
Jól halad a Gödöllőt elkerülő út nemrég
megkezdődött építése. A 3-as főút bu-
dapesti kivezető szakaszán, a dombte-
tőn lehet látni, hogy gőzerővel folyik a
munka. Az EGUT Rt. szakemberei a
szokatlanul hosszúra nyúlt hideg, fa-
gyos időjárás miatt csak késve tudtak
hozzáfogni a talajmunkákhoz. A kivite-
lező ígéri, hogy az előzetesen vállalt
május 14-ei határidőre elkészül az el-
kerülőút első üteme.

Gödöllõnek óriási szüksége van az elkerülõút-
ra, hiszen a reggeli és a délutáni csúcsforgalom-
ban szinte lehetetlen közlekedni, akkora a tu-
multus. A Szabadság téri keresztezõdésben, a
Dózsa György úton, a Kossuth Lajos utcában is
sok türelemre van szüksége az arra közlekedõk-
nek. A város vezetõinek hosszas fáradozása vé-
gül eredményre vezetett, s idén, ahogy a fagy
engedett szorításából, ténylegesen is megkez-
dõdött az elkerülõút építése. Ennek a munkának
az elsõ ütemében – jelenleg ezen dolgoznak – a
3-as fõút mellett kialakítanak egy körforgalmat,
amelyet várhatóan május 14-én át is adnak a
forgalomnak.

A körforgalomnak öt bekötése lesz, kettõ-
kettõ a 3-as fõúté és az elkerülõúté, illetve egy
az ipari parké. Az EGUT Rt. részérõl Balázs At-
tila fõ-építésvezetõ és Homor József fõmûve-
zetõ érdeklõdésünkre elmondta, hogy a munkát

kéthetes csúszással tudták elkezdeni, de így is
május 14-én rendben át tudják majd adni. A kb.
60 méter átmérõjû körforgalom építése során
mintegy 30 ezer köbméter földet mozgatnak
meg. Lapzártánk idején még a talajmunkáknál
tartanak, amelyen legalább egy tucatnyi ember

dolgozik szakadatlanul. A körforgalom a 3-as út
mellett lesz, amelynek az érintett szakaszát má-
justól a körforgalom váltja ki. Megtudtuk, a fõ-
út kiesõ szakaszát nem csak hogy teljesen föl-
szedik, hanem teljesen rekultiválják, visszaad-
ják a természetnek. (tatár)
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A Gödöllõi mûvésztelep magyaros  szecesszi-
ója címmel nyílt kiállítás Bécsben a Collegi-
um Hungaricumban. A kiállítást dr. Fábián
Zsolt alpolgármester nyitotta meg.    (2. oldal)

Új rendõrkapitánya van városunknak Tóth
Csaba rendõr-õrnagy személyében.  Tervei-
rõl, elvárásairólbeszélgetett vele munkatár-
saunk... (3. oldal)

Nagy sikerrel szerepelt városunk a nemrégi-
ben lezajlott Utazás 2005  kiállításon.

(3. oldal)

Megtartották éves ülésüket a gyermekvédelmi
jelzõrendszer tagjai. A szakemberek megálla-
pítása szerint a legtöbb probléma hátterében
a szülõk munkanélküliségébõl eredõ gondok
húzódnak meg. (7. oldal)

Több mint százazan vettek részt a legutóbbi
véradáson a Petõfi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban. (7. oldal)

Elkerülőút: első ütem, átadás május közepén

Jól halad a munka

Földmunka
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő város önkormányzata árverést hirdet Gödöllőn a Peres dűlőben fekvő aláb-
bi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére:

1.) 0195/5 hrsz-ú, 1457 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
2.) 0195/6 hrsz-ú, 1470 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
3.) 0195/13 hrsz-ú, 5451 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
4.) 0195/20 hrsz-ú, 4788 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 500 Ft/m2
5.) 0195/21 hrsz-ú, 4730 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
6.) 0195/25 hrsz-ú, 1721 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2
7.) 0195/48 hrsz-ú, 5755 m2 területû, szántó mûvelési ágú földrészlet, kikiáltási ár: 800 Ft/m2

AZ ÁRVERÉS HELYE: GÖDÖLLŐ VÁROSHÁZA SZABADSÁG TÉR 7., II. EMELET 229.)
AZ ÁRVERÉS IDEJE: 2005. ÁPRILIS 12., 14 ÓRA

AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS FELTÉTELE
Bánatpénz címén a megszerezni kívánt földrészlet kikiáltási ára 20 %-ának megfelelõ összeg be-
fizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének iga-
zolása a jelentkezési határidõben. Az árverésre csak belföldi magánszemélyek jelentkezhetnek!
Jelentkezni lehet 2005. április 11-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján,
a II. emelet 227. sz. helyiségben, Tolnai Katalinnál (tel.: 28/529-253), aki az érdeklõdõk részére rész-
letes írásos tájékoztatást ad, illetve a telkek megtekintésére idõpont egyeztethetõ vele.

Tisztelt Olvasó!
Gödöllõ városának önkormányzata 1999-
ben alkotta meg közmûvelõdési koncepció-
ját. Az eltelt idõ, a mûvelõdési központ köz-
hasznú társasággá történt átalakítása, az új
könyvtár átadásával lezajlott intézményi
szerkezetváltozás valamint részbeni funk-
cióbõvülés, az Európai Unióba történt belé-
pésünk, a közmûvelõdési tevékenységet
folytató civil szervezetek, mûvészeti egye-
sületek számának növekedése és mûvészeti
életük kiteljesedése, s a szélesedõ nemzet-
közi és testvérvárosi kapcsolatok azt kíván-
ják, hogy ezt a hat évvel ezelõtt megalkotott
koncepciót most felülvizsgáljuk, és újat al-
kossunk.

Tisztelettel kérjük a Gödöllõ és környékén
élõ, a kultúra iránt érdeklõdõ polgárokat,
hogy olvassák el a régi koncepciót  (http://
www.godo l lo .hu /h i rde to tab la / t e rvek)
javaslataikkal, ötleteikkel az új közmûvelõ-
dési elképzelés megfogalmazásában, szer-
kesztésében.

Javaslataikat levélben (Polgármesteri Hi-
vatal, Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Iro-
da vezetõje, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér
7.), e-mailben (frez@godollo.hu), vagy tele-
fonon (28/529-213) is eljuttathatják hoz-
zánk! 

Köszönjük, hogy hozzájárulnak a város
valamennyi polgárát érintõ, középtávú köz-
mûvelõdési irányelvek és fejlesztési elkép-
zelések megfogalmazásához.

dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Idén március 8-án Marchen und My-
thos. Werke der ungarischen Sezessi-
on Die Künstlerkolonie Gödöllő
(1901–1920) / Mese és mítosz. A Gö-
döllői művésztelep magyaros szecesz-
sziója (1901-1920) címmel kiállítás
nyílt a bécsi Collegium Hungaricum-
ban.

A mintegy 100 négyzetméter alapterületû térbe
látványos és változatos anyagot sikerült össze-
gyûjtenie dr. Gellér Katalin kurátornak. A kiál-

lított mûtárgyak nagy
részét a Gödöllõi Vá-
rosi Múzeum kölcsö-
nözte. A kiállítást dr.
Fábián Zsolt, Gödöllõ
város alpolgármestere
és dr. Sabine Grabner,
az Osztrák Belvedere
Galéria mûvészettör-
ténésze nyitotta meg.

Fábián Zsolt német
nyelvû megnyitójában
elmondta, hogy váro-
sunknak oly fontos az
európai színvonalú
mûvésztelep hagyomá-
nya, hogy minden se-
gítséget megadott
azoknak a kortárs mû-
vészeknek, akik ezt a

hagyományt ma folytatni szeretnék, öregbítve a
település hírnevét. Sabine Grabner európai
kontextusba helyezve értékelte a gödöllõi isko-
la tevékenységét. A megnyitó beszédek után
tárlatvezetést tartott Gellér Katalin kurátor. A
rendezvényen az osztrák testvérváros, Laxen-
burg polgármestere, múzeumvezetõje, a Gödöl-
lõi Városi Múzeum igazgatója és a Kriesch-
család tagjai is részt vettek. Szecesszió a zené-
ben címmel, a gödöllõi mûvészteleppel egyko-
rú zenedarabokból összeállított koncert zárta a
programot. (mermár)

Egyetlen napirendi pontja volt és egyetlen
perc alatt be is fejeződött a képviselő-tes-
tület március 24-i rendkívüli ülése: a kép-
viselők egyhangúlag elfogadták a febru-
árban már tárgyalt egymilliárd forintos
hosszú lejáratú fejlesztési hitel közbe-
szerzési célokmányát.

A 20 éves lejáratú, 3 év türelmi idejû hitelt önkor-
mányzati tulajdonú létesítmények felújítására, ön-
kormányzatok részére elõírt feladatok teljesítésé-
hez szükséges infrastrukturális beruházások meg-
valósítására és közutak építésére fordítaná a város.
A kedvezményes kamatozású hitel forrása a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Rt. 60 milliárdos keretû Ön-
kormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprog-
ramja. Gödöllõ adósságszolgálata a program ke-

retében meghirdetett kamatfeltételek
alapján egyik évben sem haladná meg a
112 milliót. Figyelembe véve a hosszú
távon hasonló adóbevételt és az önkor-
mányzat egyéb sajátos bevételeit, vala-

mint a meglévõ kötelezettségeket, a hitelfelvétel
nem esik korlátozás alá. Futamideje alatt 621 mil-
lió forint ügyeleti kamatfizetés terheli majd a költ-
ségvetést.

Az elfogadott közbeszerzési célokmány a hitelt
folyósító pénzintézetet kiválasztó közbeszerzési
eljárás elindításához szükséges. Az ajánlatok elbí-
rálását, a közbeszerzési eljárást lezáró döntés elõ-
készítését értékelõ bizottság végzi. Ennek Fábián
Zsolt alpolgármester, Papp Zoltán, a pénzügyi bi-
zottság elnöke, Székely Csaba, a gazdasági bizott-
ság elnöke, Kálmán Magdolna aljegyzõ, Heltai
Györgyné költségvetési irodavezetõ, Kiss Árpád
és Polgár Ferencné, a városüzemeltetési iroda
munkatársai és Csányi István hivatalos közbeszer-
zési tanácsadó, külsõ, független szakértõ a tagja.

ks

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Központba a József Attila Stúdió Színházte-
rem megnyitójára!

Bemutatjuk: József Attila (1905–1937)
JÓZSEF ATTILA – NÉMETH KRISTÓF
JÓZSEF JOLÁN – PÉCSI ILDIKÓ
IDŐUTAZÓ – DR. GÉMESI GYÖRGY

Szerkesztõ-rendezõ: Pécsi Ildikó érdemes, kiváló mûvész

Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Idõpont: 2005. április 3., 18 óra

A belépõjegy ára 200 forint. Ezen kívül fogadunk el adományokat is, amelyeket a József Attila Alapít-
vány (Gödöllõ kulturális életében aktívan szerepet vállaló ifjúság segítésére) számára ajánljuk föl. Je-
gyek a mûvelõdési központban kaphatók.

Egymilliárdos fejlesztési hitel

Közbeszerzés

Gödöllői Művésztelep

Kiállítás Bécsben

Képünkön Merva Mária, Gellér Katalin és
Fábián Zsolt vendéglátóik társaságában

A Gödöllői Rendőrkapitányság előző évét
értékelő ünnepi állománygyűlése minden
évben megrendezésre kerül. Idén márci-
us elején gyűlt össze a kapitányság sze-
mélyi állománya a gödöllői Polgármeste-
ri Hivatal dísztermében.

Az ünnepség elõljárója dr. Ignácz István r. dandár-
tábornok, Pest megye rendõr-fõkapitánya volt.
Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt még dr.
Méhi Józsefné, a Gödöllõi Városi Ügyészség veze-
tõje, Kendrovszki József r.alezredes, a Váci Ren-
dõr-kapitányság vezetõje, Kovács László r.õrnagy,
a Dunakeszi Rendõrkapitányság bûnügyi osztály-
vezetõje, Gallyas Attila, Szenyoránszki Ferenc,
Marik Sándor, a területünkön mûködõ polgárõr
egyesületek vezetõi is.

A Gödöllõ Rendõrkapitányság Pest megye
egyik legnagyobb helyi rendõri szerve, mint kie-
melt, megyeszékhelyû kapitányság mûködik. Az
önkormányzatoktól kapott számadatok alapján je-
lenleg 156 795 fõ állandó lakos és 5710 fõ tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ személy él a kapitány-
ság illetékességi területén. 

Pest megyében és a rendõrkapitányságunk terü-
letén komoly mértékben befolyásolja a bûnözés
alakulását Budapest közelsége. A fõváros agglo-
merációs övezetéhez 11 településünk tartozik. A
társadalmi körülmények lényeges változása nélkül

valamennyi célirányos erõfeszítés ellené-
re sem lehetett reálisan számítani arra,
hogy a bûncselekmények esetszáma tar-
tósan, komoly mértékben csökkenhet.

Tavaly 3741 ismertté vált bûncselek-
ményt követtek el a Gödöllõi Rendõrkapitányság
illetékességi területén, míg az ismeretlen tettesre
vonatkozó felderítési mutatónk 46,3 %-ra javult a
2003. évi 43,8 %-ról. Az egyes bûncselekménytí-
pusok közül a személy elleni bûncselekmények
(emberölés, testi sértés) 27 %-kal csökkentek.

Szintén csökkenõ tendenciát mutat a házasság,
család, ifjúság és nemi erkölcs elleni, az államigaz-
gatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága el-
leni bûncselekmények, a jármû önkényes elvétele
illetve betöréses lopások száma is. Erõszakos, ga-
rázda bûncselekményt területünkön 26,8 %-kal
kevesebb esetben követtek el, mint a korábbi év-
ben. Gödöllõ városában csökkenést mutatnak a
közterületen elkövetett bûncselekmények is. A
közlekedési, a vagyon elleni bûncselekmények
(elsõsorban a lopások, gépkocsi-feltörések), és a
kábítószerrel való visszaélések száma, igaz, csak
kis mértékben, de emelkedett.

A közrendvédelmi állomány intézkedési muta-
tói az elõzõ évekhez hasonlóan alakultak. 420 fõ
került elfogásra bûncselekmény elkövetése vagy
körözés miatt. Személyi sérüléses baleset a leg-
több esetben gyorshajtás miatt következett be. Po-
zitívum, hogy az emelkedést sikerült megállítani, a
halálos és a súlyos sérüléses balesetek esetében
pedig nem elhanyagolható a csökkenés. 

A kapitányság igazgatásrendészeti osztályán
2004-ben 7864 szabálysértési feljelentés került ik-
tatásra és feldolgozásra. Területünkön 1211-re
csökkent a tartási engedéllyel rendelkezõk száma,
illetve csökkent a fegyverek száma is, de az ezzel
járó engedélyügyi tevékenység nem. Avadászatok
ellenõrzése is a rendõrség feladtat, tavaly 38 eset-
ben került sor ilyen jellegû ellenõrzésére.

A 2004-ben végzett munkánkat a korábbi évek
színvonala és eredményessége jellemezte, megõ-
rizve a szakmai irányítás és remélhetõleg a lakos-
ság megelégedését is. A Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság eredményes munkájához nagy mértékben
hozzájárult a területünkön mûködõ 13 polgárõr
egyesület, az Gödöllõi Városi Ügyészség, Bíróság,
az önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyhá-
zak és a társszervek segítsége, együttmûködése. A
közös gondolkodás hozhat elõrelépést a lakosság
biztonságérzetének további javításában.

Kerek Zita r.zls

Felhívás
A közterület-felügyelet az elkövetkezõ idõ-
szakban fokozottan ellenõrzi a város területén
az utak mellett, a lakók által kihelyezett kü-
lönbözõ „növényvédelmi“ oszlopokat, keríté-
seket, köveket, betonszegélyeket stb, és a sza-
bálytalanul (engedély nélkül) kihelyezettek
esetében szabálysértési eljárást kezdeményez.

Ezért másodszor is kéri a lakosságot, hogy
a közterületre engedély nélkül kihelyezett, a
közlekedés biztonságát veszélyeztetõ eszkö-
zöket haladéktalanul távolítsák el, és szüntes-
sék meg a szabálytalan állapotot.

Szatmári László
a felügyelet vezetője

Gödöllői rendőrkapitányság

Javuló statisztika
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Március 18-án iktatták be hivatalosan
Gödöllő új rendőrkapitányát, Tóth Csa-
ba rendőr-őrnagyot. A korábbi kapi-
tány, Papp György ezredes elérte a
szolgálat betöltésének felső korhatá-
rát, így a továbbiakban a belügyminisz-
térium állományában dolgozik majd ta-
nácsadóként. A frissen kinevezett kapi-
tánnyal  a múltról, jelenről, jövőről be-
szélgettünk

– Eredeti végzettségét tekintve Ön pedagógus.
Mi késztet egy tanárembert 30 éves korában ar-
ra, hogy pályát módosítson és a rendõrségnél
folytassa pályafutását?

– Nyolc éven keresztül a 202-es szakmun-
kásképzõ- és szakiskolában tanítottam testne-
velést. A 90-es évek elején a szakmunkásképzõ
iskolát érintõ oktatáspolitikai helyzet megválto-
zása miatt döntöttem úgy, hogy váltok. A tá-
gabb családban korábban akadt rendõr- és kato-
natiszt is, így ebbe az irány is tapogatóztam.
Abban az idõben, 1993-ban még volt lehetõség
arra, hogy civil diplomások is jelentkezhesse-
nek a rendõrség kötelékébe. Választhattam,
hogy vizsgáló vagy nyomozó legyek. Az utóbbi
mellett döntöttem. Kezdetben lopási ügyekkel,
késõbb a kiemelt bûncselekményekkel, mint
például a rablás foglalkoztam.

– Két évvel késõbb viszont már kinevezték a
kistarcsai rendõrõrs parancsnokának. Ez mere-
deken felfelé ívelõ pályafutásnak tûnik...

– Ennek egyedüli oka az volt, hogy rendkívül
eredményesek voltunk és vagyunk is a kiemelt
bûncselekmények felderítésében. Megmondom
õszintén, amikor a kistarcsai lehetõséget meg-
kaptam, nem sok rálátásom volt a közrendvé-
delmi munkára, de az akkori rendõrõrs parancs-
nok, Vetõ József nagyon sokat segített szakmailag
nekem. Fél éven keresztül az õrsparancsnok he-
lyettesi tisztet töltöttem be, majd november 1-
jétõl a parancsnokit. Ebben a beosztásban 2002.

decemberéig maradtam.
– Ön döntött úgy, hogy visszatér a gödöllõi

kapitányságra?
– Nem. Sokáig hadakoztam ez ellen, mivel

nagyon jól éreztem magam Kistarcsán. A tele-
pülésen kialakult egy nagyon jó kis csapat, ami
egyébként mind a mai napig együtt van. Gödöl-
lõn viszont ekkor megüresedett a Közrendvé-
delmi osztályvezetõi hely és addig-addig gyõz-
ködtek, hogy vállaljam el, míg végül beadtam a
derekamat. Igazság szerint már 2000-ben is
megpróbáltak „rávenni“ erre, de akkor még visz-
szakoztam.

