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Habsburg Ottó a Református Líceumban

Hazajött Gödöllő díszpolgára
Kedves vendéget, Gödöllő díszpolgárát, a világháborúk és diktatúrák sújtotta huszadik század egyik demokratikus politikusát, Habsburg Ottót és
feleségét, Regina főherceg asszonyt
köszöntötte február 19-én a Református Líceum. Az Európai Unió bővítését és azzal együtt hazánk integrációját következetesen támogató honfitársunk előadást tartott a református
gyülekezeti teremben, majd kérdésekre válaszolt. Az eseményre a Török Ignác Gimnáziumból és a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumból is jöttek diákok, tanárok.

S ZÁMUNK TARTALMÁBÓL :
Elfogadta Gödöllõ városának 2005. évi költségvetését a képviselõ-testület a februári ülésen,
amelyen az önkormányzat tulajdonában lévõ
kht-k üzleti terveirõl is döntöttek a városatyák és
városanyák.
(2. oldal)
Folytatódik a Városi Múzeum elõadás-sorozata,
amely a különbözõ képzõmûvészeti technikákkal
ismerteti meg az érdeklõdõket.
(4. oldal)
Folyamatosan javul a közbiztonság – olvasható
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányságnak az elmúlt évet értékelõ összefoglalójában. A beszámolóból az is kiderül, változatlanul a vagyon elleni bûncselekmények állnak a bûnözési statisztika élén.
(6.oldal)
Új személy-felügyeleti rendszert tesztelnek Máriabesnyõn, a Segítõ Kéz Alapítvány ápolási otthonában. A jelenleg legkorszerûbb technika biztonságosabbá teheti a rászoruló idõsek mindennapjait.
(7. oldal)

Fotó: Balázs Gusztáv

Az iskolába érkezõ Habsburg Ottót Barthos
Zoltánné igazgató asszony és Gémesi György
polgármester fogadta. Rövid megbeszélésük
után kezdõdött az elõadás, amely érdekfeszítõ összegzését adta egy gazdag életpálya bõséges tapasztalatainak. Ráadásul maga a vendég mondta elöljáróban, nagy élvezettel tesz
eleget a felkérésnek, hogy beszéljen a fiataloknak a világról.
IV. Károly, az utolsó magyar király fia történelmi példákkal világította meg, milyen jelentõsége van országok és nemzetek sorsának
alakulásában geopolitikai helyzetüknek. Aki
nem csak követni szeretné a változásokat, hanem megérteni, sõt, a maga lehetõségei kö-

Alapítva 1992

dr. Gémesi György polgármester, Barthos Zoltánné, a Református Líceum igazgatónője, Regina főhercegné, dr. Habsburg
Ottó és Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója

zött alakítani is, annak jól kell ismernie a történelmet és a térképet.
Vendégünk felidézte a 73 évi kihagyást követõ elsõ gödöllõi látogatását: egy romos
kastélyba érkezett vissza 1991-ben. A rend-

szerváltozást felszabadulásként említette,
amelynek egyik döntõ pillanata a városhoz
kötõdött: az itt élõk választottak elõször szabadon képviselõt a magyar országgyûlésbe.
(folytatás a 3. oldalon)
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Elfogadták Gödöllő költségvetését

Béremelésre és fejlesztésre is jut pénz
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 9 nemmel és egy tartózkodással
február 17-én elfogadta Gödöllő költségvetését. Mi van a ládafiában? Gémesi György polgármester a tervezet vitájában elmondta, hogy benne van a
csaknem 800 közalkalmazott januártól
7.5, szeptembertől további 4.5 százalékos béremelése. Fedezi a költségvetés
az intézmények központi áremelések
miatt 10 százalékkal megdráguló energiaszámláit. Gödöllő nem zár be iskolát
és nem lesz elbocsátás sem. Bár szocialista képviselők vitatták, az önkormányzat fenntartja a saját bevételeiből
fizetett többletszolgáltatásokat. Azokat, amelyekért – ahogyan az emberek
mondják – érdemes Gödöllőn élni.
Így továbbra is felveszik 3 éves kortól a gyerekeket az óvodába és az óvodákat a kötelezõen
elõírt 10 óra helyett 12 órán át tartják nyitva. Az
állami támogatást 20-50 százalékkal kiegészítve a képviselõ-testület többsége mûködõképesen tartja, ahol lehet, fejleszti is a település oktatási és közmûvelõdési intézményrendszerét.
Különféle fejlesztésekre, tervek készítésére
800 millió forint fordítható. De nincs a ládafiában a várost megilletõ személyi jövedelemadó
részesedésbõl központilag elvont 140 millió forint és a kormányzati megszorításokhoz tartozó,
az állam kasszájában maradó csaknem 120 millió forint kötelezõ céltartalék.
A költségvetés áthúzódó tételei olyan út- és
csatornaépítések költségeit fedezik, amelyek
már tavaly elkészültek, de a kedvezõ szerzõdéseknek köszönhetõen csak az idén kell kifizetni
a számláikat. Ez a magyarázata annak, hogy a
2004-es beruházási hitelkeret felét nem vette fel
a város. Jó lenne viszont, ha az idén sikerülne
elkölteni az oktatási intézmények fejlesztésére
elkülönített 170 millió forintos pályázati önrészt. Ennyi hitelt venne fel Gödöllõ, ha állami
támogatást kapna az új máriabesnyõi óvoda felépítésére és a Damjanich-iskola bõvítésére.

Mindkét beruházás tervei elkészültek. Sõt, az
óvoda támogatására már négyszer adtak be pályázatot – mindeddig eredménytelenül.
Karbantartásra és felújításra mintegy 200
millió forintot költ idén a város. Dr. Gémesi
György rámutatott, hogy a tapasztalatok szerint
az elszegényedõ önkormányzatok általában intézményeik állagmegõrzési munkáin spórolnak, aminek az a következménye, hogy leromlanak az iskolaépületek, a könyvtárak, a rendelõk. Gödöllõ ezt elkerülte. De a város költségvetését is szorítja az állami támogatások csökkenõ aránya, és az is, hangsúlyozta a polgármester, hogy saját forrásból kell megfizetni a
nem egyszer kampányjellegû állami intézkedéseket. A közalkalmazottak idei béremelése
például 307 millió forintba kerül Gödöllõnek,
de ebbõl csak 274 millió forintot térít meg az állam. A hiányzó részt a városnak kell kigazdálkodnia, mint ahogyan a 10 százalékos energiadrágulást is.
Visszatérve a fejlesztésekre, a lakásalapból
72 millió forint fordítható csapadékvíz elvezetési feladatokra. Több mint két tucat utcában
várható burkolt árkok, víznyelõk, csõátereszek
létesítése, figyelme véve a lakossági panaszokat, kéréseket is. Az idén 70 millió forint bevétel várható az Õz utca melletti önkormányzati
tulajdonú telkek eladásából. Ez szilárd burkolatú utak építésére használható fel.
A majdani alsóparki termálfürdõ kútjainak
fúrására 60 millió, a közvilágítás éjszakai takarékos üzemmódjának bevezetésére 45 millió forintot szavazott meg a képviselõ-testület. Több
millió forintos tétel a városi közlekedési koncepció elkészítése, a Szabadság téri barokk mûemlék Mária-oszlop restaurálásának tervezése
és a Tormay Károly Egészségügyi Központ bõvített rekonstrukciós tanulmánytervének kidolgozása. Szabályozási terv készül többek között
az alsóparki termálfürdõ területére, amivel már
pályázni lehet európai uniós fejlesztési alapok
támogatására.

Produkció!
Gödöllői MSZP:
szemben a kormánnyal?
Nem szavazták meg a kormány által elõírt közalkalmazotti béremelést is tartalmazó, a helyi
szakszervezetek támogatását élvezõ költségvetést önkormányzatunk kormánypárti képviselõi. Ha õk lennének többségben, ha igaz volna,
amit még tavaly ilyenkor is állítottak, nevezetesen, hogy megnyerték az önkormányzati választást, most talán költségvetése sem lenne a városnak.
Kinek lenne ez jó? És hogyan jutottak el mostani döntésükhöz azok, akik a 2003-as és a 2004es költségvetést elfogadták?
Hiába vártuk a választ a kérdésre a február 17ei képviselõ-testületi ülésen. Jószerivel csak azt
kifogásolták az ellenzéki oldalról, hogy a költségvetési javaslatban nem különülnek el az államilag elõírt és az önkormányzat által vállalt feladatok, az állami normatíva és amit a város hozzátesz. Hogy a decemberben tárgyalt költségvetési
koncepció ezt a kimutatást tartalmazta? Na és?!
Azt sem szavazták meg, pedig ugyanaz volt benne, mint tavaly és tavalyelõtt, amikor áldásukat
adták rá.
A költségvetési vita végén tárgyalási szünetet
kért a szocialista-szabaddemokrata frakció. A
korábbi hírekkel ellentétben, amelyek arról szóltak, hogy talán többen is igennel szavaznak,
gyõzött a pártfegyelem, a „taggyûlésrõl“ már
úgy jöttek ki a képviselõk, hogy elutasítják a januártól 7.5, szeptembertõl 4.5 százalékos közalkalmazotti béremelést is tartalmazó elõterjesztést. Még csak igazán érdemi módosító javaslatot
sem tettek a beterjesztett anyaghoz.
Vajon mi történhetett a „pártaktíván“? Vajon
mit szólnak ehhez a pártközpontban? És vajon
mirõl árulkodik az egyetlen tartózkodás?
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A pénzügyi bizottság elnöke, Papp Zoltán az
utóbbi évek gödöllõi költségvetési adataival
zsonglõrködött a testületi ülésen. Leglátványosabb mutatványában kiemelte a számokat a költségvetési folyamatokból. Ily módon kimutatta,
hogy hat év alatt a város alkalmazottjainak bérköltsége 79 százalékkal emelkedett, a dologi kiadások viszont alig változtak.
Figyeltük, de hiába, mikor mondja el, hogy e
helyzet kialakulásában döntõ szerepe volt a száznapos programjaiba belebukott Medgyessy-kormánynak. Az elsõ száznapos hozta meg ugyanis
a közalkalmazottak – méltányos, de a gazdaság
teljesítményével alá nem támasztott – 50 százalékos béremelését, ami automatikusan megugrasztotta mind a 3200 önkormányzat bérterheit,
úgy, hogy az ígéretekkel szemben nem kapták
meg annak fedezetét.
Figyeltük azt is, mikor ismerteti a képviselõ úr
az utóbbi három év energiaár indexét. Erre is hiába vártunk. Biztosan azért, mert kiderült volna,
hogy a névértéken változatlannak tûnõ dologi kiadások gyorsuló mértékben vesztik értéküket az
ugyancsak az önkormányzatok hatókörén kívül
esõ energiadrágulás miatt.
Pedig az ülésterem nem a Nagycirkusz, itt kevés a mutatvány; az okokra is rá kell mutatni!

Bevételek, elvonások
A városi költségvetés 6.8 milliárd forint bevétellel számol, amelynek legjelentõsebb tétele
a 2.2 milliárd forint összegû helyi adóbevétel.
Ez közel 600 millió forinttal haladja meg az önkormányzat állami támogatását.
A helyi adók közül az iparûzési viszi a prímet, 1.9 milliárd forinttal. Az idén megemelt
építményadó 280, a változatlan mértékû telekadó 34 millió forinttal bõvíti településünk forrá-

sait. Az önkormányzat helyben maradó személyi jövedelemadó részesedése 620 millió forint
– a hátrányos helyzetû települések javára 140
millió forintot von el az állam városunktól. Az
állami költségvetésrõl szóló törvény rendelkezései alapján csaknem 120 millió forint céltartalékba kerül Gödöllõ kiadási elõirányzataiból.

Művészeti csoportok támogatása
Gödöllõ kulturális örökségének megõrzésében és folyamatos újraalkotásában, megújításában jelentõs tényezõk az egyesületek, alapítványok. Munkájukat elismeri az önkormányzat.
Az idén a Gödöllõi Táncegyüttesért Alapítványt
9 millió, a Gödöllõi Városi Szimfonikus Zenekart 7 millió, az Ad Libitum Alapítványt 2.3
millió a Cavaletta Mûvészeti Egyesületet 1.1
millió forinttal, a Gödöllõi Fiatal Mûvészek
Egyesületét 500 ezer, az Artes Kórus Alapítványt 600 ezer, az Éjfél Alternatív Színházi
Egyesületet 150, a Körszínpad Színházi Egyesületet 150 ezer forinttal támogatja a képviselõtestület, míg az Arpeggio gitárzenekar 400, az
Esztena zenekar 100 ezer forint támogatást kap
a Continou Gödöllõi Alapítványon keresztül. A
Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány és a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely 4 millió forinttal
részesül a városi költségvetésbõl.

Karbantartások, felújítások
Az önkormányzati ingatlanvagyon felújítására és állagmegóvására 69, intézményi karbantartásra 32 millió forintot költ a város 2005-ben.
Folytatódik a Tormay Károly Egészségügyi
Központ vizesblokkjainak felújítása. Átalakítják, javítják a mûvelõdési központ valamint a
Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájának fûtését. Kicserélik a gázkazánt a Szent János utcai
Óvodában, teljes felújítás vár a Martinovics utcai Óvoda kazánházára. Alumínium elektromos
vezetékeket cserélnek az Egyetem téri és a Martinovics utcai Óvodában, a Beszédjavító Intézetben, és az Erkel Ferenc Általános Iskolában.
Folytatják a PVC-burkolat cseréjét az Egyesített Szociális Intézményben. Mindezek csak kiragadott példák a költségvetésben meghatározott feladatok bõséges sorából. Az intézmények
körüli járdák, térburkolatok cseréjére, javítására is gondot fordítanak a polgármesteri hivatal
illetékesei.

Egymilliárd forint hitel, húsz évre
A Magyar Fejlesztési Bank Rt. önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogramját
megismerve egymilliárd forint összegû, 20 éves
lejáratú, 3 év türelmi idejû, kedvezményes kamatozású hitel felvételéhez járult hozzá a képviselõ-testület és elrendelte a hitel felvételéhez
szükséges közbeszerzési eljárás elõkészítését.
A kölcsönt önkormányzati létesítmények felújítására, infrastrukturális beruházások megvalósítására, közutak építésére fordítanák. A város
adósságszolgálata a jelenlegi prognózis szerint
e hitel felvétele esetén egyik évben sem lenne
magasabb 112 millió forintnál.
A képviselõ-testület a közbeszerzési eljárás
elõkészítésébe és az értékelõ bizottságba dr.
Fábián Zsolt alpolgármestert, Székely Csabát, a
gazdasági bizottság elnökét és Papp Zoltánt, a
pénzügyi bizottság elnökét delegálta.

Repülőtéri bizottság
A képviselõ-testület Székely Csaba, a gazdasági bizottság elnökének vezetésével eseti bizottságot hozott létre az önkormányzati tulajdonba került sportrepülõtérrel kapcsolatos feladatainak elvégzésére. Az ad-hoc bizottság tagjai Dávid László, Gáspár János, Körösfõi László, Máthé László, Papp Zoltán és Varga Árpád.
A bizottság teljes körûen átvizsgálja a repülõtér üzemeltetésével kapcsolatos jelenlegi viszonyokat, s ennek alapján javaslatot dolgoz ki
a további, hosszú távú üzemeltetés feltételeire.
Felügyeli a használati viszonyokra a tulajdonszerzéstõl számított 180 napon belül megalkotandó szabályzat elõkészítésének folyamatát.

