
kíván nyilatkozni ebben az ügyben, mivel
az, ami most a Teleki-szobor körül zajlik,
nem méltó a volt miniszterelnök szemé-
lyéhez. 

Az 1990-ben alakult Teleki Pál Egye-
sület elnöke ma Fábri Mihály. Véleménye
szerint, aki szeretné a valós képet megis-
merni az egykori miniszterelnökrõl, az az
egyesület által megjelent alábbi kiadvá-
nyokból ezt megteheti:

Merjünk magyarok lenni – Teleki Pál-
idézetek gyûjteménye. (1991)

Teleki nemzetnevelõ programja (szer-
zõ: dr. Mészáros István, 1993)

Az igazi tisztviselõ – Teleki Pál beszéde
egy tisztviselõi tanfolyamon (szerkesztõ:
Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin, 1995)

A napokban jelent meg Becsületünk
elõbbre való jólétünknél címmel az egye-
sület újabb kiadványa, amely az elõzõ elsõ
két kötetet tartalmazza kibõvítve dr. Ku-
bassek Jánosnak, a Magyar Földrajzi Mú-
zeum igazgatójának méltató beszédével,
mely elhangzott Teleki Pál Magyar Örök-
ség-díjjal való elismerése alkalmából
2001. március 24-én.

– Amikor a Teleki szobor felállítására
2001-ben sor került, teljes volt a városban
az egyetértés – mondta végezetül lapunk-
nak Bárdy Péter. – Ez egy polgári kezde-
ményezés volt, amelyhez pártállásra való
tekintet nélkül csatlakozott a város lakos-

sága. Jó lenne, ha ez az egyetértés orszá-
gosan is, véglegesen megszületne.

Összeállította:
Brindzik Judit

Teleki Pál egyetlen hazai,
köztéri szobra – Gödöllőn
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Felvette Gödöllőt tagjai közé és Gé-
mesi György polgármestert választot-
ta meg új elnökének február 20-i köz-
gyűlésén az Észak-kelet Pest Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás. A közgyűlés azt is elfogadta,
hogy a már meglévő lerakók bővíté-
sével, az alkalmazott technológia vál-
toztatásával valósuljon meg a mintegy
száz település lakossági hulladéká-
nak kezelésére, válogatására és elhe-
lyezésére kidolgozott modell. Egy
nappal korábban megtartott rendkí-
vüli ülésén a gödöllői képviselő-testü-
let egyhangúlag úgy döntött, hogy fel-
vételét kéri a társulásba.

Mint ismeretes, a Pest és Nógrád megye je-
lentõs részére, egy 60-80 kilométer átmérõ-
jû, a Dunántúlra is átnyúló térségre kiterjedõ
program 3 milliárd forintos támogatást nyert
el az Európai Uniótól, amit a magyar állam
ugyanekkora összeggel egészít ki, a telepü-
lések pedig 10 százalék önrészt vállalnak. A
program megvalósítását mindeddig az ve-
szélyeztette, hogy nem volt kijelölt és elfo-
gadott helyszín egy új lerakó megépítésé-
hez. Népszavazások sorozata, környezetvé-
dõ szervezetek állásfoglalása, a környezet-
védelmi minisztérium illetékeseinek brüsz-
szeli tárgyalásai nyomán módosultak az el-
képzelések. Egy nagy új lerakó bõvítése he-
lyett immár a térségben mûködõ, a környe-

zetvédelmi elõírásoknak megfelelõ lerakók
bõvítését szorgalmazza a környezetvédelmi
minisztérium és felkérte az együttmûkö-
désre Gödöllõt és Nógrádmarcalt. 

A módosított modell szerint, amit im-
már a társulás közgyûlése is elfogadott, a
Duna túlsó partján lévõ települések lakos-
sági hulladékát egy dunántúli lerakón he-
lyeznék el, a többit a gödöllõi és a nógrád-
marcali létesítményekben.

A városi képviselõ-testület február 19-i
ülésén Gémesi György elmondta, hogy a
testület felhatalmazása alapján tárgyalt a
társulás polgármestereivel, Fogarasiné De-
ák Valéria országgyûlési képviselõtársával
együtt pedig Bók Károly kerepesi polgár-
mesterrel. A Környezetvédelmi Minisztéri-
um támogatását is bírva, nagy esélyt lát ar-
ra, hogy a program – immár Gödöllõ és a
kistérség elõnyére is – megvalósuljon. Fá-
bián Zsolt, a gazdasági bizottság elnöke rá-
mutatott, hogy miután a térségi program
szelektív gyûjtést alkalmaz, s kiválogatja a
komposztálható szerves hulladékokat, vala-
mint az ipar számára újra felhasználható
anyagokat, a szakvélemények szerint nem
kerül a mainál sokkal több hulladék az
ökörtelek-völgyi lerakótelepen kialakítan-
dó új, szigetelt medencékbe. Papp Zoltán, a
pénzügyi bizottság elnöke a program szak-
mai megalapozottságát emelte ki. A módo-
sítások eredményeképpen Közép-Európa
egyik legkorszerûbb hulladékgazdálkodási
rendszere alakítható ki a térségben.

Az Észak-kelet Pest Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás közgyûlésének
döntéseivel elhárultak az akadályai a mun-
ka folytatásának, nyilatkozta kapunknak
Fábián Zsolt. A környezetvédelmi minisz-
térium felvállalta a program, és az új elkép-
zelés képviseletét Brüsszelben, az Európai
Unió illetékes szerveinél. Itthon az a leg-
fontosabb következõ feladat, hogy elérjék,
április végéig legalább 90 település belép-
jen a társulásba, s az elnökség új tagjává vá-
lasztották Bók Károlyt is. A február 20-i
közgyûlésen Gödöllõ mellett Vácot, Fótot
és Kerepest is felvették a társulásba. A meg-
változott körülmények folytán remélhetõen
azok is a csatlakozás mellett döntenek
majd, akik eddig még hezitáltak.

Gémesi György a társulat új elnökeként
megköszönte a választás során tapasztalt
bizalmat, s elmondta, ennek a kiterjeszté-
sére törekszik. Érezhetõ ugyanis a kisebb
települések tartózkodása, hiszen önkor-
mányzataik számára néhány százezer forint
elõteremtése is megerõltetõ feladat. A tár-
sulás által megvalósítani tervezett hulladék-
gazdálkodási rendszer viszont alkalmas ar-
ra, hogy megfelelõen jövedelmezzen, más
módszerekhez képest kevésbé terhelje a la-
kosok és a települések pénztárcáját. Ez ter-
mészetesen a gödöllõi polgárokra és önkor-
mányzatra is érvényes.

KS

Hulladékgazdálkodás térségi összefogással

Gödöllő vezeti az önkormányzati társulást

„Én a legteljesebb tisztelettel és elisme-
réssel vagyok a zsidóság kiváló kvali-
tása iránt, semmiképp nem kívánom azt
visszaszorítani, nem vagyok antiszemita
... tisztelem személyesen és tisztelem
csoportosan a zsidóságot, különösen
azokat, akik igazán azok, és ezt kifeje-
zésre is juttatják, mert ez tiszteletre-
méltó.“

(idézet Teleki Páltól)

Göncz Árpád
koszorúz

Kedves Olvasóink!

Köszönjük hûséges olvasóinknak, hogy

az elmúlt esztendõben többször is támo-

gatták lapunkat az emletdíjas támogatói

telefonszám hívásával, valamint annak

a támogatói csekknek a befizetésével,

amelyet néhány hónapja lapunkban he-

lyeztünk el. A 2003-as esztendõben –

mely lapunk közel 12 éves történetében

az elsõ volt, hogy kizárólag saját bevé-

teleinkre támaszkodhattunk – nagy se-

gítséget jelentett számunkra az önök ál-

tal nyújtott támogatás, amelyre a jövõ-

ben is szeretnénk számítani, mivel la-

punknak továbbra is önfenntartónak

kell lennie. Annak érdekében, hogy a

jövõben is minden héten eljuttathassuk

önökhöz lapunkat, a közeljövõben is-

mét elhelyezünk egy csekket az egyik

lapszámban. Addig is arra kérjük Önö-

ket, hogy személyi jövedelmeadójuk 1

százalékával támogassák a Gödöllõi

Szolgálatot kiadó Magyar Önkormány-

zatiság Fejlesztéséért Alapítványt, s ez-

által lapunkat. Adószám: 18101962-1-

13. Támogatásukat elõre is köszönjük!

A Gödöllői Szolgálat munkatársai
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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!

Barlangász, természetbarát, ama-
tőr fotós, sportoló és nem utolsó
sorban állatorvos. Ezekkel a szavak-
kal jellemezhetjük a legjobban dr.
Michalik Lászlót. Életében a mai na-
pig központi szerepet tölt be a moz-
gás, a versenyzés, melynek külön-
böző ágaiban is kiemelkedő ered-
ményeket ért el. Többek között er-
ről is beszélgettünk a kerékpározó
„dokival“.

– Jelenleg versenyszerûen terepkerékpáro-
zik, de az elsõ sikereket mégsem ebben sport-
ágban érte el.

– Igen, ez így van. Kezdetben úsztam, de
aztán rájöttem, hogy ott nem sok babér terem
nekem, így vívni, pontosabban tõrözni kezd-
tem a Budapesti Honvédban. Egy idõ után
jöttek is az eredmények. 1980-ban és 1982-
ben csapatban magyar bajnoki címet nyer-
tem, illetve a magyar B-válogatottba is beke-
rültem.

– Amikor állatorvosként Gödöllõre került,
gondolom a munka mellett is szakított idõt a
mozgásra…

– Természetesen. Világ életemben imád-
tam a természetet, a szabad levegõt, így
egyik orvoskollégám hatására barlangász-
kodni kezdtem. Hat-nyolc éven keresztül jár-
tuk Magyarországot, illetve a környezõ or-
szágokat és kerestük fel a legkülönbözõbb
barlangokat. Mivel hobbim a természetfotó-
zás is, így sikerült összekapcsolni a kelle-
mest a hasznossal. Nagyon sok érdekes ké-
pet sikerült készítenem; épp most próbálom
a korábbi felvételeimet rendszerezni.

– Mi volt a legnagyobb mélység, ahová le-
ereszkedett?

– Ha jól emlékszem, 240 méter. Furcsa,
de csodálatos érzés, amikor az ember egy
madzagon ereszkedik alá a mélységbe.
Szerencsére soha semmiféle baleset sem
történt velünk. Mondjuk ez nem is olyan
veszélyes sport, mint például a hegymá-
szás.

– Ezt követõen lépett be az életébe a ke-
rékpársport, pontosabban a terepkerékpár?

– Igen. Érdekes, de ez is a már korábban
említett orvos kolléga miatt történt. Elõször
megfertõzte a fiam, majd engem. Koromnál
fogva a senior kategóriában kezdtem el ver-
senyezni.

– Milyen eredményeket sikerült
elérnie?

– Amikor elkezdtem, a seniorban
még volt hobbi és profi kategória is.
Az elsõ évben a hobbisták között he-

tedik helyen végeztem. A következõ évben,
amikor a kettõt összevonták, komolyabban
kezdtem készülni a versenyekre. A nagyobb
tapasztalat, a kidolgozott edzésterv hatásos-
nak bizonyult: harmadik lettem, rá egy évre
már második, 2000-ben pedig magyar bajno-
ki címet nyertem, illetve a Magyar Kupában
is én lettem a legjobb. Tudni kell, hogy a se-
nior kategóriában kétféle verseny van: az or-
szágos bajnokság, illetve a Magyar Kupa.

– Hogyan készül fel egy-egy évadra?
– Heti négy alkalommal kerékpározok, mel-

lette kondícionáló edzéseket végzek, úszok,
erõsítek, stb. Évente egyébként körülbelül
7000-7500 kilométert tekerek le. A munka
mellett ez nem is megy mindig olyan könnyen.

– A tavalyi évben hogyan szerepelt?
– A Magyar Kupában az elsõ helyen vé-

geztem, a bajnokságban második lettem. Van
egy másik versenyzõ, akivel évek óta hatal-
mas csatát vívunk a dobogó legfelsõ fokáért.
Van amikor õ nyer, van amikor én. Újabban
egyébként nemcsak ez a kétfajta verseny lé-
tezik, ugyanis nyugati mintára nálunk is ren-
deznek már maratoni versenyeket. Itt a táv
50-100 kilométer között mozog. A rövideb-
beken én vagyok a jobb, a hosszabbakon a
már említett ellenfelem.

– Mennyire népszerû a mountain-bike?
– Amatõr szinten nagyon. Kerékpáros

egyesületek is vannak, melyek egy része a
tömegsportra helyezi a hangsúlyt, a másik
része a versenysportra. Sajnos az utóbbi ki-
csit mostohagyerek szerepben van.

– Miért?
– A támogatottság, a hozzáállás miatt. Egy

1996-os törvény például az erdõket termé-

szetvédelmi területté nyilvánította. Ez rend-
ben is van, de sajnos olyan természeti terü-
leteken is nehézségekbe ütközik a verseny-
szervezés, ahol az egyáltalán nem lenne in-
dokolt. Ha sikerül is megszervezni egy ver-
senyt, még az adott erdõben dolgozó hivata-
los emberek, erdészek is sokszor megnehezí-
tik a lebonyolítást. Errõl hosszan lehetne be-
szélni. Sokszor a sport alapjai kérdõjelezõd-
nek meg az illetékesek hozzáállása miatt, an-
nál is inkább, mert olimpiai sportról van szó.

– A sport mellett egy nemes hivatást vá-
lasztott magának…

– Igen, állatorvos lettem. Már gimnázium-
ban érdekelt a biológia, szerettem az állato-
kat, így eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék
foglalkozni. Kezdetben egy szarvasmarha
tepelen dolgoztam, majd az Állatorvosi
Egyetem Sebészeti Tanszékén. Ezt követõen
kerültem a gödöllõi állatkórházba. Itt ismer-
kedtem meg Bucsy Lászlóval, akivel jelenleg
is együtt dolgozunk. Emellett Isaszegen is
nyitottam egy rendelõt. Jelenleg kisállatok-
kal foglalkozom.

– Ha jól tudjuk, a sebészet, a csontsebé-
szet a kedvenc területe…

– Még az Állatorvosi Egyetem sebészetén
dolgoztam, amikor érdekelni kezdett a gyó-
gyítás eme területe. Már ott is ellestem
különféle trükköket, majd a szakosodás
beindulásakor csontsebészeti tanfolyamokat
végeztem el, ezenkívül alapító tagja vagyok
a Magyar Kisállatortopédiai Egyesületnek.

