
A Máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilika, a Magyar Kapucinus Dele-
gáció, a Gödöllői Városi Múzeum, az
Egyházmegyei Történeti Bizottság a
Magyar Régészeti és Művészettörté-
neti Társulat és az Országos Egyház-
művészeti Tanács közös szervezésé-
ben megtartott tanácskozáson a részt-
vevők megismerkedhettek többek kö-
zött az alapító I. Grassalkovich Antal
és Migazzi  Kristóf váci püspök, bécsi
érsek életével és munkásságával, a
kapucinusok történetével és tevé-
kenységével, valamint érdekes adato-
kat tudhattak meg a Máriabesnyői tö-
redékről, s természetesen magáról a
kegyszoborról is. 

A tanácskozást bevezető gondola-
taiban Gáspár István, a bazilika plé-
bánosa az élet szentélyének nevezte
Máriabesnyőt. „Szentély, ahol Krisz-
tus jelenléte kézzel fogható, ahogy

azt már több zarándok is el-
mondta; élet, mert sokan
jönnek ide, s nem csak mú-
zeumot találnak itt. Mária-
besnyő az élő, jövőbe mu-
tató erő, ahol az ide zarán-
doklók életében valami
belsőleg megváltozik. Ez
az Istennel való találkozás
helye” – mondta.

Gémesi György a kegy-
hely megújulásáról beszélt
köszöntőjében. Felelevenítette azokat
az éveket, amikor még gimnázium és
lakások voltak itt. Azután visszatértek
a kapucinusok és a salvator nővérek,
akik lehetővé tették, hogy újraéledjen
a hitélet. 

Gödöllő polgármestere kitért arra
is, ma már a vallási turizmusban is je-
lentős szerep jut a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilikának,

amit be kívánnak kapcsolni abba a
programba is, ami Mariazelltől Csík-
somlyóig kötné össze a Mária kegy-
helyeket. Megemlítette azt is, tovább
bővítheti a lehetőségeket az a testvér-
városi kapcsolat, amit néhány hete
kötött a város a csehországi Brandys
nad Labem–Stara Boleslav városával,
amit szintén Mária kegyhelyként is-
mernek Európa-szerte. 

A kegyszoborról ma is keveset tu-
dunk. Mint azt dr. Kerny Terézia elő-
adásában elmondta, vizsgálata még
várat magára. Még arról sincs egysé-
ges álláspont, hogy elefántcsontból,
szarvasagancsból vagy más fehér
csontból készült e, az évszázadok alatt
megsötétedett szobor, amit feltehetően
a török pusztítás elől rejthettek el. 

(folytatás a 3. oldalon)
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250 évvel ezelőtt találták meg a kegyszobrot

Jubileumi konferencia Máriabesnyőn
Ünnepi események sorozatával emlékeznek meg Mária-
besnyőn arról, hogy március 19-én lesz 250 esztendeje,
hogy az egykori premontrei templom romjai között,
megtalálták a 11 cm magas, XI-XII. századból való
csontszobrot, amely Máriát ábrázolja, a gyermek Jézus-
sal. Az évfordulóhoz kapcsolódóan a következő idő-
szakban több jeles eseménynek ad otthont a kegyhely.
Ezek sorát a március 7-8-án megrendezett konferencia
nyitotta meg.

Az elmúlt hetekben ismét megszapo-
rodott a pedagógusok ellen elkövetett
erőszakos cselekedetek száma. Már-
cius 4-én Gödöllőn támadtak rá a
Madách Imre Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium egyik tanárára,
aki a bántalmazás következtében
nyolc napon belül gyógyuló sérülése-
ket szenvedett.

Az esetet követően Gémesi György
nyílt levélben fordult Hiller István
oktatási miniszterhez, melyben elfo-
gadhatatlannak nevezte, hogy a tárca
az elmúlt hónapokban nem tett semmit
annak érdekében, hogy ezen a téren ja-
vuljon a helyzet. 

Egy diák és szülei támadtak rá egy
tanárra Gödöllőn. Az incidensre az-
után került sor, hogy a tanuló több tár-
sával együtt iskolalátogatási igazolást
kért osztályfőnökétől. Ennek kiadását
azonban a szabályok szerint meg kell
indokolni, a fiú azonban nem adott
választ arra, milyen célból kéri a pa-
pírt. Lapunk információi szerint a
konfliktus akkor kezdődött, amikor a
tanár azt kérte a tanulótól, ha nem
tudja megindokolni, milyen célból
van szüksége az igazolásra, küldje be
az édesapját, hogy egyeztethessen ve-
le az ügyben. A diák ekkor durva
hangnemben megfenyegette a tanárt,
majd mobiltelefonján felhívta a szü-
leit. (folytatás a 4. oldalon)

Iskolai erőszak

Tanárverés
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Március elsején volt egy esz-
tendeje, hogy megnyitotta ka-
puit az Erzsébet királyné Szál-
loda. Az egykori járási hivatal
felújított épületében kialakított
hotel a vártnál nagyobb forgal-
mat bonyolított le az első esz-
tendőben.

Jól számoltak a szakemberek, akik
úgy gondolták, érdemes szállodát lé-
tesíteni Gödöllő belvárosában. A be-
ruházás eredményeként nem csak a
szecessziós épület menekült meg a
pusztulástól, hanem sikerült az előze-
tes terveket is túlteljesíteni. Erről
Varga Zsolt igazgató tájékoztatta la-
punkat, aki elmondta, ez azért is nagy
teljesítmény, mert itt nem volt előze-
tes marketingmunka, mint ahogy az
általában szokás. A nyitáskor lénye-
gében a nulláról indultak el.

A szálloda esetében hamar megta-
lálták azt a célcsoportot, akik meg-
tölthetik a szobákat. A Gödöllőn és
környékén megtelepedett cégek,
nagyvállalkozások szívesen tartják itt
tréningjeiket, szerveznek tárgyaláso-
kat, konferenciákat. Számukra jó le-
hetőséget kínál a szállodavezetőik,
munkatársaik és partnereik elszállá-
solására. Van, akinek akár a nevét is
ki lehetne írni a szobaajtóra – mondta
Varga Zsolt. 

Persze a turistákra is számítanak.
Elsősorban lengyel és osztrák csopor-
tok jönnek ide szívesen, de a nemrég
befejeződött Utazás kiállítást követő-
en is több utazási iroda kereste meg a
szállodát, hogy szívesen hozna ide
olyan csoportokat, akik számára ez
lenne a bázishely a térséggel való
megismerkedéshez. Sokat lendíthet a
forgalmon az is, hogy a Hungaroring-
hez kapcsolódó rendezvények szerve-
zői is felfigyeltek a szállodára.