Négy és félmillió forintot költ a város az idén
bevezetett kétszintû érettségi feltételeinek megteremtésére a Török Ignác Gimnáziumban. Az
informatikai vizsgához például hat biztonságosan üzemeltethetõ, modern számítógép szükséges.
*
Harminc gödöllõi közkútból olthatjuk szomjunkat, ahol nem teljes körû a vízellátás vagy az
idegenforgalom indokolja a kutak fenntartását.
A DMRV Rt. kutanként havonta 10 köbméter
fogyasztást számláz, így a közkutak évente 800
ezer forintjába kerülnek a polgármesteri hivatalnak.
*
Ha szeptemberre megvalósul a közvilágítás
éjszakai takarékos üzemmódja, 20 százalékos
megtakarítással számolva 57 millió forintos lehet a város idei villanyszámlája.
*
Kétszáz utcanév táblát készíttet el, és
helyeztet ki az idén a polgármesteri hivatal 1.2
millió forintból. Ez azonban csak részben pótolja a hiányzó vagy megrongálódott útbaigazító jelzéseket.
*
A helyi tömegközlekedés szinten tartása
érdekében az idén is a tavalyi összeggel, 35
millió forinttal támogatja az önkormányzat a
Volánbusz Rt-t.
*
Szakács Gyula, a jogi, igazgatási és ügyrendi
bizottság elnöke javaslatára a képviselõ-testület
18 igen szavazattal, 4 tartózkodással 472 500
forintban állapította meg január 1-jétõl a polgármester havi illetményét és 94 500 forint
költségátalányt állapított meg. Fábián Zsolt alpolgármester illetménye (16 igenlõ és 6 tartózkodó vokssal) 460 ezer forint lett, költségátalánya 92 ezer forint.
*
Gyalogátkelõk létesíthetõk 4 millió forintból
az Isaszegi úton a Waldorf-óvodánál, a Mátyás
király úti iskolánál, az Erkel-iskolánál, a Chopin Zeneiskolánál és a Táncsics úti óvodánál.
*
Elkészült a Klapka utcai és a Hegy utcai
buszforduló, valamint a Köztársasági úti buszváró telepítési terve. Az idei költségvetésben e
célra elkülönített 5 millió forint várhatóan két
váró megépítésére lesz elegendõ.
*
Harmincmillió forinttal támogatja az idén a
városi sportfeladatokat a képviselõ-testület. Az
összeg felosztására Fedor Gábor, a sportbizottság elnöke tett javaslatot, amit a városatyák 10
igen, 5 nem szavazattal és 7 tartózkodással elvetettek.
*
A lift beszerelése után tízmillió forintból
folytatódik a polgármesteri hivatal épületének
akadálymentesítése. Átalakítják a portát és a
földszinti mellékhelyiségeket is.
*
A közbeszerzési eljárás lezárulása után az
Érdi Építõipari Rt-vel kötött kivitelezési szerzõdést az önkormányzat a buszpályaudvarhoz
vezetõ híd felújítására 12 millió forint összegben.
*
Gödöllõ mintegy félszáz civil szervezetének
támogatására pályázati úton összesen 2.5 millió
forintot nyújt 2005-ben az önkormányzat.
*
Az idén is támogatja a képviselõ-testület a
város nem önkormányzati iskoláit. A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a Gödöllõi Református Líceum 3.1-3.1 millió, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola 4.2, a Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2.6 millió forintot kap.
*
A képviselõ-testület név szerinti szavazáson
10 igen, 2 nem szavazattal és 11 tartózkodással
nem fogadta el Pápai Éva és Fedor Gábor képviselõk indítványát a legalább hat lakást magába foglaló társas lakóházak felújításáról szóló
rendelet alkotására.
Összeállította: ks
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Megújult az alkotóház

Jó csillagzat alatt...
Nem ismerek rá a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely Körösfői utcai székházára: faoszlopos tornác húzódik előtte
egész hosszában. A nemrég még jellegtelen, mostani szerepét megelőzően üzemként szolgáló épület teljesen
új külsőt kapott.
De nemcsak a változás lep meg. Az is, hogy Katona Szabó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas
iparmûvész, a létesítmény, röviden alkotóház
vezetõje azt mondja: 1998-ban kaptak itt helyet
a mûvészek.
Mintha már sokkal régebben lenne, hogy kiállításmegnyitókra, mûvészeti tanfolyamokra, s
még más programokra hívnak, várnak ide. Eseménydús a ház élete.
– Jó csillagzat alatt hoztuk létre az alkotóházat - mondja Katona Szabó Erzsébet. – Mára
már megállapíthatjuk, hogy mûvészeti centrum
lett, az itteni munka intenzitásban, minõségben,
invencionitásban, szépségben, azt hiszem, egyaránt figyelemre méltó. Indulásunkkor országos
intézményektõl és a várostól egyaránt támogatásban részesültünk, s ez nem változott azóta
sem. A szerte az országban élõ mûvészekkel való személyes kapcsolataink révén ki tudtunk
emelkedni a vidékiségbõl. Míg máshol adódnak
feszültségek a mûvészek között, nálunk mindig
jó, baráti a hangulat. Legújabban nyugatra is
nyitottunk, néhány nyugati városban bemutat-

(folytatás az 1. oldalról)

Habsburg Ottó méltatta az elmúlt másfél évtized fejlõdését Gödöllõn, az országban és a soknemzetiségû Kárpát-medencében. Úgy fogalmazott, hogy a határainkon túli magyarok lakta

Katona Szabó Erzsébet

kozva Európában is éreztettük alkotóközösségünk pozitív sugárzását. A hely, köszönhetõen
az épületen tavaly végzett átalakításoknak is,
már annyira jó, hogy egyre többen jelentkeznek: jönnének, kiállítanának.
– Mikor és milyen átalakítások történtek a
házon?
– Tavaly augusztus második felében kezdõdött a felújítás. Aztán október 15-én volt a hivatalos mûszaki átadás. Korszerûsítették a fûtést.
Kicserélték a régi, már nagyon gazdaságtalan
kazánokat. Az épület jórészében maradt a köz-

nek tartja a demokrácia megerõsítését a keleteurópai államokban. Gödöllõ díszpolgára megállapította, külföldön sokan jobban megbecsülik 1956 magyar forradalmának és szabadságharcának emlékét, mint egyesek idehaza. Ma is
óriási erkölcsi tõkénknek tartja azt, hogy mi

Előadás fiataloknak a világról

területeken fõ feladatunk fenntartani a magyar
nyelvet és a magyar kultúrát, segítve mindazokat, akik magyarnak vallják magukat.
A váratlan és megbecsülendõ eredmények
közé sorolta, hogy Szlovákiában és Romániában is tagjai a kormányoknak magyar politikusok. Gondolataiból kitûnt, hogy az új század új
magyar esélyei az Európai Unióban születnek
meg. Biztonságunk szempontjából is lényeges-

vívtuk a harmadik világháború, a hidegháború
döntõ csatáját.
Habsburg Ottó két évtizeden át volt tagja az
Európa Parlamentnek. Mint igazi demokratikus
politikus, nem a hatalmat, hanem a képviselõséget tartja nagyra. Ahogy elõadását követõen
elmondta, boldogan emlékezik minden napra,
amit képviselõként töltött.
v. zs.

ponti fûtés, de a kiállítóterembe padlófûtést vezettek be, amit csak a kiállításmegnyitók és látogatások idejére kapcsolunk be, így sokat
megtakarítunk. A burkolatot is kicserélték a kiállítóteremben, a betonpadló helyére kerámialapokat tettek. A mennyezetre lambéria került,
arra új lámpák, teljesen megújult a világítás. A
régi, még üzemi zuhanyozó helyén kiszolgálóhelyiséget alakítottak ki, a falán a kertre nézõ
ablakot bontottak.
– Csodájára járhatunk az itteni kertnek. Az új
tornáccal, terasszal még inkább élvezhetõ lesz
a szépsége.
– A kert: büszkeségünk. Három színre komponáltuk fõleg évelõ virágokból, díszcserjékbõl.
Van az „aranykert“, itt
minden szezonban sárga
virágok nyílnak. Van
azonkívül kék kert és piros kert. Fontos még,
hogy ez tájképi kert, úgy
rendeztük el, hogy akárhonnét nézzük, megkapóak legyenek a formái. Sok
növényadományt kapunk,
olyan különlegességeket
is, mint az akantusz, az illatos bangita. Illatozik a
lonc is, kimegy az utcára az illata. Mostanra termõre fordultak a gyümölcsfáink… De mikor
majd a nyáron a teraszon festenek az intenzív
festõtanfolyamunk résztvevõi, az lesz a legfõbb
látványosság.
– Egyelõre inkább csak innét a meleg szobából kandikálhatunk ki a tornácra, teraszra. Ho-
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gyan lehetne bemutatni?
– Az oszlopok, a díszek pácolt fenyõbõl készültek. A régi gödöllõi polgári nyaralók stílusát idézik. Köztes ez a stílus, a népi tornáchoz
képest polgári, a polgárihoz képest népi. Magasabb az utóbbinál, de éppolyan bensõséges. A
fedél polikarbonát, jellege, mint az üvegé, nem
veszi el a fényt. A padló nagyon szép, fagyálló
cseréptégla. Még említhetek külsõ javításokat.
Csatornákkal megoldották a ház vízelvezetését.
Kijavították a tetõt. Mindezt a Gödöllõ Rt. végezte, a Polgármesteri Hivatal illetékes munka-

társai pedig nagy odafigyeléssel segítették a
munkát, ügyeltek, hogy minden rendben menjen.
Ez a ház most, hogy a szemünknek is kedves
formáját elnyerte, lett igazán a miénk.
Nádudvari Anna
Fotó: Tatár Attila

GKRTE: „A Grassalkovichok nyomában“

A vallási turizmusról
A Gödöllő és térsége vallási turizmusának további fejlődési, fejlesztési lehetőségeiről rendeztek konferenciát múlt hét
csütörtökön a máriabesnyői kapucinus
kegytemplom plébániáján. A Gödöllő és
Környéke Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) önkormányzati bizottsága
által „A Grassalkovichok nyomában“
címmel szervezett összejövetelen megállapították: a vallási céllal városunkba
irányuló turizmust össze kell hangolni a
helybéli rendezvényekkel.
Gáspár István plébános beszédében kiemelte,
hogy a Máriabesnyõn Nagy- és Kisboldogaszszonykor rendezett búcsú mellett ebben az esztendõben június utolsó hétvégéjének szombatján,
azaz a gödöllõi Szabadság Napján rendezett ünnepséggel egybekötött búcsújárást szerveznek hí-

võknek és nem hívõknek egyaránt. Gáspár István
beszámolt arról is, hogy mind nagyobb ismertségnek és népszerûségnek örvend a máriabesnyõi
Mária-múzeum, a felújított Grassalkovich-kripta.
A máriabesnyõi templomhoz szorosan hozzátartozik a Kapucinusok terén lévõ Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Ház, amelynek „szolgáltatásairól“ Nagyné Pádár Éva gazdasági vezetõ számolt
be, s ajánlott néhány közeljövõben esedékes programot a megjelenteknek.
Oláh László, a Magyar Turizmus Rt. stratégiaitermék-igazgatója, aki a vallási turizmus gyakorlati kérdéseirõl mondta el véleményét. A konferencia zárásaként pedig dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere elmondta, hogy a város életében a múltban is, de a jövõben egyre nagyobb szerepet kell kapjon a turizmus, hiszen a turizmus a
gazdasági növekedés egyik alappillére.
(tatár)

Gödöllő város Cigány Kisebbségi Önkormányzata sok szeretettel
meghív minden kedves érdeklődőt a Petőfi Sándor
Művelődési Központban
2005. MÁRCIUS 5-ÉN SZOMBATON, 19 ÓRAKOR KEZDŐDŐ

TÁMOGATÁS 1 SZÁZALÉKKAL

Fővénökök:

Tisztelt Olvasóink!
Lassan közeledik az adóbevallás határideje,

Lehetõségeinkhez mérten próbáljuk ezt

ezért fordulunk ismét Önökhöz. A Gödöllõi

meghálálni Önöknek, amely mind az újság

Szolgálatot kiadó Magyar Önkormányzati-

tartalmában, mind pedig külsõségeiben je-

ság Fejlesztéséért Alapítvány – mint civil

lentkezik. Sokan támogatnak bennünket, de

szervezet – jogosult a személyi jövedele-

az is nyilvánvaló, hogy nem minden – az

madó 1 százalékának igénylésére.

újságunkat szeretõ – ember engedheti meg

Hetilapunk sok vihart megélt már, de

magának a direkt módon történõ támogatást

mindig egyre törekedett: a hiteles és korrekt

(pl. az emelt díjas telefonunkon történõ

tájékoztatásra. S teszi ezt 13 éve, ingyen,

adakozást). Erre nyújt lehetõséget az

minden háztartásba eljuttatva a lapot.

adóbevalláskor felajánlható 1 százalék.

Nem egyszer kértük már a tisztelt

Kérjük, hogy amennyiben lehetõségük

olvasók segítségét, akik mindig siettek kérõ

van rá, ily módon támogassák a Gödöllõi

szavunkra. Ennek meg is volt az eredmé-

Szolgálatot! Köszönjük!

nye, s egyben azt jelezte számunkra, hogy
szükség van a Gödöllõi Szolgálatra.

NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA

Adószámunk: 18101962-1-13

Dr. Dávid Ibolya, a Magyar Országgyûlés alelnöke
Dr. Gémesi György, polgármester, országyûlési képviselõ

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

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

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

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

A rendezvény háziasszonya: Balogh Gyuláné. Műsorvezető: Kubatov János

Belépőjegy: 4000 Ft/fő (vacsorával együtt)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

hervadjon az a leány, az a virág, friss legyen, növekedjen,
teljesedjen – teremjen.) A tojásra festett minták gyakran
utalnak az életre, a virulásra.
De milyen módszerrel történjen a festés? Régi módszer
a viaszolás. Megolvasztott viasszal „írnak“ a tojásra, aztán
kerül a festéklébe, s mikor kiveszik belõle, lám, ott a minta. Ismerteti a könyvecske a vidékenként más-másféle mintákat, s
esetlegesen a más-másféle technikákat is. Gömörben, Baranyában, Erdélyben viasszal írtak,
de persze nem ugyanazt. Ki-ki, amit õ kitalált,
meg amit arrafelé mások kitaláltak. Szatmárban
aranyozták a tojást. A Sárközben meg sokszínûre
festették. Megismerkedhetünk a savanyúsággal
maratott, az ecsettel pingált tojással, meg a levélrátétessel. Meg azzal, amire kaparással került a
festékbe a minta. Megtudhatjuk, hogy az avar sírokban karcolt, a honfoglaló magyarok sírjában a
piros festés nyomait õrzõ tojásokat találtak.
Javasolhatjuk a szülõknek, a pedagógusoknak,
segítsék hozzá a gyerekeket ahhoz az örömhöz,
hogy saját festésû tojásban gyönyörködhessenek,
azzal ajándékozzák meg egymást húsvét közeledtén, alkalmával. Az öröm mellett még azért is
ajánlható ez, mivel általa is felismerhetnek valamit abból, milyen jó tartozni valahová, valakikhez – nevezetesen azokhoz, akik századokon keresztül mûvelték, amit most õk is megpróbálnak.
(Makoldi Sándorné: Tojásfestés hagyományosan)

Mint a hímestojás
Nem igazán tudom, mi történik manapság húsvét előtt a falvainkban tojásfestés terén. Évtizedekkel ezelőtt még a mi
népi hagyományokban nem igazán gazdag, az ott haladó vasút miatt nyitott, „fejlett“ falunkban is festettük a tojást. Igaz,
csak egy színre. Ruhafestékkel, a régimódibbak esetleg hagymahéj levével, s
aki cifrázta valamennyire, az a tojáshéjra
tapasztott levélkékkel tette.
A Színes ötletek sorozat füzetei azonban nem
hiába ismertetnek meg annyiféle játék, figura, díszítés készítésével, van foganatjuk, így a legutóbbi kiadvány, a Tojásfestés hagyományosan
címû sem lehet csupán pusztába kiáltott szó.
Megszokott: amennyiben a falusi házakban elfelejtették már, a városokban – s persze a falvakban is – az óvónénik, a tanítónénik, s mások,
akiknek erre támad kedvük, felélesztik a hagyományt.
Hogy milyenek is a hagyományok, arról tájékoztat a most megjelent karcsú kötet. Nem mulasztja el, hogy magáról a húsvétról is szóljon, ismertesse, minek az ünnepe, miért éppen akkor
van, amikor, milyen hiedelmek fûzõdnek hozzá.
A tojás azért kapcsolódhatott a húsvéthoz,
mert az a termékenységrõl is szól, melynek a tojás az egyik szimbóluma. (Gondoljunk bele: a
termékenységet szolgálja a locsolkodás is. El ne