– Voltak különleges páciensei?
– Amikor a MAFILM-telep még Gödöllõn

mûködött, kezeltünk tigrist, oroszlánt, med-
vét, farkast, kígyót is. Egyébként jól viselték
a beavatkozásokat, nem bántottak minket.

– Milyen állatokat tart otthon?
– Mivel nem családi házban lakom, így

most egy hullámos papagájunk van.
Reményi Krisztián

Gyógyítás és mountain-bike – felsőfokon

Beszélgetés Michalik Lászlóval
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dr. Michalik
nyeregben

Egy évvel ezelőtt fergeteges sikert
aratott városunkban a Talamba
ütőegyüttes az Ütőhangszerek far-
sangja című produkcióval. Az az-
óta kissé átalakult együttes az
idén azonos címmel egy új produk-
ciót mutat be február 28-án, szom-
baton a Petőfi Sándor Művelődési
Központban.

– Mennyiben más ez az elõadás, mint az
egy évvel ezelõtti? – kérdeztük Kovács
Balázst, az együttes menedzserét.

– Bár a cím azonos, mégis új mûsort lát-
hat a közönség. Szó sincs róla, hogy a ta-
valyi mûsort ismételnénk meg. Termé-
szetesen lesz egy-két olyan részlet, ami is-
merõs lesz azoknak, akik látták a múltkori
elõadásunkat. Nyolcvan perc alatt a föld
körül – ezt az alcímet viseli a produkció,
amely lényegében egy jövõ évi nagysza-
bású elõadás elõzetese, ami nem annyira
koncert, mint inkább egy nagy színházi
produkció lesz. Lényegében ebbõl láthat
egy kis ízelítõt a közönség, de nem csak a
zenébõl, hanem a koreográfiába és a lát-
ványba is engedünk majd egy kis bepillan-
tást. 

– Van összefüggés az elõadás és Verne
Gyula regénye között?

– Kicsit megtévesztõ lehet a cím, mert
nem olyan utazásban lesz részük az érdek-
lõdõknek, mint Verne hõseinek, de lénye-
gében mi is bebarangoljuk a Földet az elõ-
adás nyolcvan perce alatt, mégpedig ke-

letkezésétõl napjainkig.
Szinte minden földrészre
„ellátogatunk“, igyek-
szünk olyan zenei cseme-
géket bemutatni, amit más
együttesektõl nem kaphat
meg a közönség, csak ak-
kor, ha valóban elutazik
arra a tájra, amelynek a ze-
néjét megszólaltatjuk.

– Mely tájakra kalan-
dozhatnak el azok, akik el-
látogatnak a Talamba ütõ-
együttes elõadására?

– Jordánia, Brazília, a
Karib-szigetek lesz többek
között az úticélunk, de iz-
galmas afrikai dallamok is
megszólalnak majd az elõ-
adás során.

– Hogyan épül fel az
elõadás nyolcvan perce?

– Az elsõ húsz-huszonöt
perc a Föld kialakulásáról,
az élõlények megjelené-

sérõl szól, majd elkezdõdik a képzeletbeli
utazás a különbözõ hangszerek megjele-
nésével, az „Egy csirke élete“ címû rész-
ben. Ez az elõadás elsõ felvonása. A máso-
dik felvonásban pedig végigjárjuk a föld-

részeket. Reméljük, hogy a „laikusok“
számára is egyértelmû lesz, hogy éppen
merre kalandozunk.

– Milyen hangszerek szólalnak meg az
elõadásban?

– Sokféle, de természetesen – mivel az
együttes ütõegyüttes – valamennyi az ütõ-
sök közé tartozik. Nehéz kiemelni valamit
a sok közül. Lesz marimba, vibrafon, steel
drum, többféle dob természetesen, és az
apró hangszerek – mindenféle csörgõk. 

– Mi a tapasztalatuk, az elmúlt években
mennyire sikerült megkedveltetni a kö-
zönséggel az ütõs zenét?

– Szerencsés helyzetben vagyunk, mert
az ütõhangszerek világa rendkívül színes,
és elkápráztatja a közönséget. Ahhoz
azonban, hogy ez megtörténjen, profi ze-
nészek kellenek.

– Az együttes nem ugyanabban a felál-
lásban áll színpadra a mostani elõadáson,
mint a múlt évben. Mi az átalakulás oka?

– Az elmúlt hónapok több változást is
hoztak az együttes életében. Kiváltunk a
Debreceni Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetembõl és állandó, önálló produk-
cióként mûködünk. 

– Mikor jelenik meg zenéjük CD-n is?
– Jó hír azoknak, akik kedvelik ezt a

rendkívül színes muzsikát, hogy nemré-
giben megkeresett bennünket egy kiadó,
aki szeretne velünk dolgozni. Remélem,
ennek eredményeként a közeljövõben el-
juthat egy kiadvány a közönséghez.

Korondi Judit

Ismét sikert ígér a Talamba ütőegyüttes produkciója

Ütőhangszerek farsangja
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Az amerikai álom
ebben a regényben
nem a bárki szá-
mára elérhetõ
meggazdagodás-
ban, nem a „kor-

látlan lehetõségekben“, hanem a hõsi múlt-
hoz való ragaszkodásban valósul meg.

Az idén nyolcvanéves szerzõ mindegyik
mûvében többé vagy kevésbé jelen van a
történelem, a harc, a vérben és szenvedésben
megszületõ új. Életrajzát csak egy kicsit is
ismerve nem lepõdhetünk meg ezen, már sz-
inte gyerekként ellenállhatatlanul vonzotta a
katonai pálya, tizenhét évesen beállt ha-
ditengerésznek, a második világháborúban a
csendes-óceáni hadszíntereken teljesített
szolgálatot. Leghíresebb regénye, az Exodus
pedig annak eredménye, hogy tudósítóként
követte figyelemmel a zsidó állam háború
utáni megalakulását. 

A Döntés az amerikai polgárháborúban
gyökerezik. A harcok már lezajlottak. Né-
hány veterán tartja egymással a kapcsolatot,
õk a „Varacskos Disznók Társasága“. Észa-

kiak, jenkik, ezért nem közömbös  számuk-
ra, hogyan alakul Amerikában a négerek sor-
sa, akik nem utolsósorban nekik köszönhetik
a szabadságuk. Hogy egységes amerikai
nemzet jöjjön létre, a hajdani rabszolgáknak
is meg kell találniuk a boldogulásukat.

A regény fõ szála azonban mégis egy sze-
relmi történet. A gazdag hajógyáros gyönyö-
rû lányának, Amandának és egy délceg ten-
gerészgyalogosnak, Zachary O'Harának a
szerelme. Egymáséi lehetnek-e? Hogy a va-
gyoni különbség útjába állhat fiatalok bol-
dogságának, nem szokatlan dolog. Ez eset-
ben azonban a vagyoni és társadalmi korlá-
tokon talán még túlléphetnének. Kevésbé
azon, hogy O'Harának hivatása van. Az apja
a polgárháború hõse volt, természetesen õ is
tengerészgyalogosként, s a fiúnak most köte-
lessége bebizonyítani, hogy az amerikai had-
seregnek igenis szüksége van erre az alaku-
latra. A döntés az: elválnak, hogy az ifjú had-
nagy teljes egészében a tengerészgyalogság
jövõje megõrzésének szentelhesse magát.

- nád -

2004. február 26.4 Gödöllői Szolgálat

A Chopin zeneiskola
programajánlata

HANGVERSENYEK, RENDEZVÉNYEK:

Február 27. péntek 18.00
Kamaraest - közremûködnek: Klacs-
mann Zsófia, Gyumbier Tímea és

Szarvady Barbara, a Szegedi Egyetem
Zenemûvészeti Konzervatóriumának

hallgatói

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

Március 2. kedd 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hang-

versenye

Március 3. szerda 17.30
A fúvós tanszak hangversenye

Március 5. péntek 18.00
Dr. Farkas Iván zenetörténeti elõadása

Március 6. szombat 11.00
Simonova Jaroszlava és Láng Gabriella

növendékeinek hangversenye
(cselló, zongora)

Március 11. csütörtök 17.30
„Kicsinyek hangversenye“ – A vonós

tanszak rendezvénye

Tisztelt Támogatóink! Kedves szülõk és
zenebarátok!

Kérjük, segítsék továbbra is a zeneisko-
la tevékenységét és városunk zenei
életének színesebbé tételét személyi

jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával!

A Continuo-Gödöllõ Alapítvány
adószáma: 18665044-1-13

www.famakonyv.hu

Leon Uris: Döntés

Hivatás vagy szerelem? 

Vidám, zenés, szórakoztató mûsor a höl-
gyek tiszteletére

2004. március 8-án, hétfõn 16, 18  és 20

órakor

a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
színháztermében.

Közremûködik:  a „gödöllõi in-
tézményvezetõk társulata“

A fellépõk teljes névsorát lapunk jövõ
heti számában közöljük.  

Mûsorvezetõk: Pécsi Ildikó és
Németh Kristóf

Szeretettel vár mindenkit az est
házigazdája:

Gémesi György polgármester

A részvétel ingyenes, belépõk igényel-
hetõk a Petõfi Sándor Mûvelõdési

Központ jegypénztárában.

Tavaszi ajándékkosár

Elsősorban
hölgyeknek!

Idén március 6-án nyílik a Gödöllői Városi Múzeum-
ban a Gödöllői Művésztelep népművészettel való kap-
csolatát bemutató kiállítás, „csak néztem és gyönyör-
ködtem“ címmel.

A kiállítás a 2001-ben ünnepelt centenárium alkalmából elindí-
tott kiállítássorozat részeként kerül megrendezésre. A népmûvé-
szeti téma jelen volt ugyan a centenáriumi kiállításokon, de min-
denképpen szükségesnek éreztük a további kutatást és ennek
eredményeként egy bõvebb anyag bemutatását. A kiállításának a
Gödöllõi Városi Múzeum idõszaki kiállító helyiségében, vala-
mint a gödöllõi mûvésztelep állandó kiállításának a helyén kerül
bemutatásra mintegy 200 négyzetméteren.

A kiállítás a nagy tájak szerinti területi egységekben mutatja be
a gödöllõiek néprajzi gyûjtõmunkáját és képzõmûvészeti, ipar-
mûvészeti munkáikon a népmûvészet hatását. A kiállítás beve-
zetésében egy térképen ismerkedhetünk meg azokkal a telepü-
lésekkel, ahol gyûjtöttek, rajzoltak a gödöllõi mûvészek. Elsõ-
ként a Felföld mutatkozik be a kiállításon, ahol elsõsorban Me-
zõkövesdhez köthetõ mûtárgyakat mutatunk be, majd a Dunántúl
szép fafaragványaiban és ezek képzõmûvészeti alkotásokon való
megjelenésében gyönyörködhetünk. Hangsúlyos szerepet tölt be
a kiállításon a népballadák világa, melynek bemutatásával kap-
csoljuk össze a kiállítás két emeleti szintjét, átsétálva az Erdély-
ben gyûjtött népmûvészeti tárgyakat és az ehhez a területhez kap-
csolható mûalkotásokat bemutató felsõ szintre.

A kiállítás tudományos elõkészítése, a kiállítási anyag gyûjtése
néprajzkutatók és mûvészettörténészek együttes munkájára épül.
A Gödöllõi Városi Múzeum és a Nagy Sándor-ház anyaga mel-
lett, muzeológus és restaurátor kollégáink segítségének köszön-
hetõen kiállításra kerülnek néprajzi tárgyak a keszthelyi Balatoni
Múzeumból, a Néprajzi Múzeumból, ahonnan számos rajzot és
festményt is kölcsönöztünk. A Magyar Nemzeti Galéria grafikai
anyagából, a salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeum a mezõ-
kövesdi Matyó Múzeum gyûjteményébõl, az Országos Széchényi
Könyvtár Kézirattárából és magántulajdonosoktól gyûjtöttük
össze az igen gazdag és látványos kiállítási anyagot. A kiállítás
létrejöttét Gödöllõ város önkormányzata, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a Gödöllõi Mûvésztelep Közalapít-
vány támogatta. A kiállítás fõkurátora Lábadi Károly néprajzku-
tató, a kiállítás kurátorai Nagy Veronika néprajzkutató és Õriné
Nagy Cecília mûvészettörténész, a kiállítás rendezõi Kecskés Jó-
zsef és Seres Imre. A kiállítás 2004. augusztus 29-ig látogatható.
Elõzetes egyeztetés esetén a kiállítás rendezõi iskolai csoportok-
nak muzeológusi vezetést biztosítanak.

Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

„csak néztem és gyönyörködtem“

Gödöllői Művésztelep
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Az afgán származású dr. Janan Jambaz és csa-
ládja február 19-én tette le az állampolgársági
esküt Gémesi György polgármester elött a Vá-
rosháza nagytermében.

Janan doktor 1974-tõl hazánkban végezte
egyetemi tanulmányait, 1981-ben szerzett állat-
orvosi diplomát, majd a kabuli egyetem állator-
vosi karának adjunktusa lett.

1990-ben ösztöndíjjal ismét Magyarországra
jött, 1996-ra kutatómunkája alapján kandidátu-
si fokozatot szerzett. Ezalatt felesége – aki Af-
ganisztánban angol-perzsa szakra járt –  ha-
zánkban elvégezte a Gyógypedagógiai Fõis-
kolát.

Tanulmányaik
befejeztével nem
térhettek haza az
Afganisztánban
idõközben kiala-

kult polgárháborús viszo-
nyok miatt. Lakásukat le-
bombázták, földönfutókká
váltak. A szélsõséges vallá-
si szervezetek hatalomra
jutása életveszélyes hely-
zetet jelentett azok számá-
ra, akik egy volt szocialista
országban tanultak. A nõk
számára pedig kilátástalan-
ná vált a szabadság, az
egyenjogúság és a tanulás
reménye. Ezért kértek és
kaptak 15 évre szóló letele-
pedési engedélyt 1994-ben.

A családfõ 1995-tõl a
GATE, majd a SZIE ku-

tatója és oktatója, jelenleg a Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet Alkalmazott Etológia
Tanszék docense. A feleség, Raoufi Fatana
1998-óta a Montágh iskola elismert gyógy-
pedagógusa. Legidõsebb fiuk a Török Ignác
Gimnázium utolsó évét végzi, orvosi pályára
készül. Két fiatalabb – már Magyarországon
született – gyermekük a Petõfi Sándor Ál-
talános Iskola tanulói.