– Ez merõben más munka lehetett a korábbi-
hoz képest...

– Összetettebb, sokrétûbb, nagyobb felelõs-
séggel bíró munka volt. Ami nem bûnügyi és
nem igazgatásrendészeti feladat volt, az mind
nálunk csapódott le. Tudni kell, hogy például a
szakmai munka irányítása teljes egészében a
közrendvédelmi osztályvezetõhöz tartozik, ami
nem kis feladat.

– Ezt követõen pedig sikeresen megpályázta
a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõi posztját.

– Azt tudni kell, hogy még a közrendvédelmi
osztály vezetõjeként nagyon sok olyan feladatot
elláttam, ami félig-meddig már kapitányságve-
zetõi hatáskörbe tartozott, ilyen volt például a
társadalmi kapcsolattartás, az önkormányzatok-
kal való együttmûködés, közmeghallgatások le-
bonyolítása, stb. Amikor a pályázat kiírásra ke-
rült, akkor a kapitányi posztra eséllyel pályázó
vezetõkkel abban állapodtunk meg, hogy egy
ember pályázzon, de a többi sorakozzon fel mö-
götte. Végül úgy döntöttünk, hogy én adom be a
pályázatomat, melyhez természetesen a többi ve-
zetõ is hozzátette az elképzeléseit, hogy mi az,
amin változtatni kellene.

– Nyilván vannak olyan dolgok, amiket a ko-
rábbi vezetés irányvonalából meg kíván tartani,
de bizonyára leszenk olyanok is, amelyek vál-
toztatásra szorulnak...

– A korábban kialakított fõirányt szeretném a
továbbiakban is folytatni. Amit újat kérek, az
egy minõségibb munkavégzés, egy határozot-
tabb, differenciáltabb intézkedés kint az utakon
és nem utolsósorban amit elvárok, az az állam-
polgárokkal való kultúráltabb bánásmód. Min-
denki úgy beszéljen, mintha azt a saját hozzá-
tartozójával tenné. Nem mindegy, hogy milyen
szájízzel mennek el tõlünk az emberek. Érez-
zék, hogy a rendõrség a lehetõségeihez képest
mindent megtesz azért, hogy az õ problémáját
orvosolja.

– A bûncselekmények mely fajtája az, ahol
erõteljesebb rendõri intézkedésre lenne szük-
ség?

– A gépjármû lopások számának emelkedését
kell megemlítenem. De ez sem Gödöllõre vo-
natkozik, hanem a kapitányság vonzáskörzeté-
re, a többi településre. Ami elszaporodott, az az
apró lopások száma, értem ezalatt elsõsorban
mobiltelefonokat. Ezen kívül sajnos felütötte a
fejét egy újfajta bûncselekmény forma, a lízin-

gelt autókkal való visszaélések problematikája.
– Közlekedési morálunk alacsony színvona-

lon helyezkedik el. A balesetek száma pedig ma-
gas...

– A közlekedési morál javításában a rendõr-
ségnek csak részfeladatai vannak. A közleke-
dési szokásokon is csak részben tudunk változ-
tatni. Éppen ezért, ettõl az évtõl kezdve rendkí-
vül erõteljes közlekedési akciókra kerül majd
sor. Ez részben országos, részben helyi kezde-
ményezés. Helyi annyiban, hogy a 3-as fõutat
fokozottabban fogjuk ellenõrizni. A személyi
sérüléses balesetek száma a tavalyi évben az
elõzõekhez képest csökkent, viszont anyagi ká-
ros baleset még mindig sok van.

– Vannak-e baleseti gócpontok a városban?
– Az a baj, hogy nincsenek. Mert ha lenné-

nek, akkor erõinket oda tudnánk csoportosítani.
Inkább szórtan jelentkeznek a balesetek. Nem
újkeletû dolog az sem, hogy a közlekedés za-
vartalanabb és biztonságosabb lebonyolítását
segíti a reggelenkénti rendõri forgalomirányítás
a város forgalmasabb pontjain. Ami ezzel kapcso-
latban változás, hogy szeptembertõl a tûzoltó-
ságnál lévõ gyalogátkelõnél is van már rendõri
irányítás. Ha erõnk engedi, akkor a Hajós isko-
lánál lévõ zebrához is küldünk majd embert,
ugyanis rendkívül fontos feladatnak tekintjük
az oktatási intézmények környékének biztosí-
tását, melyben a polgárõrség is a segítségünkre
van.

– Pár éve beindult a SZEM, a Szomszédok
Egymásért Mozgalom. Ez hol tart most?

– Ahol mûködik, ott jelentõsen visszaesett a
bûncselekmények, a betörések száma. Jelen pil-
lanatban a SZEM a palotakerti lakótelepen és a
blahai részen mûködik. Örvendetes lenne, ha si-
kerülne széles körben elterjeszteni.

– Országos szinten igen nagy problémákat
okoz a kábítószerfogyasztás és a kábítószer ke-
reskedelem. Gödöllõ és környéke mennyire szá-
mít fertõzött területnek?

– Szerencsére nem számít annak. Lehet hogy
ebben közrejátszik az is, hogy a Gödöllõn már
több mint 10 éve igen komoly bûnmegelõzés
folyik. Ezen kívül a szórakozóhelyeket is rend-
szeresen ellenõrizzük.                                          -kr-

Beszélgetés Tóth Csabával, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjével

Minőségibb munka a régi értékekkel

Tóth Csaba

A hagyományhoz híven ismét külföldi
partnereivel együtt mutatkozott be a
Hungexpo területén rendezett Utazás
kiállításon a Gödöllői Királyi Kastély. 

A D pavilon 303-as standján felépített mini-
kastély, nemcsak Erzsébet királyné kedves ma-
gyarországi tartózkodási helyét mutatta be, ha-
nem szinte egész életútját.

A bajorországi szülõföldrõl az augsburgi ré-
gió és az untervittelsbachi kastély, Ausztriából a
császárváros és immáron új résztvevõként az
olaszok is felhívták a figyelmet a náluk találha-
tó, Erzsébet királynéhoz kötõdõ kastélyokra,
látnivalókra.

A Sisi-út immáron négy országon átívelve
vezeti a kirándulót az Európai Unió határok
nélküli országaiba.

Prof. Dr. Körösvölgyi László igazgató a kiál-
lítás megnyitójára érkezett bajor, osztrák és
olasz vendégekkel tárgyalt a világ egyik leg-
szebb álomútjának tartott kulturális turisztikai
vállalkozás eddigi tapasztalatairól, és a Sisi-út
további bõvítésének lehetõségeirõl.

Közvetlenül a hivatalos megnyitó után keres-
te fel a Gödöllõi Királyi Kastély bemutatóját
Kolber István, a Miniszterelnöki Hivatal tárca
nélküli minisztere, és Pál Béla államtitkár, to-
vábbá Benedek András, a NKÖM államtitkára.

Megnézte és elismerõen szólt a látottakról dr.
Gémesi György polgármester, aki õszinte örö-
mét fejezte ki, hogy ez a bemutatkozás is to-
vább öregbíti Gödöllõ és a kastély hírnevét.

A Sisi-út az egyetlen olyan kulturális-turisz-
tikai kínálat, amely egy személyhez kötõdõen
íveli át az Európai Unióban már csak jelképes
országhatárokat. A magyarok Erzsébet király-
néként tisztelik, csak a családi körben becézték
Sisinek azt az asszonyt, akit korának legszebb
koronás fõjének tartottak.

A legszebb álomútvonalak a Földön címmel
meghirdetett turista programok európai verse-

nyében is dobogós helyre került a Sisi-út.
Bajorországban, Elisabeth hercegnõ szülõ-

földjén, az egyetlen hitelesen fennmaradt, hoz-
zá kapcsolódó épület, az unterwittelsbachi kas-
tély. A boldog gyermekkor eredeti helyszínén,
az idén a Habsburg és a Wittelsbach-család és
Sisi életét bemutató kiállítás nyílik.

Neuschwansteint Erzsébet unokaöccse, II.
Lajos bajor király az Alpokban építette fel a

„hattyúlovagok“ mesevárát, a császárnét is le-
nyûgözte.

Bad Ischlben, az osztrák fürdõvárosban, kez-
dõdött a románc, az ifjú császár, Ferenc József
elsõ látására beleszeretett a tizenhat éves uno-
katestvérébe.

Bécs, a Sisi Múzeum megnyitásával tiszteleg
emlékének. A Hofburgban látható Mítosz és va-
lóság kiállításon megcsodálhatjuk ékszereit, le-
gyezõit. A schönbrunni kastélyban is a Habs-
burgok fényûzõ életébe nyerhetünk bepillan-
tást, és megnézhetjük a kifejezetten Sisinek ki-
alakított tornatermet.

Herenden, a porcelánmúzeumban a felségek
asztalára került étkészletek között látható a
Gödöllõ mintás is, amit a királynénak rendelt

meg Ferenc József. Budapesten a kiegyezést
követõen, a Mátyás-templomban fényes cere-
mónián koronázták Magyarország királynéjává
Erzsébetet. A róla elnevezett híd budai oldalán,
bronz ülõszobrán mindig van friss virág. Ha
Budapesten betoppanna a róla elnevezett Sissi
Hotelbe, otthon érezné magát az emlékét idézõ
bajor parasztszobában.

Gödöllõ neve elválaszthatatlan Erzsébet ki-
rálynétól. Még szülõvárosában sem található
annyi emlékhely, mint Gödöllõn. Élete legbol-
dogabb napjait töltötte a kastélyban. Helyreállí-
tott lakosztályában megismerhetjük az ott töl-
tött boldog napok dokumentumait. A Lázár Lo-

vasparkban a bravúros pro-
dukciót látva megérti a látoga-
tó, miért szeretette annyira Er-
zsébet Gödöllõt és környékét.
Olaszország most csatlakozott
a Sisi-úthoz. Az osztrák elnyo-
más éveiben az olaszok sem
rajongtak a Habsburgokért, de
Erzsébet ott is kivétel volt.
Triesztben a város lakói kez-
deményezték, hogy a Sisirõl
megmaradt alkotást ismét ál-
lítsák fel. A szikraszirtre emelt
Miramere-ban szívesen cso-
dálta a tengert. Az Adria átható
kékjébõl a hósapkás Alpokba
vezet a Sisi-út. A magas he-
gyek megállítják a tengerrõl

érkezõ levegõt, ennek köszönhetõen a havasok
tövében már február végén teljes a virágpompa.

Meránban a szubalpin környezetet szerette
Erzsébet, és a Gödöllõn töltött hosszú, téli hó-
napok után elsõsorban Mária Valéria társasá-
gában várta a tavasz beköszöntét. A város egyik
szép parkját, ahol szobra is látható nem olyan
régen keresztelték el róla. A Meránhoz közeli
Trauttmansdorf-villát szívesen bérelte, ahol a
múzeumban meg lehet tekinteni Sisi több sze-
mélyes tárgyát is.

Az „Utazás 2005“ Turisztikai Vásáron a Bu-
dapest és Közép-dunavidéki Régió 150 négy-
zetméteres alapterületen jelenítette meg a régió
turisztikai látnivalóit és szolgáltatásait. A

GKRTE, a Gödöllõi Régió Tourinform Irodája,
a Máriabesnyõi Kegytemplom, a Mater Salva-
toris Konferencia Központ és a Hungaroring
motorversenyeit szervezõ cég, a BR Organisa-
tion Kft. társkiállítóként képviselte a Gödöllõi
Turisztikai Kisrégiót. Az egyesület tagjai közül
termékbemutatót tartott: Bordás Mihályné csu-
héfonó kézmûves, Fabula László lovagló csiz-
makészítõ, Makai Rezsõ és neje kürtöskalács
készítõ mester és Bodor János, a Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend elnöke.

Összeállította: kj, szm, ge

Gödöllői jelenlét az utazás kiállításon

Sikert aratott a Sisi–út

Gödöllő Város Önkormányzata 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

a város közéleti, kulturális
egyesületei, egyesületszerűen

működő közösségei, 
egyéb civil szervezetei 

támogatására.

A PÁLYÁZATI ADATLAP 

BESZEREZHETŐ

a Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodáján

A PÁLYÁZATOKAT 
2004. ÁPRILIS 5-ÉIG KELL 

ELJUTTATNI A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

KÖZOKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS
SPORT IRODÁJÁRA.

Pályázati 
felhívás

A  GKRTE pavilonja
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Kedves
Olvasóink!

ÁPRILISTÓLÁPRILISTÓL NYÁRI NYÁRI 
NYITVNYITVAA TTARARTÁSTÁS

A kastélymúzeum, 
a barokk színház és 

a királydombi pavilon
– hétfő kivételével – 

10-18 óra között 
tekinthető meg.

PÉNZTÁRZÁRÁS: 
17 ÓRAKOR

A barokk színház és a 

a magyar vezérek, uralkodók 

arcképeit bemutató 

királydombi pavilon 

csak csoportosan, 

tárlatvezetéssel látogatható.

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

informacio@kiralyikastely.hu

Tamási Áronnak, a Székelyföld szülöt-
tének könyveit máig újra és újra kiad-
ják, színdarabjait játsszák. Kalandos
sors jutott a számára, Amerikát is meg-
járta – ottani élményeit az Ábel Ameri-
kában című regényében adja vissza –,
élete utolsó harmadát 1944-1966-ig
Budapesten élte. 

De holtában visszatért a szülõföldjére, oda,
ahonnét lélekben, gondolkodásmódban, nyelvi-
leg soha nem tudott elszakadni, ha ugyan igye-
kezett is már Magyarországon élvén itteni té-
mákról írni, arra is csak székelyesen volt képes.

Gyökér és vadvirág – mondja most megje-
lent novelláskötetének címe, s bizony a gyöke-
reitõl sose bírt megválni.

Szülõfaluja, Farkaslaka határában van elte-
metve. Egyszer elzarándokoltam a sírjához is,
szülõházához is. Sepsiszentgyörgyrõl Székely-
udvarhelyre tartván szerét ejtettem, hogy beko-
pogjak a magasan alapozott házba, melyben ak-
kor öccse, Tamási Gáspár lakott, igazi, még ha-
gyományos viseletet hordó parasztember – bár
õ is írt egy könyvet is, Vadon nõtt gyöngyvirág
címmel –, s átjött a nõvérük, „Ágnis“, õ meg
olyan fekete öregasszony volt, hosszú, bõ szok-
nyásan, fejkendõsen.

Gáspár bácsi kísért el a bátyja sírjához, majd

hogy tisztelete-
met tettem ott, ki
az országútra a
buszhoz. Azok,
akik szembe jöt-

tek, sorra megszólították: hová megy? Várni a
buszt, vajon mén-e? – hangzott mind egyfor-
mán a felelet. Aztán bizony õ nem várta a buszt,
megunta már a velem való bajmolódást, ott ha-
gyott egyedül az országút szélén. Még csak egy
buszjelzõ tábla sem volt, a hó, mely korábban
csak pilinckézett, szakadni kezdett, s én vártam
Farkaslakánál a buszt, melyrõl nem lehetett
tudni, „vajon mén-e?“ Végre aztán a sûrû hó-
függöny mögött feltûnt egy sötét tömeg, a busz,
egy rozoga alkotmány, de jaj, de jó volt, bevitt
Székelyudvarhelyre.

Na, ez az eset szolgálhatna egy jellegzetes
Tamási Áron novella témájául. Útikalandokat
is találhatunk a most napvilágot látott kötetben.
De leginkább mégis amolyan balladás leíráso-
kat a székely, meg tágabban az erdélyi sorsról.
Nem csupán siratja, bírálja is nemzetét, annak
„büszke, álmodozó, káromkodó, csodaváró“
voltát. Igénytelenebbül, s nagyobb kitartással
többre menne, állítja. 

Mesés világot fest meg mindenesetre. Olyat,
ahol úgy beszélnek egymással az emberek
„akár õsszel két diófa, amelyrõl le-lepottyan
néha egy szem dió“. Képzelhetetlen tragédiák
történnek, de vígságok is, akár kifoghatnak az
ördögön is Csíkban.
(Tamási Áron: Gyökér és vadvirág)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Székelyföldi úton

BESNYŐI ESTÉK 
RENDEZVÉNYSOROZAT

A Mater Salvatoris 
Lelkigyakorlatos Házban

(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kapucinusok tere
3., volt Török Ignác Gimnázium)

Időpont:
2005. április 2. szombat, 19 óra 

Vendégünk: dr. Gémesi György

Az elõadás címe: 
„Gödöllõ Város fejlõdési irányai“

MEGEMLÉKEZÉS TELEKI PÁL
SÍRJÁNÁL

Mártírsorsú miniszterelnökünk halálának 64.
évfordulója alkalmából sírjánál, a 

máriabesnyõi temetõben koszorúzással 
egybekötött megemlékezést tartunk 

2005. ÁPRILIS 3-ÁN, VASÁRNAP 
12 ÓRAI KEZDETTEL

A mûvelõdési központ parkolójából 
11.40-kor ingyenes autóbusz indul a 

megemlékezés helyszínére, amely minden
közbeesõ buszmegállóban felveszi utasait,

és a koszorúzás után visszatér 
indulási helyére.

Értesítem a tisztelt szülőket, hogy a
tanköteles korú, leendő első osztá-
lyos gyermekük beíratására a követ-
kező időpontokban kerül sor:

április 22. (péntek), 8 órától 18 óráig

április 23. (szombat), 8 órától 12 óráig

A beírás az óvodai javaslat és a gyermek
születési anyakönyvi 

kivonatának bemutatása alapján, a
lakóhely vagy tartózkodási hely
körzetében található általános 

iskolában történik.

Gödöllő, 2005. április
Dr.Nánási Éva

címzetes főjegyző

FELHÍVÁS 
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Két bátor hátimotoros pilóta képviseli
városunkat, Gödöllőt, Dubaji álomváros
felett. Világszenzáció, hogy magyar pi-
lótáknak sikerült hivatalos engedéllyel
megrepülni azt a légteret, amit még idá-
ig senki nem repülhetett meg. A világ
legdrágább szállodája felett húzhatták
reklámzászlójukat hónapokon keresz-
tül.

Tardy Tamás és Szûcs Péter, a gödöllõi siklóer-
nyõs klub pilótái már majd egy éve repkedik a
dubaji légteret és gyönyörködnek abban a lát-
ványban, ami a levegõben eléjük tárul.