- nád -

Folytatódik az előadássorozat a Múzeumban

Gobelin rózsa és lepke
Az előadássorozat mozaikművészettel foglalkozó, sikeres első része után a
Gödöllői Városi Múzeumban február
26-án, szombaton 16 órától Mátéfy
Györk, a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátorművésze illusztrált előadásán
vehetünk részt.
A Gödöllõi Városi Múzeum 2001-ben rendezte
meg a gödöllõi mûvésztelep centenáriumi kiállítását, melynek plakátján és katalógusborítóján
Nagy Sándor kartonja, a Rózsa és a Lepke címû
akvarell látható. A Gödöllõi Városi Múzeum
kezelésében lévõ karton tulajdonosa az angliai
Cambridge-ben élõ Mrs. Yvette Bower, az ottani
Nagy Sándor Alapítvány kuratóriumi vezetõje,

KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKÁK
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEPEN
Ötrészes előadássorozat minden hónap utolsó szombatján, 16 órától a

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
FEBRUÁR 26.: Mátéfy Györk restaurátormûvész, Magyar Nemzeti Múzeum
A Rózsa és a Lepke – gobelin a gödöllõi
mûvésztelepen
MÁRCIUS 19.: Bóna István festmény-restaurátor, adjunktus, Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem – A festészet technikái
ÁPRILIS 30.: Remsey András festõmûvész
A sokszorosított grafika – rézmetszet, rézkarc, linómetszet
MÁJUS 28.: Varga Vera mûvészettörténész,
fõosztályvezetõ, Iparmûvészeti Múzeum
A fény visszfénye – üvegfestészet a gödöllõi
mûvésztelepen

Az elõadások belépõdíja: 300 Ft

Kedves
Olvasóink!

akinek 2003-ban kelt szíves engedélyével
Mátéfy Györk elkészítette a mûhelyrajzot, a
„színrebontást“ és ezek alapján megszõtte a kárpitot. Az alkotást a mûvész ajándékként készítette a Gödöllõi Városi Múzeum textilgyûjteménye számára, a 2007-ben Õriné Nagy Cecília által megrendezendõ, a gödöllõi szövõmûhely Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti
Iskola Tanmûhelyévé válásának emlékére szervezendõ centenáriumi emlékkiállításra.
A tulajdonos önkormányzat képviselõje és a
városi múzeum igazgatója a február 26-i rendezvény keretében köszöni meg Mátéfy Györknek az ajándékot, mely – még 2007 elõtt – az
elõadás után egy hónapig látható lesz a GödölTóbiás Csaba
lõi Városi Múzeumban.

TAVASZI FESZTIVÁL

A Gödöllői Városi Múzeum
meghívja Önt az

A mûvészek a kastély helyreállítása
érdekében a koncertek bevételét és
tiszteletdíjukat a királyi kastély
javára ajánlották fel.

Írók és múzsák Gödöllõn
címû kiállítás megnyitására

Március 18.: RACHMANINOV – EST
Szabó Marcell zongorázik,
km.: Kovács Annamária csellón

2005. március 6-án
vasárnap 16 órára

Március 19.: KAMARAZENEI – EST
Közremûködnek: Baráth Nóra - oboa,
angolkürt, Papp Dániel - hegedû, Balogh
Enikõ - brácsa és Deák György - cselló

Köszöntőt mond: dr. Gémesi
György polgármester
A kiállítást megnyitja: Dr. Kerényi
Ferenc irodalomtörténész
Ottó Ferenc József Attila
versmegzenésítéseit elõadja:
Herczenik Anna – ének
Czitrovszky Ilona – zongora

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

A Chopin Zeneiskola programjai

Március 26.: BEETHOVEN – EST
Andrew Wilde zongoramûvész (Anglia)
és Szabadi Vilmos hegedûmûvész koncertje

Március 1., kedd 18 óra
Chopin emlékhangverseny
Március 3., csütörtök 17.30
Kamaraest (Schubert, Brahms és Mendelssohn mûvek)
Közremûködnek: Botvay Károly, Hargitai
Imre, Lendvay Krisztina, Ludmány Emil és
Rónaszéki Tamás
Március 8., kedd 18 óra
A trombita tanszak hangversenye
Március 10., csütörtök 17.30
A vonós tanszak kamarazenei hangversenye
Március 12., szombat 10.30
Horváth Judit növendékeinek hangversenye
(zongora)
Március 13., vasárnap 19 óra
A Tetra Versi Fuvolanégyes hangversenye

A hangversenyek a díszteremben.
19 órakor kezdõdnek!

Lelkigyakorlatok a Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Házban

Jegyek válthatók: a királyi kastélyban
hétfõ kivételéve l, 10-16 óra között

Február 25-27.:
„Ünnepelni a keresztelõdés szentségét, a
Szentgyónást“ – vezeti Gáspár István atya
„Istennek és a császárnak…“ – polgármesterek lelkigyakorlata, – vezeti: Balog Zoltán,
a Szövetség a Polgári Magyarországért
Alapítvány fõigazgatója, református lelkész.

Tel.: 410-124
informacio@kiralyikastely.hu
www: kiralyikastely.hu
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Rendőrségi hírek

ciális (29.6 %) emelkedést tapasztaltunk. Az ittas
jármûvezetõk forgalomból történõ kiszûrése érdekében 2004. évben 149 alkalommal került sor
ilyen jellegû akcióra, emellett megyei szervezésben 26 akciót tartottunk 342 fõ részvételével.

Az elmúlt év számokban
Tájékoztatás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság elmúlt évi munkájáról, tapasztalatairól.

Bűnügyi helyzet
Pest megyében az ismertté vált bûncselekmények
száma évrõl-évre csökkent (2001-ben 52.750 volt,
míg 2004-ben 39.039). A 100.000 lakosra jutó
bûncselekmények száma 3476.1 volt. Továbbra is
a vagyon elleni bûncselekmények jelentik az öszszbûnözés több mint 2/3-át (69.7%), és ennél a
bûncselekményi kategóriánál 0,7%-os a csökkenés az elõzõ évhez képest. A lakosságot leginkább
irritáló bûncselekmények közül a betöréses lopások száma 10.5%-kal, a rablások száma 1.8%-kal,
az élet ellenes cselekmények közül az emberölés
miatt indult eljárások szám 25%-kal csökkent az
elõzõ évhez viszonyítva.
A nyomozás eredményességi mutatónk 2003ban 44.7%, 2004-ben pedig 48% volt. Az ismeretlen tettes felderítési mutatónk 2003-ban 38.8%,
2004-ben 42% volt, saját eljárásainkban, és 38%,
illetve 42.1% az összes eljárásban.
A különbözõ társszervekkel, társadalmi szervezetekkel kialakított kapcsolatnak, együttmûködésnek is köszönhetõ a vagyon elleni bûncselekmények csökkenése, a nyomozás eredményességi és
a felderítési mutatók növekedése.
Arányaiban kevesebb lett a súlyosabb megítélésû bûntettek aránya, ugyanakkor nagyobb mértékben nõtt a kábítószerrel való visszaélések száma.
2004-ben is ugyanúgy, mint a korábbi években,
sikerült minden emberölés elkövetõit felderíteni.
Jelentõs mértékben csökkent (két eset volt) a
fegyverrel elkövetett pénzintézeti rablások száma.

Közrend, közbiztonság
A 2004. évben eredményként állapíthatjuk meg,
hogy a célkitûzéseink jó részét sikerült megvalósí-

tanunk. Ezáltal megyénkben csökkentek a halálos,
illetve a súlyos balesetek számai, javult a rendõri
intézkedések jog és szakszerûsége, nõtt a közterületi állomány aktivitása, sikeresen oldottuk meg a
különbözõ, elõre tervezhetõ illetve váratlan biztosítási feladatokat.
Szabálysértési területen a fõbb baleseti okként
jelentkezõ cselekmények elbírálására még nagyobb hangsúlyt fordítottunk, növeltük a jármûvezetéstõl eltiltások számát.
A Formula 1 Magyar Nagydíj volt a legnagyobb
létszámú rendõri erõt igénylõ feladatunk. A rendezvény nemzetközi és országos szinten is az
egyik legjelentõsebb és legnagyobb tömegeket
vonzó esemény volt, amelyen kb. 200.000 személy, túlnyomórészt külföldi vett részt.
A rendõrkapitányságaink 2004-ben összesen
563 esetben hajtottak végre közbiztonsági, közlekedésrendészeti és egyéb akciókat 2542 fõ rendõr
igénybevételével, amelyek során 6070 intézkedést
foganatosítottunk.
Közbiztonsági akciót 214 esetben, 1229 fõ rendõr igénybevételével, 2239 intézkedést foganatosítva tartottunk, közlekedésrendészeti akciót 226
esetben, 796 fõ rendõr igénybevételével, 3117 intézkedést hajtottunk végre, egyéb akcióra pedig
123 esetben, 517 fõ rendõr igénybevételével, 714
intézkedést végrehajtva került sor.
A személyi sérüléssel járó balesetek száma
2004-ben 2303 volt, 2%-kal több mint 2003-ban
(2354). Az okok között meghatározó szerep jutott
a jármûforgalom ugrásszerû növekedésének, ami
átlagosan 18 %-os emelkedést jelent. A 2003-ban
bekövetkezett személyi sérüléssel járó közúti balesetek közül a halálos kimenetelûek száma -15 %kal, 163-ról 139-re csökkent, a balesetben elhunyt
személyek száma 153 volt, amely 18.2 %-al csökkent 2003-hoz képest.
Az ittasan balesetet okozók számát tekintve az
elõzõ év azonos idõszakához képest egy exponen-

Itt jártak az argentin magyar kolónia képviselői

Őrzik magyarságukat
Buenos Airesből érkezett vendégeket
köszöntött a Városházán dr. Gémesi
György polgármester az elmúlt héten
pénteken. Az Argentínában élő magyarok képviselői a Magyar Kultúra Alapítvány vendégeiként érkeztek hazánkba.
A tizenkéttagú küldöttség tagjai a magyar kulturális élettel ismerkednek Magyarországon,
hogy minél többet adhassanak át az Argentínában élõ csaknem harmincezres magyar kolónia
tagjainak az óhaza történelmi és mûvészeti értékeibõl. Mint az a Gémesi Györggyel folytatott
beszélgetésük során kiderült, bár valamennyien
Argentínában születtek, õrzik magyarságukat,
ápolják hagyományaikat, s szeretnék, ha szorosabbra fûzhetnék kapcsolataikat Magyarországgal. Mindent elkövetnek, hogy a Buenos
Aires-i magyar közösség tagjai jól beszéljék
anyanyelvüket, aktív cserkész- és sportéletre
buzdítják a fiatalokat. Mint elmondták, jó lenne, ha a Duna Televízió mûsora az õ számukra
is hozzáférhetõ lenne, ha a mûholdas vétellel
nem is, legalább az interneten. Ez nem csak a

nyelv ápolása terén jelentene sokat, hanem
nagy segítség lenne abban is, hogy jobban eligazodjanak a magyar közéletben.
Gémesi György örömmel fogadta a távoli
magyarság megkeresését, s felajánlotta, tárgyaljanak arról, hogy – kezdetben – a sport és a cserkészet milyen lehetõségeket nyithat meg a gödöllõi és a Buenos Aires-i fiatalok kapcsolatainak építésében. A delegáció tagjai a találkozó
után megtekintették a Gödöllõi Királyi Kastélyt.
-jk-

Hirdetmény
Gödöllő város önkormányzatának tulajdonában lévő feleslegessé
váló járművét értékesítésre felajánlja:
1 db motorikusan üzemképes Opel Campo 2,5
diesel típusú (1993) személygépkocsi, forgalomból kivonva és mûszaki vizsgáztatás nélkül,
eladási ár: 400 000 Ft + áfa.
Húsbolt felszámolásából: FIA típ. ipari (400 V)
szeletelõgép 15 000 Ft, fali állvány húsfogassal
(7,5 m) 5000 Ft, húsvágótõke 2 db 1000 Ft/db,
haltartó akvárium (1,3m x 0,8m x 0,7m) 15 000
Ft. Körszámlapos 50 kg-os mérleghiteles 20
000 Ft, tolósúlyos mázsa 500 kg-os hiteles 20
000 Ft, öltözõ lemezszekrény 2 db 3 ajtós 3000

Ft/db.
Megtekinthetõ: Gödöllõ, Dózsa György út 69.
(a VÜSZI Kht. telephelyén).
Érdeklõdni lehet: Udvardi József garázsmesternél, tel.: 420-773/121. Munkanapokon: H-Cs
8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig. Érdeklõdni
lehet: Polgármesteri Hivatal (Gödöllõ, Szabadság tér 7.), Kondorné Balogi Judit számviteli
fõelõadónál, tel.: 529-155. Farkas István
mûszaki fõelõadó: 529-242. Munkanapokon:
H-cs 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig.

Gazdasági helyzet:
A költségvetés 2004. évben is biztosította a Pest
Megyei Rendõr-fõkapitányság alapvetõ pénzügyi,
anyagi-technikai, híradó és informatikai, valamint
egyéb mûködési feltételeit.
Ez évben megvalósult a Budaörsi Rendõrkapitányság irodáinak, folyosóinak festése, mely által
jelentõsen javult az ott dolgozók komfortérzete. A
Váci Rendõrkapitányságon megtörtént a kazánok
és a kapcsolódó szerelvények cseréje, ez a rendszer számítógépes vezérlésû.
Augusztusban megkezdõdött a Ráckevei Rendõrkapitányság utcafronti épület rekonstrukciója
és a Duna-parti épület gyengeáramú hálózatának
felújítása, a munkálatok azonban áthúzódnak a
2005. évre.
Együttmûködésben az önkormányzatokkal elõkészítettük a Nagymarosi és Pomázi Rendõrõrsök
új elhelyezésének megtervezését, ezzel párhuzamosan a Pomázi Rendõrõrs új épületének kivitelezése megkezdõdött.
A Gödi Rendõrõrs – önkormányzati segítséggel
– új elhelyezést kapott, ahol a kultúrált munkavégzés feltételei biztosítottak. Szintén javult az
egyenruhás állomány öltözködési, tisztálkodási lehetõsége a Nagykõrösi Rendõrkapitányságon azáltal, hogy a volt fogda helyén tágas, korszerû, kétnemû öltözõ került kialakításra. A Dabasi Rendõrkapitányságon a teljes harmadik szinten új elhelyezési körletet alakítottak ki.
Folyamatos egyeztetés történt a társszervekkel
az új Érdi Rendõrkapitányság épületének létesítésére vonatkozó, és a Szentendrei Rendõrkapitányság átépítésével és bõvítésével kapcsolatos tervezései programok tekintetében
Összességében mindent elkövettünk, hogy biztosítsuk a Fõkapitányság zökkenõmentes mûködését.