Munkahelyeiken és a város több civil szer-
vezetében sok magyar barátra tettek szert. E ba-
rátok számára egyértelmû, hogy a Magyar Köz-
társaság elnöke által 2004. január 12-én aláírt
honosítási okirat méltó kezekbe került.

Ez az afgán család hálás a befogadásért,
hosszú itt tartózkodásuk alatt közel kerültek a
magyar gondolkodásmódhoz és lelkiséghez,
valóban második hazájuknak tekintik Magyar-
országot és szûkebb pátriájuknak Gödöllõt.

v.B.L
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Az Erdélyi Vándor Székelyek Köre

nagy szeretettel meghív mindenkit 

2004. február 28-án, 20 órakor

a

FARSANGI

DISZNÓTOROS

BÁLBA, 

az 

ERKEL FERENC

ÁLTALÁNOS ISKOLA

sporttermébe  (Szabadság út 18.)

Vacsora (elõrerendelés): 1300 Ft/fõ.

Báli részvételi díj: 1500 Ft/fõ

Nyugdíjasoknak és 14 éven aluli

gyermekeknek

50 % kedvezmény!

Azok a résztvevõk, akik a saját népvise-

letükben jelennek meg  20 % ked-

vezményben  részesülnek!

ZENE-TÁNC-TOMBOLA

Tel: 20/385-3029 vagy 28/411-293

Kasza Ilona

Meghívó

„Elzengett az őszi boros ének…“ –
ilyenkor, a nagyböjt időszakába
lépve eszébe juthat az embernek
Babits Mihály sora. Majd a refrén
az ugyanebből, az Ősz és tavasz
között című versből: „Óh jaj, meg
kell halni, meg kell halni!“

Igen, a boros énekek elzengtek, nem csak
az õsziek, de a késõbbiek is, elmúltak a
télen évrõl évre örömöt hozó alkalmak. El
a karácsonyé, a születés öröméé, el az új
évé, az újrakezdésé, s véget ért már a
farsang is, mikor bálokkal, vigasságokkal,
maskaraságokkal múlatjuk a napjainkat,
de még inkább az estéinket. Túljutottunk,
az idén február 22-én, a farsangot záró
farsangvasárnapon, túl a húshagyó ked-
den, s a 25-én ránk következett hamvazó-
szerdán.

A katolikus templomokban ezen a na-
pon, hamvazószerda napján önkínzó buz-
galommal állunk sorba, járulunk a pap
elébe, aki a kezében tartott kis tál hamuba
mártva ujját, megkeni vele a homlokun-
kat, keresztet rajzol rá, mondván: „Emlé-
kezz, ember, porból lettél és porrá leszel.“

Negyven napig erre emlékezhetünk ez-
tán. Elcsendesedhetünk, magunkba néz-
hetünk. „Port a porhoz, hamut a hamu-

hoz“ – ha angol vagy amerikai filmben te-
metés van, így szól a koporsó földbetéte-
lekor a pap, sokszor láthattuk, hallhattuk
már. Milyen furcsa, gondolhatjuk, mi, a
világ királyai, akik annyi mindent megte-
hetünk, megtanulhatunk, megszerezhe-
tünk, nem vagyunk mások, mint egy ma-
rék por? Hogy van ez? Igazságos ez? S bi-
zony fejet kell hajtanunk: igazságos. Az
életet kaptuk, egy hatalmas úrtól, akit nem
ismerünk, akit csak próbálunk elképzelni,
akivel, reméljük, egyszer majd találkoz-
hatunk, hát nem lázadhatunk, ha vissza-
veszi nagylelkû adományát. „Az Úr adta,
az Úr elvette. Legyen áldott az Úr neve“ –
mondja Jób a Bibliában, mikor mindenét,
vagyonát, de még gyermekeit is elveszti. 

Nincs semmi, ami a miénk lenne. Min-
den azé, aki fölöttünk van. S hogy miért
éppen most, tavasz közeledtén, tavasz ele-
jén kell leginkább elfogadnunk mindezt,
lemondóan élni, már-már önsanyargatón?
Mert a húsvétot várjuk.  Annak a hírét,
hogy igenis létezik gyõzelem a halálon.
Létezik feltámadás. Az elmúlás, ha fájdal-
mas is, de nem örök. Nem volt hiábavaló,
amit alkottunk, amit éreztünk, amit aján-
dékoztunk. „Én veletek vagyok a világ
végezetéig“ – tudjuk Krisztustól. Velünk
van, és mi Õvele. Hogy ebbe a titokba
bevezettethessünk, készítsük testünket,
lelkünket. Negyven napig, mint amennyit
Krisztus böjtölt küldetésére készülvén a
pusztában.

N. A.

Hamvazószerda

Nagyböjt

Fénnyel festett képeim címmel Pá-
pai Gábor Bedő Albert-díjas erdő-
mérnök fotóiból nyílt kiállítás a Vá-
rosháza földszinti termében feb-
ruár elején. A kiállítást Krassay
László erdőmérnök, önkormányza-
ti képviselő nyitotta meg a követ-
kező gondolatokkal.

„Ebben a kiállító teremben 83 fénnyel
festett kép vesz körül bennünket.

Ha egy tudóst felkérnénk, beszéljen a
fényrõl, biztosan elmondaná, hogy a fény
kettõs természetû: hullámvonalban terjed
és fotonokból áll. Sebessége 300 000
km/másodperc, ami azt jelenti, hogy hét
és félszer nagyobb utat tesz meg egy má-
sodperc alatt, mint a Föld kerülete. Elõ-
adást tartana arról, hogy a testekrõl visz-
szaverõdõ fénysugarak által látjuk a körü-
löttünk lévõ világot. Hangsúlyozná a zöld
növényi részekben végbemenõ fotoszin-
tézis fontosságát, amelynek során CO2,
víz és fény felhasználásával szerves anyag
keletkezik. Ennek egy része élelem az élõ-

lények számára. Beszélne arról, hogy a
fénnyel gyógyítani és rombolni is tudunk.
A távolság mérésére is felhasználjuk. A
fény elemzésével pedig távoli galaxisok
haladási sebességét és az ott található
anyagokat is meg tudjuk határozni. Írást,
rajzot, képet tudunk másolni segítségével
és fotográfiákat készíteni.

Ha egy mûvészi hajlamú embert kér-
deznénk a fényrõl, biztosan másról be-
szélne. Talán arról, hogy a fény átöleli a
tájat, befesti a virágokat és felszalad az
óriásfák törzsén. Sejtelmessé teszi az õszi
erdõt. Szépséget varázsol a csírázó tölgy-
makk köré, a virágos mezõre és a téli pa-
takra. Sárkányokat készít az elpusztult
fákból. Ránevet az emberre. Méltósággal
kíséri a kolostorok boltíveit. Rajzol és fest
a természetben.

Pápai Gábor fotográfiáin a mûvészi haj-
lamú ember látásmódját érzékeljük. 

Fényt és szépséget. Soha ugyanúgy
vissza nem térõ pillanatokat. 

Azt szokták mondani, hogy a mûalkotás
egy színes üvegtáblán átszûrõdõ fény, a
mûvész pedig a színes üvegtábla. A szem-
lélõ kéknek, zöldnek, sárgának vagy vö-
rösnek látja az átszûrõdõ fényt, amely né-
ha csak egy-két üvegen jut át. A mûvész
csak kevés színnel tudja közvetíteni a
benne formálódott élményt. Néha azonban
az üvegen keresztül a szivárvány összes
színe tündököl. A mûvész, mint a templo-
mok üvegablakai, különbözõ színû fény-
sugarakkal láttatja a szépséget. 

Néha pedig a színek „rejtõzködnek“. A
szépséget fekete és fehér vonalak, formák
és árnyékok érzékeltetik. 

E fénnyel festett képek szépsége érinti
szívünket. 

A fénnyel együtt szeretnénk mi is átö-
lelni a csíki tájat, befesteni a virágokat,
felszaladni az óriásfák törzsén..., a fény-
nyel együtt szeretnénk rajzolni és festeni a
természetben...

...és közben erõsödik a vágyunk, hogy

mi is fényt hagyjunk magunk után. Mint a
mûvész a mûalkotásban vagy a mûalkotás
bennünk. 

Vagy egyszerûen fényt hagyjunk ma-
gunk után az apró életszertartásainkban és
a mindennapokban megnyilvánuló szere-
tetünkben. 

Mécs László gyönyörû verse így szól
errõl a vágyról:

„Az élet örök búcsúzás.
Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni a szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább mint anyák,
kik egyre jobban megragyognak,
minél sötétebb lesz az éj,
és minél jobban porlanak
a bánat-barna hant alatt.
Fényt hagyni, mint a jó anyák.

Vagy legalább is mint a Nyár,
amely almákba és diókba
szerette édes álmait,
és édességével világít
a hosszú, hosszú tél alatt.
Fényt hagyni, mint a drága Nyár.

Vagy legalább is mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az életünk oly tünékeny.
Ó szent fényt hagyni volna jó!“

Ezekkel a gyönyörû felvételekkel a
szerzõ és a látvány is fényt hagynak ma-
guk után. 

Nekünk pedig nincs más dolgunk, mint
összegyûjteni a fényt és élménnyé formál-
ni e mûvészi kisugárzást.

G.B.

Fényt fénnyel – kiállítás a Városházán

Pápai Gábor fotói

Afgán család állampolgársági eskütétele

Új magyarok Gödöllőn

dr. Janan Jambaz és családja
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Recept

Pecsenye csirke

Hozzávalók:

6 darab csirkecomb, só, bors, majo-

ranna, 4 teáskanál paradicsompüré, 1

gerezd fokhagyma, 4 teáskanál olaj, 2

teáskanál worchesterszósz, 4 teáskanál

víz.

Elkészítés:

A combok bõrét lehúzzuk, majd min-

det egyenként megsózzuk, megszórjuk

borssal és majorannával. A combokat

egy jénai tálba rakjuk, majd meglo-

csoljuk az alábbi pecsenyelével. A pa-

radicsompüréhez hozzáadjuk a zúzott

fokhagymát, az olajat, a worchester-

szószt és a vizet. Összekeverjük, és a

combokra, valamint a tálba öntjük. 200

fokon, 45 percig alufóliával lefedve

pároljuk, majd a fóliát levesszük, és a

húst a pecselével sûrûn locsolgatva kb.

15-20 perc alatt készre sütjük. Párolt

rizzsel tálaljuk.

Jó étvágyat!
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Orvosi ügyelet
18-08 óra között, illetve hétvégén.
Telefon: 410-451

Gyógyszertári ügyelet:
február 24.-március 1.: Egyetem
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243, 432-878
március 2.-március 8.: Ezüstkehely
Petõfi Sándor 1/a. Tel.: 416-551

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 38. Tel.:
28/410-302, mobil: 20/937-6375
(0-24-ig hívható).

Állatorvosi ügyelet
dr. Csernai Ferenc. Mogyoród,
Rákóczi út 7. Tel.: 20/945-7816

Ügyeletek

A Gödöllõi Városi Televízió
mûsora

kedden és pénteken 18 órától.

Híradó:
Benne: Hulladéklerakó –
6 milliárdos beruházás

Gödöllõn?

A hely szelleme – közéleti
beszélgetés a Könyvtárban
A Gödöllõ táncegyüttes mû-

sora (részletek)

A hét verse

Ismét lehetőséget kapnak a gödöllő-
iek, hogy életet mentsenek. Mert aki
vért ad, az életet ment. Háromhavon-
ta rendez véradást városunkban a
Magyar Vöröskereszt. A következő
alkalommal, március 4-én, 8-tól 15
óráig várják a véradókat a Petőfi
Sándor Művelődési Központban. A
véradási szokásokról beszélgettünk
Gáspárné Csókás Ritával, a szerve-
zet területi titkárával és Moharos Or-
solyával, a terület véradó szervező-
jével. 

– Sokan vállalkoznak véradásra Gödöllõn?

– Sajnos az elmúlt években azt tapasztal-
tuk, hogy folyamatosan csökken a véradók
száma. Jelenleg 900 fõ regisztrált véradót
tartunk nyilván a városban, de közülük csak
mintegy kétszázan vesznek részt rendszere-
sen véradáson – mondta Moharos Orsolya.

– Mi az oka annak, hogy csökken a rész-

vétel?

– Ez több összetevõbõl áll. Egyrészt kiö-
regednek az aktív véradók, a fiatalok szá-
mára pedig, úgy látjuk, sajnos, nem motivá-
ció az, hogy ezzel életeket menthetnek meg.
Az sem kedvez a részvételnek, hogy sok
munkahelyrõl nem engedik el az embereket,
a munkavállalók pedig nem szívesen áldoz-
zák erre a szabadságukat. 

– Az elmúlt években többször is felröp-

pent, hogy lendítene a véradási kedven, ha

fizetnének a vérért.

– Szerintem senki nem gondolta, hogy a
véradásnak ilyen sokat fog ártani az, hogy
sok szó esik a vér eszmei értékérõl. Az em-

berek azt hallják, hogy milyen értéke van a
vérnek, de itt arról van szó, hogy a vér levé-
telének, feldolgozásának, beteghez való el-
juttatásának milyen költségei vannak. A kör-
nyezõ országokban, ahol a térítéses véradást
megpróbálták, nem vált be, mert nehéz a vér-
adó nyomon követése, nyilvántartása ráadá-
sul, ha valaki nem tartja be a két véradás kö-
zötti 54 napot, hanem ezen belül ad vért, a
saját és a transfúzióban részesülõ egészségét
is kockára teszi. Hazánkban évtizedek óta
térítésmentesen zajlik a véradás, zavartala-
nul. Tévedés azt hinni, hogy a véradó nem
kap semmit, és itt most nem arra az ételre és
italra gondolok, amit a helyszínen elfogyasz-
tanak. Minden levett vért teljes körû vizsgá-
latnak vetnek alá a szakemberek. A helyszí-
nen – még a vérvétel elõtt – is történik egy
orvosi vizsgálat. Ezt úgy is fel lehet fogni,
hogy a paciens kap egy alapos kivizsgálást,
ahol kiderülhet, ha van valamilyen egész-
ségügyi problémája. A vér vizsgálatáról
visszajelzést csak abban az esetben kap a
donor, ha valami problémára derül fény. Te-
hát a sok vizsgálat, a tárolás, a feldolgozás –
mivel a levett vérbõl vérkészítmények is ké-
szülnek – mind-mind nagyon drága eljárás.