– A sivatag és az óceán találkozása, a csoda-
paloták és toronyházak, a levegõbõl nem hason-
lítanak a gödöllõi dombságra, és épp ezért le-
nyûgöz a látvány – meséli Tardy Tamás. Az óce-
án feletti repüléskor volt, hogy delfin követte a
motoros ernyõmet. A tengerpart vonalát ha kö-
vettük a levegõben, ezer és ezer turista, fürdõzõ
és számos helyi ember integetett, jelezve, hogy
nagyon-nagyon tetszik mindenkinek a kis légi
bemutatónk. Már amikor felszálláshoz készü-
lõdtünk, tucatnyi bámészkodó vett körül min-
ket, hisz ilyet még soha nem láttak. Találgattak,
mi lesz abbol, hogy egy ventillátort vesznek fel
a hátukra? Aztán minden világossá vált elõttük,
és sokan kivárták a startot, majd a repülést és a
leszállást. A sok reklámrepülés és légibemutató
mellett maradt idõ a helyi szokások és kultúra
megismerésére is. Az egyik kedvencem a vizipi-
pa lett, amit nem dohánnyal, hanem aszalt gyü-
mölccsel mûködik, aminek nagyon kellemes és
nyugtató hatása van. A helyiek egyik kedvenc
idõtöltése a solymászat, õsi sólyom vadászat. És
milyen kicsi a világ, a Dubai mellett levõ só-
lyomfarmon három magyar fiúval találkoztunk,
akik a madarak tenyésztésével foglalkoztak. A
sok érdekesség mellett említésre méltó, hogy 50
fok a nappali hõmérséklet, amit napi 6-8 liter víz
elfogyasztásával lehet csak elviselni. 

– Mi volt az Önök számára a leginkább meg-
lepõ ebben a városban?

– Megdöbbentõ, hogy milyen építkezések
folynak Dubaiban. A pálma alakú mesterséges
sziget, a hatalmas, Némó-féle vízalatti város, fe-

dett sípálya 500 méteres lesiklópályával, 20x70
km-es erdõ a sivatagban (ez mind kõkerítéssel
van körbevéve). Elkezdték az 540 méter magas
felhõkarcoló építését, amiben már minden lakás
elkelt. Egy kirándulás során eljutottunk a sivata-
gon keresztüli autópályán a 300 km-re lévõ
Muscatba, és ledöbbentünk, hogy az út mellett
végig a 300 km-en a pálmafák csupán vízszin-
tesre trimmelt dísznövények, aminek a tetején
felfuttatott színes virágok virulnak, és ezt ön-

tözõrendszer táplálja. A sok szépség mel-
lett persze ott vannak a negatívumok is.
Szomorú, hogy minden munkát pakisztáni-
ak végeznek, és ami még döbbenetesebb,
hogy sokan csak ennivalót és vizet kapnak

cserébe. Iszonyú a tempó, ami itt zajlik. Dubai
30 éve még sivatag volt, és kalózok kikötõje.
Ma már a 4-5 sávos autóutak nem bírják Dubai
tempóját, óriási a forgalom. 

Amit nagyon sajnálok, hogy szerettem volna
a 30 négyzetméteres ernyõmre ráfesteni a Hun-
gary-Gödöllõ feliratot, hogy mindenki láthassa
Dubaiban, hogy honnan jöttem, ám ezt sajnos
nem engedték.

-jv-

10 forintból 30 millió forint

2004. augusztusában Veresegyházán keresztül uta-
zott N. Gábor 24 éves jászárokszállási fiatalember,
akit nem a város szépsége és látnivalói ragadtak
meg, hanem a Lévai utcai Tenger-Part Rt. tulajdo-
nát képezõ telepen álló több tonna vasanyag. Gon-
dolta, milyen jó volna, ha az a rengeteg vas az övé
lenne, mert akkor eladná és rengeteg pénzt kapna
érte. Tudta, hogy az álmok megvalósításáért azért
neki is tennie kell valamit, ezért gyorsan vásárolt
10 forintért egy adás-vételi szerzõdés formanyom-
tatványt, majd azt kitalált nevekkel, adatokkal ki-
töltötte, természetesen úgy, mintha az õ tulajdonát
képezné a vasanyag. Ezt követõen már csak egy al-
vállalkozót kellett találnia, aki elvégzi a „piszkos
munkát“, vagyis feldarabolja és tehergépkocsikkal
elszállítja a telephelyrõl a vaselemeket. Az üzlet
beindult, és mivel minden hivatalosnak és jogsze-
rûnek látszott, nem volt senki, akinek egybõl fel-
tûnt volna a csalás. Erre több hetet kellett várni, de
addigra kb. 250 tonna vasanyagon adott túl, ami-
nek az értéke kb. 30 millió forint. N. Gábor érez-
hette hogy baj lesz, mert hónapokig bujkált a fele-
lõsségre vonás elõl, de március 4-én elfogták és
beismerõ vallomást is tett. Ellene a Gödöllõi Ren-
dõrkapitányságon jelentõs értékre elkövetett csalás
bûntett, valamint magánokirat hamisítás vétség el-
követésének megalapozott gyanúja miatt folyik az
eljárás.

Boszorkányvér vonzásában

Február közepén hóesésben indult el kutyát sé-
táltatni L. János, amikor az Egyetem téri ABC áru-
házhoz ért. A séta közben megszomjazott, gondol-
ta beugrik az üzletbe valami – lehetõség szerint al-
koholt tartalmazó – innivalóért, de ez akadályokba

ütközött, mivel az üzlet zárva volt, illetve pénzt
sem vitt magával. Ahelyett, hogy hazament volna,
egy órát töprengett a kirakat elõtt, hogy hogyan
juthatna be oda a szomjoltó italért. Az üzlettõl nem
messze talált egy téglát, amivel többszöri nekiru-
gaszkodás után sikerült betörnie a kirakat üvegét
(amiben egyébként 150 ezer forintos rongálási kár
keletkezett) és bemászott az üzletbe. Onnan semmi
mást nem vitt el, csak két üveg Boszorkányvér ne-
vû szeszesitalt 1100 forint értékben. A rendõrjár-
õrök a bûncselekmény elkövetése után annak hely-
színétõl nem messze találták meg  L. János 26 éves
gödöllõi fiatalembert, aki a Boszorkányvér üvegé-
nek felbontásával volt elfoglalva. Ellene lopás vét-
ség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás.

Hajléktalan csaló

Sokat hallani arról, hogy mások hátrányos hely-
zetét, ezen belül is a hajléktalanságot elõszeretettel
kihasználják a törvényt nem tisztelõ emberek. Feb-
ruár 22-én Csömörön, az Auchan bevásárló köz-
pontban lévõ egyik pénzintézetnél érték tetten a
Kistarcsai rendõrõrs nyomozói A. Pál 36 éves haj-
léktalant, aki saját nevében hamis iratokkal szemé-
lyi kölcsönt próbált igényelni 1 millió 800 ezer fo-
rint értékben. A nyomozás során kiderült, hogy A.
Pált egy több fõbõl álló budapesti csoport bérelte
fel erre a kis szívességre, amiért – ha sikerül fel-
venni, és részükre átadni az igényelt összeget –
100 ezer forintot kapott volna. A banda tagjai arra
alapozták tervüket, hogy a bejelentett lakcímmel
nem rendelkezõ embereknek nehéz a nyomára
akadni, illetve a felvett kölcsönt úgyis velük pró-
bálnák visszafizettetni, ezért több esetben követtek
el hajléktalan személyek közremûködésével ilyen
jellegû jogsértést.  Mivel A. Pál tisztában volt az-

zal, hogy bûncselekményt követ el, ellene csalás
bûntett és magánokirat hamisítás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt folyik a bün-
tetõeljárás. Az „ötletgazda“ megbízók sem marad-
nak büntetés nélkül, mivel a csoport több tagja is-
mertté vált a rendõrség elõtt.

Szökésben az aszódi rablás
gyanúsítottjai

A 2003. májusában Aszódon történt pénzszál-
lító autó ellen elkövetett fegyveres rablás elkövetõi
közül még mindig szökésben vannak az alábbi
személyek:

Az ügyben a Pest Megyei Rendõrfõkapitány-
ság folytatja az eljárást. 

Kérjük, hogy aki a fenti személyek jelenlegi tar-
tózkodási helyérõl információval rendelkezik, hív-
ja a 06 1/443-5800 (PMRFK), 06-28/514-655
(Gödöllõ Rk), illetve az ingyenesen hívható 06-
80/555-111 telefontanú, a 107-es, 112-es segélyhí-
vó telefonszámok valamelyikét.                                 grf

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI
NAP GÖDÖLLŐN

A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Gödöllõi Kirendeltsége és a 

Gödöllõi Rendõrkapitányság 
Baleset-megelõzési Bizottsága 

2005. április 9-én 7 órától 14 óráig
közlekedés-biztonsági napot tart 
a Gödöllõ, Haraszti u. 2/a. szám alatti 

vizsgálóállomáson.

Ebben az idõpontban a vizsgálóállomás szak-
emberei  ingyenesen átvizsgálják az oda érke-
zõ gépjármûveket, illetve azokon kisebb beál-
lításokat (pl. fényszóró, füstgázemisszió) is el-
végeznek.
Azoknak a gépjármûveknek, amelyek a vizs-
gálatok jogszabályban elõírt kritériumainak
megfelelnek, lehetõség nyílik – a tulajdonos
kérésére – a mûszaki érvényességi idejük
meghosszabbítására is a mûszaki vizsgadíj és
az érvényesítõ címke díjának befizetése mel-
lett.

Bõvebb felvilágosítás a 28/420-696 és a 
28/410-048-as telefonszámokon kérhetõ.

Rendőrségi hírek

A Boszorkányvér vonzása...

Gödöllői pilóták a dubaji légtérben

A kalózok kikötője a levegőből

Kardos Zoltán Nagy Tibor

Pál Tibor Wenner Gábor
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
18-08 óra között, valamint hétvégén. Tel.:
430-655.

Gyógyszertári ügyelet
.Március 21-28-ig: Besnyõi, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Március 28-április 4.: Medicina, Dózsa Gy.
út 12. Tel.: 432-126.

Temetkezési ügyelet
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt. Gödöllõ,
Dózsa György út 38. 
Tel.: 410-302, 20/937-6375.

Állatorvosi ügyelet
Március 19-20.: Dr. Szász László, Veresegy-
ház, Levendula u. 63. Tel.: 30/991-7092.

Recept

MAZSOLÁS CSOKIKRÉM

Hozzávalók: 6 dkg mazsola, 1 dl rum, 15 dkg
csokoládé, 7,5 dkg margarin, 3 tojás, 2 dkg
cukor, 10 dkg csokoládéforgács. 
A tetejére: cukrozott cseresznye, kávészemek,
csokoládé
Elkészítés: A mazsolát fél órára a rumba áztat-
juk. A csokit vízgõz felett megolvasztjuk, majd
levesszük a tûzrõl, belekeverjük a margarint, és
sima krémmé dolgozzuk. A tojássárgákat is
hozzáadjuk. A tojásfehérjét a cukorral kemény
habbá verjük, majd óvatosan a masszába kever-
jük úgy, hogy ne törjön össze. Végül a lecsö-
pögtetett mazsolaszemeket is a krémhez adjuk.
Talpas pohárba töltjük, és a tetejüket villával
formázzuk. Cukrozott cseresznyével, kávésze-
mekkel, csokidarabokkal díszítjük. Frissen tá-
laljuk.

A Gödöllõi Városi Televízió mûsora
kedden és pénteken 18 órától

Híradó:
– benne: BEMUTATKOZIK GÖDÖLLÕ ÚJ

RENDÕRKAPITÁNYA

– RÉSZLET A DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS

ISKOLA ANCONAI SZERELMESEK CÍMÛ ELÕ-
ADÁSÁBÓL

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG 
BALATONLELLÉN

2005. június 25-től augusztus 27-ig
az önkormányzat Balatonlellei Gyermeküdü-
lõjében korlátozott számban üdülési lehetõ-
séget ajánlunk fel gödöllõi családok részére
2, 4, 5 ágyas fürdõszobás szobákban.

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(szombattól-szombatig) 
7 nap teljes ellátással:

– Óvodás korú gyermek: 9268 Ft/fõ

– Általános- és középiskolás tanuló: 20 209

Ft/fõ

– Felnõtt: 31 927 Ft/fõ

– Nagycsaládos felnõtt és nyugdíjas: 26 992

Ft/fõ

49.400 Ft/fõ átlagjövedelem alatt üdülési
támogatást lehet igényelni.

ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK !

Részletes tájékoztatást kérni és 
idõpontot egyeztetni személyesen 

a Polgármesteri Hivatal Közoktatási
Irodáján (222-es szoba), vagy 

a 529-139-es telefonszámon lehet.

Megtartották éves tanácskozásukat a gö-
döllői gyermekvédelmi szakemberek. A
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetésével megrendezett pro-
gramon valamennyi gyermekekkel fog-
lalkozó intézmény képviselői részt vet-
tek, illetve segítettek a gyermekvédelmi
jelzőrendszer éves beszámolójának el-
készítésében. 

A március 17-én megtartott tanácskozásra váro-
sunk bölcsõdéi, óvodái, iskolái és valamennyi, a
gyermekekkel foglalkozó intézmény elkészítette
jelentését, melynek alapján a szakemberek átfogó
képet kaphattak a gödöllõi ifjúság helyzetérõl.

Az elemzés alapján városunkban minden érin-
tett intézményben nagy gondot fordítanak a gyer-
mekek helyzetének figyelemmel kísérésére, és a
felmerülõ problémák megoldására. Valamennyi
közoktatási intézményben van felelõse a gyer-
mekvédelemnek, és az ezzel foglalkozó munka-
társak rendszeresen vesznek részt továbbképzé-
sen, szakmai egyeztetéseken, hogy segíteni tudja-
nak a rászorulókon. A szakemberek szerint az el-
múlt évben az óvódások körében a legnagyobb
problémát a szülõk munkanélkülisége okozta,
míg az iskolások esetében többek között a csalá-
don belüli erõszak, a magatartás és a viselkedési

problémák, a deviáns viselkedésmód, valamint a
szülõk életmódjából adódó problémák jelentettek
gondot. Avárosunkban dolgozó szakemberek nem
csak a már jelentkezett problémák megoldására,
hanem a megelõzésre is nagy hangsúlyt helyez-
nek. Erre leginkább a felvilágosítással van mód-
juk. Az iskolákban az osztályfõnöki órák, a szak-
körök, a szabadidõs foglalkozások nyújtanak teret
a felvilágosító tevékenységnek, melyek a családi
életre neveléssel, szexuális felvilágosítással, az
egészséges életre neveléssel foglalkoznak. Ajelzõ-
rendszer tagjai szerint a 2005-ös év feladatai kö-
zött kiemelt helyet foglal el a gyermekek számára
a szabadidõs programok fejlesztése, és a szakem-
berek számára a továbbképzések megszervezése.

Átvilágították a jövő nemzedékének helyzetét

Gyermekeink védelmében

Gyesről vagy munkanélküliségből a
munka világába visszatérni kívánó nők
számára szervez képzési programot az
Euconsult és a Regina Alapítvány,
amelyben a női munkavállalók alterna-
tív munkalehetőségeit elősegítő képzé-
sek, tanfolyamok szerepelnek. 

A program részeként a személyiségnek leginkább
megfelelõ munka, életpálya megtalálásához nyújt
segítséget a Grafológiai Intézet átfogó, grafológus
szakemberek által végzett kézírás-elemzése, és
az egyénre szabott pszichológiai tanácsadás.

A komplex szolgáltatás egy pályaorientációs
vizsgálattal kezdõdik, amely kiterjed az egyén
problémamegközelítési és megoldási módjaira, a
kommunikációs, önérvényesítõ és kapcsolatte-
remtõ képesség vizsgálatára, illetve a valós énkép
feltárására. Az önismereti elemzést követõen kü-
lönbözõ képzések segítik a felzárkózást a jelenle-
gi munkaeõpiaci követelményekhez:

– projektmenedzsment ismeretek, amely a ci-
vil szektorban mûködõ szervezetekben dolgozni
kívánó nõk számára nyújt hasznos ismereteket,

– vállalkozói ismeretek azok számára, akik ön-
álló vállalkozás beindítását tervezik,

– számítógépes alapismeretek,
– asszertivitás tréning, amely erõszakmentes,

egyenrangú, nyílt kommunikációs képesség elsa-
játítását jelenti szakképzett pszichológus segítsé-
gével,

– általános önismereti és a munkavállalásra
felkészítõ képzés 45 év feletti nõknek. 

További információ és jelentkezés a Regina
Civil és Önkéntes Központban (Gödöllõi Mûve-

lõdési Ház) minden szerda délután 14-17 óra kö-
zött, illetve a csillag.gabriella@reginanet.hu e-
mail címen vagy a 06-30-685-18-20 telefonszá-
mon.
A program az Európai Unió támogatásával, a
HEFOP/2004/1.3.1 pályázat keretében valósul
meg.

Civil konferencia – nemcsak
nőknek

2005. május 6-7-én civil konferenciát szervez a
Szent István Egyetemen az Euconsult és a Regina
Alapítvány, közösen a SZIE Környezet- és Táj-
gazdálkodási Intézetével. A rendezvény elsõ nap-
ján a civil szervezeteket általánosan érintõ témák
kerülnek terítékre, így például az önkéntesség és
a civil foglalkoztatás jelenlegi helyzete, a közel-
jövõ perspektívái, valamint bemutatkozik a Szent
István Egyetem önkéntes központja. A második
nap elõadásai során a nõk, mint speciális munka-
vállalási helyzetû csoport és a civil szféra, mint
munkahelyteremtõ szektor lehetséges találkozási
pontjai, fejlesztési lehetõségei kerülnek elõtérbe.

A délutáni szekcióüléseken tapasztalatcserére
és további együttmûködési lehetõségek kibonta-
koztatására nyílik lehetõség többek között az ön-
kéntesek bevonása és a civil lobbizás témájában.

Várjuk a Gödöllõn és környékén mûködõ civil
szervezetek jelentkezését.
További információ: www.reginanet.hu/civilek
ill. Regina Civil és Önkéntes Központ (Gödöllõi
Mûvelõdési Ház).

A rovatot szerkeszti a Regina Alapítvány. Civil híreket a
következő címre várunk: civilinfo@reginanet.hu

Köszönet a véradóknak
A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontba várta a Magyar Vöröskereszt
gödöllői szervezete a véradókat már-
cius 9-én. A felhívásra több mint szá-
zan jelentek meg, s közülük kilenc-
venhatan adhattak vért. 
A megjelentek között négyen voltak
olyanok, akik először szánták rá ma-
gukat, hogy íly módon segítsenek a
rászorulókon. 
Köszönet mindenkinek, aki fontos-
nak érezte, hogy ott legyen, és vért
adjon!