Célkitűzéseink 2005. évre:
– Kiemelten kezeljük a lakásbetöréseket, és személygépkocsi feltöréseket
– Az áldozatvédelem, áldozatsegítés módszereinek fejlesztése és a családon belüli erõszak elleni
tevékenység módszereinek szélesítése.
– Közlekedési veszélyeztetettség csökkentése.
– A kábítószerrel való visszaélések felderítésének fokozása
– Megfelelni a lakosság és az önkormányzatok
elvárásainak.
PMRFK
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Máriabesnyő a referenciaközpont

nak, vagy annak a személynek, ahová a programozás
szerint befut a jelzés. Ilyenkor – a mi esetünkben – telefonon felhívjuk a pácienst, hogy kontrolláljuk a riasztás okát. Amenynyiben úgy ítéljük meg, hogy szükséges, lehetõség van rá, hogy azonnal akár személyesen
menjük a helyszínre, vagy a kapott információk
alapján orvost, vagy mentõt küldjünk. De persze nem kell megvárni azt, hogy a rendszer automatikusan jelezzen. Viselõje maga is aktiválhatja, ha úgy érzi, hogy segítségre szorul. Ez
rendkívül egyszerû. Vegyünk egy gyakori esetet. Az idõsek gyakran elesnek, s ilyenkor, sokszor órákat töltenek a földön fekve vagy ülve,
amíg rájuk nem talál valaki. A mi esetünkben
ilyenkor elég megnyomni a csuklón lévõ szerkezet gombját, s máris jön a segítség. Amennyiben pedig az illetõ olyan mértékben sérül, hogy
erre sem képes, úgy a szerkezet automatikusan
jelez.
– Hogyan alkalmazzák ezt az intézetben a
mindennapok során?
– Sokféleképpen. Ez a rendszer, mivel adatokat rögzít, tárol, s mint mondottam, több mint öt-

Ügyeletek

Rendszertesztelők
A Segítő Kéz Alapítvány máriabesnyői
ápolási otthona egyik percről a másikra vált hazánk egyik legmodernebb és
legbiztonságosabb ápolási intézményévé. Az óriási előrelépés annak köszönhető, hogy itt tesztelik a hazánkban most bevezetésre kerülő új személyi-felügyeleti rendszert. A fejlesztésről
és az ezzel kapcsolatos elképzelésekről Illés Zsófiával, az alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk.
– Mi az új személyi felügyeleti rendszer lényege?
– A nálunk most bevezetett rendszer egy finn
cég terméke, amelyet négy évvel ezelõtt jelentettek meg az európai piacon. A lényege, hogy a
páciens állapotát egy karóra formájú és méretû
eszköz segítségével figyeljük, amely berendezés az általa mért adatokat egy számítógépes
központba továbbítja. A beérkezõ adatok alapján anélkül felügyelhetõ egy adott személy egészségi állapota, hogy állandóan mellette lenne valaki. Ez az eszköz nagy segítséget jelenthet
azoknak, akiknek a családjában krónikus beteg,
vagy nagyon idõs személy van, akit már nem
tanácsos egyedül hagyni.
– Mit jelez a rendszer a központnak?
– Ez egy intelligens rendszer, amely több
mint 50 féle funkcióra programozható, és rendkívül egyszerû a használata. A páciens karjára –
mint egy karórát – felcsatoljuk a mérõt, amihez
tartozik egy bonbonosdoboz méretû beltéri egység. A páciens kezén lévõ eszköz a bõrrõl kapott
információkat továbbítja a központnak. Tetszés
szerint programozható úgy, hogy a központot
riassza, amennyiben a viselõje állapotában változás áll be, vagy akár úgy is, hogy valamelyik
hozzátartozót.
– Mit jelent az, hogy a rendszer riaszt?
– A mûködtetésének egyetlen feltétele, hogy
az illetõ otthonában legyen mûködõ telefon. A
rendszert eredetileg vonalas hálózatra fejlesztették ki, de az igényeknek megfelelõen már
mobil hálózattal is mûködtethetõ. A beltéri egységet a telefonhoz csatlakoztatjuk, hogy bármikor kapcsolatba tudjon lépni a riasztandó
személlyel. Mint már mondtam, ez egy intelligens rendszer. Érzékeli a test változásait, négy
napig tárolja a mért adatokat, és jelez, ha változást érzékel. Bekapcsolt állapotban jelzi, ha viselõje leveszi, ha az általánosan mért adatoktól
eltérõ adatokat érzékel, vagy ha az érzékelés
megszûnik. Ilyenkor riasztást jelez a központ-

Véradás
Mentsen meg Ön is három életet!
A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez
2005. március 9-én, 8 tól 15 óráig
Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési Központ
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
Aki vért ad, három ember életét menti meg!

venféle programot tud, alkalmas többek között az
alvászavarral küzdõk esetében alvásanalízisre,
programozható úgy, hogy például az alzheimer
kórban szenvedõknél jelezze, ha elhagyják az
otthonukat, s így jelentõsen csökkenthetõ, vagy
akár meg is akadályozható az elkóborlásuk, de
képes tûzriasztásra, vagy akár arra is programozható, hogy figyelmeztesse viselõjét, hogy
be kell venni a gyógyszereit. A mi esetünkben
az elmúlt három hét folyamán már többször is
hasznát vettük, többek között jelezte, amikor az
egyik alzheimer kóros páciensünk éppen kóborolni indult. Az õ esetében elemeztük a kapott
adatokat, és kimutatható volt, hogy az ezt megelõzõ napokban fokozott aktivitást mért a készülék.
– Jelenleg hány betegen folyik a tesztelés?
– Mi húsz betegen próbáljuk ki az intézetben,
de rövidesen otthoni körülmények között is használhatják a rászorulók. Ez azért nagyon fontos,
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Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.
Gyógyszertári ügyelet
Február 21-28-ig: Medicina, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 432-126.
Febr. 28-márc. 7-ig: Ezüstkehely, Petõfi S.
út 1/a. Tel.: 416-551.

Illés Zsófia

mert hazánkban, az intézetekben az igényekhez
képest nagyon kevés a férõhely, s azáltal, hogy
öregedõben van a magyar lakosság, egyre nõ az
állandó ápolásra, felügyeletre szorulók köre is,
amely a családoknak nagyon komoly megterhelést jelent nem csak anyagilag, hanem pszichésen is. Így azonban biztonságban tudhatják idõs
szeretteiket anélkül is, hogy valamelyik családtag kimaradna a munkából, vagy kiszakítanák
õt környezetébõl, és intézetben helyeznék el.
– Hogyan juthatnak hozzá a készülékhez
azok, akik szeretnék ezt otthoni körülmények
között használni?
– Megvásárolható, de az alapítványunktól
bérelhetõ is. Bárkinek szívesen adunk felvilágosítást az 513-2055-ös vagy a 06-20-9921491-es telefonszámon.
– Mekkora területet fed le az alapítvány ezzel
az új ellátási formával?
– Lényegében a régiót, hiszen tizennyolc településsel van kapcsolatunk. A mi rendszerünkbe
így hatszáz fõ tartozik, s ezek azok a személyek,
akiket már az orvos bevont az ellátási rendszerbe. Sajnos a tapasztalataink szerint ennél jóval
több rászoruló van.
– Támogatja a rendszer mûködtetését az
egészségbiztosítás?
– Sajnos egyelõre nem. Ennek oka pedig nem
más, mint, hogy a jelenleg hatályos kormányrendeletben a személyi-felügyeleti rendszer
nem szerepel. A hazai forgalmazók most azon
dolgoznak, hogy az OEP finanszírozási listájára
kerüljön fel ez a rendszer, mivel a nemzetközi
tapasztalatok alapján jelentõs összegeket takaríthatnak meg vele az egészségügynek. Angliában például miután 11 hónapig figyelték a mûködését, majd a tapasztalatok értékelése után 90
százalékos támogatást biztosított hozzá az ottani egészségbiztosítás.

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38.
Tel.: 410-302, 20/937-6375.
Állatorvosi ügyelet
Február 26-27.: dr. Bucsy László, Gödöllõ,
Blaháné út 55. Tel.: 30/234-6116.

Recept
Sárgarépakrém leves
Hozzávalók: 4 db sárgarépa, 1 fej vöröshagyma, 1 db kisebb fehérrépa, fél db. karalábé, 1
zeller, 1/2 l víz, 1/2 l tej, só, cukor.
Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk és kevés vajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a
megtisztított, felkarikázott sárgarépát, és tovább pároljuk néhány percig. A fehérrépát a
karalábét és a zellert megtisztítjuk és ledaráljuk, vagy nagyon apróra vágjuk és a sárgarépához adjuk. Felengedjük vízzel és tejjel, hozzáadunk ízlés szerint cukrot, és sót,
majd addig fõzzük, amíg a sárgarépa megpuhul. Ekkor botmixerrel összeturmixoljuk. Pirított zsemlekockával tálaljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától
Híradó:
– A vallási turizmusról tartott konferenciát
a GKRTE
– Összefoglaló Habsburg Ottónak a Református Líceumban tartott elõadásáról

nyf
fotó: kj

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

2005. MÁRCIUS 1-JÉTŐL
A pályázaton a piac (296. sz.) csarnoképület galériáján lévõ 214. sz. (10. butik) és a 215. sz. (11.
butik) egyenként 4.08 m2 alapterületû üzlet (külön-külön vagy együtt) 2005. december 31-ig
szóló bérleti joga szerezhetõ meg, mely évente meghosszabbítható. Az üzletben iparcikk, textil, gyermekruházat, lábbeli, bõrdíszmû, ajándék, papír-írószer, kozmetika-illatszer, elektronikai cikkek,
sportáru, sport-horgászati, kempingcikkek kiskereskedelmi, ingatlanközvetítési és egyéb tevékenység
folytatható.Bérleti díj: 23 704 Ft + áfa/hó/ üzlet, kaució: 2 havi bérleti díj/üzlet. A bérlemények megtekinthetõk a piac nyitvatartási idelye alatt (7-18-ig, szombaton 7-13-ig)
Gödöllõ, Szabadság út 3. sz. alatt. Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen, illetve a 30/503-0777 vagy a 28/422-019-es telefonszámokon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. február 28., 10 óra

Az Egyesített Szociális Intézmény (Gödöllő, Ady E. sétány
56.) Együttérzés Közhasznú
Alapítványa az idősek életének
szebbé tételéért köszöni
adójának 1 %-át.
Adószámunk: 18686816-1-13.
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HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

Meghosszabbított akció

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/3508592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Bankszámla: 1160000600000000-10550764.

4 hónapos
keverék
kan

2 éves németjuhász
keverék
kan

Március 7-ig leadhatók az elektronikai hulladékok

A meghosszabbított akció keretében március 7ig helyezhetõk el díjmentesen a veszélyes hulladékot képezõ, tönkrement vagy az avulás következtében használaton kívüli elektromos háztartási gépek és számítástechnikai eszközök.
A VÜSZI Kht. központi telephelyén (Dózsa
György út 69.) 8 és 16 óra között, az ökörtelekvölgyi városi hulladéklerakóban pedig 7 és 15
óra között helyezhetõ el az elektronikai hulladék, az erre a célra szolgáló konténerekbe.
A veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
nem a környezetet károsítja, ugyanis újrahasz-

nosítják. Így a konténerekbe nem kerülhet más
anyag; ezért helyezik el azokat ellenõrzött körülmények között. Lerakható televízió, hûtõgép, mosógép, akkumulátor, számítástechnikai
eszközök, stb.
A Hatvani Környezetvédõ Egyesület aktivistáinak közremûködésével március 7-én 8 és 14
óra között a Damjanich János Általános Iskola
udvarán, a Palotakerten az élelmiszer-áruház
parkolójában, továbbá a Szent János utcában a
Patak téri parkolónál is leadható díjmentesen az
elektronikai hulladék.
D.M.

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Felhívás

Gödöllõ város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája értesíti a város lakosságát,
hogy Gödöllõn az ebek 2005. évi veszettség elleni
kötelezõ védõoltására legközelebb az alábbi idõpontban kerül sor:

„Kozmix“
törzskönyvezett
törpe uszkár kan

3 hónapos
keverék
szuka

2005. március 5., szombat 8-10 óra, Vásártér

Kérjük, segítsen adója
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

A csivava
A csivavát (chihuahua) áldozati állatként használták a toltékok, maják és az aztékok is. Akinek csivavája volt életében, azt gazdája halálakor lenyilazták, és mellé temették, 7 másik
fajta (csirke, kecske, stb.) leölt háziállatával
együtt. Európába elég késõn érkezett, bár Angliában már régebben is ismert volt. Hogy a drága karantén költségeket elkerüljék a britek, a
hazai papillonnal, törpespiccel, valamint a
tibet spániellel keresztezték. Magyarországra az 1960-as évek vége felé került. Sajnos
drágasága miatt a hazai állományt sem kerülte el a felhígítást,
mert régebben a hazai
„tenyésztõk“ belekeverték a törpepincsert,
papillont,
pekingit,
ami a fajta erõs „elkorcsosodásához“ vezetett.
Rendkívül apró termetû, de arányos felépítésû minikutya. Az aljszõrzet ennél a fajtánál
nem jellemzõ. A hosszúszõrûnél a nyakon, a lábak élén, a farkon és a füleken különösen hoszszú szõrtincsek kívánatosak. Fogai aprók, de
szabályosan záródnak. Fogazata ennek a fajtának nagyon egyénien alakul. A sok bekevert rövid és hosszú orrú fajták miatt, nagyon gyakori
a fogváltáskori állkapocs növekedési rendellenesség. Feje elkeskenyedõ, koponyája kissé

domború. Arcorri része rövid, hegyes. Füle testéhez képest aránytalanul nagy. Szeme fekete,
barna, kék vagy rubinszínû. Nyaka karcsú, elegáns ívelésû, törzse hosszú. Végtagjai egyenesek, párhuzamosak. Rövid és hosszú szõrû változatban tenyésztik. A két szõrtípusú kutyát
egymással keresztezni nem lehet! Színe sárgásbarna, fehér, fekete, vörösesbarna, krémszínû,
gesztenyebarna, ezüstszürke, fekete és rõt. Elég
magas életkort megélnek, nem ritka a 15-16
éves korú sem. Marmagasság: 16-20 cm. Testtömege 0,90-3 kg.
Ölebként tartják, holott igen tanulékony, igazi terrier temperamentummal rendelkezõ
kiskutya. Intelligenciája, kedvessége, ragaszkodása, hûsége és
bátorsága átlagon felüli, némelyik meg
igazi mókamester. Ezt
a fajtát csak lakásban
lehet tartani, de télen a
legnagyobb hidegbe is
ki lehet vinni. Idegenekkel szemben bizalmatlan. Egyedülálló,
magányos emberek
ideális társa, de családi
kutyaként is megállja a helyét. Rendkívül éber,
kitûnõ „házõrzõ“, hangereje méretét meghazudtolja. Ha valami miatt meg kell fenyíteni,
akkor úgy meg tud sértõdni, hogy a gazdának
kell kiengesztelni õt, képes akár két napig is
duzzogni. Ennek az önfejû kutyának a nevelése
nem valami egyszerû. De mivel ragaszkodó és
intelligens, mégsem olyan nehéz együtt élni
vele.

A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdonát képezõ ebeket lehet elhozni. Az eboltás díja
1500 Ft + féreghajtó (a kutya tömegétõl függõen
10 kilónként 1 db tabletta javasolt. A tabletták ára
150 Ft/db). Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az ebeket – tudományos kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével – a tulajdonos vagy tartója köteles évenként – a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül,
majd 6 hónapon belül ismételten – a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltatni.

Járom a várost...

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)
Fotó: Tatár Attila

Állati dolgok

Eboltás

Jelképesen ugyan, de a múlt héten elkezdõdött Gödöllõ elkerülõútjának építése. A 3-as fõút Budapest felé esõ kivezetõ szakaszán elhelyezték az építkezés fõbb információit tartalmazó óriástáblát. A városunk
erõs forgalmát csillapítandó beruházás elsõ ütemeként egy körforgalmat építenek.
Küldjön Ön is fotókat a „Járom a várost“ címû rovatba! Akár negatív, akár pozitív – a közvéleményt
is érdeklõ – élmény éri, örökítse meg, s küldje be szerkesztõségünknek! A legjobb képeket lehetõség
szerint közzétesszük, s a fotót készítõk között ajándékokat sorsolunk ki. Kérjük, hogy a fotót beküldõk
írják a fénykép hátuljára a nevüket és címüket, hogy azokat vissza tudjuk juttatni. Nem áll módunkban
minden fotót közölni! Címünk: 2101 Gödöllõ, Pf. 385.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft
Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-13.30 óráig
A heti számba a hirdetések leadási határideje
hétfõ 12 óra.
Címünk: 2100 Gödöllõ,
Kossuth Lajos u. 1. (a Petõfi térnél)
Telefonon, faxon, e-mailen apróhirdetést nem áll
módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelõsséget nem vállalunk.