– Mondja el, mi történik egy-egy ilyen al-

kalommal! – kértük Gáspárné Csókás Ritát.
– Aki véradásra jelentkezik, elõször is ki

kell töltenie egy kérdõívet. Ezt olyan kérdé-
sekbõl állították össze, hogy azonnal kide-
rüljön, ha az illetõ nem adhat vért. Ez elõfor-
dulhat betegségek, gyógyszerek szedése,
vagy például a nõk esetében, ha állapotosak
vagy gyermeket szoptatnak. Ha a kérdõív
alapján nincs kizáró tényezõ, akkor követ-

kezik egy általános orvosi vizsgálat, és ha
minden rendben van, néhány perc alatt leve-
szik a vért.

– Mekkora mennyiségrõl van szó?

– Egységnyi, azaz 450 ml vért vesznek le,
plusz három kémcsõnyit, amelyek a vizsgála-
tok elvégzéséhez szükségesek. Ezt követõen a
véradók kalóriapótló uzsonnát és innivalót
kapnak, hogy mielõbb regenerálódjanak.

– Milyen idõközönként lehet vért adni?

– Legalább 54 napnak kell eltelnie két vér-
adás között, ennyi kell ahhoz, hogy a szerve-
zet az elvesztett vérmennyiséget pótolni tudja.
A Vöröskereszt azonban hosszabb idõt hagy
erre a folyamatra. Háromhavonta várjuk az ér-
deklõdõket, itt Gödöllõn, a mûvelõdési köz-
pontban legközelebb március 4-én. Nagyon
fontos lenne, hogy minél többen eljöjjenek, hi-
szen egy egység vérrel három ember életét le-
het megmenteni. Ehhez pedig csak egy tûszú-
rásra van szükség, és az egész maximum egy
órát vesz igénybe. De ha bárkinek kérdése van
a véradással kapcsolatban, kérjük, keresse fel
a terület véradószervezõjét, Moharos Orsolyát
a 30/538-0024-es telefonon.

K.J.

Csökken az aktív véradók száma

Csak egy óra három életért

Az emberiség ereje!
Kérjük, hogy adóbevallásakor is gon-

doljon a hazai rászorulókra és személyi
jövedelemadójának

1 %-ával
legyen részese humanitárius

tevékenységünknek. Mit kell tennie ennek
érdekében? Az alábbi számlaszámra kérje

utalni az ön által felajánlott 1 %-ot.

Kedvezményezett neve:
Magyar Vöröskereszt

Adószáma: 19002093-2-41

Anyakönyvi hírek

SZÜLETTEK:
Sinka Zsófia

Csorba Martin

Fitos Tamara Katalin

Lakatos Evelin Kitti

György Virág

Varga Dominik

Bobos Barnabás

Válóczi Anna

Hajtó Marcell István

Cseh Péter

Malina Bálint

Meleg Milán

Reuss Barnabás

Kristóf Boglárka Csenge

ELHUNYTAK:
Fazekas Antal, Szõlõ u.20.

Szabó Károly, Blaháné u.274.

Majer Mihályné Simon Mária, Dózsa Gy.

út 65.

Bencsura József Sándor, Dózsa Gy. út 65.

Szalai Róbert, Hunyadi u.11.

Györkis Albertné Bobos Erzsébet, Thökö-

ly Imre u. 44.

Bucherna Nándor András, Fenyvesi fõút

16.

dr. Ludas Tibor Tivadar, Malomtó u. 11.

Bojtos Zoltán, Mohács u.16.

Turai Józsefné Szlaukó Mária, Rákóczi F.

u. 15.

Vajon mennyire igaz ez a régi, bölcs
mondás manapság? Már az őskorban
is használtak növényeket gyógyítás cél-
jából. Az egyiptomiaknál a terápia fon-
tos része volt a gyógynövénytartalmú
krémekkel való masszázs, fürdő, ivókú-
rák alkalmazása. Az ősi indiai, japán, kí-
nai gyógyászat a gyógyító növényekre
helyezte a hangsúlyt a lelki és testi gya-
korlatok mellett.

Aklasszikus görög és római kultúra orvosai raj-
zokkal illusztrált könyvekben foglalták össze
ismereteiket.AGalénus-i labor, mint fogalom is
innen származik. A középkorban a kolostorok
váltak a tudomány központjává, majd orvosi
tevékenység része lett a gyógynövény terápia:
pl. ivókúrák, fürdõk, borogatások, pirulák for-
májában.  Elõbb ismertük meg a gyógynövé-
nyek hatását, tapasztalati úton, mint hatóanya-
gaikat. A gyógynövények gyûjtött és szárítással
tartósított hatóanyag tartalmú részeit drogok-
nak nevezzük. A növények többféle hatóanya-
got tartalmazhatnak egyszerre.

A fentiek ismeretében érthetõ az a jó tanács,
hogy ne használjunk gyógynövényeket kezelõ-
orvosunk megkérdezése nélkül!

A tudomány, a gyógyszervegyészet fejlõdé-
se, a szintetikus anyagok gyártásának  gyakor-
latilag korlátlan lehetõsége azt a gondolatot ve-
tette fel bennünk, hogy a növényi hatóanyagok
háttérbe szorulnak. Ez nem így történt, az utób-
bi évtizedben a gyógynövények reneszánszát
éljük. Magyarországon a gyógynövénygyûjtés-
nek nagy múltja, hagyománya van.

A gyûjtés kellõ szakismeretet, kitartást, sok
türelmet és szorgalmat igényel. Amegfelelõ nö-
vényi részeket szárítással tartósítjuk, és megfe-
lelõen tároljuk felhasználásukig.

Rendkívül érdekes módon minden év-
nek megvan a maga csodatevõ távoli
gyógynövény újdonsága, melyet a bete-
gek drága pénzen vesznek, sokszor orvosi
ellenõrzés nélkül gyógyszereikkel együtt,
vagy néha gyógyszereik helyett szednek –
kiszámíthatatlan hatásoknak téve ki ma-
gukat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
növényi hatóanyagok ugyanúgy a májon
keresztül, és, vagy a vesével, széklettel
választódnak ki, mint a gyógyszerek. Ke-
ringési rendszerbe való jutásuk, lebontá-
suk és kiválasztásuk során károsíthatják
szervezetünket.

Legyünk mindig óvatosak és körültekintõek!
dr. Kiss Éva

Az orvos szemével

Fűben, fában orvosság

1 százalék
A 2001-ben a kormány által alapított Ma-
gyar Koraszülött Mentõ Közalapítvány –
amely kilenc regionális közalapítványt foglal
magába, megvalósította a koraszülött mentés
országos rendszerét, amely az ország egész
területén a nap minden órájában elérhetõ, s
eleget tesz olyan fontos szakmai követel-
ményeknek, mint az azonnali, non-stop ren-
delkezésre állás, a jól képzett szakszemélyzet
biztosítása, és a modern orvostechnikai esz-
közökkel való felszereltség. Ennek a jelentõs
állami támogatás mellett is további pénzügyi
forrásokat igénylõ ellátási formának a fen-
ntartása és továbbfejlesztése érdekében kér-
jük, hogy személyi jövedelmeadója 1%-ának
felajánlásával támogassa a Magyar Ko-
raszülött Mentõ Közalapítványt.
Adószám: 18176551-1-42, bankszám-
laszám: 10032000-00285520-00000000
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Érdeklõdni: Pintér Zoltán 20/350-

8592, Karaszi Pál 30/318-7255.
Küldjön egy SMS-t a 90/635-005 számra,

így Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél
több rászoruló állattársunkat menthessük
meg! Az így beérkezett adományokat hete-
dik állatotthonunk létrehozásához és alapít-
ványunk mûködtetéséhez fogjuk felhasznál-
ni. Egy SMS küldésével Ön 375 Ft-tal járul
hozzá a Herman Ottó Állat- és Természetvé-
dõ Egyesület mûködéséhez. Az SMS-ado-
mányokat kizárólag a Westel hálózatán ke-
resztül tudjuk fogadni. Az SMS-küldés díja
400 Ft+áfa. 

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

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

Kérjük, segítsen adója 1 %-ával!

Adószám: 19816016-1-41
Bankszámla: 11707024-20156213

6 éves
n é m e t
v i z s l a
keverék
kan

1 éves
keverék
kan

2 éves
német
v i z s l a
szuka

2 éves középter-
metű tacskó ke-
verék szuka

„Szultán“
1 éves német
juhász keve-
rék kan

Kutyáinkban és macskáinkban az
esetek mintegy 70 százalékában
egyetlen kórokozó, a micoplasma
canis elnevezésű gomba mutatha-
tó ki a bőrelváltozásokból. Ennek
a gombafajnak a jelentősége még-
is óriási, hiszen az általa terjesz-
tett betegség az emberre is átter-
jedhet, tehát zoonózisnak minő-
sül.

A fertõzõdés beteg állattal való közvetlen
érintkezéssel, vagy a gombaspórákat átvi-
võ tárgyakkal jön létre (például: kozme-
tikai eszközök, a fekhely tartozékai, stb.).
A bõrelváltozások kialakulását elõsegíti a
bõr ellenálló képességének csökkenése, a
szervezet immunrendszerének károsodá-
sa. Gyakori tapasztalat azonban, hogy jó
ellenálló képességû állatra is átragad a be-
tegség, ha az gyakran közvetlen érintke-
zésbe kerül bõrgombásodás súlyos tünete-
it mutató egyéb állattal.

A gyakorlatban megfigyelt esetek azt
bizonyítják, hogy a fertõzõdés és az elsõ
klinikai tünetek megjelenése között leg-
alább 7-10 nap telik el. A lappangási idõ
azonban ennél jóval hosszabb is lehet. 

A kutya és macska bõrgombásodásának
tünetei némileg különböznek. Az ebek
bõrelváltozásai rendszerint kerek vagy
ovális, erõsen korpázó, pikkelyezõ, letö-
redezett szõrszálakat tartalmazó, vagy
szõrtelen foltokban mutatkoznak, elsõsor-
ban a fej bõrén, a pofákon, esetleg a tör-
zsön is. Ritkán az elülsõ végtag felsõ ré-
szén is megfigyelhetõ. A szõrritkult foltok
széle esetleg vörösen elszínezõdhet, gyul-
ladásos. A beteg bõrfelületek – ha csak
gomba található rajtuk – sohasem viszket-
nek!

Macskákban leggyakrabban a fülek tö-
vénél, a fülkagylóban, az orrtájékon, a po-
fa részén, elülsõ lábakon jól körülhatárolt,
többnyire kerek foltokban szõrritkulás,
pikkelyezés és vékony pörkök képzõdése
figyelhetõk meg. Az elváltozások – ha-
sonlóan a kutyákhoz nem kevert fertõzé-
sek esetében – itt sem viszketnek!

Atipikus esetekben szabálytalan foltok-
ban figyelhetõk meg a bõrtünetek, idõ-
sebb macskákban diffúz szõrhullás, foko-
zott korpázás képében mutatkozik a be-
tegség.

(folytatjuk)
dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

Gombás bőrfertőzések (1.)
A városközpont fizetésköteles várakozási
övezeteiben hétfõn reggel nyolc órától
már a parkolójegy-automatáknál kell
megváltani a jegyet. Bérlet a VÜSZI Kht.
Dózsa György út 12. szám alatti ügyfél-
szolgálati irodájában vásárolható, ahol
hétfõtõl péntekig naponta 10 és 17.30 óra
között várják az érdeklõdõket, a nyitva-
tartási idõben a 410-295-ös telefonszá-
mon is.

Mint arról már hírt adtunk, a 3. számú
várakozási övezet (Szent István tér) lakói
térítésmentes bérletet kaphatnak, amit
ugyancsak az ügyfélszolgálatnál kell kér-
ni. Az irodában megtudtuk, hogy a Szent
István téren lakók közül lapzártánkig

mintegy hetvenen folyamodtak ingyenes
várakozási engedélyért.

Fontos tudnunk, hogy a fizetésköteles
várakozási övezetet (zónát) jelzõ táblát
követõen valamennyi parkolóhely a zóná-
ba tartozik, tehát nem csak az az oldala az
útnak, ahol a tábla áll.

A parkolójegy-automatákon megtalál-
ható minden, a jegyváltáshoz szükséges
információ. A 3. számú várakozási öve-
zetben három jegyautomata lesz; kettõ a
Szt. István téren, egy pedig a Lagúna-üz-
letház melletti és mögötti terület számára.
A többi várakozási övezetben övezeten-
ként két automatánál váltható meg a jegy.

R. G.

Hétfőtől üzemelnek a parkolójegy-automaták

Jegy, bérlet, engedély

A héten lehullott ónos esõ vastag jégréte-
get képzett a faágakon, aminek következ-
tében ágak törtek le és egész fák is dõltek
ki. Végeznünk kellett ezen ágak, fák dara-
bolását és elszállítását többek között az
Ady Endre sétányon, a Dózsa György
úton, a Szent János utcában, a Munkácsy
úton, a Körösfõi utcában és a Petõfi utcá-
ban is. A szállítást csak fokozatosan tud-
tuk elvégezni, mivel jármûveink többsége
az utak tisztításához, síkosságmentesíté-
séhez szükséges eszközökkel van felsze-
relve.

A folyamatosan, kiadósan hullott ónos
esõ következtében csak átmeneti eredmé-
nyeket érhettünk el a síkosságmentesítés-
ben, így a körülmények mérlegelésével is-
mételten végrehajtottuk a sózást, illetve
az érdesítést több területen is.

A Röges utcában és a Podmaniczky ut-
cában mart aszfaltos kátyúzást végeztünk;
a Németh László utcában helyreállítottuk

a beszakadt járdát. Ezen a héten kerül sor
a parkolójegy-automaták elhelyezésére és
környezetük végleges kialakítására.

A jövõ héten – amennyiben az idõjárás
lehetõvé teszi – folytatjuk a parkok, virág-
ágyások elõkészítését a tavaszra, aminek
során elvégezzük a tápanyag-utánpótlást.
Az ökörtelek-völgyi hulladéklerakónál
elõkészítjük a leendõ komposztáló telep
területét a kivitelezõnek történõ átadás-
hoz. Az útjavításokat az idõjárás függvé-
nyében folytatjuk.

VÜSZI Kht.