Nem volt ilyen egyszerű feladat ki-
alakítani az étterem arculatát. Az el-

múlt hónapok az útkereséssel teltek,
de mára sikerült összeállítani a meg-
felelő szakértői gárdát. Ennek kö-
szönhetően rövidesen megújul a szál-
loda éttermének kínálata. Mint meg-
tudtuk, olyan izgalmas étlapot igye-
keznek összeállítani, amiben felidé-
zik a monarchia korabeli ízeket, de
megtalálják a számukra megfelelő
ételeket azok is, akik a korunk kony-
hájának kedvenceit részesítik előny-
ben: a szárnyasokat, zöldféléket. A
megújulás része lesz az is, hogy ápri-
lisban megnyílik a terasz. A Szabad-
ság téri részen és a belső udvaron he-
lyeznek el asztalokat, napernyőket.
Varga Zsolt úgy véli, hogy ezáltal
könnyebben megtalálható lesz a szál-
loda. Mivel az épület műemlék, nincs
lehetőség arra, hogy a hagyományos
módokon, pl. zászlódíszítésekkel,
vagy egyéb időszaki dekorációkkal
hívják fel magukra a figyelmet. Eze-
ket nem engedélyezik, s ez jelentősen
megnehezíti a dolgukat. Sokan ugya-
nis nehezen találják meg az épületet.
A nyári teraszos megjelenés azonban
sokat segíthet abban, hogy „láthatóvá

váljon a szálloda”, s talán csökkent-
heti a műemlékké nyilvánításból adó-
dó hátrányokat. 

Mint azt az igazgató elmondta,
nagy hangsúlyt kapnak a saját szer-
vezésű programok. Az elmúlt idő-
szakban már több ilyen sikeres kezde-
ményezésük volt. Ezek közül a kará-
csonyi vásárt, a szilvesztert, illetve a
torkos csütörtököt emelte ki, az idei
tervekről szólva pedig elmondta, töb-
bek között húsvéti vásárt, és borhete-
ket is terveznek.

Kérdésünkre, hogy nem fél-e attól,
hogy a gazdasági válság visszavetheti
a forgalmat, úgy nyilatkozott, a jelen-
legi adatok alapján nem kell ettől tar-
tani. Véleménye szerint azonban so-
kat számítana, ha az idelátogatóknak
több kikapcsolódási, elsősorban aktív
pihenési, sportolási lehetőséget tudna
Gödöllő kínálni. Erre ugyanis rendkí-
vül nagy az igény. Varga Zsolt azon-
ban így is bizakodó, hiszen már most
van olyan időszak, amikorra az elő-
zetes foglalások alapján telt ház lesz
az Erzsébet királyné Szállodában.

(ny.f.)

Eredményes indulás, bíztató előrejelzések

Egyéves az Erzsébet királyné Szálloda
Angol vendégek látogattak vá-
rosunkba a múlt héten. Márci-
us 3. és 5. között Michael Read,
Winchester városának polgár-
mestere, valamint Dominic
Charles Alan Hiscock alpolgár-
mester és Robert Johnston
kancellár érkezett Gödöllőre.

A látogatás gon-
dolata az elmúlt
évben született
meg Giessenben,
Gödöllő és Win-
chester közös
testvérvárosában.
Egy hármas part-
nerszerződés lét-
rejöttével ugyan-
is a három tele-
pülés a jelenlegi-
nél jobb lehető-
ségekkel vehetne
részt az európai
uniós pályázatokon. 

A tárgyalások során több kulturális
és sport együttműködés is felmerült,
így például, hogy miután Winchester
összesen egyórányira van Londontól,

a 2012-es olimpia előtt felkészítő csa-
patok használhatnák város sportléte-
sítményeit. Angol részről felvetették
azt is, hogy mivel mindkét városban
jelentős a vívósport, szívesen felven-
nék a kapcsolatot a gödöllői egyesü-
lettel, s tagjainak lehetőséget is bizto-
sítanának a versenyekre való felké-

szülésre. Kulturális téren is körvona-
lazódott az együttműködés lehetősé-
ge a két város könyvtára között.

(k.j.)

Jobb esélyekkel az EU-ban 

Partneri együttműködés

A napokban kijelölték a gödöllői szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyeit.
Az előzetes egyeztetések és a helyszíni bejárások eredményeként a műszaki
szempontok figyelembe vételével választották ki a negyven helyszínt. A ki-
választásnál a szakemberek nagy gondot fordítottak arra, hogy senki se érezze
úgy, hogy „az ablaka alá” kerülnek a gyűjtőedények, s azok ne zavarják a for-
galmat sem. 

A szigetek 1,6 m x 8,8 m területet foglalnak majd el,amikre öt darab hulla-
dékgyűjtő edényt helyeznek ki. A munkák várhatóan nem járnak forgalom-el-
tereléssel. 

A helyszínek: Palotakert (ABC) nagyparkoló, Palotakert (fűtőközpont),
Szent István tér,, Kossuth Lajos u. (fűtőközpont előtt), Ambrus köz, Erzsébet
királyné krt., Kazinczy krt. (ABC mellett), Kör u., Szent János u., Szőlő u.
(parkoló), Paál László köz, Petőfi Sándor tér, Szabadság tér (teniszpálya mel-
lett), Patak tér-Zombor u., Berente István u. (idősek otthona mellett), Fasikola
tér,  Honvéd u.-Lovarda u. sarok, MÁV állomás-Egyetemi D kollégium, Bla-
háné út-Galagonya u., Ligeti Juliska u.(nyári tábor), Fecske u., Mátyás király
u.-Szilágyi Erzsébet u. sarok, Arany János u. buszforduló, Testvérvárosok u.
77-78. előtt, Kiss József u.-József A. u. sarok, Szabadság u.- Mikes Kelemen
u. sarok, Mandula-Tavasz u. sarok, Rómer Flóris u., Klapka köz, Királytelep
buszforduló, Damjanich János u., Babati út (Dobó Katica u-i buszmegálló
mellett), Ibolya u.-Mókus u. sarok, Besnyő u.-Csemetekert (DMRV előtt),
SZIE Kollégium, Egyetemi bolt (ABC), Őz u.-Turóc u. sarok, Podmaniczky
u.-Köztársaság út sarok, Széchenyi u.- Semmelweis u. sarok, Toldi M. u. (te-
mető mellett).

Eredményesen zárult le a Zöld
Híd Program gépbeszerzési
tendere, amelynek során az
Észak-Kelet Pest és Nyugat-
Nógrád megye 106 települé-
sén megvalósuló hulladékgaz-
dálkodási rendszer jövőbeni
működtetéséhez szereztek be
szállító, rakodó, aprító és ros-
táló eszközöket. Összesen 45
gép és a hozzájuk tartozó ki-
egészítő felszerelések megvá-
sárlásáról döntöttek, 5 millió
eurót meghaladó értékben.

A Zöld Híd Programot koordináló,
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás 2008. október 7-én írt ki
közbeszerzési eljárást a regionális
hulladékgazdálkodási rendszer be-
üzemeléséhez, biztonságos és folya-
matos működtetéséhez szükséges gé-
pek beszerzésére. A nyílt tenderre
összesen 17 pályázat érkezett be,
amelyeknek a szakmai értékelése
után 2009. január 28-án hirdették ki a
nyerteseket.

A 106 település összefogásával
megvalósuló regionális hulladékgaz-
dálkodási és környezetvédelmi prog-
ramhoz a negyvenöt, különböző fel-
adatokat ellátó gépet összesen
5.028.072 euróért sikerült megvásá-
rolni. Nyolc szállító köztük két darab
nehéz terepviszonyokra specializált,

Tatra típusú jármű, illetve veszé-
lyes hulladék begyűjtésére alka-
lmas IVECO tehergépkocsik, ösz-
szesen 22 darab nagy kapacitású
MUT gyártmányú, IVECO alváz-
ra, hulladékszállító felépítmény-
nyel szerelt jármű járul hozzá a
hulladékgazdálkodási rendszer
működtetéséhez, ezzel együtt a
szelektív hulladékgyűjtés eredmé-
nyes megvalósításához.