ÁLLÁS
* Szakképzett szakácsok és pizzafutárok jelentkezését várjuk a
Császárkert Étterembe. Tel.: 20/330-9564.
* Gépjármű márkaképviselet gödöllői telephelyére keres: megbízható, gyakorlattal-, "B" kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
KAROSSZÉRIALAKATOS valamin GÉPJÁRMŰSZERELŐ munkatársat. Információ: Bodor Szabolcs (27)-358-270
* A Gödöllői Királyi Kastély KHT. állást hirdet 1 fő angolos tárlatvezető részére. Elvárások: felsőfokú angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség, megbízhatóság, kellemes megjelenés. Egyéb
nyelv ismerete előny. Fényképes szakmai önéletrajzokat és a motivációs leveleket a fizetési igény megjelölésével a Kastély információs irodájába kell eljuttatni. Tel: 06/28-410-124, fax: 06/28423-159, e-mail: informacio@kiralyikastely.hu
* Megbízható, precíz, nem dohányzó bejárónőt keresünk heti 1-2
alkalomra. Érd.: 06/30-7485-874, de. 8-12 óráig.
* Szépségszalonba kozmetikus alkalmazottat felveszünk. Tel.:
28/514-276, 70/944-9917.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Multinacionális cég pénzügyi munkatársakat keres Budapest és
környékéről. Elvárás: otthonához közel történő kapcsolatfelvétel,
ajánlatátadás, rugalmas munkaidőben. Érd.: 30/9789-358.
* A Sieberz Kft. Gödöllőre tavaszi szezonális munkára keres csomagoló munkakörbe dolgozókat. Jelentkezni lehet telefonon:
28/410-800 vagy személyesen a cég telephelyén, Jázmin u. 1. sz.
alatt.
* Megbízható középkorú, nemdohányzó nő heti 1-2 alkalommal
takarítást (illetve bármilyen házimunkát) vállal. Tel.: 20/4710459.
* Gödöllői telephelyre keresünk autófényezőt munkagépek festésére. Tel.: 70/221-3652.
* Gyermekszerető hölgy sokéves tapasztalattal gyermekfelügyeletet vállal korhatár nélkül. Egész nap - alkalmanként hétvégén
is. Tel.: 28/414-966 vagy 20/592-7606.
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk női-férfifodrászt, kozmetikust, manikűr-pedikűr és műkörömépítőt. Tel.:
20/986-1443, 20/3326-494.
* Fóton sportvendéglő pultos hölgyet keres. Tel.: 30/255-7973.

GÖDÖLLÕ, REMSEY KRT
KRT 6.

Tel: 28-514-990
* Ápolónő gondozásra szoruló női beteg felügyeletét 4 órában,
tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal vállalja Gödöllőn. Tel.: 20/4917496.
* Karosszéria lakatos gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
gödöllői márkaszervíz. Tel.: 06-30-9907-750.
* Gödöllő taxi felvesz gépkocsivezetőt PÁV II vizsgával. Tel.:
20/937-6896.
* Hétköznapokon délelőtti órákban megbízható, pontos, rendszerető takarítónő (vasalás, mosás, vásárlás megegyezés szerint) vállalja. Tel.: 28/416-954.
* Üdítőital üzemünkbe szakképzett gépkarbantartót, lékaverőt és
raktárost felveszünk. Jelentkezéseiket bizalmasan kezeljük.
Fényképes önéletrajzot kérünk. 2112 Veresegyház, Pf. 61.
* Gödöllői sörözőbe gyakorlattal rendelkező pultos hölgyet
felveszek. Érd.: 70/271-3556.
* Gödöllői fürdőszoba szaküzletünkbe részmunkaidős takarítónőt
keresünk.Tel.: 20/965-3955.
* Gödöllői irodába magas kereseti lehetőséggel multinacionális cég
munkatársat keres, elsősorban diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 06/20-466-6504.
* Budapesti belvárosi virágüzletbe virágkötőt keresünk angol nyelvtudással. Tel.: 30/9422-318, 30/517-2353.
* Multinacionális cég pénzügyi munkatársakat keres Budapest és
környékéről. Elvárás: otthonához közel történő kapcsolatfelvétel,
ajánlatátadás, rugalmas munkaidőben. Érd.: 30/9789-358.
INGATLAN
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás, összkomfortos
(kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M Ft. Tel.: (30) 9-525-385.
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es lakások jól
megközelíthető helyen, 237 eFt/nm áron eladók. Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* A horvátországi Novi Vinodolskiban (Riekától 40 km-re),
közvetlenül a tengerparton épülő villában 40-60 m2-es apartmanok,
garázzsal, csónakkikötő résszel eladók. Irányár: 1700 - 2300
euró/m2 Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ központjában, régi építésű társasházban, magasföldszinti 96 m2-es igényesen felújított lakás, beépített bútorokkal, garázzsal, műhellyel, gondosan kialakított kerttel eladó. Irányár: 32,0
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, zöldövezeti csendes utcában, 1018 nm szépen
parkosított telken 280 nm lakóterületű, háromszintes, két garázsos
igényes lakóház ház eladó. Irányár: 42 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központhoz közel, a Kertvárosban, 750 nm-es
közművesített saroktelken, 90 nm-es, három szobás, garázsos,
felújított családi ház eladó. Irányár: 27,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a központhoz közeli, téglaépítésű társasház első
emeletén, kétszobás, igényesen felújított, gázkonvektoros lakás
eladó. Irányár: 13,6 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Lázár Vilmos úton 910 nm-es, panorámás telken,
125 nm-es, háromszintes, gázfűtéses, lakóház eladó. Irányár: 28
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Dobó K. utcában 570 nm közművesített telken 96
nm lakóterületű három szobás családi ház eladó. Irányár: 23,5
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* JÁSZAPÁTIBAN, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nmes parkosított telken egy két és fél szobás és egy kétszobás,
összkomfortos ház( üdültetésre is alkalmas) eladó. Irányár: 6,9
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Boncsok dűlőn, 1376 m2, déli fekvésű üdülő telek,
(gáz-, villany az utcában, fúrt kút a területen), 30 m2-es szerszámkamra. Irányár:5,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, az Erzsébet királyné körúton kétszobás, igényesen
felújított, negyedik emeleti lakás (kastélyra nyíló panoráma) eladó.
Irányár: 12,8 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLÖN, a központhoz közeli vállalkozásra is alkalmas, 225
nm-es egyszintes lakóház 50 nm-es melléképülettel, 1500 nm-es
telken áron alul, sürgősen eladó. Családi házat Gödöllő környékén
beszámítunk. Irányár:27,0 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Csanakban 730 m2 közművesített telken, 136 m2
lakóterületű, négy szobás, garázsos, családi ház üzemelő élelmiszer bolttal (32nm ) eladó. Csereként telek vagy gödöllői lakás
beszámítható. Irányár: 30,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/510-225, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a központhoz közel, régi építésű, felújított, 72 nm-es,
3 szobás, gázkonvektoros családi ház, közművesített, kis telken
eladó. Irányár: 17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* ELADÓ *öröklakásokat, házakat keresünk* ügyfeleinknek akár
közvetítői díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel, teljeskörű lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28) 410324; 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191
* Gödöllő János utcában IV. emeleti gázfűtéses, makulátlan állapotú 51 nm-es öröklakás 11,6 MFt-ért ELADÓ. 06 (20) 513-5191
FeMa-KoNT Ingatlaniroda
* ÁRON ALUL SÜRGŐSEN ELADÓ Kazinczi körúton IV. emeleti
gázfűtéses, azonnal költözhető öröklakás 10,5 MFt. 06 (30) 6199043 FeMa-KoNT Ingatlaniroda
* SÜRGŐSEN ELADÓ Gödöllő központjában II. emeleti 33 nm-es
gázfűtéses, azonnal költözhető öröklakás 7,8 MFt-ért! 06-30-6199043 FeMa-KoNT Ingatlaniroda
* *SÜRGŐSEN ELADÓ* Egyetem közelében CSALÁDI HÁZ különbejáratú 65 nm-es 2 szobás TETŐTÉRI LAKÁSA 85 %-os készültséggel gondozott, termő gyümölcsfás telken. 06 (20) 513-5191
* Parkranéző erkélyes, 61 nm-es, 2. emeleti, 2 szobás öröklakás
12,1 mFt-ért tulajdonostól eladó. Tel.: 417-870, este 5 óra után.
* Eladó egy kb. 90 nm-es ház gödöllői csendes belvárosi utcában,
kis kerttel + 45 nm-es pincével. I.ár: 27,5 mFt. Érd.: 30/9343004.
* Gödöllőn, a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó 500 nm-es
telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* Kerepesen, 300 nöl telken 3 szintes, 3 szobás, jó állapotban lévő
téglaépítésű lakóingatlan eladó. 18 mFt. Tel.: 28/473-821.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben
vagy külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali,

-Szabadka u-ban 2 szobás, déli fekvésû,
konvektoros, redõnyös lakás 11,8 MFt.
-Alvégben 1292 m2 telken 2 szobás,
sátortetõs családi ház 22,5 MFt.
-Kertvárosban 2005-ben épülõ, nappali + 3 szobás társasház garázzsal,
burkolatok nélkül 25,5 MFt.
-Központban igényes, 100 m2-es, nappali + 3
szobás sorházi lakás, 40 m2 terasszal 29 MFt.
-Új építésû, nappali + 3 szobás lakóház,
garázzsal, burkolatok nélkül 26,5 MFt.
-Kastély mellett 91 m2-es, 3 szobás
lakóház, kétlakásos ingatlanban 24 MFt.
-Központban, igényes, bútorozott, gázcirkós, 27 m2-es iroda 8,8 MFt.
-Ibolya u-ban 150 nöl telken 3 szobás családi
ház, dupla garázzsal 27,9 MFt. (lakást beszámít)
-Aszódon 60 m2-es, 2 szobás házrész, kb.
1000 m2 telekkel 5,9 MFt.
-Szilasligeten 708 m2 telken 1+2 fél szobás
családi ház, nagy garázzsal 13,9 MFt.
-Galgamácsán 62 m2-es, nappali + 1 szobás
lakás, közvetlen kertkapcsolattal 11 MFt.
Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!
Nyitva: H-P: 9-16.30, Szo: 10-12 óráig

amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31
mFt. Szocpol. és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* Eladó a Kazinczy krt-on egy I. emeleti, 50 nm-es öröklakás. Ár:
12,5 mFt. tel.: 30/424-6324.
* Gödöllőn, Palotakerten, lakótelepen földszinti, 58 nm-es, kétszobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár: 12,5
mFt. Tel.: 30/578-9410.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108 nmes + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2
fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló
kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29 900
000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Gödöllőn, a Batthyány u. 52. sz. alatti ikerház fele, 80 nm-es, 2
szoba összkomfortos, 749 nm telken, melléképületekkel, ipari
árammal eladó. Azonnal beköltözhető. Tel.: 414-093.
* Gödöllőn, János utcában a 4. emeleten 2 szobás, teljesen felújított, átalakított lakás erkéllyel és pincerésszel eladó. I.ár: 12,2 mFt.
Tel.: 20/32-89-666.
* Gödöllőn, János utcában 1. emeletig, 2 vagy 2 és félszobás lakást
vennék saját részre, felújítandót! I.ár: 10 mFt. Tel.: 20/497-1700.
* Gödöllőn a Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás eladó!
I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 420-285, 70/242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm-es földszinti, 3 szoba, hallos,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás pince és kertrésszel eladó vagy
hosszú távra bérbeadó! Irodának, üzletnek is használható.
Érd.:420-285, 20/939-0841.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves.
I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.
* Eladó 2 szobás, 59 nm-es, Gödöllő, János utcai téglaépítésű lakás.
Iá.: 13,5 mFt. Tel.: 30/689-4086.
* Eladó Palotakerti 57 nm-es, 2 szobás, távfűtéses, erkélyes lakás
vízórával, telefonnal, kábeltv-vel, tárolóval. Tel.: 421-753.
* Szent János utcában eladó 49 nm-es, első emeleti felújított lakás
10,8 mFt-ért. Tel.: 30/970-5854, 30/251-9991.
* Palotakertnél földszinti felújítandó, 2 szobás lakás eladó 10,5
mFt-ért. Tel.: 70/531-3166.
* Gödöllő, Csokonai u. 5. Kétgenerációs, 120 nm-es családi ház 540
nm-es telken eladó. A lakás nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás,
konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs + szerelőakna. Ipari
áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.: 20/473-9388.

10 Gödöllői Szolgálat
* A Máriabesnyő Lakóparkban, 2002-ben épült 140 nm-es társasházi sorház jellegű lakás 2 szint + padlástér, 2 db gépkocsi
férőhelyes garázzsal + tárolóval eladó vagy kisebbre cserélhető.
I.ár: 29,5 mFt. Érd.: 20/9130-379, este 28/526-535.
* Jászapátiban, a központban, a gyógyfürdő közelében 500 nm-es
parkosított telken egy két és félszobás és egy két szobás, összkomfortos ház (üdültetésre is alkalmas) eladó. I.ár: 6,9 mFt. Magyartölgy Mérnöki Iroda.
* Gödöllő központjában 2 éve épült társasházban, 74 nm-es + 6 nmes tárolóval 2 szobás+nappalis, földszinti, egyedi fűtésű lakás
eladó. Ár: 21 mFt. Tel.: 20/801-2217.
* Eladó Gödöllőn a Nyárkút utcában 1093 nm-es telek építési engedéllyel, pincealappal. I.ár: 6.500.000 Ft. Érd.: 20/392-4357.
* Lakás a Szőlő utcában, 69 nm-es, első emeleti, 1+2 félszobás,
egyedi fűtésű, redőnyös, 6 nm erkélyes, pince tárolós, teljesen
felújítva eladó. I.ár: 16,2 mFt. Tel.: 20/313-5573, 20/330-3104.
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* Gödöllő belvárosában, Petőfi tér mögött nagykertes társasházban világos, csendes lakás eladó. 2 szoba + nagy nappali, amerikai konyha, nagy terasz, 72 + 20 nm. Irányár (konyhabútorral együtt): 26,5 mFt. Tel.: 20/481-9092.
* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben vagy külön-külön is eladó.140 nm-es, 4 hálószóba, nappali,
amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.:
26,5 mFt. Szocpol és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* Gödöllőn a Kossuth L. utcában 2. emeleti lakás eladó. Érd.:
20/916-0802.
* Eladó 1 + 2 félszobás, parkranéző, 62 nm-es lakás a
Palotakerten. Érd. 17 óra után: 70/519-8479.
* Gödöllő Haraszti részen 960 nm telken 100 nm-es, 2 és félszobás ház + garázs, műhely eladó. Érd.: 30/675-9115.
* Eladó Gödöllőn 7. emeleti, 1 szobás, 44 nm-es, kábeltv-s,
külön vízórás, telefonos, parkra néző öröklakás. Ár: 9,9 mFt. 2
szobás csere is érdekel. Tel.: 30/595-6279.
* Üzlethelyiség eladó! 30 nm-es, bővíthető, a tetőtér beépíthető, igény szerint lakássá alakítható. Tel.: 70/221-3652.
* Másfél szobás felújított, gázkonvektoros lakás eladó a János
utcában, tégla építésű házban, csendes helyen, a központhoz
mégis közel. Tel.: 30/403-4780, 20/9388-424.
* Gödöllőn nagy telek (3100 nm), Isaszegi út és a patak között
ősfákkal, gyümölcsössel, 76 nm-es, 2 szobás komfortos házzal, pincével, nyári konyhával 28 mFt-ért eladó. Tel.: 30/9499915.
* Gödöllőn összközműves családi ház (Röges u. 81.) eladó.
Tégla épület, melléképület, garázs, tárolók, kert gyümölcsfákkal. Lakótelepi lakást beszámítok (2. emeletig - gázfűtéssel). Tel.: 20/476-8647.
* Szadán, a dombon 827 nm-es belterületi építési telek,
gyönyörű panorámával, téliesített faházzal eladó (vezetékes
víz+villany a faházban, gáz+fúrt kút az udvarban, csatorna befizetve). Tel.: 70/317-3003.
* Gödöllőn, a Remsey körúton 64 nm-es sorházi lakás
terasszal, beépített bútorokkal eladó. Érd.: 419-608.
* BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nmes családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, melléképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 28/417-719 vagy 70/504-1042.
* Gödöllőn, a blahai részen szép fekvésű építési telek eladó.
I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/255-7973.
* Palotakerten eladó 2. emeleti, 63 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Ugyanitt eladó a Valkói
út bal oldalán 1041 nm-es telek. Érd.: 06/30-528-4862.