Csize Judit, Papp József, Miró Gábor, Ma-
gyar Zsuzsanna, Sztyevkó Andrea, Sándor
Erzsébet, Boros György, Ondrik Márta, Tel-
lér Józsefné, Vincze István, Kovács András,
Gróf Sándorné, Miskoff Tibor, Horváth Já-
nosné, Fehér Mária, Szabó László, Kaszás
Csaba, Fodor Sándorné, Barsi László, Zsigri
Istvánné, Oravecz Ferenc, Csehtóth László,
Tusor Zoltán, Szántó István, Krizsán János,
Németh Gyula, Baloghné Zándoki Erika,
Balogh Krisztián, Kalmár Jánosné, Babarczi
József, Sipos Andrásné, Varga Zoltán, Varga
Zsolt, Rétfalvi Csaba, Mayer Gábor, Száraz
Tihamér, Drilla Attila, Kuti Zoltán, Gégény
Péter, Bagyinné Erdei Ibolya, Bagyin Nor-
bert, Fótos János, Kovács László, Csizmadia
József, Király Tibor, Somogyi Zsolt, Pintér
Mihály, Kovács Péter, Migrócziné Darabos
Róza, Forgács Attila, Kurunczi Lajos, Ku-
runczi Andrásné, Dr. Horváthné M. Katalin,
Szabatin László, Nagy Józsefné, Trida Er-
nes, Erwhoffer Réka, Láncziné Kovács Ibo-
lya, Bíró Katalin, Ratimovszky Tíborné, Sisa
Tamásné, Mezei János, Horváth Gábor, Ber-
ze Lajos, Jávorszki Krisztián, Szabó Mária,
Boksayné Rajnai Gabriella, Tóth Dezsõ, Dr.
Oskó Gáborné, Pénzes Árpád, Takács Attila,
Trenovszky Magdolna, Berki Géza, Sréder
László, Pápai István, Sebián Attila, Kiss Ár-
pád, Halász Gábor, Tógás Csaba Sándor,
Barta Zsuzsanna, Boksay László, Morzsányi-
né Szelei Ilona, Vörös Ferenc, Juhász József-
né, Kuhut Gábor, Pálya Antal, Lantos Tibor,
Wertán Kinga, Kiss József, Tóthné Wiktora
Viktória, Grnák Zsuzsanna.

Civil sarok

Komplex képzési program

Az adókról, járulékokról és egyéb költ-
ségvetési befizetésekrõl szóló tör-
vények módosításáról szóló 2004. CI. tv. 170. §-
a módosította az okmányirodánál kezdeménye-
zett államigazgatási eljárás illeték fizetésének
módját. Ennek alapján tájékoztatom Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy 2005. április l-jétõl az ok-
mányirodánál kezdeményezett államigazgatási
eljárás illetékét az eljárás megindítását megelõ-
zõen készpénzátutalási megbízás útján kell

megfizetni a Magyar Államkincstár il-
letékbevételi számlája javára. A kész-

pénzátutalási megbízást (csekket) az eljárás so-
rán az ügyintézõ ad az ügyfélnek, melyet az ok-
mányirodán mûködõ postán lehet befizetni. 
Április 1-je után illetékbélyeget az okmányügy-
intézés (személyazonosító igazolvány, útlevél,
vezetõi engedély, egyéni vállalkozó igazolvány,
gépjármû ügyintézés) során nem lehet felhasz-
nálni.                                           Lakosságszolgálati Iroda

Felhívás
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A drótszõrû német vizsla tenyésztése során több
fajtát kereszteztek. Az alap a rövid szõrû német
vizsla volt, de felhasználták a pudelpointert, a
drótszõrû griffont, de valószínûleg az airdale ter-
riert és az usz-
kárt is. A fajtát
sokáig nem ke-
zelték és nem is-
merték el önálló
fajtaként, össze-
keverték a grif-
fonokkal. Lé-
nyegében a leg-
több országban a
II. világháború
után honoso-
dott meg, napja-
inkban viszont
már számos ra-
jongója van –
nem véletlenül.

A drótszõrû
német vizsla nagyon sokoldalú vadászkutya, jel-
zi a vadat, felkutatja és behozza az elejtett zsák-
mányt. Nem annyira hajlékony, mint a rövidszõ-
rû változat, annál viszont sokkal energikusabb.
Aktív, mozgékony, intelligens és tanulékony fajta.

Közepes nagyságú, nemes megjelenésû kutya,
külseje hasonlít a rövid szõrû német vizslára.
Szõrzete közepes hosszúságú, kemény, drótsze-
rû, bajusza és szakálla van, amely bohókásan
ékesíti a fejet. Színe barna, fehér vagy szürkés-
barna foltokkal.

Magassága a kanok esetében 60-65 centi-
méter, a szukáknál 56-62 centiméter, súlya 26-32
kg.

A német vizsla is kiválóan prezentálja fajtája
remek tulaj-
donságait. A
drótszõrû va-
lamint rövid-
szõrû típusa is
egyaránt elter-
jedt kiváló va-
dász. Az idõjá-
rás viszontag-
ságainak reme-
kül ellenáll. A
vadászok köré-
ben „komoly“
harcot vív az
elsõségért a
magyar vizslá-
val.

Jó apportí-
rozó, könnyen kiképezhetõ sokoldalú, szenvedé-
lyes vérbeli vadászkutya. Különösen alkalmas
lövés utáni munkára. 

Nagyon barátságos fajta, ezért kisgyermekek
mellett is könnyen tartható. Gyakorlatilag min-
denkit elfogad, ezért házõrzésre nem a legalkal-
masabb. Bárhol tartható, de a napi mozgásigé-
nyének és vadászszenvedélyének kielégítésérõl
gondoskodni kell!

dr. Varga Ferenc (KoVaVet Bt.)

Állati dolgok

A drótszőrű német vizsla

Érdeklõdni:
Pintér Zoltán 20/350-
8592, Karaszi Pál
30/318-7255.
Ingyen örökbe adandó
két 4 hónapos nagytestû
keverék kutya. Tel.: 28/
430-528

HEROSZ, VÜSZI

Vigyél haza!

2 éves keve-
rék szuka

2 éves keverék szuka

Bobtail
keverék
szuka

6 hónapos ke-
verék szuka

11 hetes fox-
terrier keve-
rékek

Nyújtson segítő kezet
a gazdátlan állatoknak!

Kérjük, segítsen adója 
1 százalékával!

Adószám:
19816016-1-41
HEROSZ Gödöllői Tagszervezete

Gödöllő város Polgármesteri Hivatalá-
nak Lakosságszolgálati Irodája értesíti
a város lakosságát, hogy Gödöllő város-
ban az ebek 2005. évi veszettség elleni
védőoltásra az alábbi időpontokban ke-
rül sor:
2005. ÁPRILIS 2. (SZOMBAT) BLAHAI
STRAND, 8 – 10 ÓRÁIG
2005. ÁPRILIS 9. (SZOMBAT) GRÓF TE-
LEKI PÁLTÉR 8-10 ÓRÁIG
A szervezett eboltásra gödöllõi lakosok tulajdo-
nát képezõ ebet lehet elhozni. Az eboltás díja:
1500 Ft + féreghajtó (a kutya súlyától függõen
10 kg-ként 1 db tabletta javasolt. Atabletták ára:
150 Ft/db)
Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét,
hogy az állatvédelmi törvény értelmé-
ben indok nélkül állat életét kioltani
nem lehet! Ennek értelmében az eddig
megszokott módon az oltások alkal-
mával nem áll módjukban ebet leadni.
Az ebek esetleges elhelyezése ügyé-
ben hívható: Pintér Zoltán (20/350-
8592) és Karaszi Pál (30/318-7255).

Jártunkban keltünkben örömel vettük észre, hogy immáron nem csak a kertek-
ben jelennek meg a tavasz virágai, hanem a belvárosban is. Megkezdődött
ugyanis a virágládák kihelyezése, valamint a tavaszi virágok kiültetése. A jó idő
megérkeztével már az elmúlt ősszel elültetett hagymás virágok is kikeltek.

JárJárom a vom a várárosost...t...

A VÜSZI Kht. munkatársai folyamatosan
tisztítják meg a tél folyamán felgyûlt sze-
méttõl a város közterületeit. Sajnos még
mindig sokan vannak a gödöllõiek között,
akik sajátosan értelmezik a közterület fo-
galmát; szerintük ugyanis közterület az,
ahová közösen, mindenki elhelyezheti a
szemetet – a kijelölt lerakóhelyek, tárolóe-
dények helyett. Pedig nagy szükség volna
e szemlélet változására: városunknak
ugyanis sokmillió forintjába kerül, hogy
évrõl évre megtisztítsák az utcákat, tere-
ket, zöldterületeket az oda hordott szemét-
tõl. Képeinken a Kazinczy körúti garázs-
sor takarításának „eredménye“ látható. Jö-
võre ugyanitt, ugyanennyi?

Kép és szöveg: D. M.

VÜSZI

Tavaszi takarítás
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Ezen a héten egy rövid eszmefuttatást
szeretnék írni arról, hogy vajon ünnep-
li-e még egyáltalán az átlagos magyar
ember a húsvétot.

Szerintem ez egy érdekes kérdés. Vagy ha tren-
di szeretnék lenni, akkor inkább úgy kérdezném
meg, hogy az átlagnak a húsvét vajon szent ün-
nepes-meghittes, locsolkodós-degeszreevõs vagy
éppenséggel buliba elmenõs-széttombolós? Sze-
rintem. Természetesen nem szeretnék végig ez-
zel az egyfajta “másod-argóval“ fogalmazni,
úgyhogy inkább tisztán fogalmazok. Vajon mi-
ért nem ünnepeljük meg a húsvétot? Mert hi-
szen ha õszinték vagyunk magunkhoz, akkor
beláthatjuk, hogy rengeteg honfitársunknak sem-
mit sem jelent ez az ünnep. Itt nem is arra gondo-
lok, hogy nem tartja a népszokást (azaz nem jár
el locsolkodni), hiszen arra nincs mindenkinek
energiája, ideje, stb., de az ünnep egyik legfon-
tosabb elemét is elhanyagolják. Mégpedig azt,
hogy a családok ilyenkor – az évben másodszor
is – együtt legyenek. Legalább 2-3 napig élvez-
hetnék egymás társaságát, vagy együtt csinál-
hatnának programokat. Ugyanúgy együtt kéne
lenni ezen a pár napon, mint karácsony ünne-
pén. Ez az ami véleményem szerint eltûnt mára
ebbõl az ünnepbõl. Hiába éli a locsolkodás
egyik nagy reneszánszát, hiába vannak dugig
húsvét ünnepén a templomok, valahogy ez az
ünnep kezd kicsit „elsikkadni“. Egész egysze-
rûen nem tudja fenntartani ünnep jellegét a mai
fogyasztói társadalomban. A legtöbben elmen-
nek egy „nyuszi-party“-ba valamelyik diszkóba
(ugyanúgy, mint ahogy március 15-én Petõfi-
buliba, de gondolom már vannak december 25-
én Jézus-bulik), ahol természetesen nem kö-zös
imával vagy áhítattal emlékeznek Jézus fel-tá-
madására. Okokat nagyon nehéz keresni, hogy
vajon miért fogadják be egyes emberek ezeket
az „új irányvonalakat“ és igazából nem is sz-
eretnék erre vállalkozni, mert szerintem eb-be

teljesen belezavarodnék. Viszont annyit nyu-
godtan meg tudok állapítani, hogy a kérdéshez
nagyon sok köze van az aktív vallásos életnek.
Példának okáért; a lengyel társadalomban még
mindig nagyon nagy ünnepnek számít Húsvét,
az élet e pár nap alatt ugyanúgy megáll, mint
karácsonykor. Aki pedig járt már ebben az or-
szágban az azt is konstatálhatta, hogy a vallási
ünnepek, és úgy összességében a vallás ebben
az országban mennyire központi szerepet ját-
szik. És ez a megállapítás nem csak a 60 éve-
sekre, hanem a tinédzser generációra ugyanúgy
érvényes. Amint ezeket a szavakat írom, eszem-
be jut egy kérdés, amit az egyik parlamenti párt
egy internetes szavazáson bocsátott vitára; Ma-
gyarország keresztény állam? A végeredmény
azok között akik egyetértettek és akik nem ér-
tettek egyet, pontosan 50-50 százalék volt. Ér-
dekes végeredmény annak tükrében, hogy a leg-
utóbbi népszámláláson 85 százalék körül volt
azok száma, akik azt vallották magukról, hogy
õk keresztények. A szavazás végeredménye
ugyanakkor azt mutatja nekünk, hogy a válasz-
adók csupán fele gondolja úgy, hogy maga az
állam keresztény lenne. Természetesen tudjuk,
hogy a technikát aki létrehozta, ugyanúgy át is
tudja alakítani azt, ha értitek mire gondolok.
Amúgy pedig nagyon szívesen feltenném sza-
vazásra a kérdést: Aki szerint Magyarország
nem keresztény állam (annak ellenére, hogy
például Szent István királyunk ezt a vallást adta
az országnak), akkor mégis milyen állam vallá-
si szempontból? Végezetül egy nagyszerû gon-
dolat, egy még nagyszerûbb embertõl, Böjte
Csabától: „Arról az útról, amit Krisztus muta-
tott nekem, nem fogok letérni. Még akkor sem,
ha az emberek egymás nyakának esnek, és
egyebet sem fogok látni, mint bûnt, és nyomo-
rúságot. És akkor is hinni akarok Krisztusban,
és a szeretet végsõ gyõzelmében, mert ennél
szebb dolog nincs ezen a földön.“

divizs&dzsolya

Ecce iuventus – íme az ifjúság!

Hová tűnt húsvét ünnepe?
Nem tévedés, nagy G-vel írtam, Gödöl-
lői Szimfonikusok, hiszen ez nem mel-
léknév, mely a helyét jelzi, hanem a ne-
ve a zenekarnak, amit nagybetűvel kell
írni. A recenzens csak 10 éve gödöllői
lakos, azóta évente többször is találko-
zik a zenekarral.

Amennyire tájékozódtam, a zenekar több mint
20 éve, egy kamarazenekarból alakult ki és bõ-
vült szimfonikus együttessé, mely jelentõs nagy-
zenekari mûveket, terjedelmes romantikus al-
kotásokat is képes megszólaltatni. Kevés Gö-
döllõ nagyságú város dicsekedhet saját szimfo-
nikus zenekarral.

Idén a Tavaszi Fesztivál keretében a zenekar
Mozart mûveibõl állította össze mûsorát. Az est
nyitódarabja a Don Giovanni – az operák ope-
rája – nyitánya volt. Ez a darab Kirkegaard el-
vei szerint megfelel a nyitány funkciójának: né-
hány perc alatt a dráma – jelen esetben a hang-
verseny – hangulatába juttatja hallgatóját.

Az est második darabjaként a G-dúr hegedû-
verseny (KV. 216.) hangzott el, a zenekar hang-
versenymestere, Juniki Spartakus elõadásában.
Ha zongoraversenyeinek számához viszonyít-
juk, Mozart nem sok hegedûversenyt írt. Ezek
közül is három a gyakori, kedvelt darabja a
koncerteknek. Az elhangzott G-dúr versenymû
a szólista képességeinek több irányú csillogta-

tására alkalmas. A két szélsõ tétel a virtuozitás-
ról, a középsõ inkább a bensõséges, lírai átélés-
rõl gyõzi meg a hallgatókat. Ezt a hangulatot
hozta vissza a szünet utáni rövid E-dúr Adagio,
melyet – amint ezt a rendelkezésre álló rövid,
izléses ismertetõbõl megtudtuk – egy másik he-
gedûverseny középsõ tételének szánt a zene-
szerzõ. A szólista produkcióját méltán fogadta a
hálás közönség nagy lelkesedéssel.

A hangverseny záró darabja, Mozart utolsó
elõtti szimfóniája, az u.n. „nagy g-moll“ volt
(KV.550). A bécsi klasszika és a szerzõ minden
értékét bemutató mûvét is nagy átéléssel szólal-
tatta meg a zenekar. A menüett és az utolsó tétel
lendülete tetszett. A két elsõ tételben azonban
egy kicsit keveselltem a moll hangnemû Mo-
zart mûvek árnyalatszerû fájdalmát, tragiku-
sabb hangvételét.

A zenekart Csurgó Tamás irányította, szép
estét szerezve a nézõteret teljesen megtöltõ kö-
zönségnek, akik lelkes tapssal vették rá az egy-
gyüttest a ráadásra, a szimfónia IV. tételének
megismétlésére. Csurgó Tamás személyében új
vendégkarmestert üdvözölhettünk a zenekar
élén. A 4 éve városunkban élõ mûvész e koncer-
ten lépett elõször színpadra Gödöllõ közönsége
elõtt. Bemutatkozása pozitív visszhangot vál-
tott ki mind a közönség, mind pedig a zenekar
tagjai körében.

dr. Farkas Iván

A Gödöllői Szimfonikusok hangversenye

Tavaszi Fesztivál Mozarttal

Pályázati hirdetmény

A Gödöllői Piac Kft. (Gödöllő 
Szabadság út 3.) pályázatot hirdet a
városi piac csarnok épületének eme-
letén lévő üzlet bérleti jogának meg-
szerzésére 2005. május 1-jétől.
A pályázaton a városi piac (296 hrsz.) csar-
noképület galériájány lévõ 210. sz. 4.08 m2
alapterületû üzlet (butik) 2005. december
31-ig szóló bérleti joga szerezhetõ meg,
mely évente meghosszabbítható. Az üzletben
iparcikk, textil, üvegárus, lábbeli, bõrdísz-
mû, ajándék, papír-írószer, kozmetika-illat-
szer, kempingcikkek kiskereskedelmi, ingat-
lanközvetítési és egyéb szolgáltatói tevé-
kenység folytatható. Bérleti díj: 23704
Ft+áfa/hó/üzlet. Kaució: 2 havi bérleti
díj/üzlet. A bérlemények megtekinthetõk a
piac nyitvatartási ideje alatt (7-18-ig, szom-
baton 7-13-ig) Gödöllõ Szabadság út 3. sz.
alatt. Bõvebb felvilágosítással Vilhelm Fe-
renc a piac ügyvezetõje szolgál a helyszínen,
illetve a 06/30/503-07-77 vagy a 06/28/422-
019-es telefonszámokon. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2005. április 18.,
10 óráig. Eredményhirdetés, szerzõdés-
kötés: 2005. április 19., 9 órakor.

1/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése a
következõ szavazati arányok alapján

Gödöllõ Város Önkormányzata képviseleté-
ben:
dr. Gémesi György 2868 szavazat igen
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
képviseletében: 
dr. Király Gabriella 7131 szavazat igen
MaHill Mérnökiroda képviseletében: 
Magyar László 1 szavazat tartózkodik

a Kht. 2005. évi üzleti tervét elfogadja.

2/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése
egyhangúlag elfogadja a társasági szerzõdés
4 új tevékenységgel történõ kiegészítését és a
tulajdonosi összetétel változása miatti érte-
lemszerû korrigálást a társasági szerzõdés-
ben.

3/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése
egyhangúlag felkéri az ügyvezetést készítsen
egy javaslatot a következõ taggyûlésre – a fe-

lügyelõ bizottság kontrollálásával, adott eset-
ben koordinálásával, a tulajdonosok igény sze-
rinti bevonásával –, ami a taggyûlés elé kerül
megvitatásra mielõtt a pályázatkiírás meg-
történik. Határidõ folyamatos.

4/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése
egyhangúlag elfogadja a felügyelõ bizottság
tiszteletdíjának emelését visszamenõleg ja-
nuár 1-jétõl. A megemelt összeg FB tagok
bruttó 50.000 Ft/hó, FB elnök bruttó 60.000
Ft/hó.

5/2005. (03. 04.) sz. határozat

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. Taggyûlése
egyhangúlag úgy döntött az ügyvezetõ igaz-
gatói:
– 2004. évi jutalom összegérõl,
– béremelés generálta munkaszerzõdés mó-
dosításról,
– 2005. évi prémiumfeladatokról, írásos
szavazással határoz.