Ezeket a most beszerzésre ke-
rülő gépeket és személyzetüket
műholdas navigációs rendszer és
központi diszpécser szolgálat irá-
nyítja a közel 500 szelektív hul-
ladékgyűjtő sziget ürítésekor. Jól
jellemzi a szakma fejlődését,
hogy a gépkocsik személyzetének
alapfokú számítástechnikai ismere-
tekre is szükségük lesz a feladataik
ellátásához.

Emellett három forogva tömörítő
hulladékgyűjtő jármű is érkezik. Az
előbbiekben felsorolt gépek már az
Euro 4 és 5 környezetvédelmi nor-
máknak is megfelelnek. 

A társulás huszonnyolc darab nyi-
tott, illetve billenő fedelű konténert is
megvásárolt, valamint rakodó gépe-
ket és targoncákat,és a komposztáló
telep gépeit, amelyek a komposztá-
láshoz szükséges aprítási, rostálási
feladatokat végzik el. 

„A beszerzés eredményei alapján
ki lehet jelenteni, hogy modern, gaz-
daságosan működtethető hulladékbe-

gyűjtő és kezelő gépparkot tudunk
majd üzemeltetni a Zöld Híd Prog-
ramban, a környezet megóvása, illet-
ve a lakosság magasabb szintű kiszol-
gálása érdekében„ – hangsúlyozta dr.
Gémesi György, az Önkormányzati
Társulás elnöke, aki ehhez hozzátette
azt is, hogy a szakszerűen előkészített
és szabályosan lefolytatott közbeszer-
zési eljárás valós versenyt, kedvező ár
-érték arányt eredményezett.

A nyertesekkel 2009. február 26-án
aláírták a szerződéseket, így semmi
akadálya annak, hogy a regionális
hulladékgazdálkodási program terve-
zett 2010-es beüzemeléséig mind-
egyik jármű megérkezzen a rendelte-
tési helyére.

(b.j.)

Zöld Híd Program

Világszínvonalú géppark

Korszerű hulladékgyűjtés

Készülhetnek a szigetek

Gyógytornászok tanácskoztak Gödöl-
lőn március 6-án. A Magyar Gyógy-
tornászok Társasága Pest Megyei
Szervezete ez alkalommal az idős ott-
honokban dolgozó gyógytornászok és
az otthoni szakellátásban dolgozók
részére szervezett konferenciát.

A rendezvényen több olyan témát
érintettek, amivel naponta találkoz-

nak a szakterület képviselői. Így pél-
dául szó esett az időskori balesetek-
ről, arról, hogyan lehet megelőzni az
eleséseket, milyen feladat hárul ezzel
kapcsolatosan a gyógytornászokra.
Megvitatták, milyen lehetőségei van-
nak az időskori aktivitás megőrzésé-
nek, áttekintették a témával kapcso-
latos nemzetközi tapasztalatokat is.

Gyógytornászok tanácskozása

Terítéken az idősellátás
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(folytatás az 1. oldalról)
Varga Lajos váci segédpüspök ma-

gáról a szoborról elmondta, az nem
körplasztika, hanem relief, a hátol-
dalán lapos, tehát elhelyezkedhetett
akár könyvborítón is – ám ezt meg-
kérdőjelezi, hogy nincsenek rajta ko-
pásnyomok, melyek a könyv forga-
tása közben keletkezhettek volna.

Házi oltár része? Minden értelme-
zés csak feltételezhető. Akár kijelent-
hetjük: a kegyszobor kiléte ma is
olyan titok, mint amilyen akkor volt,
amikor 250 éve kikerült a földből. 

Sorra véve a szimbólumokat, a
gyermek Jézus felmutatása király
voltára utal. A gyermeknél levő könyv
pedig egyrészt a megtestesült Igére,
másrészt az utolsó ítéletre.

Mária almát fog a kezében, melyet
Jézus csak megérint. Az alma teológi-
ai jelentése: a bűnbeesés almáját Má-
ria adja át Jézusnak, s így megkerül-

hetetlen szerepet játszik a bűn eltörlé-
sében, a megváltásban.

A kendő Mária fején asszonyi mi-
voltára, a háromágú briliáns korona,
mellyel már a templomépítő kegyúr,
Grassalkovich Antal ékesíttette,
megdicsőülésére utal. De a legdrá-
gább, mert folyamatos és kölcsönös
ajándék, a búcsús hívek találkozása a
kegyszoborral, azzal, akit jelképez,
ábrázol, az Istenanyával.

A konferenciát ünnepi szentmise
zárta, amivel azonban csak a hétvégi
események fejeződtek be. Április 19.
vasárnap, a kegyszobor megtalálásá-
nak 250. évfordulóján 10 órakor P.
Agostino Crepaldi OFM Cap. dele-
gates celebrál ünnepi szentmisét. A
Jubileumi Évet hivatalosan április 26-
án 10 órakor – szintén ünnepi szent-
mise keretében – dr. Christoph
Schönborn OP bécsi bíboros érsek
nyitja meg. (k.j.-n.a.)

250 évvel ezelőtt találták meg a kegyszobrot

Jubileumi konferencia

Gödöllő város önkormányzata
és a gyászoló család

fájdalommal tudatja, hogy

dr. Makra Csaba,
Gödöllő város
díszpolgára,

2009. március 6-án,
életének 70. évében

tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetéséről később intézkednek.

2009. március 6-án hajnalban súlyos
betegségben, váratlanul elhunyt dr.
Makra Csaba, Gödöllő város Dísz-
polgára, köztiszteletben álló fogor-
vos.

Hihetetlen, így leírva még döbbe-
netesebb a hír. Néhány napja még
dolgozott, rendelt, feltűnt a városban
itt-ott és most nincs többé. Nem hagy-
ta, hogy betegsége leteperje, csak a
legvégén ment a klinikára, akkor is a
gyógyulás reményével. A kór azon-
ban erősebbnek bizonyult nála.

Orvos édesapja, Gödöllő egyik el-
ső háziorvosa, nyomán fordult a medi-
cina felé. 1957-ben, az érettségi után,
először sikertelenül próbálkozott az
általános orvosi karon, majd később
döntött a fogorvosi pálya mellett.
Ám, hogy ne teljen az idő hiába az
egyetem előtt, 1959-ben szerzett fog-
technikusi oklevelet, majd 1964-ben
kapta meg fogorvosi diplomáját, há-
rom év múlva fogszakorvosi képesí-
tést szerzett. 1965-től a gödöllői Ren-
delőintézetben dolgozott, 1973-tól
csoportvezető főorvosként. Kineve-
zése után a betegellátás magasszintű
megszervezése mellett jelentős – kö-
zépszintű betegellátásban szokatlan –
tudományos munkát végzett: 44 köz-
lemény, mintegy 80 előadás dícséri
aktivitását. Különösen a gyermekfo-
gászati gondozást viselte szívén. E te-
rületen végzett munkáját Akadémiai
Díjjal is jutalmazták, könyve is meg-
jelent e témában.