* Több generációs család együttélésére alkalmas, részben lakható
családi ház (két szint és tetőtér) 1231 nm nagyságú telekkel 32 millió Ft-ért eladó. A szintek alapterülete 100 nm felett, igény szerint
két lakás is kialakítható, a pinceszint vállalkozásra is alkalmas. Tel.:
06-209-390-824 vagy 06-203-191-581.
* Hort központjában kétszintes családi ház eladó. Több generációs
család együttélésére, esetleg két lakás kialakítására is alkalmas.
I.ár: 14 mFt. Tel.: 06-209-390-824 vagy 06-203-191-581.
* Galgahévízen horgásztó, öko falu közelében bekerített, 1111 nm
nagyságú gondozott, elektromos közművel ellátott zártkerti ingatlan tartózkodó épülettel eladó. Tel.: 06-209-390-824.
qg Aszódon, téglából épült társasházban eladó 41 nm-es, egy szoba
összkomfortos, telefonos, felújítandó, magasföldszinti lakás pincével. I.ár: 7,2 mFt. Tel.: 20/9749-850.
* Budapesten, XIII. kerületben a Róbert Károly krt. 22. szám alatt
liftes házban eladó 2. emeleti, 46 nm-es, másfél szobás (gardróbos)
tehermenes lakás. I.ár: 10 mFt. Tel.: 30/922-5121.
* Gödöllőn a Balaton utcában, csendes környezetben 300 nöl telken
80 nm-es családi ház márciusi költözéssel eladó. Az ingatlan
irányára: 18,2 mFt. Érd.: 06/30-601-7289.
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában három emeletes ház első
emeletén eladó 71 nm-es, 3 szobás öröklakás. I.ár: 16 mFt. Tel.:
06/20-323-9261.
* Gödöllő - Máriabesnyőn vonatállomáshoz, buszmegállóhoz és
közérthez közel, a 30-as főút mellett ikerház első fele eladó. Telek
fele 470 nm, lakás 80 nm: 2 szoba, konyha, fürdő, wc, előszoba,
zárt terasz, garázs, pince, telefon, csatorna, gáz, aszfaltozott út.
I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/6653-541.
* Isaszeg központjában 2 lakásos családi ház eladó. 1. lakás: 100
nm, 2 szoba, ebédlő, konyha, fürdő. 2. lakás: 50 nm, konyha, szoba,
fürdő. 2 kocsis garázs, pince, műhely, fúrott kút, kábeltv, csatorna,
gázfűtés, telefon. Telek: 1400 nm. I.ár: 19,5 mFt. Érd.: 30/6653541.
* Gödöllőn a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó, 500 nm-es
telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* Valkón, a főút mellett osztható telken összkomfortos családi ház
eladó. Gödöllői lakótelepi lakás cseréje is érdekel. Iá.: 10,7 mFt. Tel.:
30/555-9606.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 110 nm-es 3,5 szobás gázfűtéses,
felújított családi ház eladó. Tetőtér beépíthető. Tel.: 20/9511-138.
* Palotakerten eladó egy kétszobás, napos, felújított lakás. I.ár:
11,9 mFt. Tel.: 20/933-4182.
* Őrbottyán legszebb részén 200 nöl telken 60 nm hasznos
alapterületű ház garázzsal, melléképületekkel eladó. I.ár: 11,5 mFt.
Víz + gáz + villany van. Tel.: 20/498-3843.

* Gödöllőn, Királytelepen 120 nm alaperületű 3,5 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház eladó. Garázs, pince, kert 180 nöl.
I.ár: 21,5 mFt. Tel.: 20/4826-089.
* Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es magasföldszinti, konvektoros,
egyedi vízórás, tehermentes öröklakás eladó. Ára: 14,5 mFt. Érd.:
20/9463-409.
* Eladó Gödöllő belvárosában, a központtól 2 perces sétával
elérhető, frekventált környezetben 120 nm alapterületű, 3 szobás
reprezentatív kialakítású új polgári családi ház, déli fekvésű, nagy
terasszal, beépíthető tetőtérrel, 760 nm-es telekkel. Iá: 36,9 mFt.
Érdelkődni: 20/9194-870
* Gödöllőn, Kazinczy krt. páros oldalon 4. emeleti 2 szobás, 61 nmes, téglalakás eladó. Egyedi fűtés, 2004 őszén burkolt, átalakított.
I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/619-7154.
* A kertváros központjában eladó emeletes, négyszoba összkomfortos családi ház, amely alkalmas kétgenerációnak, nagycsaládnak,
üzletnek. 200 nöl telken, jó parkolási lehetőség. Tel.: 30/3603935.
* 1 szobás lakást vennék Gödöllőn, városközpontban. Idei költözéssel. Tel.: 30/376-0548.
* Eladó Aszódon egy 648 nm-es (18 x 35 m) teljes közműves,
panorámás építési telek (összközmű a telek előtt). I.ár: 3,25 mFt.
Tel.: 20/592-1799.
* ELADÓ CSALÁDI HÁZAK Gödöllőn! 2 szobás 913 nm telekkel, i.ár:
16,9 mFt. 2 szobás új lucfenyőház 680 nm telekkel, i.ár: 18,5 mFt.
3 szobás 680 nm telekkel, i.ár: 19,8 mFt. 5 szobás 686 nm
telekkel, i.ár: 23,9 mFt. 3 szoba + nappalis, új, 558 nm telekkel,
i.ár: 24,3 mFt. 5 szobás 657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt. 2,5 szobás
2610 nm osztható telekkel, i.ár: 34,9 mFt. Kétlakásos ház építésére
alkalmas telkek: 833 nm saroktelken, i.ár: 13,8 mFt. 1703 nm-es
panorámás telek, i.ár: 20,9 mFt. 3174 nm-es telek, i.ár: 27 mFt.
1496 nm-es panorámás telek, i.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, a Szent István téren 1. emeleti, 2 szobás öröklakás
eladó. Érd.: 20/5411-570.
* Eladnám vagy elcserélném Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 11/2 szám
alatti 82 nm-es, földszinti lakásom. 3 szobás, nappalis, erkélyes,
konvektoros, parkettás, beépíthető tetőtér, külön garázs. Elcserélném 2. emeletig másfél szobásra. Szent János utca előnyben. I.ár:
19 mFt. Tel.: 416-599, 20/238-1393.
* Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti 65 nm-es, két és félszobás, erkélyes, vízórás, laminált padlós lakás augusztusi
kiköltözéssel eladó. I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 30/552-6257.
* Gödöllőn, Palotakerti lakás 9. emeleten, folyosói, saját tárolóval,
jó állapotban eladó. Ár: 10,9 mFt. Tel.: 30/9504-901, 417-537.
* Eladó Kartalon egy új építésű 65 nm-es családi ház 850 nm-es
telekkel, csendes környezetben. I.ár: 15,5 mFt. Tel.: 70/3828-422.
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* Jászapátin eladó nyugalmas környezetben kétszobás, fürdőszobás kockaház (kőből) 5,6 mFt-ért, valamint a buszpályaudvar
közelében fürdőszobás kis parasztház 2,6 mFt-ért. Tel.: 414-571,
20/414-2133.
* Eladó Gödöllőn a Királytelepi részen 100 nm-es, 2 szoba
összkomfortos, részben felújított családi ház 150 nöl-es telekkel.
Iá: 20 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 110 nm alapterületű, nappali +
2 szobás teljesen alápincézett családi ház, szerelőaknás garázzsal,
beépíthető tetőtérrel, 300 nöl-es telekkel. Iá: 26 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Harasztban kétgenerációs, 170 nm-es, 2 nappali
+ 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, melléképülettel,
garázzsal, 270 nöl-es telekkel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjához közel, most épült 4 lakásos társasházban
94 ill. 97 nm-es, nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás, tetőteres lakások eladók 280 eFt/nm áron. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllő belvárosában most épülő 9 lakásos társasházban 31-69
nm közötti lakások augusztusi beköltözéssel, kedvező áron leköthetők. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Egyetemhez közel a Nagyfenyvesben 80 nm
alapterületű, nappali + 4 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás,
3 szintes családi ház nagy kandallóval, kertkapcsolatos trasszal, 50
nm-es alápincézett melléképülettel, 297 nöl-es díszfákkal és
gyümölcsfákkal beültetett telekkel. Iá: 32 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Fenyvesi részen 110 nm alapterületű, 3 szobás,
kívül-belül teljesen felújított, kúria jellegű családi ház, pincével (ipari
áram bevezetve), félkész állapotban lévő tetőtérrel, 350 nöl-es rendezett telekkel, ásott kúttal az udvaron. Iá: 33 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában földszinti, 37 nm-es, 1 szobás, jó
állapotú, erkélyes téglaépítésű lakás. Iá: 9 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn az Erzsébet krt-on I. emeleti, 55 nm-es, 2 szobás
felújított lakás. Iá: 11,7 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában II. emeleti teljesen felújított, 55 nm-es, 2 szobás lakás. Iá: 13,4 mFt. Főnix Ingatlaniroda,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* Eladó Gödöllőn a Szabadság téren 76 nm-es, 3 szobás, konyhaétkezős, 2 erkélyes, felújított öröklakás. Iá: 15,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Eladó Gödöllőn a Blahai részen 791 nm-es összközműves, csúcspanorámás, építési telek, kis faházzal. Iá: 11,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllő Kertvárosi részén 540 nm-es összközműves építési
telek, áron alul sürgősen eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 0670-454-0352; 06-28-414-870
* Szadán, Fenyvesliget panorámás részén 1600 nm-es építési
telkek teljes közművel eladók. Irányár: 13 M Ft, tervrajzzal,
építési engedéllyel-13,5 M Ft Reg.szám: 5612 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-4540350; 06-28-414-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 75 nm-es, 1+2 félszobás, tetőtér
beépítéses, teljesen alápincézett sorházi lakás 22 nm-es
terasszal, 440 nm-es telekkel eladó. Reg.szám:5632 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.:
06-70-454-06-352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Isaszegi úti tavaknál panorámás, kitűnő állapotú, 115
nm családi ház, 947 nm telekkel, melléképülettel, beépített
rusztikus konyhabútorral eladó. Irányár: 32 MFt. Reg.szám:4163
Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Tesco közelében 144 nm-es (4 szoba + 1 félszoba, 2
fürdőszoba, garázs) ikerházfelek 90%-os készenléti állapotban
eladók. Irányár: 26,8 MFt / ikerházfél Reg.szám:5630 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllő Nagyfenyvesben 3 generációs, 200 nm-es, 8 szobás,
tripla fürdőszobás, ikergarázsos luxus állapotú családi ház 609
nm-es telekkel áron alul eladó. Ár: 37 M Ft Reg.szám:5626 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Szadán, Várdombon 855 nm panorámás építési saroktelek
ásott kúttal, érvényes ikerházas építési engedéllyel eladó.
Irányár: 8 MFt Reg.szám:5601 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa
Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0350; 06-28414-870
* Gödöllő kertvárosi övezetében családi ház 90%-os készenléti állapotban, tetőtér-beépítési lehetőséggel, teljes infrastruktúrával
eladó. Irányár: 27 MFt Reg.szám:5609 Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352;
06-28-414-870
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* Gödöllőn, Királytelepen, felújítandó két generációs családi ház
80+40 nm lakóterülettel, 1440 nm telken eladó. Irányár: 20,5 MFt
Reg.szám:5606 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn,Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IV. emeleti lakás kiváló
műszaki állapotban eladó. Irányár: 12,3 MFt Reg.szám:4162 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 0670-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, V. emeleti erkélyes
lakás dekoratív beépített szekrénnyel eladó. Irányár: 11,9 MFt
Reg.szám:5633 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, IX. emeleti karbantartott lakás eladó. Irányár: 11,7 MFt Reg.szám:5611 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-4540352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Palotakerti 1 szobás, 43 nm-es, III. emeleti, felújítandó
öröklakás eladó. Irányár: 9,8 MFt Reg.szám:5613 Otthon Centrum,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-4540352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Erzsébet királyné krt-on 1 + 2 félszobás, III. emeleti
felújított, parkettás lakás, beépített fenyőfa szekrénnyel eladó.
Irányár: 12,8 MFt Reg.szám:5607 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa
Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28414-870
* Szadán, Várdombi részen új építésű, exkluzív 200 nm-es családi
ház 810 nm panorámás telken, több generációnak is alkalmas, 2
nappali, 5 szoba, 2 fürdőszoba, melléképület eladó. Irányár:50 MFt
Reg.szám:5610 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Gödöllő kertváros melletti részén befejezés előtt álló, kiváló
térelosztású, nappali + 3 szoba, garázs, dupla komfortos, két
utcára nyíló ikerházfél csendes, panorámás környéken eladó.
Irányár: 27,5 MFt Reg.szám:5608 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa
Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28414-870
* Veresegyház Csonkáson 2000-ben épült 230 nm-es, 3 nappali +
6 hálószobás, dupla fürdőszobás, igényesen kialakított 2 generációs családi ház külön bejáratokkal eladó. Irányár: 57 M Ft
Reg.szám:5624 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0350; 06-28-414-870
* Domonyvölgyben 2500 nm-es építési terület gazdasági épülettel
eladó. Irányár: 17 M Ft Reg.szám:5698 Otthon Centrum, Gödöllő,
Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben) Tel.: 06-70-454-0350;
06-28-414-870
* Gödöllőn, Fácán sor környékén 50 nm körüli, egyedi fűtésű lakást
keresünk. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral
szemben) Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő központ -Munkácsi M. u., tégla
építésű, III. emeleti, 59m2-es jó állapotú, 1+2 félszobás, konvektoros, erkélyes lakás. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS 12,5Mft-ért eladó Gödöllő- Pál László közben, tégla
építésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás, konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos társasházban,
újszerű, igényes, I. emeleti, 62m2-es, 2+1félszobás, parkettás,
egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában , új építésű, 1nappali+2félszobás, sorházi lakások leköthetők. Kedvező hitellehetőség, szoc-pol. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS- Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-90m2
közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal leköthetők, kedvező
hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Rendezett, 971m2 telek,
20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kőrösfői utcában, felújított, 130m2-es családi ház.
1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, rendezett,
610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros családi
ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók, leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel! Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L. utca
sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek leköthetők.
Méret igények-lehetőség szerint! Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Központ, Szőlő utcában, III. emeleti, 69m2-es,
1nappali+2félszobás, étkezős, 2002-ben felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 6m2 terasz, pincerész. Irányár: 15MFt Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es családi
ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat,
20m2 borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére,