A társaság határozatok könyve elõzetes be-
jelentés alapján megtekinthetõ a gazdasági
osztály titkárságán. (06-28-422-074)

Felhívás 
gödöllői testvérvárosi 
kapcsolathoz anyagi

támogatást igénylők számára

Gödöllõ városa a 2005-ös évben, támogatási
koncepcióváltás keretében, új pályázati
rendszert hozott létre azon célból, hogy bár-
mely, a város testvérvárosaival összefüggõ
eseményhez lakosainknak, intézmények,
egyesületek, civil szervezetek és alapítvá-
nyok képviselõinek módja legyen anyagi tá-
mogatás igénylésére a rendelkezésre álló
keret erejéig.

A támogatás igénylése pályázati 
nyomtatványon történik, 
melynek elérhetõségei:

– a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgá-
lati Irodáján

– a Városi Könyvtár és Információs Központ
információs irodáján

– a város internetes honlapján (www.godol-
lo.hu) találhatóak.

dr. Gémesi György

A Forrás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat szakmai feladatának
tekinti a lakosság körében történő
egészségügyi és mentálhigiéniás kul-
túra fejlesztését, népszerűsítését a
jobb testi-lelki egészségi állapot meg-
őrzése érdekében. A megelőzés szere-
pel elsődleges szempontként, melyet
az egészséges életmód következetes
gyakorlásával lehet legjobban elősegí-
teni.

Ennek gyakorlati megvalósításaként az Élet-
mód Klubot 2001. november 6-án indítottuk be
a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat nagytermében. Foglalkozásainkat minden
hónap elsõ hétfõjén 15 órai kezdettel tartjuk, az
idõpont választással a csoporttagok igényeihez
alkalmazkodva.

Klubtagjaink szívesen részt vesznek az elõ-
adásokon és az azt követõ kötetlen beszélgeté-
seken.

A csoport tagjai fõleg nyugdíjasok, egyedül-
állók, egészségükben károsodottak – akiknek
nagy szükségük van a megváltozott élethely-
zetben egészségügyi, mentálhigiénés informá-
ciókra, életvezetési tanácsokra.

Minden foglalkozáshoz reform ételkóstolót
is kínálunk – az évszaknak megfelelõen figyel-
met fordít az egészséges táplálkozásra népsze-
rûsítésére. Hogyan lehet könnyen, olcsón egész-
séges ételeket készíteni. Az ismeretterjesztés
mellett közösségteremtõ szerepe is van.

Az egyedül, magányosan élõk számára a
klub kikapcsolódást nyújt, jó hangulatú beszél-
getésekre teremt lehetõséget.

Elõzõ klubfoglalkozásainkat Árpásné Csiki
Éva alternatív masszázs és mozgásterapeuta
vezette.

A következõ foglalkozás ideje: 
2005. április 4., hétfõ, 15 óra
Témája: Szív és érrendszeri betegségek
Elõadó: dr. Szabadfalvi András

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Életmód klub Gödöllőn

A Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2005. március 4-én
megtartott taggyűlésének határozatai

Legyen Ön is 

DR. GÉMESI GYÖRGY

országgyűlési képviselő 

vendége a Parlamentben!

Ingyenes látogatásra jelentkezni 
a tervezett látogatás elõtt egy hónappal
Pelyhe József parlamenti titkárnál

(20/823-1408) lehet!

BEUTAZÁS EGYÉNILEG!

Parlamenti látogatás
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ÁLLÁS
* Multinacionális pénzintézet gödöllői irodájába min. érettsé-
givel rendelkező munkatársat keres. Kitartó munkával átlag
feletti jövedelem. Tel.: 06/20-472-3919.
* Neoform Fitness Stúdió sportmúlttal rendelkező, érettsé-
gizett munkatársakat keres recepciós és edző munkakörbe.
Az önéletrajzokat "Neoform" jeligére a szerkesztoségbe
(Kossuth L. u. 1.) kérjük leadni 2005. április 10-ig.
* Gödöllőn üzemelő étterembe fiatal szakács és konyhai
kisegítő nő jelentkezését várjuk. Tel.: (30) 9509-396.
* Szépségszalonba kozmetikust felveszünk alkalmazottnak.
Tel.: 28/514-276, 70/944-9917.
* Napi 2 óra munka, havi 50-100 ezer nettó.
Válaszborítékért ingyenesen tájékoztatom. Fowjan Mónika,
2100 Gödöllő, Városmajor u. 30.
* Gödöllői telephelyre férfi kollégát keresünk jogosítvánnyal,
változatos munkakörbe. Tel.: 20/9417-627.
* Ruházati, műszaki üzletbe munkatársat keresünk.
Jogosítvány, vezetői gyakorlat szükséges. Tel.: 20/9316-
087.
* Ruházati szaküzletbe szorgalmas, ambíciózus munkatársat
keresünk. Szakirányú végzettség előny, de nem feltétel. Tel.:
20/9316-087.
* Üveges műhelybe dolgozót keresünk, lakatos- és asztalos
szakmunkás előnyben. Jelentkezés telefonon: 06-30-251-
9968 vagy 06-30-940-0084. Koós Üvegstúdió, Gödöllő,
Százszorszép u. 49.
* Fiatal festő szakmunkást Gödöllőről vagy környékéről,
állandó munkára felveszek. Tel.: 30/9783-867.
* Belvárosi étterem szakácsot keres. Érd.: 20/3550-008,
30/528-8845.
* Kertészeti cégnél kisegítő munka diákoknak. Fürge Diák,
tel.: 70/313-8477, 28/516-520.
* A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház takarítónőt keres.
Érdeklődni a 28/510-740, ill. 28/510-742-es telefonszámon
lehet Nagyné Pádár Éva gazdasági vezetőnél.
* Gödöllői iroda fiatal, agilis, dolgozni szerető hirdetéssz-
ervezőt és INDESIGN programot kezelni tudó tördelő-
szerkesztő-adminisztrátort keres főállásba. Tel.: 20/439-
5949.
* Gödöllőre és Szentendrére fiatal, agilis, dolgozni szerető
hirdetésszervezőtet keresünk főállásba. Érd.: 20/439-5949.
* Gödöllői irodába keresünk Windows + Windows CE 2003,
Palm OS, PHP - HTML programozókat azonnali kezdéssel.
Távmunkában nem megoldható. Érdeklődni lehet bármikot a
30/470-0365-ös telefonszámon.
* Gödöllő-Máriabesnyői élelmiszerüzletbe felveszünk
pénztárosokat és csemegepultosokat. 400 Ft/ó. Érd.:
70/3364-387.
* Rendezvényekre exkluzív táncműsor rendelhető. Tel.:
30/9074-621.

* Állást keresek májusi kezdéssel, A, B, C, E jogosítvánnyal,
vállalkozói engedéllyel, kereskedelmi gyakorlattal, 3t gépjár-
művel, internet kapcsolattal. Érdekelne:anyagbeszerző, stb. Tel.:
30/9528-228. Podlaviczky Pál.
* Alkalmi segítőt keresek ház körüli és kerti munkára. Tel.:
30/971-7337.

INGATLAN
* Gödöllőn, 2 lakásos, 2 külön bejáratú 2 utcára nyíló
családi ház: 75 nm, 2 szoba összkomfort és 150 nm, 3
szoba+ nappali, duplakomforttal 120 nöl-es rendezett
parkosított telken eladó. Külön közművel,
összeköltözésre, üzletnek, irodának és társasházasításra
alkalmas. Iár: 26,5 M Ft Érd: 30/392-3635.
* Gödöllőn, Körösfői utcában eladó háromszobás,
összkomfortos (kábel TV, telefon) ház. Irányár: 23,5 M
Ft. Tel.: (30) 9-525-385 
* 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,
irodának is használható különbejáratú lakrésszel, garáz-
zsal, gondozott kis kerttel eladó.  Irányár: 29,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* KISTARCSAI lakóparkban új építésű 40-60 nm-es laká-
sok jól megközelíthető helyen, 237 eFt/nm áron eladók.
Díjtalan hitelügyintézés. Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333 
* GÖDÖLLŐN a Lázár V. utcában panorámás építési
telkek eladók. Irányár: 11,0 eFt/nm Magyartölgy
Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333 
* A Máriabesnyő Lakóparkban erdei környezetben, új
építésű, 173 nm-es (2 szint, padlástér, 2 férőhelyes
garázs, tároló) eladó vagy értékeggyeztetéssel kisebb
gödöllői lakásra cserélhető. . Irányár:29 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, A Boncsoki dűlőn 860 nm-es déli fekvésű
üdülő telek, 20 nm-es téglaépülettel eladó. Irányár: 4,4
mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-
4333 
* GÖDÖLLŐN, az Ibolya utcában 720 nm-es bekerített,
közművesített, foghíjtelek, eladó.  Irányár: 14,5 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* SZADÁN, a Tavasz utcában 940 nm-es telken, 130 nm
lakóterületű, igényes új építésű öt szobás családi ház
garázzsal eladó. Irányár: 32,5 mFt Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* ISASZEGEN, a központhoz közel 150 nm-es
lakóterületű (kétlakásos), felújított családi ház 1400 nm-
es közművesített telken (két férőhelyes garázs, pince,
műhely, fúrt kút) eladó vagy környékbeli halastóra
cserélhető. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a máriabesnyői vasutállomás közelében
950 nm-es közművesített, gondozott telken lévő
téglaépítésű családi házban egy 80 nm-es két szobás
(garázs, pince) és  egy 90 nm-es 3 szobás ( garázs , pince
, műhely, ipari áram)  különbejáratú lakrész  eladó, vagy
környékbeli halastóra cserélhető.   Irányárak: 12  mFt és
17,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002,
20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a központban 56 nm-es két helyiségből
álló, igényes , emeleti üzlet jó parkolási  lehetőséggel
eladó. Irányár: 14,5 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda
28/421-002, 20/531-4333

* GÖDÖLLŐN, a Malomtó utcában, gyönyörű természeti
környezetben hosszútávra bérbeadó egy hatszobás 200 nm-es
igényes családi ház, 5000 nm parkosított kertben, egy 100 nm-es
lakóház 800 nm-es kertben, és egy 70 nm-es lakóház 700 nm-es
telken. Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐ belvárosában új építésű házban öt szoba + nappalis
klimatizált lakás hosszútávra bérbeadó. Magyartölgy Mérnöki
Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN a Blahán, 1991-ben épült 165 nm lakóterületű
családi ház két garázzsal, melléképülettel, pincével, 530 nm-es
parkosított, panorámás telken eladó. Irányár: 33,0 mFt
Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-002, 20/531-4333
* GÖDÖLLŐN, a Szent János utcában, harmadik emeleti három-

szobás, egyedi fűtésű lakás loggiával, garázzsal, vagy a nélkül
eladó. Irányár: 17,3 mFt Magyartölgy Mérnöki Iroda 28/421-
002, 20/531-4333
* Budapesten a West-End és nyugati pályaudvar közelében 43
nm-es, 1,5 szobás magasföldszinti lakás 10,4 MFt-ért ELADÓ,
CSERÉLHETO gödölloi 2 szobás lakásra! 06 (30) 619-9043 
* Kertvárosban *DUPLAKOMFORTOS* kétbejáratú osztott
telkes 3 szoba étkezos kétgenerációs 110 nm-es családi ház
garázzsal ELADÓ 17,5 MFt-ért. 06 (20) 513-5191 
* Kazinczi körúton IV. emeleti 52 nm-es üresen álló lakás ELADÓ
alkumentesen: 10,5 MFt! FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-
9043 
* Paál-László közben magasföldszinti 53 nm-es *üresen álló* 2
szobás felújítandó lakás 9,6 MFt fix áron ELADÓ! FeMa-KoNT
Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30) 619-9043 
* *Kampis téren* ELADÓ 21,8 MFT-os áron: 73 nm-es földszin-
ti 2 szoba amerikai konyhás; és I.emeleti 40,24 nm-es 2 szobás
lakás 14,9 MFt. FeMa-KoNT Ingatlaniroda 06 (30) 619-9043 
* 160 nm-es 4,5 szoba nappalis, tetotérbeépítéses *CSANAKI*
családi ház ELADÓ 31,8 MFt. FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-
324; 06 (20) 513-5191 
* Palotakerten 61 nm-es igényes magasföldszinti, parkranézo
2,5 szobás lakás SÜRGOSEN ELADÓ 12,2 MFt-ért. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda 06 (20) 513-5191 
* 3 szoba nappalis - családi ház VALKÓN 380 nöles telekkel 10,3
MFt-os áron ELADÓ! FeMa-KoNT Ingatlaniroda (28) 410-324; 06
(30) 619-9043 
* KIRÁLYTELEPI felújított *KÉTGENERÁCIÓS* DUPLAKOMFOR-
TOS külön bejáratú családi ház ELADÓ 29,5 MFt-ért. FeMa-KoNT
Ingatlaniroda (28) 410-324; 06 (30) 619-9043 
* ELADÓ öröklakásokat, házakat keresünk ügyfeleinknek akár
közvetítoi díj nélkül, ügyvédi-, földhivatali-, hitelügyintézéssel,
teljesköru lebonyolítással. FeMa-KoNT Ingatlaniroda: 06 (28)
410-324; 06 (30) 619-9043; 06 (20) 513-5191
* PALOTAKERTEN SÜRGŐSEN ELADÓ 2. emeleti, 63 nm-es, 2
szobás, erkélyes, kábeltévés, vízórás, jó állapotú lakás. Azonnal
beköltözhető. Ugyanitt eladó a Valkói út bal oldalán 1041 nm-es
telek. Érd.: 06/30-528-4862.
* Eladó JÁSZFÉNYSZARU központjában egy 84 nm-es, 3 szobás
összkomfortos, 180 négyszögöl telekkel családi ház. Nagy mel-
léképület, gáz- és vegyes tüzelésű kazánfűtés,
összközművesített. Megközelíthető M3-as autópályán, valamint
autóbusszal és vonattal is. Irányár: 8,2 Millió Ft. Érdeklődés: 06-
30-495-7116 telefonszámon.
* TÁBORNOK UTCÁBAN, csendes környéken sürgősen eladó egy
38 nm-es, felújításra szoruló kertesház pincével, padlással.
Másfél szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, sufni. Víz, villany bent,
csatorna és gáz az utcában. Ár: 7,9 mFt. Érdeklődni lehet 17-20
óra között a 430-038-as telefonszámon.
* Parkranéző erkélyes, 61 nm-es, 2. emeleti, 2 szobás összkom-
fortos öröklakás 11,7 mFt-ért beköltözhetően eladó. Tel.:
30/9548-270.
* Gödöllőn négylakásos társasházban 110 nm-es, 2 szoba nap-
palis + 1 szobás lakás, előkerttel 30 nm-es terasz, dryvit
szigetelés, felújítva eladó. I.ár: 20.600.000 Ft. Érd.: 70/592-
7601.
* Gödöllőn, az Ambrus Zoltán közben eladó egy felújított, 2
szobás, 55 nm-es, külön vízórás lakás. Irányár: 13,5 mFt. Tel.:
06/20-966-8157.
* Gödöllőn Palotakerti, két szobás, 9. emeleti, lakás eladó 10,9
mFt-ért. Napos, nagy erkélyes, vízórás, saját tárolóval. Tel.:
30/480-7290; 417-537; 30/950-4901.
* Sürgősen eladó anyagi okok miatt Öreghegyen, panorámás
helyen 120 nm-es családi ház 360 nm-es telekkel (4 szoba, nap-
pali, 2 fürdő, garázs stb.). Iá.: 21 mFt. Tel.: 30/6062-821.
* Gödöllőn a központhoz közel, HÉV-hez közeli 2,5 szobás lakás
az Erzsébet parknál eladó. Téglaépítésű, gázkonvektoros, parket-
tás, felújított, pince + tároló is tartozik hozzá. Ár: megegyezés
szerint. Tel.: 30/397-0844.

* Az új Fenyvesi részen új építésű, igényes tégla ikerház egyben
vagy külön-külön is eladó.150 nm-es, 4 hálószóba, nappali,
amerikai konyha, kamra, 2 fürdőszoba, gardrób, garázs. Iá.: 31
mFt. Szocpol. és hitel felvehető. Tel.: 20/999-5104.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108
nm-es + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2
fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló
kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29
900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* 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 fürdős-
zobás, konyha-étkezős. Melléképületek: pince, garázs +
szerelőakna. Ipari áram. Kisebb családi házat beszámítok. Tel.:
20/473-9388.
* 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.
* BELVÁROSI részen Gödöllőn, felújított, 2,5 szobás, 100 nm-es
családi ház (150 nöl, gondozott kert, garázs, fúrt kút, mel-
léképületek) engedélyezett bővítési tervvel 21,7 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 28/417-719 vagy 70/504-1042.
* Eladó Gödöllőn a kastély mögött 4 lakásos társasházban 108
nm-es + 65 nm fűtött szuterén - garázsos (szaunás), 4 szobás, 2
fürdőszobás, 3 teraszos, szintes igényesen kialakított ház önálló
kertrésszel (+ 1 tetőtéri szoba kialakítása lehetséges). I.ár: 29
900 000 Ft. Érd.: 30/919-4847.
* Gödöllőn a Harasztban 100 nm-es családi ház eladó, 500 nm-
es telekkel. Tel.: 20/330-6648.
* 2 db 200 nöl-es közművesített telek eladó a Lomb utcában
örök panorámával. Iá: 13,5 mFt. 2 utcára nyílik. Tel: (30) 977-
2718.
* Plus-hoz közel eladó 130 nöl telken 85 nm alapú
összközműves, tetőteres családi ház. 2 + 2 szoba, 2 fürdőszoba,
nagy konyha. Kazán + gázcirkó, melléképület + ipari áram. Ára:
28 mFt. Érd.: 20/957-0789.
* Gödöllő kertvárosában vagy Máriabesnyőn azonnali készpénz-
fizetéssel vásárolnék önálló telken lévő, jó állapotú, kisméretű
családi házat 15 millió Ft-ig. Tel.: 30/9511-755.
* Gödöllőn, az Egyetemtől 3 percre (Fácán sor 5.) nyugodt,
kertvárosi területen 600 nm-es telek házzal eladó. Érdeklődni
lehet a 06-30-2214-712-es telefonszámon este 5 és 8 óra
között.
* Gödöllőn, Palotakerti lakótelepen földszinti, 58 nm-es két-
szobás, parkettás, felújított, parkra néző öröklakás eladó. I.ár:
12,5 mFt. Tel.: 30/578-9410.
* Gödöllő központjában 1. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás,
kábeltévés, lambériás, felújított lakás tárolóval eladó. Kastélyhoz,
tömegközlekedéshez közel. I.ár: 10,9 mFt. Tel.: 20/3456-029.
* Gödöllőn a János utcában, magasföldszinten nagy konyhás, 59
nm-es, 2 szobás lakás eladó. I.ár: 12 mFt. Tel.: 30/6252-179.
* Gödöllő központjában 2 éve épült társasházban, 74 nm-es + 6
nm-es tárolóval 2 szobás+nappalis, földszinti, egyedi fűtésű
lakás eladó. Ár: 21 mFt. Tel.: 20/801-2217.
* Veresegyházon új parcellázású, összközműves építési telkek
csendes, nyugodt környezetben eladók. Méretek: 900-1400 nm.
Irányárak: 6750 Ft/nm + áfa. Tel.: 20/9449-524. www.telek-
pressz.hu/veresegyhaz.html

Köszönjük,
hogy a LIPCSEYIngatlanirodát választotta!