Kitünő szervező volt, ebbeli tehet-
ségét két, nagy sikerű, nemzetközi,
gödöllői kongresszus (1976, 1986)
bizonyítja elsősorban. Fontosnak tar-
totta a szakmai továbbképzést, 1973
és 1991 között, havi rendszerességgel
170 alkalommal volt városunkban
ilyen célú összejövetel. 1980-ban, ma
is működő gyermekfogászati rende-

lést inditott a prevenció szellemében,
igen korszerű körülményeket bizto-
sítva

A Magyar Fogorvosok Egyesületé-
nek vezetőségi tagja volt 20 éven
keresztül, 1976 és 84 között az egye-
sület titkári tisztét töltötte be.

Dr. Makra Csaba kezdeményezte
az évente megrendezett Gödöllői Or-
vosnapokat, mely 1990 óta biztosítja
a rendszeres szakmai továbbképzést,
baráti találkozást, nem feledkezve
meg a nyugalomba vonult kollégákról
sem.

1990-ben megalapította a Magyar
Orvosi Kamara Gödöllői Szervezetét,
melynek első elnöke volt, 1999-ig.
1995-ben tevékenyen dolgozott a Dr.
Lumniczer Sándor Alapítvány meg-
szervezésében és az elnöki tisztet is
betöltötte haláláig.

Ennek az önzetlen aktivitásnak
nem maradt el a jutalma. Gödöllő
városa két alkalommal tüntette ki Pro
Urbe-díjjal (1976 és 1986), 1988-ban
az egyik legmagasabb Pest megyei
orvosi elismerést, a Semmelweis-dí-
jat kapta meg. 2006-ban Gödöllő Vá-
ros Díszpolgára lett.

Szinte az utolsó percig dolgozott,
2005-ben felavatott, a kor legmaga-
sabb követelményeinek megfelelő új
rendelőjében. Emellett elmélyült he-
lyi orvostörténeti kutatásokat végzett,
elsősorban Gödöllő egészségügyi el-
látásának utolsó 80-100 évét dolgozta
fel. 

2004-ben megalapította a Lumni-
czer-díjat mely az orvosi életműért
adható legmagasabb orvosi elismerés
városunkban.

Távozásával pótolhatatlan űrt ha-
gyott maga után.

Isten Veled Csaba, kedves bará-
tunk! Nyugodj békében!

dr. Farkas Iván

Elhunyt dr. Makra Csaba

Egy erős Európának a városok-
ban és a régiókban kell meg-
kezdenie az építkezést, hiszen
az unió alapját ezek adják,
mondta nyitóbeszédében Luc
Van den Brande a Régiók Bi-
zottsága elnöke március 5-én
Prágában. A csúcstalálkozón a
27 tagállam közel 600 polgár-
mestere, képviselője, és régiós
elnöke vett részt. A magyar de-
legáció tagjaként jelen volt Gé-
mesi György, Gödöllő város
polgármestere is. A konferen-
cia Európa jövőjéről és benne a
városok és régiók nagyobb
szerepvállalásáról szólt.

Luc Van den Barnde szerint az EU
csak akkor működik, ha a terep mun-
kába a régiókat és a városokat is be-
vonják. Új kormányzati munka szük-
séges. Nem csak alapvető dologban
kell bevonni a településeket, hanem a
döntésekbe is. Az európai polgárok
nagyobb biztonságot, stabilitást és
több hatékonyságot várnak az uni-
ótól. A felmérések szerint a lakosok
több mint 60 százaléka azt szeretné,
hogy a mindennapi életükhöz köze-
lebb álló, azzal jobban összhangban
lévő politikai vezetést valósítsanak
meg, vagyis az önkormányzatok na-
gyobb hatáskörrel szólhassanak bele
az unió életébe. Brüsszel messze van,
és a lakosok nagyobb része nem is érti
az EU lényegét. Ezt bizonyítja, hogy
Európa lakosságának mindössze 20
százaléka tudja, idén parlamenti vá-
lasztások lesznek. Ma, amikor a vilá-
got gazdasági válság sújtja, a váro-
sokra és a régiókra még nagyobb fe-
lelősség hárul. Helyben kell megoldá-
sokat találniuk a munkanélküliség
problémáira, a szociális feltételekre,
helyben kell megvédeniük a lakoso-
kat, és nem fordulhatnak egyenként
Brüsszel felé. Mint azt Luc Van den
Barnde beszédében kiemelte, egy
sokkal decentralizáltabb politikát kell
megvalósítani, és a jövőben nagyobb
szerepet kell adni a településeknek.
Több szintű kormányzás szükséges (a
szubszidiaritási elvnek megfelelően),
amely teljes mértékben bevonja a
helyi és regionális önkormányzatokat
a közösségi döntéshozatal folyamatá-
ba. 

A konferencián szintén részt vett
José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke is. Ő elsősorban a
világot és Európát sújtó gazdasági
válságról beszélt. Mint azt elmondta
az unió hat hónap alatt megakadá-
lyozta, hogy nagyobb baj alakuljon
ki. De ez nem elég. Most minden
egyes országnak magának kell meg-
tennie a szükséges lépéseket. Fontos
az összefogás, minden egyes tagál-
lamnak segíteni kell, de az nem megy,
hogy míg az egyik állam mindent
megtesz gazdasága élénkítésére, ad-
dig a másik csak a folyamatos segít-

séget, segélyt várja. Az összefogás azt
jelenti, hogy az egységes piac elvéhez
ragaszkodunk. Ez a kulcs. Egyetlen
egy tagállam sem tud védekezni má-
sok kárára. Vannak, akik jó eredmé-
nyeket érnek el az átképzések terén.
Egyes országok úgy küzdenek a vál-
ság ellen, hogy arra ösztönzik a na-
gyobb gyárakat, hogy a munkások
óraszámát csökkentik, miközben át-
képzik őket. Ez jó eredményeket hoz.
Nem válnak munkanélkülivé. A né-
metországi autós program szintén jó
eredményeket produkál. A kormány
új autók vásárlására buzdít úgy, hogy
támogatják azt, így próbálják segíteni
az autógyárakat, és ezáltal megvédik
a munkásokat is.

A 2007-2013-as időszakban több
mint 347 milliárd eurót irányítanak
elő fejlesztésekre. A gazdasági válság
miatt azonban 2009-ben 6,7 milliárd
euróval több pénzt hívhatnak le a tag-
államok, mint az a tervezet volt. Ezt
azonban gazdasági fejlesztésre kell
fordítani. Munkahely megőrzésre és
zöldruhás beruházások serkentése,
hogy nőjön  a foglalkoztatottság. 

A csúcstalálkozón jelen lévő Gé-
mesi Györgyöt Gödöllő város pol-
gármesterét, a Magyar Önkormány-
zatok Szövetségének elnökét kérdez-
tük.

– Miért volt jelentős ez a konfe-
rencia?