40m2 pince. Rendezett, 3.014m2-es panorámás kertelek. Ár:
34MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322
www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, parkettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszoba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nappali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, délnyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. Major Zoltán
INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank.
hu
* ORVOSI RENDELŐNEK alkalmas, földszinti helységek leköthetők,
igény és funkció szerint, megfelelő mennyiségű parkolóval, Gödöllőn a PLUS mellett, a Szent Imre házban. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésű, 220m2-es családi ház
eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdőszoba, 36m2 terasz, duplagarázs,
háztartási helység, telek 1.600m2. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Haraszt, új építésű, 75m2-es családi ház eladó.
1nappali+3szoba, 6m2 terasz, beálló 1 autó részére, telek: 550m2
Ár: 24,5MFt Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u. és
Szent Imre utca sarkán. Méret 50-800m2 -ig igény szerint,
egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. Major
Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, teljesen felújított, 1nappali+2szobás,
100m2-es családi ház, parketta és járólap burkolatok, garázs,
500m2 parkosított telekkel. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Nagyfenyves, 2004-ben felújított, 200m2-es, 1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba, terasz, duplagarázs, pince, tároló, 310m2 telek. Ár: 28,5Mft Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes
családi ház eladó. Tetőtér beépítés, 2nappali+3szoba, 70m2
garázs, 70m2 pince, nagy terasz, 1.284m2-es parkosított telek
medencével. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Szent Imre utcában 85m2-es
családi ház melléképületekkel, 450m2-es telken. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, magasföldszinti,
1nappali+1szoba+félszobás felújított lakás eladó. Távfűtéses, de
egyedi szabályzókkal, konyhában új beépített bútorok, erkély,
tároló. Ár. 15,5Mft Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100,
28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, vállalkozásra alkalmas, 160m2es, 3 szintes családi ház. 1nappali+3szoba+tetőtér igény
szerint befejezhető. 96m2 szuterén, 48m2 garázs,
+különálló, lakható melléképület, 1.080m2 rendezett
telek. Irányár: 27,5Mft Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezős, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetőséggel leköthetők. Major Zoltán INGATLANBANK
70/456-2100, 28/411-322 www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es,
2szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel
leköthetők. Major Zoltán INGATLANBANK 70/456-2100, 28/411322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Gödöllőn, Tábornok u-ban 40 m2-es, félkomfortos 2 szoba,
konyha, fürdőszobás kis ház 289 m2-es telken. Ára: 8,9 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322
www.ingatlanbank. hu
* Lakás - Gödöllőn János u-ban tégla épületben 40 m2-es II.
emeleti lakás eladó. Nappali 17 m2,+ fél szoba 9 m2, + terasz. Konvektoros fűtés. Ára: 11 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70
456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Lakás - Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen IX. emeleti felújított 57
m2-es nappali + fél szobás lakás eladó. Panorámás terasz, tároló.
Ára: 11.3 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102,
(28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Lakás - Gödöllőn Erzsébet krt-on III. emeleti kastélyparkra néző
nappali + 2 félszobás lakás eladó. Parketta és járólap burkolatok,
beépített szekrények. Ára: 12,5 Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Gödöllőn Panoráma u-ban csodálatos panorámával, 1984ben épült 70 m2-es könnyűszerkezetes ház eladó. Nappali + 2 szoba, cserépkályhafűtés. 50 m2-es terasz. Telek: 1.035 m2. Ára: 17,7
Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Gödöllő Máriabesnyőn 100 m2-es felújítás alatt lévő nappali
+ 3 szobás családi ház eladó. Terasz, melléképület, ásott kút. Telek:
987 m2. Ára: 19 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 4562102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Gödöllői halastavak partján 140 m2-es, 2 szobás, 2 fürdőszobás, 2 teraszos családi ház ősfás környezetben eladó. Garázs,
melléképület, parkosított 1.036 m2-es telek. Ára: 25 Mft Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322
www.ingatlanbank. hu

2005. február 24.
* Ház - Erdőkertesen szerkezetkész 189 m2-es nappali + 3 szobásra tervezett családi ház dupla garázzsal, nagy terasszal, 669 m2
telekkel, szép környezetben, csendes utcában, a szükséges engedélyekkel eladó. Ára: 10,5 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70
456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Új ház - Hévízgyörkön 150 m2-es 2004-ben épült nappali + 4
szobás, 2 fürdőszobás összközműves hőszigetelt családi ház. Azonnal beköltözhető. Kedvezmények igénybe vehetők. Bp-i vagy gödöllői
lakáscseres szóba jöhet. Ár:23,5 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Isaszegen 120 m2 1972-ben épült 3 szobás családi ház az
emlékdomb tövében. Pince, fúrt kút, melléképületek. Telek: 972 m2.
Ára: 18 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28)
411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Kartalon 2003-ban épült 161 m2-es hangulatos nappali + l
szobás családi ház csendes környezetben eladó. Tetőtér igény szerint befejezhető. Telek: 600 m2. Ár: 19 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70 456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
* Ház - Kerepesen a Hungaroring közelében 80 m2-es 60-as években épült felújításra szoruló 3 szobás tégla építésű családi ház 720
m2 telken eladó. Ára: 15 Mft. Ferenczné Éva INGATLANBANK 06 70
456-2102, (28) 411-322 www.ingatlanbank. hu
ALBÉRLET
* Paál L. közben, 2 szobás 2. emeleti, teraszos, részben bútorozott
lakás kiadó. Tégla épület, konvektoros fűtés! Telefon: (70) 213-8499
* Gödöllő centrumában 1,5 szobás, egyedi fűtésű, erkélyes, parkettázott, bútorozott, 2. emeleti lakás albérletbe kiadó. Tel.: (70) 3350379
* 4. emeleti, tetőtéri, 1+2 félszobás, étkezős, bútorozott lakás kiadó
60 ezer Ft + rezsiért.. 2 hónap kaució előre. Tel.: (20) 463-0367
* Gödöllőn 43 nm-es, külön bejáratú (üzlethelyiségnek is alkalmas)
földszinti házrész kiadó. Tel.: 20/434-5207.
* Máriabesnyőn 1 szobás, főzőfülkés, tusolóval, wc-vel ellátott lakás
kiadó. Tel.: 28/419-456.
* Albérlet kiadó! Másfél szobás, Szent János utcai, 2. emeleti lakás.
Érd.: 20/352-5005.
* Gödöllő központjában, csendes környezetben, részben bútorozott,
igányesen kivitelezett 140 nm-es új építésű lakás (5 szoba + nappali,
2 fürdőszoba, 3 wc), beépített konyhabútorral és gépekkel, garázsrésszel kiadó. Érd.: 30/377-2266-os telefonszámon lehet.
* Máriabesnyőn 1 szobás, főzőfülkés, tusolóval, wc-vel ellátott lakás
eladó. Tel.: 28/419-456.
* Gödöllőn kiadó 2 szobás, jó állapotú, bútorozatlan lakás. Tel.:
30/9422-565.
* Palotakerten, egyetemhez közel főbérlő nélküli, 2 szobás lakás
májustól kiadó. Tel.: 20/381-6226.
* Egyetemista lányoknak, 2 fő részére albérlet kiadó. Tel.: 20/4121987.
* Kiadó belvárosi egyszintes ház különbejáratú, tetőtéri 100 nm-es,
1 szoba + nappalis bútorozatlan, új építésű lakás, csak igényeseknek, hosszú távra. Tel.:30/9617-621.
* Gödöllő Palotakerten 1 szobás lakás március 1-től kiadó. Érd.:
28/512-745.
* 1 szoba összkomfortos, külön bejáratú házrész kiadó. 35.000 Ft +
rezsi. Tel.: 412-846.
* Gödöllő központjában családi ház albérletnek kiadó. Tel.: 30/6343563.
* Gödöllőm, a kertvárosban, minigarzon lakás sürgősen kiadó 1 vagy
2 személy részére, külön bejárattal. Busz 1 percre van a háztól. Egy
hónap kaució szükséges. Tel.: 415-916 (este 18 órától).
* Gödöllő belvárosában, a Kossuth L. utcában 3 szobás, távfűtéses,
erkélyes, földszinti lakás május 1-i beköltözéssel hosszú távra kiadó.
Tel.: 30/9489-426.
* Teljesen különálló albérlet (kis szoba, főzőfülke, fürdőszoba) kiadó,
buszmegállótól 5, vasútállomástól 10 percre, 40 ezer Ft-ért (rezsivel
együtt!), 1 havi kaució szükséges. Tel.: 20/9734-738.
* Gödöllő központjában 2 szobás, igényesen berendezett, bútorozott, gázkonvektoros, kábeltv-s, nagy erkélyes, redőnyös, egyedi
vízórás lakás, biztonsági zárakkal ellátva csendes környezetben kiadó. Tel.: 412-463.
* Gödöllőn bútorozott (3 szoba + nappali), gázfűtéses, kertes családi
ház (150 nm) azonnali beköltözéssel kiadó. Tel.: 30/981-3757, 422699.
* Kazinczy krt-on 2 szobás 1. emeleti, gázkonvektoros, vízórás, 58
nm-es igényes lakás bútorozatlanul, vagy bútorozottan hosszú távra
kiadó. Tel.: 412-015.
* Gödöllőn, Ibolya utcában, különálló kis épületben, szoba, konyha,
fürdőszoba kiadó. Bérleti díj: 35 ezer Ft + rezsi / hó.
Reg.szám:5605. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7.
(könyvtárral szemben). Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen 53 nm-es, bútorozatlan, 1,5 szobás
lakás kiadó. Bérleti díj: 55 ezer Ft + rezsi / hó. Reg.szám:5634. Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben). Tel.:
06-70-454-0352; 06-28-414-870
* Kétszobás, bútorozatlan lakás Gödöllőn, a János utcában hosszú
távra kiadó. Tel.: 20/533-8294.
KIADÓ
* Gödöllő városközpontjában 17+3 nm-es, valamint 42 nm-es helyiségek irodának, műhelynek, üzletnek, raktárnak jó parkolási
lehetőséggel bérbeadók. Tel.: 06/30-9717-337.

Gödöllői Szolgálat
* Üzlethelyiség kiadó Gödöllő Kossuth L. u. 14. szám alatt (jelenleg
Pinokkió Játékbolt). Érd.: 30/346-5408 vagy a helyszínen.
* Gödöllő központjában lévő szépségszalonban üzletrész kiadó
szolárium szalon üzemeltetésére havi 40.000 Ft-ért (ipari áram
van). Tel.: 20/986-1443.
* Műhelynek 60 és 100 nm-es helyiségek kiadók. Érd.: 30/20200-50.
* Gödöllői ABC - felújítva, berendezéssel - bérleti joga átadó. Érd.:
70/281-9555.
* Üzlethelyiségek kiadók! Gödöllőn 12 nm-es üzlethelyiség a Dózsa
Gy. úti zöld házban kiadó. Galgahévízen 40 nm-es üzlethelyiségek a
Fő úton kiadó. Tel.: 30/9344-525.
* Gödöllőn, a szökőkútnál - OTP mellett - 17 nm-es üzlethelyiség
04. 01-től kiadó. Tel.: 30/272-8158.
* Kiadó üzlethelyiséget, lakást keresünk Gödöllő központi részén.
Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-870
SZOLGÁLTATÁS

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS (belföldi és nemzetközi)
meglepetések nélkül, garanciával, csomagolást is vállalunk. Bármit,
bármikor, bárhová. Futárszolgálat és személyszállítás. Tel: 418203, vagy (30) 924-3216.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy Önhöz
megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozásomat! Tel.:
28/418-005, 30/3939-927.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a kivitelezésig.
Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornabekötés. Tel.: 20/9527289, 28/594-040.
* REDŐNYJAVÍTÁS ÉS SZERVIZ. Redőny, reluxa, szalafüggöny, harmónikaajtó, napellenző, szúnyogháló, roletta készítés, javítás.
Gödöllőn ingyenes kiszállás. Gurtnicserét is vállalunk! Károlyi Péter.
Tel/üz.rögz.: 28/452-542, mobil: (20) 3685-888.
* VILLANYSZERELÉS! Villanyboyler vízkötelenítés, konnektor
létesítés, elektromos javítások, lámpacsere, hibaelhárítás, villamos
hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanyszerelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 452-542 vagy 20/5528-762.
* VÍZSZERELÉS GYORSSZERVÍZ! VÍZSZERELÉS: mosó-, és mosogatógép bekötés, kerticsap-javítás, fagytalanítócsap csere, dugulás
elhárítás, csaptelepek cseréje, szifoncsere, wc-tartály csere- és
javítás. LAKATOS MUNKÁK: lakatosmunkák (előtetők, korlátok,
kerítések, biztonsági rácsok, vasszerkezet gyártás). KÁROLYI ÉS
TÁRSA. Tel.: 452-542, 20/997-4004.
* Parkettás! Hagyományos és szalagparkettákkal, laminált-, hajó-,
és szőnyegpadlókkal kapcsolatos mindennemű munkák. Pl.: csiszolás-lakkozás, rakás, javítás, stb. Tel.: 70/505-1177.
* VILLANYSZERELÉS! Vállaljuk családi házak és ipari létesítmények elektromos hálózatának kiépítését, régi hálózatok
felújítását rövid határidővel. ELMÜ ügyintézéssel. Tusán Róbert villanyszerelő mester. Tel.: 20/955-8807.
* Bútorszabászat, FALCO-KRONOSPÁN lapok eladása, szabása,
elzárása, bútorgyártás. Tel.: 28/552-145. H-P: 8-17, Szo.: 8-12.
Kistarcsa, Szabadság út 8.
* Kis- és középvállalkozásoknak teljes körű könyvelését vállaljuk.
Tel.: 421-355, 30/482-6744.
* Fair könyvelőiroda vállalja: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, cég alapítását, könyvelését, könyvvizsgálatát, adó- és bérügyintézését. Kedvező árak. Tel.: 20/932-6177.
* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanyagredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüggönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható műanyaghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100 Gödöllő,
Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-6848, 28/414230.
* GYÜMÖLCSFÁK, díszfák, bokrok METSZÉSÉT, tél végi lemosópermetezést, gyepszellőztetést vállalunk. Kószó János Mezőgazdasági
boltja. Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.: 28/514-466, 20/9337629.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Ács vállalkozó referenciával vállal tetőszerkezet építését, fedését,
meglévő tető felújítását, előtetők, teraszok faszerkezetes építését.
A májusig lekötött munkákat a tavalyi áron számoljuk. Tel.:
20/365-8779.
* GÖDÖLLŐI PÁL FUTÁR vállalja küldemények háztól házig szállítását. Tel.: 30/9528-228. Infó: futar.hu-n.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése, bélés
- zipzár csere, méretreszabás, szakadások javítása. Időpontegyeztetés. Tel: (20) 924-6466; (20) 371-9862; 411-293.