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

GÖDÖLLÕ, REMSEYGÖDÖLLÕ, REMSEY KRKRTT 6.6.
Tel: 28-514-990

-Hunyadi u-ban 200 nöl telken 120 m2 családi
ház garázzsal, klíma, riasztó, elektromos kapu,
kaputelefon 39,5 MFt. 
-Belvárosban 125 m2-es, 2002-ben épült tár-
sasházi lakás, parkolóval 36 MFt.
-Remsey krt-on 100 m2-es társasházi lakás,
tetõtér beépítéses, nagy terasszal 29 MFt.
-Kápolna közben 148 m2-es új építésû lakóház
garázzsal, 426 m2 telekkel 28,5 MFt.
-Címer u-ban új építésû 150 m2-es lakóház 567
m2 telekkel, garázzsal 26,5 MFt.
-Kertvárosban 694 m2 telken 127 m2-es, 3
szobás családi ház, garázzsal 24,3 MFt. 
-Szadán 829 m2 telken 2002-ben épült 150 m2-
es családi ház 120 m2-es terasszal 37 MFt.
-Szadán 1896 m2 telken nappali + 6 szobás
családi ház dupla garázzsal 36 MFt. 
-Domonyvölgyben erdõ melletti, tó közeli 209
nöl telek 2,1 MFt.
-Tóalmáson 90-ben épült, 110 m2-es, 3 szobás
családi ház, garázzsal 12,5 MFt.  
-Vácszentlászlón 1037 m2 telken nappali + 3
szoba + étkezõs családi ház garázzsal 11,5 MFt.

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az apróhirdetés ára 20 szóig bruttó 800 Ft

Hétfõ: 8.30-12 óráig

K E D D EN N I N C S
Ü G Y F É L F O G A D Á S

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.
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* Gödöllőn - Blahán, dombon lévő 2 és félszintes, 190 nöl-es
telekkel családi ház eladó. I.ár: 25 mFt. Tel.: 20/9214-301.
* Bagon eladó, beköltözhető 80 nm-es, összkomfortos,
téglaépítésű családi ház 520 nm telken, csendes utcában. Jó
közlekedési lehetőségek, szilárd burkolatú utak. I.ár: 11,2
mFt. Érd.: 70/535-4165 vagy 19 óra után a 28/469-525
telefonszámokon.
* Szadán a Fenyvesligetben 1547 nm-es, összközműves telken
épült 2x106 nm hasznos alapterületű, 60%-os készültségi fokú
iker családi ház garázzsal eladó, egyben vagy külön-külön.
Lakást beszámítok. Szoc.pol. kedvezmény, illetékmentesség
igénybevehető. I.ár: 15 mFt/lakás. Tel.: 30/9455-509.
* Isaszeg központjában, Tompa Mihály utca 11 szám alatt 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.: 30/6653-541.
* Gödöllőn, az incsői lakóparkban 64 nm-es lakás, erkélyes, 16
nm tárolóhelyiséggel és garázsbeállóval eladó. 12 mFt + OTP
átvállalás. Érd.: 20/9250-029, 28/526-550.
* Áron alul eladó Gödöllőn, a Kossuth utcában 4. emeleti, 2
szobás, erkélyes, 64 nm-es, igényesen felújított lakás. (Új vil-
lamos hálózat, műanyag nyílászárók, redőnyök, klíma,
kábeltévé, külön mérőórák) I.ár: 12.700.000 Ft. Tel.: 20/987-
2578.
* Gödöllő Haraszti részen, 960 nm-es telken 100 nm-es, 2 és
félszobás családi ház műhely-garázzsal eladó. Érd.: 30/675-
9115.
* Királytelepi családi házra cserélném Operához közeli kettő 1
szobás lakásom, megegyezés szerint. Érd.: 06-1-352-1885.
* Palotakerti 2 szobás, 57 nm-es, erkélyes lakás eladó. Tel.:
20/9559-088.
* 64 nm-es lakás eladó a Palotakerten, erkélyes, 2 szobás, 8.
emeleti, folyosóvégi tárolós. I.ár: 11,2 mFt. Tel.: 30/560-
0003, 30/456-0470.
* Gödöllő kertvárosban, a központhoz közel 3 szobás családi
ház eladó. I.ár: 35 mFt. Tel.: 70/333-4671.
* Gödöllőn János utcai, salakbeton építésű 1. emeleti, gázkon-
vektoros, parkettás, 56 nm-es lakás eladó. Tel.: 20/347-
5788.
* Gödöllő Rózsadombján panorámás, összközműves, 720 nm-
es telek eladó 36 nm-es, komfortos, lakható faházzal,
beépítési lehetőség 15 %. I.ár: 12,4 mFt. Tel.: 70/372-2327.

* Elcserélném vagy eladnám Bp. XVII. ker. rákoscsabai, 1976-
ban épült 75 nm-es, 2 szoba + előszoba + nagy konyha +
fürdőszoba + 1 szoba melléképülettel, összközműves, cserép-
kályhás kertesházamat gödöllői lakásra. Erzsébet K. krt. előny-
ben. I.ár: 16,8 mFt. Tel.: 20/935-1904, 70/314-9534.
* 1170 nm házas építési telek eladó, 20 m széles, összközműves.
I.ár: 13,5 mFt. Tel.: 20/9463-112.
* Gödöllő, Kossuth L. u. 18 szám alatt eladó társasházi lakás, új,
bruttó 60 nm, nettó 53 nm földszint + tetőtér, 2 szoba, konyha,
spejz, 2 fürdőszoba. I.ár: 17,9 mFt. Érd.: 20/485-4394.
* Gödöllőn, a Szent István közben 2 szobás, erkélyes, földszinti
lakás eladó. I.ár: 13 mFt. Tel.: 28/412-916 - este.
* Gödöllőn, Szent János utcában jó állapotú, 1. emeleti, 47 nm,
1+1 félszobás társasházi lakás sürgősen eladó. Téglaépület, kon-
vektoros, loggiával (erkéllyel), 4 nm zárható pincerésszel. I.ár:
11,6 mFt. Tel.: 30/655-7511.
* Gödöllő központjában tehermentes, 3. emeleti másfél szobás
lakás eladó. I.ár: 11 mFt. Tel.: 30/4366-179.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal,
tároló helyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó.
Érd.: 20/9459-939. 
* 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
657 nm telekkel, i.ár: 29,8 mFt. 2,5 szobás 2610 nm telekkel,
i.ár: 34,9 mFt. 3 szoba + nappalis új ikerházrész 567 nm
telekkel, i.ár: 27 mFt. TELKEK: Kétlakásos ház építésére alka-
lmas telkek: 833 nm saroktelken, i.ár: 13,7 mFt. 1703 nm
panorámás telek, i.ár: 20,9 mFt. 3174 nm-es telek faházzal, i.ár:
27 mFt. 1496 nm-es panorámás telek, i.ár: 13,5 mFt. 681 nm
építési telek, i.ár: 9,5 mFt. 562 nm építési telek, i.ár: 7,5 mFt.
Tel.: 30/224-1627.
* Gödöllőn, Boncsoki dülőben 1539 nm nagyságú panorámás
hobbi telek eladó. Ár: 2.200.000 Ft. Tel.: 20/552-1700.
* Gödöllőn csendes, frekventált helyen, kastély mögött kétsz-
intes családi ház eladó. I.ár: 35,9 mFt. Tel.: 20/9443-356.
* Ár alatt eladó Gödöllő-Palotakert sétányon 61 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, parkra néző, jó elosztású öröklakás négy emeletes
házban. Óvoda, iskola, egyetem a közelben, közlekedési
lehetőség (MÁV, HÉV, Volánbusz) kiváló. Tel.: 20/542-9288.
* Eladó 60 nm-es, gázkonvektoros, erkélyes, 3. emeleti lakás a
Kazinczy krt-on. Ugyanitt egy világos szekrénysor is. Érd.:
70/537-9575.

* Eladó 50 nm-es, egyedi fűtéses, tetőteres lakás a Petőfi
téren. Érd.: 20/987-8892.
* Gödöllőn családi okok miatt sürgősen eladó a Kecskés-
dűlőben 1151 nm alapterületű, ápolt telek az erdő mellett.
Közművek az utcában vannak. I.ár: 2.600.000 Ft. Érdek-
lődni lehet: 20/3168-168.
* Gödöllőn 63 nm-es 2 szobás, erkélyes, teljesen felújí-
tott, gázkonvektoros téglalakás saját pincetárolóval,
bútorozottan 11,9 mFt. Tel.: 20/913-2968, este: 28/432-
247.
* Gödöllő Palotakerten, 4 emeletes ház 2. emeletén 58
nm-es, 2 szobás, felújított, kítűnő állapotú, parkra néző
lakás 12,8 mFt-os irányáron eladó! Tel.: 30/557-8120.
* Gödöllő, Szent István téren, 2. emeleten 54 nm-es lakás
eladó! I.ár: 12,5 mFt. Tel.: 28/420-285, 70/242-5075.
* Gödöllő központjában 96 nm földszinti, 3 szoba, hallos,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, pince és kertrésszel
eladó vagy hosszú távra bérbeadó! Irodának, üzletnek is
alkalmas. Érdeklődni: 28/420-285, 20/939-0841.
* Gödöllőn (központ) a Kör utcában magasföldszinti, 69
nm-es 3 szobás, parkettás, felújított lakás eladó.
Konvektoros fűtés, 7 nm terasz, pincerész. Ár: 15 mFt.
Tel.: 20/2240-969.
* Nagykőrösön eladó 3 szobás, 100 nm-es családi ház
melléképülettel. I.ár: 16,5 mFt. Érd.: 20/361-3820.
* Eladó Gödöllőn 54 nm-es, 2 szobás, téglaépítésű,
gázfűtéses, erkélyes, kábeltévés, redőnyös, parkettás,
telefonos lakás új nyílászárókkal + 10 nm-es pincével. Ára:
12.700.000 Ft. Tel.: 20/5650-698.
* Szent István téren 4.emeleti, 58 nm-es, 2 szobás
igényes lakás beépített bútorokkal eladó. 14 mFt. Tel.:
06/20-214-0713.
* Gödöllő központjában, téglaépítésű házban 50 nm-es,
magasföldszinti, felújított lakás eladó. I.ár: 285.000
Ft/nm. Érdeklődni lehet: 20/511-3974.
* Kertvárosban (Rákóczi F. u.) 3 szobás, 127 nm-es csalá-
di ház pincével, garázzsal 694 nm-es telken eladó. I.ár:
24,3 mFt. Érd.: 8-19 óráig: 70/580-9308, 70/593-0427.
* Lovastanya eladó Szadán, 720 nöl-es, erdő melletti
telken 110 nm-es összkomfortos családi ház eladó. I.ár:
33 mFt. Tel.: 30/201-7110.
* Gödöllőn, a Zrínyi utcában építési telek eladó. 205 nöl.
Érdeklődni: 30/354-3156, 20/376-0107.



12 Gödöllői Szolgálat 2005. március 31.

* Eladó Kartalon, Budapesttől 42 km-re kétlakásos családi ház.
Nagyobbik 4 szobás, 110 nm-es, kisebbik 1 szobás, 72 nm-es.
Mindkettő parkettás, központi fűtéses, külön bejáratú, garázsos.
Rendezett udvar, kert gyümölcsfákkal. I.ár: 22 mFt. Érték-
egyeztetéssel gödöllői csere is érdekel. Tel.: 28/439-078,
30/369-2615.
* Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában eladó 2 szobás, magasföldsz-
inti, felújított lakás. I.ár: 13,2 mFt. Tel.: 30/377-6364, du.
* Eladó a Csanakban - Gödöllő panorámás, csendes részén
építkezés alatt lévő 125 nm pinceszint + földszint + tetőtér beépí-
thetőséggel, érvényes építési engedéllyel rendelkező 500 nm
telek. I.ár: 16.500.000 Ft. Érd.: 70/3823-112.
* Eladó lakás! Szőlő utca, 69 nm, első emelet, teljesen felújítva.
I.ár: 15,5 mFt. Tel.: 20/330-3104, 20/313-5573.
* Gödöllő Ibolya út 51 szám alatti 840 nm telken 100 nm
alapterületű szerkezetkész ház eladó. Ár: 24 mFt. Tel.: 20/4964-
695, 20/3664-883.
* Gödöllőn a Királytelepi részen 70 nm alapterületű, 2 szoba
összkomfortos családi ház, 40 nm-es melléképülettel, 1083 nm-
es gondozott telekkel. Iá: 17,3 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 100 nm lakóterű, nappali + 2 szobás, teljesen felújított
családi ház, különálló garázzsal,  340 nöl-es telekkel. Iá: 22 mFt.
Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Harasztban 1000 nm-es összközműves telken 110
nm alapterületű, 3 szoba össkomfortos családi ház, 50 nm-es
műhellyel (működési engedéllyel), bevezetett ipari árammal. Iá:
26,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kastély mögötti részen kétszintes, nappali + 3
szobás, 2 fürdőszobás családi ház, aknás garázzsal, 550 nm-es
telekkel. Iá: 28 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Egyetem mögötti részen a Nagyfenyvesben 2 laká-
sos ikerházban, 145 nm hasznos lakóterű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás tetőteres lakások két beállásos garázzsal, 550 nm-
es déli fekvésű, panorámás telekrésszel leköthetők év végi
beköltözéssel. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban
29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllőn a Szabadság téren I. emeleti 44 nm-es, 1 + 1 szobás
felújított öröklakás. Iá: 10,9 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2004-ben épült, igényes
kialakítású 53 nm hasznos területű tetőteres öröklakás,
beépített bútorokkal, saját telekrésszel. Iá: 17,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllő központjában 4 lakásos társasházban, magasföldszinti,
100 nm területű (ebből 40 nm-en jelenleg eü. szolg. tevékenység
működik) téglaépítésű öröklakás garázzsal, pincével, saját
parkosított telekrésszel. Iá: 29 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 
* Gödöllői dombságban 231 nöl-es üdülő övezeti panorámás
telek, rajta egy 32 nm-es, 1és fél szobás, nagy teraszos (alatta
garázs) lakható ERDÉRT faházzal. Iá: 6,5 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn a Blahai részen egy 702 ill. 791 nm-es összközműves,
csúcspanorámás, építési telek. Iá: 11,5 ill. 12 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Szadán új építésű, 98 nm hasznos lakóterű, nappali + 3 szobás,
tetőteres ikerház fele pincegarázzsal, terasszal,  853 nm-es
telekrésszel eladó. Iá: 21,5 mFt. Főnix Ingatlaniroda, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Jászapátiban a fürdő közelében, csendes, nyugodt
környezetben, 500 nm-es gondozott, parkosított telken egy 2 +
fél szoba és egy 2 szoba összkomfortos külön bejáratú lakóház,
fedett terasszal, különálló garázzsal. Iá: 6,9 mFt. Főnix
Ingatlaniroda, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870 
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2000-ben teljesen felújított
65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes, II. emeleti, távfűtéses (egyedi
hőmennyiségmérővel) panellakás eladó.Irányár: 13,9 M
FtReg.szám: 5683Tel.:06-70-454-0353; 06-28-414-870Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa Gy. út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Szadán 1993-ban épült 106 nm-es, 2 nappali + 3 hálószobás,
tetőtér beépítéses családi ház 1354 nm-es parkosított telekkel
eladó. Irányár: 21 M FtReg.szám: 5682 Tel.: 06-70-454-0353;
06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben)

* Bagon az autópálya felhajtótól 500 m-re vállalkozásra kiválóan
alkalmas 440 nm-es, 2 szintes, családi ház 3 férőhelyes garáz-
zsal, saroktelekkel eladó. Tel.: 06-70-454-0353; 06-28-414-
870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral
szemben)
* Veresegyház Reveteki városrészében 2002-ben igényesen
kivitelezett 96 nm-es, 1 nappali + 3 hálószobás amerikai típusú
családi ház, fedett úszómedencével, riasztóval, 1008 nm-es
parkosított telekkel eladó. Irányár: 35.000.000 Ft
Reg.szám:5666 Tel.: 06-70-454-0354; 06-28-414-870Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Veresegyházon, Csomádon 758 nm-es telken, 2004-ben épült
147 nm-es, 1 nappali + 3 hálószobás, dupla fürdőszobás, tetőtér
beépítéses családi házak tűz jelzővel, riasztóval 90-os készült-
ségben eladók. Irányár: 22,7 M Ft