– Az Európai Unió egyre jobban
belátja az önkormányzatok és a régi-
ók, vagy megyék fontosságát. Látják

azt, hogy mi vagyunk azok, akik a
lakossággal napi szinten kapcsolat-
ban vannak. A lakosok minket ke-
resnek fel, ha bajban vannak, hoz-
zánk fordulnak segítségért. Szá-
mukra az unió egy érthetetlen, bü-
rokratikus valami, ami túl messze
van.  És ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint például míg egy önkor-
mányzati választásra az emberek
több mint 50 százaléka megy el, ad-
dig az európai parlamenti választá-
sokra kevesebb, mint 30 százalék.
Épp ezért az unió most úgy gondol-
ja, hogy az településeknek nagyobb
szerepet kell adni a politikában, erő-
síteni kell az önkormányzatok ér-
dekérvényesítését.

– Nálunk azonban épp ellen-
tétes a politika gondolkodása.
Gyenesei István miniszter úr
nemrégiben egy nyilatkozatában

azt mondta, hogy túl sok a hivatali
szék.

– Az önkormányzatok évente 3400
milliárd forinttal gazdálkodnak. Ez
így lehet, hogy egyszerre soknak tű-
nik. A kormány jelenlegi elképzelése
a kötelező körjegyzőségekkel (1500
fő alatti településeknél) és hivatalbe-
zárásokkal maximum mindössze 4-5
milliárdos megtakarítást eredmé-
nyezne. 

Ma az önkormányzatoknak annyi
feladatot kell ellátni, hogy a jelenlegi
helyzetben ennél kevesebb pénzből
ezt nem lehet megoldani. Ha ma vala-

kit megkérdez, hogy sok-e a 3200 ön-
kormányzat, akkor természetesen azt
fogja mondani, hogy igen. De ha
megkérdeznénk azt is, hogy hajlandó-

e más településre men-
ni az ügyeit intézni,
akkor már nemleges
választ kapna. Ha
megkérdezi, hogy sok-
e az az összeg, amit az
önkormányzatok kap-
nak, akkor az lesz a
válasz igen sok, de ha
megkérdi megszűn-
jön-e közvilágítás az
utcán, vagy a közét-
kezetés az iskolában,
esetleg a fűtés, akkor
már ismét nemmel vá-
laszolnának. Azt nem
lehet, hogy elvesszük
a pénzt és közben egy-
re több feladatot
adunk át az önkor-

mányzatoknak. Lehet csökkenteni a
képviselők számát, de nem úgy, hogy
meghúzom a vonalat és akkor min-
denhol felezünk. Ez így nem megy,
maximum komoly sérülésekkel járna.
Vannak kistelepülések, ahol a polgár-
mester és a képviselők egyetlen egy
forintot nem vesznek fel, társadalmi
munkában dolgoznak, miközben ott
van ellenpéldaként a főváros, ahol
folyik ki a pénz. Egy átlagos 20 szá-
zalékos csökkentés elfogadható, és
ebben a hét önkormányzati szövetség
is partner.

– Az unió jelenlegi elképzelése
szerint az önkormányzatok na-
gyobb hangsúlyt kapnának a politi-
kában. Nálunk ez mennyire műkö-
dik?

– Már harmadik éve működik a
Kormány Önkormányzatok Egyezte-
tő Fóruma (KÖEF), aminek az önkor-
mányzati miniszter a vezetője és a 7
önkormányzati szövetség a tagja, va-
lamint a konzultáción részt vesz több
minisztérium is. Elviekben itt van le-
hetőségünk, hogy beleszóljunk a min-
ket érintő döntésekbe. De azért mon-
dom, hogy elvileg, mert eddig szinte
egyetlen lényegi kérdésben sem tud-
tunk eredményt elérni. És erre most a
legjobb példa, hogy mi is csak a mé-
dián keresztül értesültünk az önkor-
mányzatokat érintő reformokról,
vagy említhetném Hiller miniszter úr
legutóbbi bejelentését az iskolák
visszaállamosításáról. Kb. 3 hete
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
összehívta az önkormányzati szövet-
ségeket, hogy elmondja nekünk el-
képzeléseit, majd a találkozó előtt egy
nappal lemondja azt, egyéb elfoglalt-
ságra hivatkozva. Ezt így nem lehet
csinálni. Épp ezért két hete a hét ön-
kormányzati szövetség megalakulás
óta először tartott közös elnökségi
ülést, ahol egy nyilatkozatot fogad-
tunk el, melyben 12 pontban össze-
foglaltuk követeléseinket az önkor-
mányzati rendszert érintő átalakítási
elképzeléseivel kapcsolatosan. Ennek
hatására most március 12-én újra ösz-
szehívják a KÖEF-et. Észre kell ven-
nie a kormánynak is, ha rólunk akar-
nak dönteni, akkor be kell vonjanak
minket is a konzultációkba. Mi part-
nerséget ajánlunk, de azt elvárjuk a
másik féltől is.

– Ön tagja a Régiók Bizottságá-
nak, ahol sikerült elérnie, hogy egy
konferenciát itt nálunk Gödöllőn
tartsanak meg.

– Igen. Október 16-án itt Gödöllőn
a királyi kastélyban lesz a Régiók Bi-
zottságának egy konferenciája, mely-
nek témája a polgárok és önkormány-
zatok érdekérvényesítése. Ez nagy
siker. Ennek előkészületei most kez-
dődnek. De ennél nagyobb terveink is
vannak. 2011-ben hazánk adja az EU
soros elnökét. Elképzelésünk szerint
több konferenciának is helyet adna a
kastély, illetve szeretnénk egy a prá-
gaihoz hasonló önkormányzati csúcs-
találkozót is rendezni. Reméljük, si-
keresek leszünk.

Városok és régiók Európáért

Csúcstalálkozó Prágában
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Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Heti írásunkban egy olvasói kérdésre
reagálunk, de meggyőződésünk, hogy
a probléma sokunkat érinthet.

Tavaly szeptemberben örököltem
egy zártkerti ingatlant, amelyet most ér-
tékesíteni kívánok. Az adásvétel lebo-
nyolítása érdekében egy földmérővel
felmérettem az ingatlant, mely során ki-
derült, hogy a szomszéd a telkeinket el-
választó kerítést a földhivatali telekha-
tártól eltérően, attól 2 méterrel arrébb az
én telkemre telepítette. Így a szomszé-
dom által elkerített rész területe összes-
ségében eléri a 120 m2-t. Mit tehetek,
milyen eljárást kell kezdeményeznem?

Kerítés létesítését az építésügyi sza-
bályok, vagy az illetékes önkormányzat
rendelete határozza meg. Ezek a szabá-
lyok rendezik, hogy melyik oldalon kö-
teles az egyik és melyiken a másik
szomszéd kerítést építeni. Az országos
településrendezési és építési követelmé-
nyekről szóló Korm. rendelet kimondja,
hogy a földrészletek közötti kerítésnek
teljes egészében saját telken kell állnia.
Ehhez képest amennyiben az Ön szom-
szédja a kerítést a telekhatártól eltérően
idegen földre építette, a Polgári Tör-
vénykönyv szerinti túlépítés szabályait
kell alkalmazni. Ennek megfelelően Ön

kérheti, hogy az elkerített rész haszná-
latáért és az elkerítéssel okozott érték-
csökkenésért a szomszédja adjon Önnek
kártalanítást. Egyéb feltételek fennállá-
sa esetén azt is kérheti, hogy az elkerített
részt vásárolja meg Öntől amennyiben a
föld megosztható. Abban a kérdésben
pedig, hogy konkrét esetben a telek
megosztható-e az illetékes önkormány-
zat tud állást foglalni.