VÜSZI

Ónos eső
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A 5. szám rejtvényének megfejtése:
„... s kemény fagy tiszta ablakán / dobol az

ingerült idõ / Bankárok és tábornokok /

ideje ez, jelen idõ / Ez a kovácsolt hideg / e

villanó, e kés-idõ.“

Az Trafo Club belépõjét nyerték:
Kapcsándi Lajos, Arany János u. 44/a.; Batta

Mihályné, Szõlõ u. 14.; Bánkuti Béla, Kazinczy

krt. 11.; Mészáros Márta, Kazinczy krt. 7.

A Városi Filmszínház 1 évre szóló kedvez-
ményekre jogosító klubkártyáját nyerték: 
Szántai Istvánné, Szabadság út 127.; Baróti

Miklós, Kazinczy krt. 21.

Képviselő-testületi hírek

Beszélgetés Bada Mártával

A szőlő szerelmese – kiállítás a kastélyban

Rendőrségi hírek

Következő lapszámunk március 4-én jelenik meg. 

Jövő heti számunk tartalmából 

Előzetes

Szent Ágoston gondolata
PÁZSIT

RÉGI

ÛRMÉRTÉK
FALATOZTA

BÓR
SZEM.

NÉVMÁS
FÉLBE!

OXIGÉN TONNA LÍTIUM

3 4
HOSSZÚSÁG

JELE

ZÁRKÁM

O. L. A.

FOLYÓ

ERDÉLYBEN

VÉGTELEN

SÁL!

BELSÕ

SZERVE

BUDDHIZMUS

ÁGA

KÉN

NITROGÉN

ÉHEZIK

FELTÉVE

Ü. Y.
NOMEN

NESCIO
RÓMAI 50

OTT

NÉPIESEN
FÉLEK!

GYÜMÖLCS

JELZÕJE

NÕI

NÉV

KULCS

ANGOLUL
JÓMAGAM

JELZÉSRE
BEC.

RUDOLF
TÖMEG JELE

FÉRFINÉV

URÁN

KIEJTETT

BETÛ

PEST MEGYEI

KÖZSÉG

KICSINYÍTÕ

KÉPZÕ
FÉRFINÉV

ÉNEKES

MADARAT
BEC. ÁGNES

KERESZTÜL-

LÕ

LIMÁBAN VAN!

KÓRHÁZ

JELE
GERMÁNIUM

FEJHANGON

ORDÍT

KEVERT

SZÉKEK!

TÉMAZÁRÓ

RÖV.
FÉLRE! AAAA! JÓD

NÕI NÉV …-FERE NULLA SZEL

SZÉLHÁRFA

PÁRATLAN

SZÁM

KIEJTETT

BETÛ

NEM EGÉSZ

EGÉSZ!

KIEJTETT

BETÛ

EME

LUXEMBURGI

AUTÓJEL

„A” FA KÜL-

TAKARÓJA A

MÉTERMUTATÓSZÓ

Ó LÉTEZIK
SZÁNTÓ-

ESZKÖZ
CSÜCSÜL

RÓMAI 5 VOLT

BELGA

AUTÓJEL

ÖSSZEVISSZA

ÍVELNI!

ÖSZTÖNDÍJAT

MEGSZEREZ

VÁSÁROLT

ASZTÁCIUM ÖMLIK

KÉRDÕSZÓ

MUZSIKA

KETTÕS-

BETÛ

EME

M

TETÕFEDÕBE 2
KEVERT

KOSZ!

PÉPES

BABFÕZELÉK 5

PL.: FAL

LEDÕLÉSE1
NORVÉG

AUTÓJEL

ÚT JELE

A FIZIKÁBAN

SPANYOL

AUTÓJEL

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.

Mi a véleménye a szelektív
hulladékgyűjtésről?

Varga András,
pedagógus:

– Úgy látom,
hogy ez intéz-
ményes szinten
még nagyon
gyermekcipõben
jár. Sajnos, sem
az oktatási és
szellemi háttere
még nem alakult

ki, ugyanúgy, ahogy még az intézményi hát-
tér sem teljesen tökéletes. Én egyébként ezt
már évek óta mûvelem, amennyire a lehe-
tõségem engedi. A papírt összegyûjtöm és a
gyerekeknek adom, akik a papírgyûjtési ak-
ciók idején elviszik, a szerves hulladékot
pedig a hétvégi telkemen komposztálom.
Nagyon fontosnak tartanám, hogy ne csak a
gyûjtés valósuljon meg, hanem az újrahasz-
nosítás is.

Szûcs Ervin,
építésvezetõ:

– Elsõsorban az
emberek gondolko-
dását kellene meg-
változtatni. Azt hi-
szem, nálunk már
ott kezdõdnek a
problémák, hogy
sokan el sem viszik
a kukáig a szeme-
tet, hanem ott hagy-

ják, ahol éppen kiesik a kezükbõl… Persze nem
csak a szelektív gyûjtés lenne fontos, hanem az
is, hogy az így gyûjtött anyagokból minél töb-
bet újrahasznosítsanak. 

Tamás Attila:
vállalkozó:

– Jó lenne, ha Gö-
döllõn is minél
elõbb megvalósulna
a szelektív hulladék-
gyûjtés. Ennek csak
akkor van értelme,
ha az emberek élnek
is a lehetõséggel, és

a megfelelõ helyre a megfelelõ szemetet teszik.
Azt hiszem, mindenképpen ez a jövõ.

Összeállította: Jb

Megkérdeztük
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ÁLLÁS

* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező takarítónő
jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 223-9801.

* GÖDÖLLŐI PROFIL KFT építészirodája felvesz területrendező
építészmérnököt. Tel.: 06-28-413-551, e-mail: profílkft@vnet.hu

* Villanyszerelőt gépjármű beépítő műhelybe felveszünk. 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.

* GÖDÖLLŐI PROFIL KFT építésztervezőt keres. Szakmai önéle-
trajzát a profilkft@vnet.hu címre várjuk. Tel.: 06-28-413-550

* Most nyíló pizzéria-sörözőbe pultos lányt felveszünk. Tel.: (70)
270-2400.

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

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

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

* Országos érdekeltségű kereskedelmi részvénytársaság gyakor-
lattal rendelkező személygépkocsi-vezetőt keres vezető mellé bu-
dapesti és vidéki munkára. Gödöllői lakóhely és saját garázs előnyt
jelent. A jelentkezéseket (részletes szakmai életrajzzal, fénykép-
pel, fizetési igény megjelölésével) kérjük a megjelentéstől számí-
tott 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 szalonba női, férfi, gyermek fodrászhoz férfi mester fo-
drászt keresünk. Tel: 514-276; (70) 312-6669.

* Diákok jelentkezését várjuk telefonkönyv terjesztési feladatra.
Jelentkezni lehet a (70) 313-8477 vagy 522-000/ 2080 tel. szá-
mon.

* Otthon végezhető bedolgozást vállalnék. számítógépes munka is
érdekel. Tel: (20) 583-2609.; 408-147.

* Isaszegi kertépítő vállalkozás segédmunkásokat keres. Tel: (30)
444-7163.

* Kertépítő cég munkavezetőket keres. Jelentkezési feltételek:
Szakképzettség, szakmai gyakorlat, B katerógiás jogosítvány,
kézzel írott önéletrjaz. Tel: (30) 9252-031.

* Magánháznál takarítást vállalnék. Időpont és fizetés mege-
gyezés szerint. Tel.: 481-045 (hétvégén).

* Megbízható munkatársat keresünk Gödöllői fémfelület kezelő
műhelyeünkbe. fizikai munka is. Galvántapasztalat előny! Érdek-
lődni lehet: H-P 8,00-17.00. Tel: (30) 210-5717.

* Felvételre keresünk víz-gáz-fűtés szerelőt Gödöllő és
környékéről. Tel: (20) 9388-988.

* Gázkészülék szerelőt azonnal felveszek munkaterület; Budapest
és az ország területe. Munkabér megegyezés szerint. Érdeklődni a
(30) 299-5532. telefonszámon.

* Gödöllői Kft keres 50-60 nm-es műhellyel rendelkező vál-
lalkozót, szinterezési munkára. Berendezést biztosítunk. A munka
éves volumene folyamatos ellátással 3-4 millió Ft. Lehet kezdő is,
betanítjuk. Tel: (20) 495-8572; Pf. 331.

* A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat fel-
sőfokú szociális végzettséggel rendelkező családgondozót keres
családsegítő és hajléktalan ellátó részlegébe. Bérezés a KJT sz-
erint. Jelentkezés az 513-605 telefonon.

INGATLAN

* Gödöllőn, Blahán, összeköltözésre is alkalmas, 2 lakásos 2
utcára néző családi ház (75+150nm) eladó (irodának, üzlethely-
iségnek 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.

* Gödöllő Csokonai u. 5. kétgenerációs, 120 nm-es családi ház
540 nm-es telken eladó. A lakás nappali+ 4 szobás, 2 fürdős-
zobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs+ szerelőak-
na. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/243-
0173.

* KERESÜNK Gödöllő központközeli 1-3 szobás LAKÁSOKAT
(lehet panel is)  max. 12,-MFt-ig! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (COOP
ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20) 513-
5191; 06 (30) 218-6300

* GÖDÖLLŐ - János úti lakótelepen ELADÓ 43 nm-es 1+félszoba
felújítandó lakás  8,5 MFt fix áron!  FeMa-KoNT Ingatlaniroda
(COOP ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20)
513-5191; 06 (30) 218-6300

* ÖSSZEKÖLTÖZŐK-nek is - Gödöllőn nyugodt, békés
környezetben, jó közlekedéssel ELADÓ 110 nm-es, DUPLAKOM-
FORTOS, 1 szoba, nappali, étkező + 2 félszoba, GARÁZS, vál-
lalkozásra is alkalmasan:  21,9 MFt-os FIX ÁRON ***ELADÓ!***
FeMa-KoNT Ingatlaniroda (COOP ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig:
06 (28) 410-324; 06 (20) 513-5191; 06 (30) 218-6300

* ELADÓ: VERESEGYHÁZ-ÚJ ÉPÍTÉSŰ, duplakomfortos,110 né-
gyszögöles telken 123 nm-es: 3 szoba nappalis, étkezőkonyhás
családi ház 18,5 MFt. FIX ÁRON! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (Gödöl-
lő COOP ÁRUHÁZ emelete) Tel. 9-17-ig: 06 (28) 410-324; 06 (20)
513-5191; 06 (30) 218-6300 

* MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI IRODA, a Nemzeti Földalapkezelő Sz-
ervezet hivatalos értékbecslője 2100 Gödöllő, Kossuth L. út 1.
Fszt. 3. tel/fax: 28/421-002, 20/531-4333, E-mail: magyartol-
gy@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 Harasztban, 491 nm-es telken, 110 nm-es,
emeletes, alápincézett, kertes ház, 40 nm-es garázsos mel-
léképülettel eladó. Irányár: 24,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* DOMONYVÖLGYBEN, a horgásztó partján, 3518 nm,
megosztható, panorámás üdülőtelek eladó. Irányár: 5,1 mFt Mag-
yartölgy 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, laká-
sokat, családi házat keresünk ügyfeleink számára megvételre,
vagy tartós bérletre. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Szilhát utcában, 883 nm telken, 110 nm földsz-
intes, 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, háromsz-
intes társasházi lakás, 63 nm vállalkozásra alkalmas üzlethely-
iséggel, 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

* GÖDÖLLŐ központjában, ötödik emeleti, másfél szobás, igénye-
sen felújított lakás, kastélyra nyíló panorámával, eladó.  Irányár:
11,3 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, garáz-
sos; és 50 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 nm-es
zártkerti üdülőtelek, szőlővel, gyümölcsfákkal, faházzal, ásott
kúttal, teljes közművel, műút mellett eladó.  Irányár: 8 000 000 Ft
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* Gödöllő határában műút mellett bekerített 7 ha bio művelésre,
és állattartásra alkalmas földterület eladó, vagy kiadó. Ipari áram,
víz, építési engedély van! Érd: (30) 202-0045.

* Gödöllő központjában, a Szabadság téri HÉV- és buszmegál-
lóhoz, üzletekhez 2 percre, a királyi kastély parkjára néző, örök-
panorámás, 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 beköltözés-
sel. Iá: 13,3 mFt. Tel: 410-659.

* 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.

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

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

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

* 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.

* Gödöllőn Építési telek, 739 nm, 200 nöl, a kertvárosban, jó
környezetben. 20,1 méteres utcafront. Közművek az utcában. Iá.:
14,5 millió Ft. Tel.: (30) 2819-754.

* Isaszegen frekventált helyen, 2 db 30 nm-es egybenyitható
üzlet. Nagyon olcsón eladó. Iá: 1,9 mFt/db.

* Palotakert lakóhelyen kilencedik emeleti, 45 nm-es, egyszobás
lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Iá: 8,5 mFt. Tel: (20) 925-
5831.

* Gödöllőn, 1. emeleti kétszobás parkettás, gázkonvektoros 64
nm-es telefonos, kábeltévés, nagyerkélyes lakásomat eladnám. Iá:
12 mFt. Tel: 410-108; (30) 362-3062.

* Eltartási szerződést kötnék lakásért cserébe Tel: (20) 9452-
486.

* Gödöllőn a Panoráma u. 8. sz. alatt 750 nm-es üdülőövezeti
telken egyéni elképzelés szerint alakítható szerkezetkész (40 %)
110 nm-es ház eladó. Iá: 13.800.000.-. Érd: (20) 313-3158; (70)
3311-730; 422-594.

* Turán, Fő út mellett, egy telken levő két (külön bejáratú)
összkomfortos családi házunkat Gödöllői kertes házra cserélnénk.
Tel: (30) 469-7283.

* Gödöllőn a Röges utca 36-ban 753 nm-es telken összközműves
családi ház reális áron eladó. Tel: (70) 572-9947.

* Gödöllőn, a Palotakerten 64 nm-es lakás (felújított, erkély,
amerikai konyha) eladó. Tel.: (20) 910-8990.

* Gödöllőn, az Alma utcában bekerített 574 nm-es építési telek
eladó. Iá.: 7,9 millió Ft. Tel.: (30) 233-2544.

* 800 négyszögöl bekerített gyümölcsös, szántó, szőlő eladó. Vil-
lany, fúrt kút, konténer. Nem építési. Tel.: (20) 376-0717.

* Gödöllőn, a Kossuth L. utcában II. emeleti, 1+2 félszobás lakás
eladó. Iá.: 12,9 millió Ft. Tel.: (20) 323-9261.

* Eladó a Máriabesnyői lakóparkban: társasházi jellegű lakás, kis
telekkel, 2+2×félszoba, étkező, konyha, mosókonyha, 2 db WC
zuhanyzó, fürdő, padlástér beépítve, 2 gépkocsi garázs + tároló.
Iá.: 31 millió Ft. Tel.: (20) 9130-379, (20) 2223-964 (napközben)
vagy 526-535 (este).