Reg.szám:5679 Tel.:06-70-454-0354; 06-28-414-870 Otthon
Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral szemben)
* Aszódon 2004-ben felújított 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
gázkonvektoros, IV. emeleti tégla építésű társasházi lakás eladó.
Irányár: 8,7 M Ft Reg.szám:5640Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-
414-870Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben)
* Gödöllőn a Szent János utcában II. emeleti, 43 nm-es, 1,5
szobás, loggiás, konvektoros, felújítandó öröklakás eladó.Irányár:
10,5 M FtReg.szám: 5657 Tel.:06-70-454-0352; 06-28-414-
870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral
szemben)
* Gödöllő, Kazinczy krt-on 56 nm-es, 2 szobás, erkélyes, tárolós,
konvektoros, III. emeleti, tégla építésű, felújítandó lakás
eladó.Irányár: 10,5 M FtReg.szám: 5658 Tel.:06-70-454-0352;
06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben)
* Gödöllőn a Remsey krt-on I. emeleti, 75 nm-es, 2,5 szobás,
zárt teraszos, nagyon jó állapotú, gázcirkós öröklakás
eladó.Irányár: 23,4 M Ft Reg.szám: 5661Tel.: 06-70-454-0352;
06-28-414-870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7.
(könyvtárral szemben)
* Gödöllő, Dózsa György úton III. emeleti, 44 nm-es, 1,5 szobás,
tárolós, folyamatosan karbantartott panellakás eladó.Irányár:
11,5 M Ft Reg.szám: 5662Tel.: 06-70-454-0352; 06-28-414-
870 Otthon Centrum, Gödöllő, Dózsa György út 5-7. (könyvtárral
szemben)
* LAKÁS 12,5 MFt-ért eladó Gödöllő- Pál László közben,
téglaépítésű, III. emeleti, 51nm-es, 1+2fél szobás, parkettás,
konvektoros, francia erkélyes lakás + tároló. INGATLANBANK
Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -központ, Remsey krt-on 4 lakásos tár-
sasházban, újszerű, igényes, I. emeleti, 2+1félszobás, parkettás,
egyedi-gáz fűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Ár: 16,5MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Kossuth Lajos utcában, új építésű, 1nap-
pali+2félszobás, sorházi lakások leköthetok. Kedvező hitelle-
hetőség, szoc-pol. INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingat-
lanbank. hu 
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjában a Szent Imre utcában, 40-
90m2 közötti új építésű, déli fekvésű lakások 10%-kal lekö-
thetők, kedvező hitellehetőséggel, szoc-pol. 60% elkelt! INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Kertváros, 125m2-es, 2002-ben teljesen
felújított, 1nappali+3szobás családi ház eladó. Parkosított,
971m2 telek, 20m2-es terasz, beálló 1 autó részére. Ár: 26MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Korösfői utcában, felújított, 130m2-es családi
ház. 1nappali+3szoba, nagy előszoba, gáz -cirkó fűtés, parkosí-
tott, 610m2-es kert. Irányár: 23,5MFt INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 70m2-es, 2 szobás, konvektoros
családi ház, 560m2-es telken eladó. Irányár: 12MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ GARÁZS Új építésű garázsok és teremgarázsok eladók,
leköthetők Gödöllőn a Remsey krt-on. Kedvező hitellehetőséggel!
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ ÜZLETEK Gödöllő központjában a Szent I. és a Kossuth L.
utca sarkán, közvetlenül a PLUS mellett, új építésű üzletek lekö-
thetők. Méret igények-lehetőség szerint! INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: 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: 15 MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
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* HÁZ Gödöllő -Antalhegy, 3 családnak alkalmas, 226m2-es csalá-
di ház. 2nappali+4szoba, 3 fürdőszoba, szintenként külön bejárat,
20m2 borospince, 52m2 garázs, fedett beálló 3 autó részére,
40m2 pince. 3.014m2-es panorámás telek. Ár: 34 MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Fácán soron, 115m2-es újszerű, igényes, par-
kettás, sorházi lakás eladó. 1nappali+3szoba, gardrób, 2 fürdőszo-
ba, 17m2 garázs, egyedi gáz cirkó fűtés, parkosított telek.  INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő -Remsey krt-on, új építésű, 65m2-es, 1 nap-
pali+2szobás és 90m2-es 1nappali+3szobás, nagy teraszos, dél-
nyugati fekvésű sorházi lakások, 10%-kal leköthetők. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ HÁZ Gödöllő -Csanak, 2001-es építésu, 220m2-es családi
ház eladó. 1nappali+3szoba, 3 fürdoszoba, 36m2 terasz, dupla-
garázs, háztartási helység, telek 1.600m2. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* BÉRLEMÉNY Új üzlet bérelhető a PLUS mellett, a Kossuth L. u.
és Szent Imre utca sarkán. Méret 50-150m2 -ig igény szerint,
egyeztetés alapján, megfelelő mennyiségű utcai parkolóval. INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* SORHÁZ Gödöllő -Valkói út környékén, 2004-ben felújított,
200m2-es, 1nappali+4szobás sorházi lakás eladó. 2 fürdőszoba,
terasz, duplagarázs, pince, tároló, 310m2 telek. Irányár: 28,5MFt
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Egyetem mögötti részen, 220m2-es kétszintes
családi ház eladó. 2nappali+3szoba, 70m2 garázs, 70m2 pince,
nagy terasz, 1.284m2-es parkosított telek medencével. Irányár:
39MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont
egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Sürgősen eladó! Gödöllő -Központ - Szent Imre utcában
gázfűtéses családi ház, 3szoba+konyha+fürdő, melléképületekkel,
450m2-es telken. Irányár: 20MFt INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Kertváros, 160m2-es, 3 szintes családi ház. 1nap-
pali+3szoba+tetőtér.+96m2 szuterén, 48m2 garázs, +különálló,
lakható melléképület, 1.080m2 telek. Irányár: 27,5MFt INGAT-
LANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő központjába új építésű, 42m2-es,
1szoba+konyha+étkezos, franciaerkélyes lakások, liftes házban,
kedvező hitellehetoséggel leköthetők. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
* ÚJ LAKÁS Gödöllő Kossuth L. utcában, új építésű, 62m2-es,
2szobás, egyedi futésű, erkélyes lakások kedvező hitellehetőséggel
leköthetők, augusztusi átadással. INGATLANBANK Major Zoltán
70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ:
www.ingatlanbank. hu
* HÁZ Gödöllő -Blaha, panorámás, igényes kivitelű családi ház.
1nappali+3szoba, 2 fürdőszoba, 30m2 terasz, úszómedence,
duplagarázs, 936m2-es parkosított telek. INGATLANBANK Major
Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés: 28/411-322
Információ: www.ingatlanbank. hu
*ÚJ HÁZ Gödöllő -Blaha, új építésű, 135m2-es, 1nappali+3szobás,
2 fürdőszobás ikerházi lakások eladók. 2 terasz, átrium, tároló,
14m2 garázs, 400m2-es telek. Ára, emeltszintű szerkezetkész
állapotban: 24,7MFt-tól. Kedvező hitel és szoc-pol igénybe vehető.
INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100, Időpont egyeztetés:
28/411-322 Információ: www.ingatlanbank. hu
* LAKÁS Gödöllő -Ambrus Z. közben, III. emeleti, 55m2-es, dél-
nyugati fekvésű, 2 szobás, igényesen felújított lakás +tároló.
Irányár: 13,5MFt INGATLANBANK Major Zoltán 70/456-2100,
Időpont egyeztetés: 28/411-322 Információ: www.ingatlanbank.
hu

ALBÉRLET
* Gödöllő belvárosában 76 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított,
bútorozott lakás hosszú távra, igényes bérlőnek kiadó. Tel.: 06-
30/553-1729.
* 30 nm-es új beépítésű garzonlakás alacsony rezsivel, nemdo-
hányzó személy részére kiadó. Tel.: 06/70-450-3897.

* Gödöllő kertvárosában, a Kiss József utcában kétszintes, hét
szobás, három fürdőszobás, kertes, bútorozott - irodának is alka-
lmas - családi ház garázzsal igényesnek bérbeadó. Tel.:
30/9489-426
* Felújított egyszobás, konvektoros, 1. emeleti lakás kiadó a
belvárosban. Kaució 2 hónap. Tel.: 30/350-4346.
* 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 központjában lévő 1,5 szobás albérletbe bérlőtársat
(nő) keresek. Tel.: 70/2830-453.
* 4 egyetemista vagy bejáró dolgozó részére összkomfortos, kis
lakás kiadó. Gödöllő, Asbóth S. u. 9.
* Gödöllő HÉV végállomástól 5 percre, családi házban külön
bejárattal 1 szoba konyha, fürdőszoba, spejz, berendezve,
kábeltv-vel kiadó. 35.000 Ft + rezsi. Tel.: 70/383-1668,
28/417-125.
* Gödöllőn 75 nm-es, 1. emeleti központi fekvésű lakás hosszú
távra kiadó. Tel.: 20/964-1386.
* Palotakerten két szobás, főbérlő nélküli lakás május 1-től
kiadó. Tel.: 20/381-6226.
* Másfél szobás lakás kiadó a Szőlő utcában. Tel.: 70/577-4518.
* Kényelmes, nagy, igényesen kialakított lakás, két garázzsal,
tároló helyiségekkel családi házban, gondozott parkban kiadó.
Érd.: 20/9459-939. 
* Szoba-konyhás, központi fűtéses, félkomfortos szuterén albér-
let 2 fő részére (lehetőleg egyetemistáknak) április 1-től kiadó.
Érd.: 419-927.

KIADÓ
* Üzlethelyiség kiadó a kistarcsai kórház belso udvarában lévo
üzletsoron. Tel.: 20/326-15-43.
* Gödöllő központjában, a Petőfi udvarban 55 nm-es üzlet kiadó.
Érd.: 70/535-4474.
* Gödöllőn, Petőfi tér mellett 2 éve épült társasházban 80 nm,
igényes, új lakás extrákkal eladó vagy kiadó (irodának is alka-
lmas). Tel.: 28/415-215.
* Gödöllő városközpontjában 56 nm-es üzlethelyiség fodrászat,
kozmetika, pedikűr, ügyvédi, ingatlan irodának vagy bármilyen
nagykereskedelmi, üzleti tevékenységre 2005. április 15-től
kiadó. Érd.: 414-149.
* Garázs kiadó/eladó a Kazinczy lakótelepen, a garázssoron. Tel.:
20/333-7833.
* Kossuth utcai ikergarázs egyik fele hosszú távra kiadó. Tel.:
20/9253-018.
* Gödöllő belvárosában 75 nm-es üzlethelyiség, jó parkolási
lehetőséggel június 1-től bérbeadó. Tel.: 30/971-7337.
* Gödöllő belvárosában 42 nm-es helyiség irodának, műhelynek,
üzletnek, raktárnak jó parkolási lehetőséggel bérbeadó. Tel.:
30/971-7337.

SZOLGÁLTATÁS

* Lámpaernyők készítését és áthúzását vállalom. Tel.: 30/280-
4149.
* Megbízható szakember vállal: burkolást, kőműves munkákat,
gipszkarton szerelést, dryvitozást, festést, tapétázást, nagyobb
munka esetén 10% engedmény az árból! Tel.: 30/529-9722.
* 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, villam-
os hálózat felújítása, vezetékcsere, nyaralók komplett villanysz-
erelése. KACSÁNDI ÉS TÁRSA. Tel.: 28/452-542, 20/450-6198,
20/208-2925.
* 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. 
* Víz-, gáz-, fűtésszerelést, mosdók, mosogatók dugulásának
elhárítását, csatornabekötést vállalok. Tel.: 20/3277-963 vagy
20/9947-715.
* ÚJ KÖNYVELŐI IRODA régi motorosokkal vállalja kft-k, bt-k
egyszeres és kettős könyvelését, valamint egyéni vállalkozók
könyvelését, illetve magánszemélyek személyi jövedelemadójá-
nak elkészítését rövid határidővel, megbízhatóan, pontosan. Tel.:
30/977-2718.
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* SOLYMOS ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA! Alumínium, fa, műanya-
gredőnyök motoros automatikával is! Napellenzők, szalagfüg-
gönyök, harmónikaajtók, fix és mozgatható szúnyoghálók
készítése. Reluxák fából is! Bemutatóterem, üzem: 2100
Gödöllő, Szabadság út 81. Solymos Norbert. Tel.: 30/942-
6848, 28/414-230.
* GYÓGYLÁBÁPOLÁS! Tyúkszem, szemölcs, vastag gombás
kinőtt köröm, elhalt hámsejt, bőrkeményedés, repedt sarok
szakszerű kezelése, ápolása. 25 év szakmai gyakorlat.
Pedikűrszalonom: Gödöllő, a buszpályaudvarral szemben.
Nyitva: H-P: 9-17 óráig. Szombat: 8-12 óráig. Bejelentkezés.:
20/532-7275.
* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország egész
területén, ingyen dobozok, csomagolás, zongora, pianínó,
páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár József Tel:
421-134; (30) 9593-804.
* GENERÁL KIVITELEZÉS: kőművesmunkák, burkolás, gip-
szkartonszerelés, festés - mázolás, homlokzati hőszigetelés
(dryvit rendszerek), térburkolás, lábazati terméskőrakás. Rövid
határidőre, korrekt árakon. Tel.: 20/230-5240.
* ASZTALOS javítást vállal! Elvetemedett ajtók, ablakok,
zsanérok, zárak, bútorok javítása, mázolás elötti asztalos
munkák, polcok készítése, ablakok és ajtók szigetelése. Tel.:
20/2038-718.
* Út az egészséghez: TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT! Reflexológia
(tenyér- és talpmasszázs), masszázs: svéd masszázs, thai
masszázs, igazi nyirokmasszázs, fülgyertyázás. Bejelentkezés:
30/9001-034 (házhoz is megyek!)
* Adminisztrátor segítségére van szüksége? Gépírást, szöveg-
szerkesztést, adatrögzítést alkalomszerűen vagy folyamatos
jelleggel vállalok. Igényes, precíz munkavégzés. Hívjon! Érd.:
06-30-626-6363.
* Tavaszi nagytakarítás, sövénynyírás, bozótírtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.:
30/20-200-45.
* Családi házak, ipari létesítmények építész és statikus ter-
vezése, műszaki ellenőrzése, műszaki vezetése, költ-
ségkészítés. Tel.: 28/418-537.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Tel.: 30/4020-863, 28/407-122.
* Stresszes, fáradt, rosszul alszik? Hívjon fel, eljön, vagy
Önhöz megyek! Próbálja ki nyugtató, gyógyító masszirozáso-
mat! Tel.: 28/418-005, 30/3939-927.
* Teljes körű épületgépészeti munkák, tervezéstől a
kivitelezésig. Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatorn-
abekötés. Tel.: 20/9527-289, 28/594-040.
* Bőrkabát, bunda, bőrbútorok javítása és tisztítása, festése,
bélés - zipzár csere, méretreszabás,
* SZJA fizetésre kötelezetteknek mellékfoglalkozás.
Befektetés és plussz munka nélkül, rendszeres töb-
bletjövedelem törvényesen. Ingyenes tájékoztató.
Időpontegyeztetés: Tel.: 06/70-281-7111.
* Szobafestés-mázolás-tapétázás. Minőségi munka korrekt
áron, bútormozgatással, fóliatakarítással, tisztán. Cégeknek is.
Tel.: 20/5944-574, 28/418-591.
* Kőműves-burkoló-ács-munkák vállalása, családi házak
építése-felújítása. Tel.: 30/369-2381.
* Alumínium létrák bérelhetők 3-13 m-ig. Tel.: 20/356-1708.
* Tavaszi tánc az újhold jegyében: ezoterikus hastánctanítás!
Tel.: 30/9074-621.
* 52 éves, érettségizett, nem dohányzó, nem italozó, leinfor-
málható férfi ház körüli, alkalmi munkát vállal. Kerti munka,
földmunka, csatornabekötés, kerítések készítése, javítás, fes-
tés, stb. Tel.: 30/402-7276.
* Apróktól a nagyokig gyermekfelügyeletet vállalok. Igény
szerint énekes, rajzos foglalkozással. Nagyobbak részére kéz-
imunka és iskolai tárgyak segítése. Napközben 8-18 óráig. Tel.:
30/747-1828.

OKTATÁS
* TOP-TAN: Angol  felnőtt kezdő tanfolyam áprilisban: hétfő-
csütörtök: 8.00-10.15. Spanyol kezdő délután, egyeztetett
időpontban. Maximum 5 fos csoportok. Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63
* ABC eladó, kereskedő boltvezető, vendéglátó - üzletvezető
OKJ-s intenzív képzések indulnak kedvező részletfizetéssel
Veresegyházon. Tel.: 06/30-8577-300.
* Alapfokú és kezdő angol nyelvoktatást vállalok. Tel.: 411-503.
* Ha még nem döntötte el, melyik cégnél kíván jogosítványt
szerezni, kérem hívjon! Számítógépes gyakorlati lehetőség,
korrepetálás. Kőrösi József, magánoktató. Tel.: 20/9661-439.
* Egyetemista hallgató MATEMATIKÁBÓL felvételi felkészítést
vagy korrepetálást vállal. Tel.: 30/468-3269.
* FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS! 8-10 fős csoportokban, szauna-
használattal. Móra Ferenc Ált. Iskola tanuszodája. Valkó,
Szabadság út 43-45. Jelentkezni Hamar Judit testnevelő-
úszóoktatónál lehet a 20/582-8397-es telefonszámon.

TÁRSKERESÉS
* Társkeresés más úton! Külső tulajdonság és belső értékek
megismerése egy személyes találkozással! Segítek megtalál-
ni párját, társát. Érd.: 70/546-2484.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* Citroen Saxo-hoz jobboldali fényszóró (2 ezer Ft), Lada
Samarához új gyújtótrafó (2 ezer Ft), gépkocsipumpa (1 ezer
Ft), Trabant emelő (1 ezer Ft), 145/155 R-13-as Braun bel-
sőgumi (500 Ft). Tel.: (20/358-5309).
* 3.3-as V6 motor egyben eladó. Tel.: 20/9463-112.
* 1999-es évjáratú, 1.4-es 16 szelepes OPEL ASTRA eladó
(szervókormány, ködlámpa, rádiósmagnó). I.ár: 1.650.000
Ft. Érd.: 70/272-1304.
* Autó és épületklímák tisztítása, szerelése, javítása. Suzuki
Swift klíma eladó. Tel.: 20/9566-527.

ADÁS-VÉTEL
* Eladók: új, bor diplomatatáskák (8-10 ezer Ft), új, női Tico
karóra (3 ezer Ft), kvarclámpa (4 ezer Ft), Sigma típusú asz-
tali elektromos számológép (5 ezer Ft), 3/4-es, 164/44-es
női, barna prémes télikabát (15 ezer Ft), 3/4-es 38-as mére-
tu női barna, átmeneti borkabát (15 ezer Ft). Tel.: (20) 358-
5309
* Eladó egy új, 40 kW-os, vegyes tüzelésű kazán oldalsó
granulátum adagoló kivezetéssel. Csere lehetőség is érdekel.
Tel.: 30/292-3580
* Eladók: asztali lámpák (500-1500 Ft/db), fehér kerámia
kézmosókagyló (1 ezer Ft), egyégos, piros csillár (1 ezer Ft),
fafurész (500 Ft), 750 W-os porszívómotor (1 ezer Ft), kerti
ásó nyéllel (1 ezer Ft), 160 db 350 x 30 x 22 mm-es tölgy
parketta lap (1500 Ft), 2 gurnis, 2,4 m-es fém függönykar-
nis (1 ezer Ft), 1 db 4,5 x 9,5 x 470 cm-es padló (1500 Ft).
Tel.: (20) 358-5309.
* Megkímélt állapotban Rattan ülőgarnitúra eladó, helyhiány
miatt. (Kettes, két egyes + asztal.) Érd.: 30/746-7369.
* Eladó tükrös szekrénysor + hozzáillő bársarokkal + pult.
Érd.: 30/4566-366.
* Kisipari szalagfűrész 90.000 Ft, abrikter 60.000 Ft, kom-
presszor 30.000 Ft + élezővel, hajtogatóval eladó, egyben,
alku nélkül 150.000 Ft. Tel.: 28/404-565, 20/9236-826.
* 12 mm-es betonvas eladó Gödöllőn. Tel.: 20/9229-650.
* 2 db, keveset használt gyermek BMX-kerékpár eladó
(fekete és lila). Tel.: 30/529-7869.
* Eladó Simson Svalbe motorkerékpár, kártyafüggetlen
Nokia 3220 10 hónap garanciával. Tel.: 20/356-1708.
* Eladó 1 db Sony-Ericsson z600-as mobiltelefon és 1 db
Panasonic x400-as mobiltelefon. Érd.: 20/555-1829,
70/944-2802.
* Régi faragott íróasztalt vagy szekretert vásárolnék
felújítás előtti állapotban. Régi állóóra szerkezetet keresek.
Tel.: 30/971-7337.
* Lapelemes bútor, felnőtt bordásfal és húzódszkodó nagyon
olcsón eladó! (Gödöllőn) Tel.: 30/9641-437.