A Ptk. vonatkozó rendelkezései alap-
ján egyértelműen megállapítható, hogy
minden ingatlan tulajdonosa csak az in-
gatlan-nyilvántartási térkép határvonal
által körbehatárolt területen jogosult a
birtoklásra és birtoklása nem terjedhet
ki oly módon a szomszédos ingatlan te-
rületére, hogy azzal a szomszédos ingat-
lan tulajdonosának birtoklását, haszná-
lati jogát korlátozza. Jelen esetben Ön
kérheti a bíróságtól – további lehetőség-
ként –, hogy a szomszédját kötelezze a
kerítés áthelyezésének tűrésére, az in-
gatlan-nyilvántartásnak megfelelő te-
lekhatár-rendezésre, ezzel egyidejűleg
az Ön tulajdonát képező elkerített terület
visszaadására.

Kérdéses, hogy a szomszédja a vitás
telekrészt mennyi ideig, s milyen mó-
don birtokolta. Felhívnám figyelmét,
hogy amennyiben a kedves szomszédja
legalább 15 éven át, szakadatlanul, sa-
játjaként birtokolta a telekrészt – s a te-
lek megosztható – hivatkozhat arra egy
esetleges polgári peres eljárásban, hogy
elbirtoklás jogcímén megszerezte a kér-
déses ingatlanrészt.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét,
hogy a konkrét ügy megoldásához a
tényállás pontos, kimerítő ismeretére
van szükség, csak a részletek is-
meretében lehet eldönteni, hogy a jelen
esetben melyik eljárás választása a
legcélszerűbb, legésszerűbb.
Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai

2009 hazánkban a kulturális
turizmus éve. „Ön szerint mely
gödöllői kulturális programok
lehetnek turisztikai szempont-
ból is vonzóak?“ – erre keres-
tük a választ a múlt héten.

„A kastélyban nagyon sok olyan ese-
mény van, amire sokan eljönnek, nem
csak Magyarországról, hanem kül-
földről is. Az utóbbi időben azonban
engem is meglepett, milyen sokan
érdeklődnek arról, mikor lesz elő-
adás a barokk színházban. Szívesen
jönnek ide az emberek, mert ennek
különleges hangulata van, ugyanúgy,
mint volt néhány éve a kastélyud-
varon megrendezett színházi előadá-
soknak is…”

(Kovács Anna)

„…Nem értem, miért nem használják
ki például a Magyar Szabadság Nap-
ját. Igazán kellemes egésznapos
programot lehetne rászervezni, mint
ahogy én ezt már meg is csináltam
pár barátommal. Igaz, egy jó kezde-
ményezés erre a Kárpát-medencei
búcsú, amit ebben az időpontban
szerveznek, és Máriabesnyőről át-
jönnek a hívek az esti előadásra…”

(Tarnai Éva)

„Gödöllőn nagyon sok fesztivál van,
ezeket sokkal jobban kellene reklá-
mozni. A múlt évben például az isme-
rőseim a Múzeumok Éjszakája miatt
jöttek Gödöllőre, és egészen megle-
pődtünk, hogy ezzel egy időben mi-
lyen színvonalas program volt a vá-
rosháza előtt. Épp akkor volt a fúvós-
fesztivál, ahol több település fúvós
együttese adott koncertet. Olyan jó

hangulat volt, hogy csak éjfél után
mentünk haza. De nem csak mi, so-
kan voltak, akik a kastélyból átjöttek
ide. Egy ilyen jó szervezéssel nagyon
sok embert ide lehet csalogatni…”

(V. Nóra)

„Gödöllőnek nagyon jó adottságai
vannak ahhoz, hogy helyszíne legyen
különböző szabadtéri programoknak.
Sokkal több ilyet lehetne szervezni.
Én mindig kimegyek a Sörfesztiválra
is, a Gyereknapra is, de az olyan kul-
turális programokra is, mint amilyen
a népmesemondó fesztivál volt, a
amihez kézműves kirakodóvásárt is
szerveztek…” (Tóthné)

A hét kérdése:
– Ön szerint hogyan lehetne
gátat vetni a pedagógusok el-
leni erőszakos cselekedetek-
nek?

A hét kérdése

MEGHÍVÓ
MÁRCIUS 12., 14 ÓRA

Petőfi-versek képekben
Városi rajzverseny eredményhirdetése, kiállítás-megnyitó

a Petőfi Sándor Általános Iskolában

MÁRCIUS 13., 9 ÓRA

Emléktábla elhelyezése Török Ignác emlékére az aradi
vértanúról elnevezett utcában.

Avató beszédet mond dr. Nemescsói Ferenc

MÁRCIUS 13., 14 ÓRA

Petőfi Sándor vers- és prózamondó verseny
a Petőfi Sándor Általános Iskolában

MÁRCIUS 14., 18 ÓRA

A gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása
(Petőfi-szobor–Dózsa György úti temető).

Tiszteletadás, koszorúzás az Isaszegi csata emlékművénél.

MÁRCIUS 15., 11 ÓRA

Városháza előtti tér
Városi ünnepi megemlékezés, koszorúzás a Petőfi-szobornál

Köszöntőt mond:
dr. Krassay László alpolgármester
Az ünnepi műsorban közreműködnek:

Kovács Tamás, a Club Színház művésze, Gödöllői Városi
Fúvószenekar vezényel Ella Attila, Magyar BalettSzínház

Gödöllő, Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület, a Magyar Nemzeti Lobogó Társasága

MÁRCIUS 15., 17 ÓRA

A Gödöllő Városért Díj ünnepélyes átadása,
ünnepi műsor a Városháza földszinti nagytermében

Felhívás koszorúzásra!
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő
város lakói!

Gödöllő város önkormányzata az
1848-as forradalom és szabadságharc
161. évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezést szervez 2009. március
15-én 11.00 órakor a Szabadság téren
majd azt követően koszorúzást a Pető-
fi-szobornál, melyre szeretettel várunk
mindenkit.

Kérjük, hogy az intézmények, rendvé-
delmi szervek, pártok, civilszerveze-
tek, egyesületek, ünneplő vendége-
ink, koszorúzási szándékukat szíves-
kedjenek legkésőbb 2009. március 12-
én 16.00 óráig jelezni, H-P 9.00-16.00
óráig a Petőfi Sándor Művelődési
Központ Kht. 28/514-130-as titkársági
telefonszámán, Tábikné Surman Szil-
viánál, hogy a koszorúzás ünnephez
méltó rendjét időben és pontosan ki
tudjuk alakítani.

Egyben kérjük, hogy a koszorúzás elő-
készületeinek segítése érdekében szí-
veskedjenek a koszurúkat az ünnep
napján legkésőbb 10.30 óráig a hely-
színre juttatni, megérkezésüket mun-
ka-társainknak jelezni, hogy a koszorú-
zás rendjét időben és méltó módon
előkészítsük.

Szeretettel várjuk Önöket az évfordu-
lóhoz kapcsolódó valamennyi rendez-
vényre!