* Vácszentlászlón 500 nöl-es telken 100 nm-es felújított családi
ház (2+2 fél szoba, ebédlő, konyha, fürdőszoba) eladó, gondozott
kerttel. Tel: (20) 991-0524.

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

* Eladó Gödöllőn Blaháné úton 850 nm-es telken, egy 180 nm-es

alapterületű+100 nm tetőterű szerkezetkész újépítésű családi
ház. Közművek ablakok a házban. Iá: 21 mFt. Tel: (20) 378-4303.

* Gödöllő belvárosában, a Dózsa Gy. úton egy 44 nm-es, 2 szobás,
felújított, világos IV. em.-i lakás eladó. Iá: 10.500.000. Tel: (20)
203-7323.

* Gödöllőn az Erzsébet krt-on III. emeleti 64 nm-es 1+2 félszobás,
loggiás, részben felújított lakás eladó. Iá: 12.500.000.-. Tel: (20)
203-7323.

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

* Gödöllői ingatlaniroda ingatlanreferenc munkatársakat keres.
Feltétel: kiváló kommunikációs készség, saját gépkocsi. Érdeklőd-
ni: 9,00-17,00-ig. Tel: (20) 203-7323.

* Eladó Gödöllőn 300 nm-es telken 140 nm-es, tetőteres
sorházban lévő családi ház, benne bevezetett kisbolttal. Tel: (20)
423-3086.

* 3 szoba összkomfort családi ház (garázs) 300 nöl-es telken az
Antalhegyi utcában. Iá: 17 mFt. Tel: (20) 450-1373.

* Eladó Isaszegen 30 nm-es üzlethelyiség Aulich utcában az ABC
mellett, áron alul. Iá: 600.000.-Ft. Ugyanitt Divatáru berendezés
olcsón eladó. Tel: (20) 482-7894.

* Gödöllőn sorházi ház eladó 150 nöl kert 3 szint, 180 nm-es
lakóterület szuterénnel garázzsal. Iá: 25 mFt. Tel: 419-902.

* Palota-kerten eladó 2+fél szobás, IX. emeleti panel lakás, nagy-
erkélyes. Vízóra, kábel tv, nagykonyha, gyönyörű panoráma. Tel:
(30) 528-4862.

* Palotakerti VII. emeleti 57 nm-es, két szoba összkomfortos
lakásunkat elcserélnénk 1 szoba összkomfortosra, érték-
egyeztetéssel vagy eladnánk. Tel: 432-210.

* Gödöllő Rózsa dombján panorámás, összközműves, 720 nm-es
telek eladó, 36 nm-es komfortos faházzal, beépítési lehetőség 15
%. Iá: 13,2 mFt. Tel: (30) 9687-933.

* Napfény Otthonházban a gödöllői Blahán lakrészek leköthetők,
nyugdíjasok érdeklődését várjuk. Tel: (30) 505-5195.

* Gödöllőn a Röges-Rét u. között még nem beépíthető 1057 nm-es
telek eladó. Érdeklődni: (20) 410-1460.

* Kertes övezetben 1+2 félszobás gázkonvektoros, földszinti
lakás hosszú távra kiadó Gödöllőn az Ibolya utcai társasházban.
Tel: 414-899 18 óra után.

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

* Szadán a Boncsok utcában 1663 nm-es építési telek (gazdasági
épülettel) eladó. Víz-villany a telken. Gáz, csatorna az utcán.
6000.-Ft/nm. Ára.: 10 MFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu
KVADRÁT KFT: 28/422 353; 06 30 515 55 33.

* GCS020/ Gödöllőn 400 nm-es közművesített telken 1996-ban
épült 225 nm lakóterű kétlakásos családi 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 9300 nm megművelt szántóföld, közművek, aszafalt út
közelében a Galga parján sürgősen eladó, ezért 280 Ft/nm azaz
2,6 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT KFT:

2004. február 26.10 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
-Szõlõ u-ban 59 m2-es, erkélyes, konvektoros
lakás 10 MFt.
-János u-ban 64 m2-es, 2 szoba + étkezõs,
világos, napos lakás 11,5 MFt. 
-Ambrus közben  51 m2-es, másfél szobás
erkélyes lakás 12,2 MFt.
-Palotakerten 64 m2-es, felújított, nap-
pali + 2 szobás igényes lakás IKEA
konyhával 12,9 MFt.  
-Erzsébet krt-on 64 m2 felújított, erkélyes,
1+2fél szobás lakás 13,2 MFt.
-Kampis téren 1. emeleti, 58 m2-es, 2 szobás,
tégla, gázcirkós, erkélyes lakás 15,5 MFt.
-Tégla építésû 2.emeleti, 65 m2-es, 2 és fél szo-
bás, erkélyes, extra minõségû lakás 17,1 MFt.
-Petõfi térnél, 2002-ben épült, tégla,
cirkó fûtéses, 65 m2-es, 1. emeleti, erké-
lyes lakás, 18,9 MFt.
-Aszódon 2. emeleti, 49 m2-es, másfél szobás,
konvektoros, erkélyes lakás 7,6 MFt.
-Aszódon 2. emeleti, 55 m2-es, 2 szobás, gáz-
cirkós, parkettás lakás 7,8 MFt.
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28/422 353; 06 30 515 55 33.

* Gödöllőn a Fenyvesi nagyúton panorámás telken épülő 4 laká-
sos, igényes kivitelezésű (klimatizált, központi porszívós) házak-
ból még egy 152 nm + garázs eladó. Ára kulcsrakészen: 205 ezer
Ft/nm + garázs. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT
KFT: 28/422 353; 06 30 515 55 33.

* Kistarcsán a Móra Ferenc utcában kb. 100 nm (20x50 m) új par-
cellázású átépítési 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.

* Szadán 960 nm parkosított kertben 140 nm lakóterületű családi
ház: konyha, étkező, nappali, három háló fürdő, wc terasz, szuter-
inben: szauna, fürdő, wc garázs, a kertben: szaletli, tűzrakó,
medence….Iá: 29 mFt. Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu
KVADRÁT KFT: 28/422 353; 06 30 515 55 33.

* Gödöllőn a fenyvesben kb. 1100 nm telken 2004-ben épülő tár-
sasház leköthető kb. 103 nm lakótérrel, nappali, három
háló+garázs, + terasz. Ára: 27 mFt.

Egyéb kínálatunk: www.kvadrat.hu KVADRÁT KFT: 28/422 353;
06 30 515 55 33.

* GCS104/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.

* GCS109/Gödöllőn a királytelepen 450 nm telken 2000-ben épült
70 nm alapterületű + tetőtér családi ház: amerikai konyha, két
háló, fürdő, wc, terasz, garázs. Ára: 17 mFt. Egyéb kínálatunk:
www.kvadrat.hu KVADRÁT KFT: 28/422 353; 06 30 515 55 33.

* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 150 nm-es, kétszintes, nappali +
4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal, 870 nm-es telekkel.
Iá: 31 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Harasztban 140 nm-es, kétszintes, 3 szobás, 2
fürdőszobás családi ház pincével, garázzsal, 480 nm-es telekkel.
Iá: 23,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Dózsa György úton 44 nm-es, 1 + 1 szobás,
részben felújított öröklakás. Iá: 9,8 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870

* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon 65 nm-es, 2 + 1 szobás
erkélyes, felújított lakás, zárt, közös udvarral. Iá: 16,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Rögesben 72 nm-es, 1 + 2 x 1  szobás, teljesen
felújított családi ház 220 nm-es telekkel. Iá: 17,5 mFt. Főnix Ingat-
laniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a  Blahai részen 6 éve épült 100 nm-es, nappali -
étkezős, 2 szobás családi ház garázzsal. 200 nöl telekkel. Iá: 26,5
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a csanaki rész mellett kétszintes, 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 Gödöllőn a Kertvárosban négylakásos társasházból igénye-
sen kialakított, háromszintes, összkomfortos családi ház ( tetőtér
beépítése lehetséges ). Iá: 25,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Eladó Gödöllőn a Csanaki részen 140 nm-es, kétszintes, 4
szobás, felújított családi ház garázzsal, 1200 nm-es telekkel +
ugyanazon a telken egy 70 nm-es összkomfortos különálló
lakóépülettel. Iá: 35 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 80 nm-es, 2 szoba - étkezős
családi ház melléképülettel, 670 nm-es telekkel. Iá: 16 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Eladó Isaszegen 70 nm-es, 2 szobás, jó állapotú családi ház mel-
léképülettel, 250 nöl saroktelekkel. Iá: 13,9 mFt. Főnix Ingatlaniro-
da, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-
870

* Eladó Szilasligeten 73 nm-es, 3 szobás, felújított családi ház
garázzsal, pincével, 300 nöl telekkel, egy másik ház (ugyanazon a
telken) építéséhez szükséges érvényes építési engedéllyel. Iá: 20
mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Aszódon 1,5 szobás 2. emeleti összkomfortos lakás reális áron
eladó. Tel.: (30) 9000-639.

* Úrréti tónál Új építésű  ház, nappali+3 szoba (152m2), + garáz-
zsal (21m2), terasszal tókapcsolatos telekkel (350-600m2), ked-
vező 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+2félszobás, 2 fürdőszobás, 287m2-es telken eladó. Major
Zoltán IngatlanBank 06 70 456-2100,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu

* Gödöllő, Schőtér K. u.-ban (Blaha) panorámás igényes családi ház
(2000év/300 m2), nappali+4 szoba, terasz, triplagarázs, parkosí-
tott 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 IngatlanBank 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 hitelle-
hetőséggel 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.ingat-
lanbank.hu

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

* Gödöllő, Kertvárosban családi ház, 500m2 telken 24MFt-ért
eladó. 1nappali + 3szoba, garázs + szuterén. Major Zoltán Ingat-
lanBank 06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu

* Gödöllő, központban 76m2-es, 2+1/2 szobás földszinti lakás,
9m2-es előkerttel, sok extrával  eladó. Major Zoltán IngatlanBank
06 70 456-2100, (28) 411-322 www.ingatlanbank.hu

* Aszódon örökpanorámás új építésű 4 szoba+nappalis 1 szintes
lakások leköthetők. Gépkocsitároló, pince, előkert, emeltszintű sz-
erkezetkész állapotban, tavaszi költözéssel. Szoc.pol.+hitel .Ár:
19,5 MFt-tól. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28)
411-322 www.ingatlanbank. hu 

* Gödöllőn (Haraszt) 2 generációs, 2 szintes külön bejáratú családi
ház eladó. Össz.alapterület 170m2, telek 270 nöl, dupla garázs. Ár:
30,5MFt. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu 

* Szadán 1340m2 építési telek eladó. Összközmű a telek előtt. Ár:
8 MFft. Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu 

* Zsámbokon 2 generációs, igényesen felújított 4 szobás családi
ház, 1080m2-es saroktelken eladó. Ár: 15,5MFt Ferenczné Éva In-
gatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu 

* Valkón, műút mellett 800nöl-es telken 110m2-es felújítandó ház,
erdős környezetben, doboldalban eladó. Ár: 14MFt Ferenczné Éva
IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank.
hu 

* Gödöllőn, Szivárvány utcában, nappali+4szobás, padlófűtéses,
családi ház, 2 garázzsal, 280nöl telken eladó. Ár: 35MFt Ferenczné
Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingat-
lanbank. hu 

* Szadán Fenyves lakóparkban 1720m2 (478nöl) déli fekvésű
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építési telek eladó. Ár: 11,8MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70
456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

* Bagon az autópálya feljáróhoz közel, új építésű, panorámás 3
szobás + nappalis családi ház, 148m2 lakótérrel eladó. Ár:
19,6MFt Ferenczné Éva IngatlanBank 06 70 456-2102,(28) 411-
322 www.ingatlanbank. hu

* Veresegyházán, új építésű nappali+3szobás 120nm-es családi
ház, 540nm-es telken eladó. Ár: 26,5MFt. Ferenczné Éva Ingat-
lanBank 06 70 456-2102,(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu

ALBÉRLET

* Gödöllő központjában 59 nm-es, III. emeleti, erkélyes, teljesen
felújított lakás hosszú távra kiadó. Tel.: (30) 311-6235.

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

* Gödöllő központjában 44 nm 1,5 szobás bútorozott, távfűtés
lakás kiadó hosszú távra. 45.000.-/hó+rezsi 2 hó kaukció. Tel: (20)
335-0027.

* Kiadó Palotakerti 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes, összkomfortos,
részben bútorozott lakás. Számlaképes. Tel: (70) 257-4553.

* Gödöllő, Szőlő utcában kertes társasházban 90 nm lakás+garázs
család részére kiadó. Érd: este 28/430-604.

* Kiadó 2 szoba összkomfortos családi házba társbérlőt keresek
egy vagy két hölgy személyében március 1-jétől. Tel: 422-429;
(20) 431-5496.

* Gödöllőn (Blahán) 2 szoba étkezős családi ház hosszú távra ki-
adó. Tel.: 416-060.

* 50 nm-es, 2 szobás, IV. emeleti lakás a Kazinczy krt-on kiadó. 45
ezer Ft+rezsi. Tel.: (30) 203-9873.

* Gödöllőn lakás kiadó garázzsal, tároló helyiségekkel, családi
házas övezetben. Tel.: (20) 577-9017.

* Gödöllőn szoba kiadó egy személy részére, fürdőszoba használat-
tal. Azonnal beköltözhető! Tel.: 420-456.

* Gödöllő belvárosában új társasházban, albérleti szoba azonnal ki-
adó. Tel: (20) 972-3229.

* Gödöllőn Klapkán albérlet kiadó! Külön álló 30 nm-es lakás. Tel:
(30) 273-5206.

* Kiadó számlaképes, másfélszobás, első emeleti saroklakás
Gödöllő központjában, csendes irodának, vagy maximum 2 szemé-
lynek. Tel: (30) 536-3399.

* Gödöllőn központhoz közeli 2 szobás konvektoros vízórás kábel
tv-s lakás hosszabb távra kiadó. Tel: 421-619.

* Palotakertben négyemeletes házban parkra néző, kétszobás (64
nm) felújított lakás saját pincrésszel eladó. Ár: 12,5 mFt. Tel: (30)
370-5929 vagy 417-628-as telefonszámokon.