EGYÉB
* Idős úrra és hölgyre ápolást vállalok, takarítással, mosás-
sal és vasalással. 8-16-óráig. Tel:403-586
* Keresek 9 olyan embert, aki komolyan elhatározta, hogy le
szeretne fogyni! Tel.: 20/359-5076, 30/2378-785.
* Ha barátai körében jól érzi magát, és meginna néhány italt,
de autója miatt nem teheti, kérem hívjon. Autóját is, önt is
hazaszállítom Gödöllő körzetébe. Magánsofőr. Tel.:
20/9661-439.
* Most kellene éhezés nélkül karcsúsodni! Kérem hívjon:
30/9738-734. Ugyanitt mellékállás lehetőség.



Jól szerepeltek a gödöllõi csapatok a kézi-
labda és a kosárlabda diákolimpia megyei te-
rületi versenyein. A negyedik korcsoportos
lányok között a Hajós Alfréd Általános Isko-
la kézilabda-csapata magabiztos játékkal ju-
tott tovább a megyei döntõbe, melyet április
másodikán, jövõ szombaton rendeznek meg
Abonyban. Az elsõ meccsen a Göd még
megúszta nyolcgólos vereséggel, a Sülysáp
viszont „méretes zakót“ kapott Majoros
Gusztáv lányaitól. Eredmények: Hajós–Göd
25:17, Hajós–Sülysáp 34:6.

A harmadik korcsoportos lányok megyei
területi versenyén a Szent Imre Katolikus
Általános Iskola kosárlabda-csapata sima
mérkõzésen gyõzte le mindkét ellenfelét. Pál
István lányainak nem okozott gondot a dön-
tõbe jutás a Dunakeszi és a Pomáz ellen.
Eredmények: Szent Imre–Dunakeszi 69:35,
Szent Imre–Pomáz 52:11. A megyei döntõt
április 6-án, szerdán rendezik Hernádon.

A kézilabda diákolimpia körzeti versenye-
in összesen hat iskola indított csapatokat. A
harmadik korcsoportos fiúknál Csömör vég-
zett az élen, megelõzve a Török csapatát, 3.
Hajós, 4. Petõfi, 5. Isaszeg. A negyedik kor-
csoport végeredménye: 1. Csömör, 2. Hajós,
3. Petõfi. A lányok között a harmadik kor-
csoportban Csömör végzett az élen, mege-
lõzve a Hajós és a Kistarcsa csapatát. A ne-
gyedik korcsoportban a Hajós bizonyult a
legjobbnak, második Kistarcsa, harmadik
Csömör. A gyõztesek jutottak tovább a me-
gyei területi versenyre.

A kosárlabda területi versenyen tíz iskola
vett részt. A harmadik korcsoportos fiúknál
Isaszeg Klapka kétszer nyert a Hajós ellen és
továbbjutott. A negyedik korcsoportban a
körmérkõzés után a Premontrei lett az elsõ, a
Damjanich elõtt, 3. Líceum, 4. Isaszeg Klap-

ka, 5. Isaszeg Damjanich. Az elsõ három
még egy kört játszott egymással, így a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium csapata
jutott tovább a megyei területi versenyre.

A lányoknál a harmadik korcsoportban a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola csa-
pata biztosan nyert az alapszakaszban és a
rájátszásban. További sorrend: 2. Hévíz-
györk, 3. Isaszeg Klapka, 4. Hajós, 5. Kere-
pes. A serdülõknél két csoportban játszottak
a csapatok, majd a legjobbak még egyszer
összecsaptak egymással. A Református Líce-
um csapata végzett az elsõ helyen megelõzve
a Hévízgyörk és a Szent Imre együttesét. Eb-
ben a korosztályban Isaszeg, Kerepes,
Kistarcsa és Szada is indított csapatot.

-esztí-

2005. március 31. Gödöllői Szolgálat 15

ÁPRILIS 1.: DIÁKOLIMPIA, KOSÁR-
LABDA IV. KCS. LÁNY, 13 ÓRA, RE-
FORMÁTUS LÍCEUM

ÁPRILIS 2.: PELIKÁN FC–MAGYAR-
GÉC, 16 ÓRA, TÁNCSICS MIHÁLY ÚTI
SPORTTELEP
DIÁKOLIMPIA, KÉZILABDA IV. KCS.
LÁNY, 10 ÓRA, ABONY

ÁPRILIS 3.: ORSZÁGÚTI KERÉKPÁ-
ROS TELJESÍTMÉNYTÚRA, 9-10 ÓRA
VÁROSHÁZA

ÁPRILIS 4.: DIÁKOLIMPIA, FÉLPÁ-
LYÁS FOCI III. KCS., TAVASZI FORDU-
LÓ, 14 ÓRA, GEAC-PÁLYA

ÁPRILIS 5.: DIÁKOLIMPIA, MEZEI FU-
TÁS, 10 ÓRA, GÖDÖLLŐI REPÜLŐTÉR
ÁPRILIS 6.: DIÁKOLIMPIA, KOSÁR-
LABDA III. KCS. LÁNY, 10 ÓRA, HER-
NÁD

HeHe ti sti s porpor tt

Az akrobatikus tornászok nyílt
Budapest-bajnokságát idén a
Ferencvárosi TC népligeti sport-
telepén lévõ kézilabdacsarnok-
ban rendezték meg március 20-
án. A viadalt felkészülési ver-
senynek szánták a gödöllõi
Grassalkovich SE fiatal sporto-
lói, akik az április 23-ai  diáko-
limpiára készülnek. Ehhez ké-
pest a gyerekek fantasztikusan
dolgoztak. Némi változás az el-
múlt év óta, hogy a tavaly gyer-
mek korcsoportban országos
bajnoki címet szerzõ leány páro-
sunk (Kurucz Anna,  Szamosi
Anikó) most a serdülõ II. kor-
osztályban indult, ahol a többi
gödöllõi egység is. Nagyon jól
és hibátlanul mutatták be pro-
dukciójukat, melynek eredmé-
nye a bronzérem lett. Itt kell
megjegyezni, hogy a páros
egyik tagja egész héten beteg
volt, ami kérdésessé tette, hogy
egyáltalán indulhatnak-e, vagy
sem. Végül indulhattak, és
nagyszerûen helyt álltak. A leány hármasunk
(Lochte Vanessza, Stamp Renáta, Tardos Mar-
garéta) magabiztosan versenyezve „elsõként
futott át a célvonalon“, aranyérmes lett. Annyi-
szor múlott tizedeken, századokon a jobb he-
lyezés. Most nekik jött ki a lépés, ráadásul mi-
lyen jól! Stimmeltek az elemek, a mozgás any-
nyira zenére és egyszerre volt, hogy azt élvezet
volt nézni.

A fiúk igyekeztek az addigi jó szereplést nem
beárnyékolni, így õk is hozzátettek még két el-
sõ helyet az eredménylistánkhoz. Fiú párosunk
(Janocha Márk, Kõrösi Krisztián) nagy izgal-

mak közepette végre legyõzte az FTC verseny-
zõit is, akik tavaly mumusnak bizonyultak. Fiú
négyesünk pedig (Bangó Dávid, Janocha Márk,
Kõrösi Krisztián, Szamosi Attila), ha így foly-
tatja, jövõre kiutazhat a korosztályos Európa-
bajnokságra. Persze még sok munka áll elõttük,
de ez az idénykezdet minden elképzelésünket
felül múlta. 

Ha valakit megérintettek e sorok, és kíváncsi
arra, hogy hol és mikor folyik alkotó munka
sportakrobatikában, akkor hívja a 20/951-1072
telefonszámot.

KÁ

Akrobatikus torna

Nyílt Budapest-bajnokság

Rövihírek
¤ Margitás sikerek nem csak a zöldben a
zöld asztalnál is. A Pest Megyei Természetba-
rát Szövetség évi közgyûlésén két margitást is
az elnökségbe választott. Notter Béla lett a
megyei szövetség elnöke, Ujj Ágnes pedig a
vezetõség tagja. Ez nagy elismerés a 10. szü-
letésnapját ünneplõ gödöllõi egyesületnek.
¤ Gödöllõ K-30, kerékpáros teljesítménytú-
ra, 2005. április 3. Útvonal: Gödöllõ, Szada,
Mogyoród, Fót, Csomád, Veresegyház, Sza-
da, Gödöllõ. Rajt-cél: Gödöllõ, Városháza
(Szabadság tér 7.). Rajt: 9.00-10.00 óra rész-
vételi díj: 500 Ft/fõ. Táv: 37 km. Szintidõ: 3
óra. A 14 év alattiak és 40 év felettiek 1 óra
szintidõ-kedvezményt kérhetnek. Részvételi
díj: 500 forint. Tel.:   28/421-737 és 30/295-
3666, e-mail: palffytibor@invitel.hu

Diákolimpia megyei döntő

Gödöllőiekkel

Annak ellenére, hogy keveset hallatnak ma-
gukról, a Gödöllõi Góliát DSE berkein belül
továbbra is töretlenül folyik a munka.

Az 1992. január 1. után született korosz-
tály a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség ál-
tal kiírt, és 16 csapat résztvételével létreho-
zott megyei bajnokság déli csoportjában ért
el sikereket. A csapat 100 százalékos teljesít-
ménnyel, 60:3-as gólkülönbséggel várta a ta-
vaszt a csoport élén. Edzõjük, Lovrencsics
László szerint ez az õszi szereplés köszönhe-
tõ annak is, hogy a csapat játékosai a mérkõ-
zéseken végrehajtják mindazon játékeleme-
ket, illetve feladatokat. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, hogy a 60 gólt a kisebb mérték-
ben folyamatosan változó csapatból 11 játé-

kos érte el, több kevesebb elosztásban. Kö-
zülük is a legtöbb találatot Oszvári Tamás
szerezte, aki motorja, csapatkapitánya és
legtehetségesebb játékosa volt a csapatnak.

Január 15-én Tóalmáson volt a csapat egy
tornán, a Sülysáp SE szervezésében. Ezen a
tornán a nagypályás bajnokságban szereplõ
ellenfeleinkkel mérhettük össze tudásunkat
teremben. Errõl a tornáról sem jöttünk el kü-
löndíj nélkül: a legjobb kapus szintén Zsíros
Tamás lett, és egy klassz kapuskesztyûvel
gazdagodott gyüjteménye.

Idetartozó hír még, hogy a csapat legjobb
játékosa, csapatkapitánya, Oszvári Tamás a
télen a Ferencváros csapatához igazolt. Fájó,
de örömteli is a hír, mivel tehetségébõl adó-
dóan bárhol megállná a helyét. A csapat
erõsségét vesztette el, de bízni lehet abban,
hogy a Fradi viszont csapata erõsségét sze-
rezte meg!

L.L.

Március 25-én pénteken sorsdöntõ mérkõzéshez
érkeztek a Bikák. ACsömör elleni kupavisszavágó
ugyanis azt volt hivatott eldönteni, hogy mely
együttes jut a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata
közé. Az erõviszonyokat tekintve, valamint szak-
értõk egybehangzó véleménye szerint a gyõztes
nagy eséllyel pályázik a végsõ gyõzelemre is.

Remekül kezdõdött számunkra a mérkõzés,
hiszen a harmadik percben Madarász révén meg-
szereztük a vezetés. Ahátrány így már csak egy gól
volt. Folyamatos nyomás alatt tartottuk ellenfe-
lünk kapuját, de sajnos az elsõ mérkõzéshez ha-
sonlóan, roppant nagyvonalúan pazaroltuk el a re-
mekül kidolgozott akciók utáni gólhelyzeteinket.

A hiányosságok, és a
jól kieszelt csömöri
taktika a kiesésünk-
höz vezetett.

Történt ugyanis,
hogy a gólszerzõnket sikerült kivenni a játékból a
csömöri csapatnak. Nehogy abba a hibába essenek
a kedves olvasók, hogy a fent említett eseményt el-
lenfelünk sportszerû és pazar védõmunkájának
tudják be. Sokkal inkább volt ez köszönhetõ az
alattomos, játékvezetõk háta mögött Madarászon
elhelyezett finom rúgásoknak, lökéseknek, és
egyéb válogatott finomságoknak. S tudva levõ,
Madinak ilyenkor könnyen „elszáll az agya“, és
törleszt. Most is ez történt. (A margóra tenném
csak ez ügyben, hogy senki se higgye, hogy ilyen
felfokozott idegállapotban oly könnyû volna az
embernek türtõztetnie magát.)

Tehát a játékvezetõk dupla piros lappal jutal-
mazták az alábbi jeleneteket. Tõlünk Madit, a má-
sik oldalról pedig Somogyit küldték végleges pihe-
nésre. Míg Madi sportszerûen és a szabályoknak
megfelelõen azonnal elhagyta a játékteret, a másik
kiállított még percekig reklamált.

Mucha mester tehát jó stratéga, s a sakktáblán is
magabiztosan mozog, parasztot áldozott vezérünk-
ért…

Ettõl a pillanattól kezdve a továbbjutási esélye-
ink minimálisra csökkentek. Fõleg annak tükré-
ben, ami a 13. percben történt. A Csömör „friss“
igazolása, Szekula Ferenc, aki egykoron sokszoros
válogatott volt és rövidke futsaltörténelmünk nagy
egyéniségének tartják, de mára csak dörzsöltsége
maradt meg – smirglipapírhoz hasonlítanám legin-
kább – a hatosunkon belül úgy esett össze, mint
ipari árammal sokkolt vágóértett sertés a vidéki
disznótoron. A magyar kérdõjelekkel amúgy is
erõsen terhelt játékvezetõi gárda (tisztelet a kivé-
telnek) 75 százaléka ezt már nem igen eszi meg, de
Forgács játékvezetõ kartárs mégis úgy kajálta meg
a fenti produkciót, mint éhes böllér a friss sültvért
ama nagyszerû vidéki társadalmi eseményen.

Ezek után eredménytelen gödöllõi támadások
és eredményes csömöri kontrák jellemezték a mér-
kõzést.

A második játékrészben a Csömör Gyurcsányi
révén tovább növelte elõnyét, így a Bikáknak koc-
káztatni kellett, kapusunk helyett Szente Tamás állt
be, emberelõnyös szituációt kialakítva így az utol-
só tíz percre. Szereztünk is három gól, ami nemc-
sak, hogy késõn jött, de kevésnek is bizonyult a
további négy rubeolás góllal szemben. A végered-
mény tehát 8:4 lett a Csömör javára.

(luis)

A tavaszi idény előtt

Góliátos hírek

Futsal

Ha a sakkban nagy vagy

GFK: Tóth Gy. – Tóth Sz., Madarász (1), Ba-
ranyai, Lódi – Szente (2), Vígh (1), Simonyi,
Varga, Jackes Gil. Edzõ: Nahóczki Attila

Gödöllõi Futsal Klub–RFC Csömör 4:8 (1:3)

Magyar Kupa II. forduló visszavágó
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MÚLT IDÕ

JELE
NAPSZAK

FEHÉRJE-

DÚS ITAL

6 EME RÁDIUSZ

EME TEMPUS SUGÁR JOULE
ÉS

LATINUL

1 2 3 4 5

M. F. H.
PEST M.

VÁROS
HIDROGÉN

ASZTALT

DÍSZÍTS!

SZEM.

NÉVMÁS

SZOLM.

HANG

FÉLRE!

UTÓD

FELDÖNT

LÉGNEMÛ

VÍZ

RÓMAI 1000 UGYAN!

NÉMET

TAGADÁS
HATÁRRAG

N. É. I.

MORZEHANG

SZEM.

NÉVMÁS
ZORRO ÜGYELETES

NEM

TOMPÁN

ÓKORI

VERSFORMA

MUTATÓ-

SZÓ

TOJÁS, FOG

JELZÕJE

AZONOS

BETÛK

HIDROGÉN,

SZÉN, OXIGÉN

… VILMOS

SVÁJCI HÕS

PRINCÍPIUM

RÓMAI 1

L. U. Á.

MADÁR-

GYOMOR

GÓT

BETÛI!

A TELEFON

FÖLTALÁLÓJA

KEVERT

SÉTA!
MISTER

KÁLIUM ZÉRÓ OBJEKTUM

OXIGÉN NÉVELÕ MESEHÕS

RÉGI

ÛRMÉRTÉK

GYÕR

KÖZEPE!
NÉVELÕ

ÉS JÓD TEMPUS

NÉMET

NÉVELÕ

MUTATÓSZÓ

T

SPANYOL

AUTÓJEL

MUTATÓ-

SZÓ

LEGELÕM

PÁRATLAN

TANÉV!

ÉN,

LATINUL

RÓMAI

1006

AZONOS

BETÛK

FELFUVALKO-

DOTTSÁG

HANGTALAN

SZÁN!

AZONOS

BETÛK

OLASZ

AUTÓJEL

ZAMBIA

AUTÓJELE

HOSSZÚ,

KETTÕS

MÁSSAL-

HANGZÓ

TÉT,

ANGOLUL

FÉRFINÉV

NAGYON

CSÚNYA

HIDROGÉN,

LÍTIUM

ABLAKBAN

VAN!

NAGYOT

MOND

MUTATÓ-

SZÓ

KÉRDÕSZÓ
PÁROSAN

FÖLÁS!

OSZTRÁK

AUTÓJEL

FIZIKAI

FOGALOM

MAGYAR

AUTÓJEL

KÖR
FÉL

TÉGLALAP!

KETTÕS-

BETÛ

BEC.

ZOLTÁN

DUNÁNTÚLI

FOCI-

CSAPAT

URÁN

DAL, VERS

ISMÉTLÕDÕ

RÉSZE

AZONOS

BETÛK

RÓMAI

10

Pilinszky János: Harmadnapon

Beküldési határidõ: 2005. április 7.

A 10. szám rejtvényének helyes megfejtése:
„Petõfi hónapja, közibénk suhanva / Bár

lennél szabadság új, tündéri anyja! / Anyja
szabad szónak, s másnak, ami kell még / Ne
csüggednének a magyar szívek, elmék!“

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékû
utalványát nyerték: : Hasznosi László, Mik-

száth Kálmán u. 7., Kommár Ferenc, Sza-
badka u. 4/a.

Az Önkormányzatiság Fejlesztéséért
Alapítvány ajándékát nyerte: Tóth Gábor-
né, József Attila u. 30., Varjú Lászlóné Szte-
lek Dénes u. 2.

A Trafo Club belépõjét nyerték: Janiga
Krisztián, Munkácsy u. 3., Dávid Zoltán,
Szt. János u. 44.

Ekler Dezsõ kiállítását
2005. április 17-ig tekinthetik meg az

érdeklõdõk.

A kiállítás keretében:

ÉPÍTÉSZET ÉS DESIGN 

címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor
2005. április 3-án, 16 órakor a Gödöllõi
Iparmûvészeti Mûhely Alkotóházában.

A beszélgetésen részt vesznek: 
Ekler Dezsõ Ybl-díjas építész, 

Wesselényi-Garay Andor építész, szakíró, 
Szentpéteri Márton építészkritikus, a Ma-
gyar Design címû könyv társzerzõje.
GIM-HÁZ (Gödöllõi Új Mûvészet Köz-

alapítvány Alkotóháza)
Gödöllõ Körösfõi utca 15-17. Tel.:

28/419-660

Ekler-ház
Budakalász, 1993

Garázsbeálló kiadó 
Gödöllőn, a

Kossuth Lajos utcában 
április 1-jétől.  
25 ezer Ft/hó. 

Tel.: 20/458-2002.