Ünnepeljünk, és emlékezzünk együtt!

TERET A BOLDOGSÁGNAK!
Az ember életében több olyan esemény van, amit szívesen közzé tenne, abban a
reményben, hogy mások is osztozzanak boldogságában. Ezeknek az örömhírek-
nek kíván teret adni a Gödöllői Szolgálat új hirdetési rovatában, ahol fény-
képes, vagy szöveges hirdetésben számolhatnak be az érintettek, eljegyzésük-
ről, házasságkötésükről, vagy gyermekük születéséről, illetve küldhetnek szüle-
tés-, vagy névnapi üdvözletet szeretteiknek, ismerőseiknek.
A részletekről bővebb felvilágosítást a 20-5255-366-os telefonon, vagy szemé-
lyesen ügyfélszolgálati irodánkban, a Kossuth Lajos u. 1. sz. alatt kaphatnak.

(folytatás az 1. oldalról)
Amikor a szülők beérkeztek az

iskolába, rátámadtak a tanárra, akit
olyan erővel ütöttek mellkason,
hogy ráesett egy székre. Az esés
következtében a pedagógus zúzó-
dásos sérüléseket szenvedett.

Az iskolába kiérkezett rendőrök
a diák édesapja B. József valkói
lakos ellen közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak bűntettének el-
követése miatt indítottak eljárást.
A rendőrségi  tájékoztatás szerint a
gyanúsítottként kihallgatott férfi a
terhére rótt cselekményt elismerte.

*

Az esetet követően Gémesi
György, mint a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének elnöke
nyílt levelet intézett Hiller István
oktatási és kulturális miniszterhez:

„Tisztelt Miniszter Úr!
A tegnapi nap a Gödöllői Ma-

dách Imre Szakiskolában történt ta-
nárverés kapcsán fordulok Önhöz,
mint a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége elnöke. 

Számomra továbbra is elfogad-
hatatlan, hogy az egyre növekvő
mértékű iskolai erőszak és tanárve-
rések terén nem történt érdemi

javulás, annak elle-
nére, hogy szövetsé-
günk felhívta miniszter úr figyel-
mét a tarthatatlan helyzetre. 

Sajnálattal állapítom meg, hogy a
MÖSZ szakértői által elkészített,
Önnek közel egy éve elküldött, a
helyzet megoldását jelentő törvény-
módosítási javaslatunkat még vá-
laszra sem méltatta, mint ahogy azt
is szomorúan tapasztaltuk, hogy ez
ügyben tett kezdeményezései is
eredmény nélkül maradtak. A
MÖSZ nevében újra felhívom mi-
niszter úr figyelmét a tarthatatlan
helyzetre, ami azonnali intézkedést
kíván.

A pedagógusok munkájuk ellátá-
sához szükséges fegyelmi eszközök
nélkül egyre inkább veszélybe ke-
rül a közoktatás biztonságos műkö-
dése. 

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége újra kezdeményez a mi-
niszter úrnál (és nem beosztott
munkatársánál) egy ismételt kon-
zultációt, ahol a miniszter úr által
javasolt megoldási lehetőségek
megtárgyalása mellett lehetőség
nyílna szövetségünk álláspontjának
(törvénymódosító javaslatának)
megtárgyalására.

Gödöllő, 2009. március 5.
Válaszát várva tisztelettel,

Dr. Gémesi György
A Magyar Önkormányzatok Szö-

vetsége elnöke“

*

Az elmúlt napokban több peda-
gógusok elleni erőszakos fellépés-
ről is tudósított a hazai sajtó. Már-
cius 2-án Szécsényben egy 16 éves
általános iskolás fiú megrugdosta
tanárnőjét, mert a pedagógus rend-
reutasította őt órai magaviselete
miatt. A pedagógus könnyű sérülé-
seket szenvedett. 

Néhány nappal korábban egy za-
lavári általános iskolában két nyol-
cadikos diák tanítási időn kívül, en-
gedély nélkül tartózkodott az iskola
területén, amikor összetűzésbe ke-
rültek az egyik napközis tanárral.

Ezt megelőzően egy pacsai álta-
lános iskolában egy házaspár fe-
nyegette meg az intézmény egyik
igazgatóhelyettesét, miután a peda-
gógus szóvá tette gyermekük hely-
telen viselkedését. A szülők – akik-
nek már korábban is volt konfliktu-
suk az iskolával – az intézmény zsi-
bongójában támadtak a tanárnőre.

(b.j.)

Iskolai erőszak

Tanárverés Gödöllőn

A Gödöllői Rendőrkapitányság büntető
eljárást folytat különösen nagy kárt oko-
zó rongálás bűntett elkövetése miatt is-
meretlen tettes ellen. Az elsődleges
szakvélemény szerint szándékos gyújto-
gatás történt 2009. március 4-én 22.40
órakor egy gödöllői irodaépületben,
ahol egy szépségszalon működött. A
bűncselekménnyel okozott kár: 20 mil-
lió Ft.

Az elmúlt napokban ismét olyan fel-
jelentések érkezett a Gödöllői Rendőr-
kapitányságra, melyben a meglopott
sértettek idős korúak, és az elkövetők
valamilyen trükkel jutottak be a házuk-
ba. 

Február 26-án egy péceli idős néni
megtakarított pénzét lopták el. Két fiatal
férfi csöngetett kapuján azzal, hogy az
önkormányzattól jöttek és „segélycso-
magot“ hoztak neki. A konyhában lepa-
kolták az élelmiszereket és azt mondták,
hogy 50 ezer forint segélyt is hoztak, de
20 ezres címletekben, vissza kell adni
10 ezer forintot. 

A néni elővette a tárcáját, melyben a
spórolt pénze volt. A két fiatal ember tá-
vozása után fedezte fel, hogy a tárcája a
pénzzel együtt eltűnt. 

Ugyanezen a napon Isaszeg egyik
családi házába becsengetett és villany-

óra leolvasóknak adta ki magát két férfi.
Az egyik kb. 25 év körüli, 170 cm ma-
gas, átlagos kinézetű, világos hajú, vilá-
gos bőrű, átlagos ruházatú, nem egyen-
ruhát viselő férfi azt mondta a sértett-
nek, hogy az éves villanyóra állást ol-
vassa le.Itt is pénzváltás címén vették rá
a sértettet, hogy vegye elő a megtakarí-
tott pénzét. Társa, aki 30 év körüli 185
cm magas, világos bőrű, sötétbarna, rö-
vid hajú, sötét színű zakót és szövet-
nadrágot viselő férfi a sértettől kért egy
darab drótot, amely a ház mögött volt,
feltehetően ezalatt az idő alatt loptak el a
sértettől  650.000 Ft-ot. 

A rendőrség kéri, hogy bármilyen
trükkel próbálnak bejutni idegen szemé-
lyek a lakásukba, kérjenek igazolványt,
mondják el, hogy telefonálnak a szol-
gáltatóhoz, ahonnan elmondásuk szerint
érkeztek, és közben hívják a rendőrsé-
get. A szolgáltatók soha nem visznek ki
személyesen készpénzt, azt mindig pos-
tai úton, vagy átutalással kézbesítik.
Amennyiben gyanús körülményeket ta-
pasztalnak, hívják a Gödöllői Rendőr-
ka-pitányságot a 28/514-655 telefonszá-
mon, vagy a 112-es, 107-es rendőrségi
hívószámok valamelyikét, illetve a szin-
tén ingyenesen hívható telefontanú szá-
mát a 06-80/555-111.