Kereskedelmi hirdetés felvétele

70/381-7 69 4
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* Csak kérdezem! Mielőtt vége a télikabátos időnek, nem most kellene karcsúsodni és használni a bőrfeszesítést? Ugyanitt magas
mellékállású jövedelemkiegészítés! Várom hívását! Wellnes szaktanácsadó. Tel.: 30/9738-734.
* Szobafestést - mázolást, tapétázást vállalok. Tel.: 20/555-7984,
28/438-092.
* VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK! Precíz munka, korrekt ár. Tel.:
30/340-7317.
* Teljes körű lakásfelújítást vállalunk! Hideg-meleg burkolást, víz-,
gáz- és villanyszerelést, parkettás munkát, festést, mázolást,
tapétázást, homlokzatszigetelést. Nyílászárók cseréje, felújítása.
Munkamegrendelés és információ: 70/581-6573 vagy 30/9285957. Email: lidocont@axelero.hu. Fax: 06-37-341-395.
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy
20/9947-715.
* Minőségi festést, burkolást, gipszkartonozást, épületek külsőbelső javítását, felújítását vállaljuk (számlaképes). Tel.: 30/5148436.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok, zsanérok,
zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos munkák, polcok
készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.: 20/2038-718.
* Basáné Léman Szilvia - tűzvédelmi és munkavédelmi előadó. Cím:
2100 Gödöllő, Bástya u. 4/B. Tel.: 70/365-0089.
* Vállaljuk házak, lakások átalakítását, felújítását (kőművesmunkák, gipszkartonszerelés, burkolás, víz- és villanyszerelés, festés-mázolás), valamint homlokzati hőszigetelést dryvit rendszerrel.
Tel.: 06/20-230-5240.
* Szerdán és csütörtökön 5 órától GYERMEKAEROBIK (4-13 éves
korig) Bio-Fitt Centerben, Gödöllő, Állomás u. 1-2/a. Tel.: 20/9511138, 414-068.
* Péntekenként 6-8-ig ETKA JÓGA a Bio-Fitt Centerben, Gödöllő,
Állomás u. 1-2/a. Nyugdíjasoknak kedvezményes a részvételi
lehetőség. Tel.: 20/9511-138, 414-068.
* Épület- és bútorasztalos munkák. Konyhabútorok, beépített
szekrények, lépcsők, nyílászárók gyártása. Antik bútorok
felújítása. Laminált parketta lerakása. Tel.: 30/222-4228.
* KISGÉP SZERVÍZ vállalja permetezőgépek, szivattyúk,
kapálógépek, fűnyírók, bozótírtók szezon előtti átvizsgálását, illetve javítását, BRIGGS, TECUMSEH, MTD típusú gépek garanciális
javításait. Vállaljuk automata öntözőrendszer karbantartását és
tavaszi beüzemelését. Kérjen árajánlatot. Kószó János Mezőgazdasági Boltja. Gödöllő, Szabadság út 28/B. Tel.: 28/514-466,
20/579-5729.
* Ne fáradjon fölöslegesen! Hívjon! Ingyenes tanácsadás: befektetés, hitel lehetőség, gondoskodás. Hívja: 20/944-6399, 30/9516879.
OKTATÁS
* ANGOL, német, francia, olasz, spanyol, magyar tanfolyamok
indulnak 2005. februárban. A képzési díj áfa mentes, 30%-a
leírható az SZJA-ból. Beiratkozás folyamatosan az ILI
Nyelviskolában. Gödöllő, Kőrösfői u. 2., Tel: 511-366,
OKÉVszám: 07-0354-02, Intézmény akkreditációsszám: 441.
* TOP-TAN: Angol és német kezdő tanfolyamok. Magán tanulószoba, korrepetálás matematika, fizika, kémia tantárgyakból. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.15. Tel:423-744, angol: 30-22475-63, tan.szoba:30-908-41-30.
* Vagyonőr tanfolyam munkalehetőséggel Gödöllőn 25.000
Ft-ért. ORFK vizsgával, részletfizetéssel hétvégén. Tel: (70)
235-8380.
* ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó - üzletvezető
OKJ-s intenzív képzések indulnak kedvező részletfizetéssel
Veresegyházon. Tel.: 30/8577-300.
* FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban, szaunahasználattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó, Szabadság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelőúszóoktatónál lehet a 20/582-8397-es telefonszámon.
* Várjuk szeretettel a gyermekeket 2 éves kortól kis létszámú
csoportunkba. Délelőtti és délutáni foglalkozások, nagy udvar,
alkalmi és állandó felügyelet. Jelentkezés: folyamatosan,
előzetes bejelentkezés telefonon. Jegenye Gyermekház,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 57/B. Tel.: 30/525-9645.
* Számítógép-kezelői ismeretek, internet használat oktatása
egyéni és kiscsoportos foglalkozás keretében. Számítógépes
adatfeldolgozás, általános iskolások korrepetálása, vizsgára
való felkészítés. Időpont egyeztetés, bejelentkezés: 70/2482841 vagy 28/423-184.
* Angoltanár órákat ad, nyelvvizsgára készít fel. Érdeklődni
lehet este 7 után: 28/411-081.
* ARAB, ANGOL nyelvoktatás és magyar nyelv külföldieknek.
Tapasztalt oktató. Érd.: 30/433-2353, 28/414-759, armastus@freemail.hu
* Mérnök-szakfordító szakos egyetemista tanítást és korrepetálást vállal francia nyelvből és matematikából. Tel.:
70/212-2259.

2005. február 24.

2005. február 24.
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* Angol és orosz nyelvek oktatása. Tel.: 412-967.
* FESTÉSTANFOLYAM felnőtteknek - kezdőknek is az Árnika
Központban. Téma: A tavasz színei - virágok. Bővebb információ: 414-628, 20/5757-049.
ADÁS-VÉTEL
* Régi pianinó eladó. Ár: 100 ezer Ft. Tel.: 411-884, Bóta
(esténként).
* Faragásra alkalmas vastag tuja és tiszafa törzs eladó
Gödöllőn. Tel.: 20/940-9622 vagy 432-851.
* Eladó 1 db 1 m-es élhajlító, 1 db asztali körfűrész, 1 db
csősatu, 1 db hegesztő trafó 220-380 volt, 1 db parkettacsiszoló, köszörű, továbbá 2 db alulétra (széthúzható), 2 db
villanyszerelő létra, 1 db festőlétra, metszőollók, fúrók,
vízvezeték-szerelő szerszámok, különböző reszelők, fogók,
ugyanitt 4 db-ból álló szekrénysor. Érd.: 30/426-6170,
30/306-3301.
* Eladó! Új franciaágy, matracos, zöld színű plüss kárpittal
és ugyanolyan ágytakaróval. Érd.: 28/417-469.
* Eladó kisbálás szalma, tritikálé, őszi árpa, tavaszi árpa és
takarmány borsó. Tel.: 416-626.
* Tüzifa eladó Gödöllőn, aprítás és szállítás igény szerint.
Tel.: 20/940-9622 vagy 432-851.
* Eladó 4 szálas Rimoldi interlock, i.ár: 110.000 Ft, 24-es
Hauser kerékpár, v-fék, marokváltó, bikaszarv, i.ár: 13.000
Ft. Tel.: 421-716, 30/469-8192.
* Pianínó eladó. Tel.: 30/951-2176.
* Kondigépek, 20 db piros tatami eladó (BIO-FITT CENTER
Gödöllő). Tel.: 20/9511-138.
* Eladó 11 darabos Coloniál dolgozószoba-hálószobabútor,
szekrényes. Naumann varrógép, kukoricadaráló,
szekrénysor, konyhatűzhely vegyes tüzelésű kődobbal.
Fémszerkezetes alumínium borítású mobilgarázs. Tel.:
30/9770-593.
* Eladó Pioneer DV 350-es DVD lejátszó, DTS, Dolby Digital,
True Sorrund, dobozában. Érd.: 20/374-8906. Ára: 15.000
Ft.
* Eladók: szamovár (5 ezer Ft), kvarclámpa (5 ezer Ft), Sigma típusú asztali számológép (5 ezer Ft), új, bőr diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, női Tico karóra (3 ezer Ft),
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átmeneti, női barna, 3/4-es bőrkabát (15 ezer Ft), 164/44es női prémes télikabát 3/4-es (15 ezer Ft) és 5 literes
töltött gázpalack (3 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Tel.: 30/292-3580
* Eladók: Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft),
Trabant gépkocsi emelő (1 ezer Ft), belső ajtókba 8 x 9,5
cm-es Elzett zárak (1500 Ft), 7 x 16 cm-es zárak (1200 Ft),
2 db új, 4 x 17 cm-es görgős pattanózár (2 ezer Ft), ródli (3
ezer Ft), műanyag hócsuszka ( 1 ezer Ft), kézifűrész (500
Ft), használt asztali lámpák (500 Ft/db), egyégős fehér és
piros csillár (1 ezer Ft). Tel.: (20) 358-5309.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 20/9463-112.
* GÖDÖLLŐI ELÉRHETŐSÉG: www.dieseltuning.hu
* VW Golf 1.6-os, diesel, 1986-os évjárat, 5 ajtós eladó.
Tel.: 06-209-390-824.
* KUPLUNG, FÉKPOFA, FÉKBETÉT FELÚJÍTÁS GARANCIÁVAL, KPM-H ENGEDÉLLYEL MINŐSÍTVE. Teherautók,
személyautók, munkagépek, motorkerékpárok típustól
függetlenül. Fékdob, féktárcsa és túlméretes fékpofaszabályozás. Szerelés igény szerint. GRAND 2100 BT. Gödöllő, Mátyás K. út 103. Tel.: 415-966, 20/3303-396.
ÁLLAT
* 100 % angol vérvonalú vörös színű Collie (skótjuhász) kölykök eladók! Érd.: Bárdos Mónika, 20/337-2258.
www.dragongold.hu, 2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 48.
EGYÉB
* 58 éves nő hasonló korú utazótársnőt keres. Jelentkezni
kizárólag szombatonként a következő telefonszámon lehet:
30/644-8295.
* Fiatal orvos pár életjáradék szerződést kötne egyedülálló, idős emberrel. Érd.: 20/931-8508, vagy Gödöllő, Pf.
179.
* Halastavat bérelnék illetve vennék Pest vagy Heves
megyében, 1-2 ha-ig. Tel.: 30/6653-541.
* BARKÁCSSZERSZÁMOK AKCIÓBAN! Vésőkészlet 4 db-os
590 Ft, csavarhúzókészlet 7 db-os 590 Ft, gérvágó láda
250 mm-es 490 Ft, fafúró 8 db-os 290 Ft, satu acél 100
mm-es 2890 Ft, pillanatszorító 4 db-os 890 Ft. Ezen kívül
nagy választékban kaphatók kerti szerszámok, gépek is.
Kószó János Mezőgazdasági Boltja, Gödöllő, Szabadság út
28/b. Tel.: 419-051, 20/579-5729.

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

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

A Damjanich János Általános Iskola tantestületéből alakult
Garabonciás Színtársulat előadja

Vajda Katalin:
ANCONAI SZERELMESEK
című pajzán olasz zenés komédiáját
a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében
2005. március 18-án 18 órai kezdettel
Az iskola az est teljes bevételét a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára ajánlja fel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

FELHÍVÁS
Tisztelt Szülők!

A Hajós Alfréd Általános Iskola felvételt hirdet
gödöllői lakhellyel rendelkező, tankötelessé vált gyermekek részére
a 2005/2006-os tanév emelt szintű testnevelést oktató első osztályába.
A felvétel feltétele két részből (A, B) állóképesség-vizsgálat.
A szülők a megadott időpontok közül bármely kettőre
elhozhatják gyermeküket.

KÉPESSÉGFELMÉRÉS HELYE, IDEJE:
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTCSARNOK
(2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U.10.)
2005. március 5.
2005. március 12.
2005. március 19.

9 óra A
9 óra A, B
9 óra B

A felvételi követelményeket megtekinthetik az óvodákban, illetve az iskola
sportcsarnokában. A felvételire tornafelszerelést hozzanak magukkal a gyermekek!

Előzetes nyílt napok: 2005. március 1 - 2., 8-12 óra

Felhívás
Gödöllő város önkormányzata és a Petőfi Sándor Általános Iskola
a hagyományokat folytatva, a PETŐFI NAPOK rendezvénysorozatának keretén belül városi PETŐFI VERS – ÉS PRÓZAMONDÓ
versenyt hirdet, általános iskolás korosztály részére.
Szabadon választott, életkornak megfelelõ vers, illetve prózarészlettel várjuk a tanulók
produkcióját. Idõtartama maximum 5 perc lehet.
A verseny helye: Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1.
Ideje: 2005. március 11., 13 óra.

A JELENTKEZÉSEKET A MELLÉKELT JELENTKEZÉSI LAPON SZIVESKEDJENEK
MEGKÜLDENI 2005.MÁRCIUS 5-IG A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA ,
SASSNÉ FÁBIÁN TÜNDE HUMÁN MKV. RÉSZÉRE.
Évfolyamonként annyi tanuló jelentkezését várjuk, amennyi osztály van az évfolyamon.
A gimnáziumokból is az általános iskolai korosztálynak
megfelelõ évfolyamok tanulóit várjuk. A zsûri tagjait a szervezõk személyesen kérik fel a
feladatra. Szives jelentkezésüket és a kollégák segítségét elõre is köszönjük.
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N. Horváth Péter: Tavaszváró
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2005. MÁRCIUS 8-ÁN, KEDDEN 16, 18 ÉS 20 ÓRAKOR
a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében
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Tavaszi ajándékkosár elsősorban
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SZARVAS FAJ

Közremûködik: a „gödöllõi intézményvezetõk társulata“:
Bárdy Péter, Barta Katalin, dr. Bucsyné Prém Katalin, Csányi István, Falk László, Farkas
Balázs, Fábián Bertalan, Gambárné Szántai Ildikó, dr. Gémesi György, Gombosné Suba
Julianna, Hatolkai Szaniszló, Ipacs Piroska, Klopkóné Szabó Tünde, Kolozs Istvánné, Kósáné Szabó Beáta, Kósa István, Kuffersteinné Pál Katalin, Lajos Mihályné, Lõrincz József,
Pánker László, Pásztor Ferencné, Rehorovszky Gábor, Rétfalvi Antalné, Réz Ferenc, Soós
Gabriella, dr. Szabadfalvi András, Szabó Károly, Szerdi Ildikó, Szûcs Józsefné, dr. Tamás
Márta, Tengelits István, Tiborczné Garai Katalin, Tóth István, Tóth Tibor, Törpényi Sándor, Varga Ferenc, Zmák Julia.
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Műsorvezető: Pécsi Ildikó és Németh Kristóf
Szeretettel vár mindenkit az est házigazdája: Gémesi György polgármester
A részvétel ingyenes, belépők igényelhetők a Petőfi Sándor Művelődési Központ jegypénztárában!
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SKÓCIÁBAN

EN-TERIŐR FÜGGÖNY STÚDIÓ
2100 Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 44. (Kossuth Lajos u.–Remsey krt. sarka)
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(ALBERT)

Beküldési határidő: március 3.
A 5. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Megállsz-e néha az örök sodorban / Mely
halni visz, mint az örvény a rózsát? / Érzed-e,
míg hull a homokóra / Hogy mosolyog az
örökkévalóság?“
A Bagoly Könyvesbolt 1000 Ft-os könyvutalványát nyerte: Domokos-Tóbiás Ildikó, Erzsé-

bet K. krt. 5., Varjú Lászlóné, Sztelek D. u. 2/a.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerte: Vig Imre, Kandó K. u. 45., Dr. Raátz
Elemérné, Tavaszmezõ u. 19.
A Városi Filmszínház kedvezményekre jogosító Klubkártyáját nyerték: Orosz István,
Mihály D. köz 3., Benyus Bianka, Alkotmány u.
17.

Megnyílt Ekler Dezső Ybl- díjas építész kiállítása

Szubsztancia felsőfokon
Február 12-én nyílt meg Ekler Dezsõ kiállítása a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely Alkotóházában.
A mûvész 1953-ban született Szombathelyen. A
Mûszaki Egyetem Építészmérnöki Karának elvégzése után évekig mesterével, Makovecz Imrével dolgozott. 2000 óta tagja a Mûvészeti Akadémiának. 1994-ben kapott Ybl Miklós-díja mellett
számos nemzetközi elismerésben is részesült. Fontosabb épületei közé tartozik a péceli református
imaterem és péceli általános iskola is.
A kiállítást Wesselényi-Garay Andor szakíró
nyitotta meg. Bemutatóját egy bon-mot-val kezdte, miszerint olyan hosszú és szövevényes lesz,
mint egy David Lynch film. És valóban: Ekler sokoldalú pályáját másképp nem is lehet bemutatni.
Végigvezette az építész alkotásait, a mûveiben fellelhetõ mesterek, leginkább Makovecz Imre szel-

lemiségét, amely nyomott hagyott pl. az 1986 és
1989 között Nagykállón megvalósult épületein.
Szót ejtett az Alessi cég Tea and Cofee projektjérõl, amelyen Ekler meghívott építészként vett rész.
Az elkészült munka, aminek szellemiségében benne rejtõzik a férfi és nõi szubsztancia, egymásba
olvad mint yin és yang, létrehozva egy új formát. A
kiállítás egyik legérdekesebb darabja egy ezüst
„kávéskészlet-makett“. Megtekinthetõk még a
mûvész bútortervei, valamint megvalósult, illetve
pályázatokra benyújtott munkáinak tervei, fotói.
A kiállítás megtekinthetõ a Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely Alkotóházában, a Körösfõi utca
15-17 szám alatt. (szombat-vasárnap: 14 és 18 óra
között, más napokon elõzetes bejelentkezés alapján: 28-419-660).
-vk-