* Gödöllő központjában 59 nm-es, III. emeleti, erkélyes, teljesen
felújított lakás hosszú távra kiadó. Tel.: (30) 311-6235.

KIADÓ

* Irodák a régi posta épületében kiadók! Tel.: (30) 999-9495.

* Gödöllő központjában 59 nm-es, III. emeleti, erkélyes, teljesen
felújított lakás hosszú távra kiadó. Tel.: (30) 311-6235.

* 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.

* Üzlethelyiség (30 nm) Gödöllő belvárosában ápirlis 1-től hosszú
távra kiadó. Irodának is alkalmas. Jó parkolási lehetőség. Tel: (70)
286-9679.

* Üzlethelység, szoba fürdőszobával, garázs kiadó, egyéb
tevékenység céljára is. Tel: (20) 9455-583.

* 180 nm-es üzlethelység Gödöllőn forgalmas helyen, jó parkolási
lehetőséggel eladó. Iá. 150 ezer Ft/nm+ÁFA. Tel: (20) 436-5929.

SZOLGÁLTATÁS

* ZsoEn Szépségszalon! Annamária, fodrász. Szeretettel várom
kedves régi és új vendégeimet az új helyemen: Petőfi tér 13. Tel.:

30/372-4056.

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

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

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

* Egyéni vásárlók, vállalkozók, cégtulajdonosok figyelmébe! Ha
ajándékot akar vásárolni, válassza SAJÁT KÖRNYEZETÜNK TER-
MÉKÉT a MOGYORÓDI, MINŐSÉGI, PALACKOZOTT FEHÉR- ÉS
VÖRÖSBOROKAT egész évben a SZILÁGYI PINCÉSZETBŐL Nyitva
tartás: cs, p: 14-17 h-ig, szo: 9-17 h-ig, vas: 9-13 h-ig. Tel: 06-28-
441-856.

* GYÓGYLÁBÁPOLÁS Gödöllő, Szabadság u. 12. sz. alatt lévő sza-
lonomba, várom azon vendégeimet, akiknek van köröm benövés,
tyúkszem, bőrkeményedés, bőrrepedés és vastag begteg el-
szineződött körmük. Nálam szakszerű lábápolásban részesül. 25
év szakmai háttér. Európai színvonal. Egyéb szolgáltatás a pedikűr
árában. Elektromos masszázs fotel. Biptronlámpás kezelés fekéjes
lábra, hidromasszázs lábáztatás. Lábmasszázs, szakmai tanác-
sadás. Bejelentkezés: (20) 532-7275, 28-411-759, Bárándi
József.

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

* Függönytisztítás, igény szerint függöny-levétel és felrakás. Füg-
gönyjavítás, 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 ügyin-
tézése (ingatlan jármű vásárlás, vállalkozói hitelek igénylése stb).
Tel: (30) 402-0863.

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

* Bútorasztalos vállalja: konyha, gardrób, fürdőszoba, gyermekbú-
tor készítését, szerelését. Ingyenes felmérés, árajánlat. tel: (30)
627-0072.

* Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások könyvelése, adóügy-
intézése. Tel: (30) 558-5730.

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

* A Fakirnál tavaszi szőnyeg mosási akció. Még áll a régi ár. Írásbe-
li garancia. Átfutási idő 3-4 nap. Tel: 416-518 - 18 óráig.

* Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések
nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit, bármikor,
bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418-203, vagy
(30) 924-3216.

* Minőségi fekete föld, istálló trágya, sóder, homok szállítás,
épület bontás, alapkiszedés, gépi földmunka. Varga István
teherfuvarozó. Tel.: (20) 9437-469.

* Szobafestő tanuló vállal festést, mázolást, tapétázást. Tel: (70)
551-3938.

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

* Kis- és Középvállalkozások! Szeretne termelőeszközt venni, tele-
phelyet bővíteni? Állami támagotással most megteheti! Pályázatok
írása, hitelügyintézés, híjon segítünk. Tel: (20) 584-7774.

* Ezoterikus Fény Ajándékbolt, Paradigma mintabolt. Mindent
átölelő szerettel várjuk kedves vásárlóinkat az Ezoterikus Fény és
ajándékboltunkba, Gödöllő, Szőlő u. 20-22. szám alá. Nyitvatartás:
H-P: 10-18-ig; szombaton 10-14-ig. Üzlet telefonszáma: (30)
3557-313. Az üzletben található termékek: különleges ezüstéksz-
erek, ajándéktárgyak, gyógynövények, füstölők. Ezoterikus
könyvek tárháza, Feng Sui termékek, mandalák, kártyák, CD-ek,
kazetták, karkötők, láncok, nemes és tündérkövek=kivánság
kövek, szerencsefák. Jósda! Kérésre jövendőmondás, kártyajóslás
időpont egyeztetéssel. Problémái megoldásában diszkréten, sz-
erettel segítünk. Test és fülgyertyázásra jelentkezés az első tele-
fonszámon. Várjuk hívását: 06 (30) 355-7313; 06 (70) 225-6262.
30 % akció: fogyasztótea + kapszula, grepefruit csepp, citroter-
mékek. 

* Bőrkabát bunda, bőrbutorok javítása és tisztítása festése, bélés
zipzár csere méretreszabás szakadások javítása. Időpont
egyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.

* Bojler tisztítását,javítását, kisebb és nagyobb villanyszerelési
munkákat, kaputelefon szerelést vállalok. Továbbá kisebb
vízvezeték kiépítést, javítást. Tel: (70) 528-9720; 411-692
hétvégén is hívható.

* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:582-910.
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* Parkettázás, csiszolás, lakkozás, javítás korrekt áron pl. csis-
zolás-lakkozás anyaggal 1000.-Ft/nm laminált parkettázás 600.-
Ft/nm szegélyezéssel. Tel: (70) 505-1177.

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

OKTATÁS

* TOP-TAN: ANGOL: Haladó nyelvtanfolyam: szerda-péntek: 8.15-
10.30; beszédkészség - fejlesztő középfok után: kedd 8.00-10.15.
Középfokú nyelvvizsgára felkészítő: hétfő-szerda: 16.15-17.45. In-
ternetes angol nyelvoktatás! Gödöllő, Szőlő u. 16.4.15. Tel:423-
744, 30-224-75-6 www.toptan.hu., info@toptan.hu

* Egyetemista hallgató MATEMATIKÁBÓL felvételi felkészítést
vagy korrepetálást 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 vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és 514-
155.

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

* ASZTROLÓGIAI tanfolyam indul Gödöllőn 2004. februártól, sz-
erdánként 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.

* Angolnyelv az anyanyelvű tanárnál. Tel: 412-967.

* Festéstanfolyam felnőtteknek. A természet színei és a lélek
kapcsolata címmel. A 8 hetes tavaszi kurzus témája: a természet
kibontakozása, színvilág változása, virágok megfigyelése, festése.
Választható időpontok: hétfő de., du., vasárnap este. Tel: 414-628;
(20) 575-7049.

* Személyi és Vagyonőri tanfolyam. akciós áron. Tel: (30) 553-
1729.

* Egyetemista fiú matematika, fizika, angol korrepetálást vállal ál-
talános és középiskolások részére. Tel: 419-470; (20) 314-6361.

* Számítógépkezelői tanfolyamok, egyéni és kiscsoportos
foglalkozások folyamatos kezdéssel. Időpontegyeztetés: (70) 248-
2841 vagy 423-184.

* Angol nyelvoktatás egyénileg és kiscsoportosan (max. 4 fő).
Alap- és középfokú nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok indulnak
kedd, péntek 14-15.30, illetve hétfő, péntek 8.30-10 időpontokban
és szombat délelőttönként. tel.: 422-963 vagy (70) 278-5996.

* Üzleti angol. Tel: 414-297; (30) 9909-346.

* Angol középfokú nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést, kor-
repetálást vállaok. Tel: (20) 425-2625.

* Főiskolás angolt tanít. Korrepetálás, érettségire, középfokúra
felkészítés. Tel: (20) 389-2062.

* Angol korrepetálás magántanárnál egyénileg. Minden korosztály-
nak. Tel: (20) 255-9495.

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

JÁRMŰ

* BMW 316;  1.8-as motorral, 1985/6. évj., friss vizsg., 4 ajtós (ex-
trák: központizár, riasztó, alufelnik, Clarion rádiós-magnó,
el.ablakok, el.tükrök, kétállású el.tető, spojler)korához képest
kiváló állapotban ***ELADÓ***  460.000,-Ft. 06 (30) 218-6300;
06 (20) 513-5191

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

* ***ELADÓ***  Mitsubishi Galant 2.0 GTi, 1991. évj., 2005/05-
ig vizsg., 5 ajtós (központizár, szervokormány, alufelnik, rádiós-
magnó, el.ablakok, teljesen felújított, tökéletes műszaki állapotban
870.000,-Ft irányáron. 06 (30) 218-6300; 06 (20) 513-5191

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

* 2 db Wartburg Trans (platós) eladó. Tel: (30) 9341-465.

* 8 és fél éves, 1500 Lada személyautó eladó. 37 ezer kilométer,
első tulajdonostól, garázsban tartott. Tel: 441-016.

* 87" Citroen Visa 1.7D 2005. év elejéig érvényes műszakival, ki-
fogástalan motorral 150.000 Ft-ért eladó. Tel: (30) 350-1732.

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 Mpixel, 128MB bővítő kártyával,  minden tartozékával
olcsón eladó. Tel.: (30) 941-3345.

* Eladó jó állapotban lévő 165 ×200-as epedás francia ágy. Iá.: 50
ezer Ft. Tel.: (20) 458-2002.

* 3 db 7 kw-os és 1 db 1 kw-os használt parapetbeépítésű gázkon-
vektor; 5 nm bontott fenyőlambéria és 1 db 120 l-es villanyboyler
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: (30) 464-0566.

* TÜZIFA, akác 1 méteres hasábokban, házhoz szállítva 10 ezer
Ft/m3, 1150Ft/mázsa (számlával + 15 százalék ÁFA). Legkisebb
rendelhető mennyiség 50 mázsa. Tel.: (30) 2819-754.

* Eladó: Álló szövőszék, kötőfonal - 2000.-Ft/kg, kosarak minden
célra, táska-varrógép, selyemvirág. Érd: 414-176.

* Eladó 3 éves Gorenje előltöltős mosógép megkímélt állapotban
35.000.-Ft, új 90x200 rugós ágybetét 8.000.-Ft. akumlátoros
kisautó 2 szejmélyes 3-6 éves korig 25.000.-Ft. Tel: (30) 3822-
498.

* Eladó 2 db műanyag ajtó, 2 db gázkonvektor. Tel: (20) 914-9025.

* Tető átalakítás miatt eladó 3500 db békéscsabai (barna) mázas
cserép, 50 Ft/db; ugyanitt eladó 300 db új cserép, 80 Ft/db. Tel.:
(70) 530-3240.

* Eladó kisméretű tégla (kb. 1000 db) és tetőcserép (kb. 800 db).
Tel.: (20) 524-1644 vagy (20) 328-0498.

* Jó állapotú franciaágy eladó, fa fejtámlával. Tel.: 418-165.

* Kondigép eladó. Érdeklődni (20) 574-0231 telefonszámon.

* 3 szobás, bútorozott kertes családi ház min. 1 évre kiadó. Érdek-
lődni: (30) 9066-304.

* Gödöllőn eladó 3 éves kifogástalan minőségű ülőgarnitúra 1
kinyithatós ágy és 2 fotel. Iá: 40.000.-Ft. Tel: (20) 801-2217.

* Eladó mahagóni színű hálószobabútor. 2 db kétajtós, akasztós,
fiókos-, 2 éjjeliszekrény, 1 komód, 1 fésülködőasztal tükörrel,
puffal, 1 polcos tároló. Érdeklődni: (70) 234-4849.

* Eladó: Pentium II számítógép, használt pénztárgépek, ipari
kávéfőző, hűtőszekrények, gáztűzhelyek, Tork szappan és wc papír
tartók, mikrohullámúsütők, széndioxid palackok, franciaágy,
3+1+1 ülőgarnitúra. Tel: (30) 212-0835.

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

* Eladó jó állapotban lévő 165 ×200-as epedás francia ágy. Iá.: 50
ezer Ft. Tel.: (20) 458-2002.

ÁLLAT

* Németjuhász kan, 13 hetes törzskönyves kiskutyák eladók. Tel:
(30) 202-0045.

EGYÉB

* Hastáncnő fellépést vállal rendezvényeken. Tel: (20) 9455-583.

* 15 éves a Barokk Régiségbolt! Gödöllő, Városmajor u. 10. (a
Bíróság utcája) Tel: (20) 564-4878. Régiségek vétele és eladása.
Képeslapot és régi ágyneműt veszünk.

* Eltartási szerződést kötnék lakásért cserébe Tel: (20) 9452-
486.

* Társkeresés Zsuzsánál, Gödöllő és Budapest központjában. Sz-
eretettel várjuk Önt is, ne adja fel, amikor karnyújtásnyira van a
boldogságtól! Tel.: (20) 490-2052.

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

Korosztályok: általános iskola 5-6. osztá-

ly, általános iskola 7-8. osztály. Választható

sportágak: atlétika (csapatverseny; fiú, lány;

5-6. osztály: négypróba, 7-8. osztály: ötpró-

ba), asztalitenisz (egyéni verseny; fiú, lány),

duatlon (egyéni és csapatverseny; fiú, lány),

kézilabda (fiú, lány), kispályás labdarúgás

(fiú), kosárlabda.

Nevezési határidõ:

2004. március 1., nevezési lapok le-

tölthetõk: www.godollo. hu, illetve kérhetõ

az iskolák testnevelõitõl. A jelentkezési la-

pokat személyesen a gödöllõi Városháza pol-

gármesteri titkárságára, illetve postai úton a

2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7. címre lehet

eljuttani.
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A bajnokságban és a kupában három mér-
kõzést játszott a gödöllõi együttes az el-
múlt két hétben. A BSE elleni találkozón
jól kezdett a hazai csapat és megnyerte az
elsõ szettet. A folytatásban továbbra is
gyorsan és nagy akarattal játszott az
AGRC, ami pozitív változást jelentett az
elmúlt hónapokban látottakhoz képest. Saj-
nos, a harmadik játszmában már érezni le-
hetett, hogy a csapat nem bírja a saját maga
által diktált tempót. A vége három egyes
vereség, de sok biztató dolgot láthattak a
szurkolók. A nyíregyházi meccsen sima ha-
zai gyõzelem született, mivel a gödöllõi
csapat ezúttal nem tudott megfelelõ ellen-
állást kifejteni a sokszoros bajnok ellen. 

Közben Kecskeméten lejátszották az el-
sõ mérkõzést a Magyar Kupában a  legjobb
négy közé jutásért. Az elsõ szettben nagyon
jól játszott a gödöllõi együttes és a második
játszma is szorosan alakult. Egy-egyes ál-
lás után meglepõen gyenge teljesítményt

nyújtotta az AGRC csapata. A negyedik
játszmában ismét változott a helyzet és a
gödöllõi együttes csaknem kiegyenlített.
Az utolsó szettet 32:30-ra hozta a Kecs-
kemét, ám simán lehetett volna egyenlõ az
állás. A kupameccset a hazaiak nyerték há-
rom egyre, de a visszavágón ki kell harcol-
ni a továbbjutást.

Az alapszakasz harmadik körének utolsó
mérkõzésén a Kecskemét látogatott Gödöl-
lõre. A SZIE-csarnokban lassan gyülekezõ
nézõknek eszébe jutott, hogy három hónap-
pal ezelõtt épp a Kecskemét ellen nyert
utoljára bajnoki mérkõzést az AGRC csa-
pata. Az elsõ szettben meglepõen jól kez-
dett a hazai együttes. A vendégek álmosan
röplabdáztak, mintha néhányan az öltözõ-
ben maradtak volna. Így gyorsan négy-öt
pontos elõnyre tett szert a Gödöllõ, a kecs-
kemétieknek esélye sem volt a felzárkózás-
ra. A szettet úgy nyerte az AGRC 16-ra,
hogy sikerült öt szervát rontania. 

A második játszma elején összekapta
magát a Kecskemét, de az csak néhány
percnyi reményt adott nekik. A gödöllõi já-
tékosok egyre jobban belelendültek a játék-
ba, sorra szerezték pontjaikat és valósággal
lejátszották a pályáról a vendégcsapatot. A
nagy különbségre jellemzõ, hogy a tizen-
három kecskeméti pontból négyet megint a
rossz gödöllõi szerváknak köszönhettek. 

A harmadik játszmában végre felszaba-
dultan játszott az AGRC csapata. Rá sem
lehetett ismerni az edzõváltás elõtt görcsö-
sen, motiválatlanul röplabdázó játékosok-
ra. Ezen az estén a Kecskemét mutatott
olyan játékot, amitõl a szurkolók a falra

másznak mérgükben. A gödöllõi csapat
minden tekintetben felülmúlta ellenfelét és
teljesen megérdemelten szerezte meg az
önbizalom-növelõ gyõzelmet. 

A kevés szurkoló joggal ünnepelte a já-
tékosokat a gyõzelem után, mivel ember-
emlékezet óta nem játszott ilyen jól a ha-
zai csapat. A sérülésébõl felépült Szabó
Márta végre pályára léphetett és szinte
hiba nélkül játszott a liberó posztján. En-
nek köszönhetõen óriásit javult a nyitásfo-
gadás, amibõl szép támadásokat indított a
gödöllõi csapat. Szendrõi Ildikó legszebb
napjait idézte és szanaszét ütötte a kecs-
keméti sáncot. Kurucz Ágnes ismét jól ját-
szott, sõt meglepõ megoldásokra is vállal-
kozott. Vargáné Rácz Márta végre úgy

röplabdázott, ahogy az tõle el-
várható. Üde színfoltot jelen-
tett Puskás Ivett játéka, aki
egyre jobb teljesítményt nyújt
és többször alaposan mege-
tette a kecskeméti játékosokat.
Gudmann Csilla és Nagy
Krisztina is sokat tett a gyõze-
lemért.

Hollósy László csapata jó
úton halad ahhoz, hogy a baj-
nokságban, illetve a kupában
bejusson a legjobb négy közé.
Érdekesség, hogy mindkét
fronton a most legyõzött
Kecskemét lesz az ellenfél. A
vasárnap mutatott játék min-
denesetre bizakodásra adhat
okot. A csapat végre csapat-
ként mûködött, nem volt gond
az akarással és helyenként ki-
fejezetten szép megoldásokat
láthatott a sok keserû pirulát
lenyelt szurkolótábor. 

Természetesen helyén kell
kezelni a sikert. Ez egy nagyszerû gyõze-
lem volt, de a rájátszásban biztosan nehe-
zebb mérkõzések következnek a Kecske-
mét ellen. Ám ilyen hozzáállással és re-
mélhetõleg még jobb játékkal reális esélye
lehet az AGRC csapatának a gyõzelemre.
A kupában kivételesen a Török Ignác
Gimnázium termében rendezik meg a
visszavágót február 27-én, pénteken
17.30-kor. A TIG-csarnokban szükség lesz
a szurkolók hathatós támogatására ahhoz,
hogy a csapat továbbjusson a legjobb négy
közé. Aki szereti a röplabdát, jöjjön el és
szurkoljon a lányoknak.

Most megérdemlik.

-esztí-

Röplabda

Kiütéses gödöllői győzelem
Architekton GRC–Kecskeméti

RC 3:0 (16, 13, 17)
Gödöllõ, 100 nézõ, V.: Jánosi, Bodrogi.

Gödöllõ: KURUCZ 11, Gudmann 2,
SZENDRÕI 19, PUSKÁS 7,
VARGÁNÉ 10, Nagy 7, csere: SZABÓ
(liberó). Edzõ: Hollósy László.
Kecskemét: Szabó A. 3, Szórád 11, Sz-
abó J. 6, Ékes 2, Ungur 3, Fekete 5,
csere: Czéh (liberó), Martinovics.
Edzõ: Farkas Mihály. 

Szendrői
Ildikó

Ha hétfő, akkor futsal. Ha február
23., akkor a Békéscsaba elleni ha-
zai mérkőzés. Kint jeges (nem ki-
csit), bent forró hangulat. Izgal-
mak, meg minden. És nézzük rész-
letesebben!

A múlt heti idegenbeli szerencsétlen ve-
reség után, a második helyezett Békéscsa-
ba ellen bizonyítani akartunk. Ennek el-
lenére kicsit óvatosan kezdtünk, mintha
az utcákat uraló jégpáncél a csarnok tala-
jára is beköltözött volna. (Néha persze az
volt az ember érzése, mintha a mérkõzést
szabad téren játszottuk volna, tekintve az
egyetemi sportcsarnok tetõszerkezetének
áldatlan állapotát.)

De most nézzék el kérem, ha nem ecse-
telgetem a hazai felsõoktatás anyagi és
úgy egyáltalán helyzetét. Kolbászos ke-
rítés, zsírszalonnás lyukakkal. Védeke-
zésünk kifogástalan volt, és Hege meg is
szerezte a vezetést, de helyzeteink kima-
radtak és a végzet utolért bennünket. Az
ellen kiegyenlített. Amit a 150 nézõ látott,
azt sajnos a játékvezetõk nem. A csabai já-
tékos kapusunkon fekve, pimaszul befás-
lizott kezével juttatta a gólvonalon túlra a
labdát. De az a gól, amit a játékvezetõ an-
nak ítél. Ebbe a csapat belenyugodott (ne-
kik az a dolguk), a szurkolók nem (nekik
meg az a dolguk). A lelátón ülõkre aztán
átragadt a nyugalom régi-új játékosunk,
Farkas Ádi által, aki egy gyors akció után
ismét elõnyt szerzett nekünk. Majd 14
másodperccel a vége elõtt ismét egyenlí-
tett a Csaba egy szöglet utáni butaságun-
kat kihasználva.

A második részben a játék képe
hasonló volt az elsõhöz. A nézõk
képe is. De a 26. percben mindenki
elképedt Farkas Ádi újabb gólt érõ
megmozdulásán. Aztán a 30. per-

cben ismét volt „bõr“ a képén egy pimasz
gurításhoz, ezzel kettõre növelve elõ-
nyünket. Végül jött a szokásos képtelen-
ség 1 percen belül két bekapott gól és fél
óra kemény, megfeszített munkája ismét
semmivé vált. Majd a 33. percben eljött a
fénytelenség. (Szabad a csók!) Ez esetben
nem a pályán tapasztalt rövidzárlatról volt
szó, sokkal inkább a várost egész délután
meghatározó áramszünet hullámról. A
mintegy 10 percnyi sötétség a szerelme-
seken és a leendõ új nemzedéken kívül
nem sok mindenkinek használt. A hátra-
lévõ 7 percben a jó pár hazai helyzetbõl
már nem született több gól – sajna.

Jövõ héten Szegedre utazunk, legkö-
zelebb itthon, március 8-án találkoz-
hatunk. (Vagy a csütörtöki 21:30-tól kez-
dõdõ edzéseken – kicsit késõn van, tu-
dom!)

-luis-

Futsal

Fény(és)kép

17. forduló február 23. (hétfõ):
Gödöllõi Futsal Klub–Csaba FC

4:4 (2:2)

GFK: Tóth Gy. – Molnár B., Bobos,
Bodnár, Hegedüs, – Jilly, Farkas, Jéga-
Szabó, Vrana, Tóth L., Molnár D. –
játékos-edzõ: Tóth László

G.: Farkas (3), Hegedüs

Sajnos megtört a jég, ugyanis elszenved-
tük elsõ vereségünket a magyar bajnok-
ságban. Talán kellõ pofont kaptunk, és
még idõben ki tudjuk a fiaskót javítani.

Pest megye I. osztály, 7. forduló,
február 15.:

Zsámbék–Gödöllõ 6,5:3,5
Gyõzött: Bándy, Firlbeck
Döntetlen: Tímár, Tallós, Reznák

Vesztett: Török, Nagyajtai, Sil-
lye, Tóth, Botka

Állás: 1. Gödöllõi SBE 49,5
pont; 2. Tököl 48 pont; 3. Vác (1)
46 pont.

Február 29-én, a nyolcadik fordulóban
szabadnaposak leszünk, így a többi csapat
átmenetileg megelõz bennünket. A baj-
nokság szempontjából sorsdöntõ mér-
kõzések:

Március 7.: Gödöllõ–Tököl; március
14.: Százhalombatta–Gödöllõ; március
28.: Gödöllõ–Vác

Tímár Zsolt

Sakk

Az első vereség
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Meghívó
Tisztelettel meghívom Gödöllõ város tanuló ifjúságát a

Március 15-i 

ünnepségre és az ünnephez kapcsolódó rendezvényre. 

Március 14-én este szeretettel várom valamennyi városban tanuló

diákot, pedagógust és gödöllõi lakost a hagyományos fáklyás felvonulásra.

A Gödöllõi Ifjúság Fáklyás Felvonulása 

18 órakor indul a Petõfi szobortól, gyülekezés 17.45-tõl.

A temetõben tiszteletadással és koszorúzással emlékezünk az Isaszegi

csata hõseire. Ebben az évben Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium

igazgatója mondja el gondolatait a szabadságharccal kapcsolatban.

A városháza korlátozott számban tud biztosítani fáklyákat, 

ezért kérem, hogy mindenki gondoskodjon gyertyáról. 

Emlékezzünk közösen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

hõseire!

Gémesi György 

polgármester

Nem unatkoztak az elmúlt hetek-
ben azok, akik a Hajós Alfréd Álta-
lános Iskolába járnak, sem a diá-
kok, sem a nevelők, sem a szülők.
A már hagyományos „Hajós-nap“
és az iskola alapítványi bálja sok
szórakoztató percet szerzett vala-
mennyi érdeklődőnek.

A rendezvényeket a siker és az érdekes

vendégek látogatása jellemezte. A Hajós-

napon a diákok érdekes szellemi és sport-

vetélkedõkben mérhették össze tudásu-

kat. A rendezvényen három budapesti Ha-

jós iskola is képviseltette magát, de olyan

neves vendégek is részt vettek az esemé-

nyen, mint Kovács István (Kokó), és Po-

lyák Imre. A neves vendégek az iskola

ajándékaival, a diákok pedig a népszerû

bajnokok autogramjaival mehettek haz a

nap végén.

Néhány nappal késõbb azonban a nap

végén, azaz az esti órákban

kezdõdtek az izgalmak a

Petõfi Sándor Mûvelõdési

Központban, ahol a Hajós

iskola nevelõi, és az oda

járó gyermekek szülei mú-

latták az idõt. Mivel? Tánc-

cal, tombolával, vacsorával,

és a tanárok 70-es éveket

idézõ mûsorával. Az iskola

alapítványi báljának mûso-

rát úgy állította össze a tan-

testület, hogy annak segít-

ségével a résztvevõk vissza-

röppenhettek az iskola ala-

pításának korába, 1974-be.

Amellett, hogy ezen az es-

tén mindenki remekül szórakozott, a be-

vételekbõl az iskola alapítványa is gyara-

podott.

Ny.F.

Színes programok a Hajós iskolában

Sztárvendégek, vetélkedők

Kovács Istvánt köszöntik a diákok

Levélben kereste meg dr. Gémesi György

polgármestert a múlt év végén Zsupán

József, Beregszász polgármestere. A kár-

pátaljai település vezetõje a helyi hulla-

dékgyûjtési és tárolási problémák meg-

oldásában kérte magyar kollégája segít-

ségét, mivel számukra túl nagy terhet je-

lentett, hogy a szük-

séges hulladéktárolók

darabja közel húsz-

ezer forintba került.

Beregszász testvér-

városa, Ferencváros koordinálta azt az ak-

ciót, amelynek eredményeként, gödöllõi

segítséggel, öt új, darabonként 240 literes

hulladéktárolót kapott Beregszász városa.

Zsupán József a segítséget levélben kö-

szönte meg Gémesi Györgynek.

Gödöllői segítség

Beregszásznak

Meghívó
Tisztelettel meghívunk minden

érdeklõdõt

dr. Papp Lajos szívsebész

elõadására és az azt követõ beszélgetésre,

mely

február 27-én, 18 órakor

lesz a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

Galga-termében.

Új Forrás Polgári Kör

Lapunk megjelenésekor tartja februári

ülését Gödöllõ város önkormányzatának

képviselõ-testülete. Napirendre kerülnek a

városi közintézmények üzleti tervei, de sza-

vaznak a képviselõk Gödöllõ 2004. évi költ-

ségvetésérõl is.

Szintén ezen a napon dönt a testület töb-

bek között az ökörtelek-völgyi komposzt-

telep üzemeltetésének kérdésében és az M0-

M3 autópályákat összekötõ M31-es autópá-

lya nyomvonalának ügyében is.

Előzetes

040226.qxd  2004.02.24.  19:49  Page 16