Idős személyek a célpontok

Rendőrségi hírek
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Nőnap 2009
Ismét hatalmas sikerrel mutatták be a
nőnapi műsort a Művészetek Házában
szombaton és vasárnap. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel mindkét napon
a 3-3 előadást zsúfolásig megtelt néző-
tér előtt mutatták be.

A műsor háziasszonya idén is Pécsi Ildi-
kó Kossuth-díjas színművésznő volt. Az
előadók a város, a városi intézmények
vezetői, munkatársai, a Magyar Balett-
Színház Gödöllő két táncosa, Linda
Schneiderová és Kéri Nagy Béla, vala-
mint a Gödöllő Táncegyüttes férfikara
voltak.

Pécsi Ildikó „Pistike mindent elintéz“: Pécsi Ildikó és Gémesi György Pintér Zoltán alpolgármester, és
dr. Szabadfalvi András igazgató-főorvos

A gödöllői „Mojszejev“ táncegyüttes

A Chopin zeneiskola tanárainak előadása

A Gödöllő Táncegyüttes férfikara

Casino twist

A Csókkirály

A „kikapós“ feleség A férj csak kérdez

„Hattyúk násztánca“

Fo
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Emlékszünk még iskolás éve-
inkből a Püthagórasz tételre?
Egyáltalán, Püthagóraszra? Ha
nem, saját érdekünkben idéz-
zük fel magunkban az ókori
görög alakját, elméleteit, neve-
zetes tételét (a2+b2=c2), mivel,
mint Christoph Drösser Csábí-
tó számok, avagy a mindenna-
pok matematikája című köny-
véből megtudhatjuk, azt állítot-
ta: a világon minden szám.
Mindent ki lehet fejezni a szá-
mok segítségével.

Ugyanez megfordítva: a számok is-
merete nélkül elveszettek vagyunk.
Csak csetlünk-botlunk az élet legkü-
lönbözőbb helyzeteiben, s azon sem
csodálkozhatunk, hogy jó néhányszor
orra bukunk. Mi több, a padlóra ke-
rülünk.

A Csábító számok tizenhét szóra-
koztató történet segítségével bizo-
nyítja a fentiek igazát. 

Például, ki ne ábrándozott volna
már róla: tökéletes rendszert dolgoz
ki arra, hogyan nyerhet vagyonokat
szerencsejátékon? A könyvben sze-
replő úr feltétlenül sikeresnek hitt
szisztémája birtokában magabiztosan
sétál be a rulettkaszinóba, abban a

meggyőződésben: pénzét megsok-
szorozva távozik majd onnét. De
hogy ez így lesz-e vagy sem, a min-
denható számok döntik majd el. 

Mennyire megbízható a DNS-
elemzés egy bűntény megoldásában?
A világ legintelligensebbnek tartott
asszonya is tévedhet, ha a tyúkok és
az általuk termelt tojások arányossági
mutatójának kiszámítása a feladat.
Lányok, csak óvatosan! A mai kérő-
nél nem biztos, hogy holnap jobb jön.
Valószínűség-számítás, avagy mate-
matikai gyorssegély szerelmi ügyek-
ben.

Kiválóan hasznosítható a matem-
atika választások idején. A választási
matematika megmutatja, hogyan le-
hetséges, hogy több szavazat mandá-
tumvesztést eredményezzen. 

Hogy mi a Simpson-szindróma? A
nők a felvételi során hátrányos meg-
különböztetésben részesülnek. (Ne
kérdezzük, hogy hol, mert minden-
hol.) Ennek ellenére a megcélzott in-
tézménybe, a megcélzott helyekre
arányaiban több nő jut be, mint férfi. 

Mesés ajánlattal rukkol elő egy
banki tanácsadó? Vigyázat! Ha meg-
vizsgáljuk a lineáris, a négyzetes és
az exponenciális növekedés közti kü-
lönbségeket, könnyen felismerhetjük,

hogy a legmerészebb helyett a legsz-
erényebb ajánlatot kell elfogadnunk. 

Szóval, a matematika sokszínűbb
tudomány, mint akár álmodtuk volna.
Hogy hasznos, azt soha nem vontuk
kétségbe, csak úgy gondoltuk, hogy
talán nem nekünk való, hogy „ma-
gas” a számunkra. A könyv néhány –
tizenhét – alaphelyzetet felhasználva
bebizonyítja, nem mondhatunk le ró-
la azzal a kényelmes kifogással, hogy
tökfejek vagyunk.

(Christoph Drösser: Csábító számok,
avagy a mindennapok matematikája)

- nád - 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A biztos tipp

Három táncművet mutat be a
Művészetek Házában a Ma-
gyar BalettSzínház Gödöllő.
A Fellegajtók című előadás
során az első részben egy,
J.S. Bach zenéjére készült
koreográfiát és az Akvarell
Szivárványt, majd a második
részben a Fellegajtók című
előadást láthatja a közönség. 

Mint azt Egerházi Attila balett-
igazgatótól megtudtuk, mindegyik
darabot első alkalommal mutatják
be városunkban. Három különleges
mű várja az érdeklődőket. Az első,
a Zero Gravity, Bach Air című mű-
vére készült. A zene Yo-Yo Ma át-
iratában csendül fel, a darab pedig
lényegében a zenemű táncba öntött
képi megjelenítése.

A másik produkció, az Akvarell
szivárvány: Az ember ül egy sötét
szobában magányosan, színek és
fény nélkül. Reménytelennek látszó
helyzetben, mintha egy út végére ér-
ne, néz befelé, magába, és egyszer
csak színeket kezd látni és fényt. A
remény színeit és fényeit. Az ember-
nek megvan az a csodálatos képes-
sége, hogy olykor színtelen napja-
iban is képes színeket rajzolni kép-
zeletből, szivárványokat az égre –
vall a műről Egerházi Attila.

A Fellegajtók cím ismerősen
csenghet a gödöllői közönségnek.
Ebből az előadásból ugyanis két év-

vel ezelőtt, a Magyar Szabadság
Napja ünnepi műsorában már lát-
hattak egy rövid részletet. Ez egy
metaforikus és szakrális balett. A
felleg ajtók olyan „átjárók“, me-
lyek kapcsolatot jelentenek az égi
világgal. Ha küldetésének megfe-
lelve éli életét az ember, az ajtók
megnyílnak, látni engedve olyan
dolgokat, amelyek „innen“ nem lát-
hatók.

Ha viszont az ajtók zárva marad-
nak, fény nélkül marad... A szent
emberek a „fellegajtókat“ nyitogat-

ják a mindennapokban. Istent ke-
resve, elűzik a sötétséget. Az elő-
adást Lovász Irén énekművész és
Kathy Horváth Lajos hegedűmű-
vész közreműködése teszi még kü-
lönlegesebbé. 

A Zero Gravityt Linda Schnei-
derová és Svidró Viktor, az Akva-
rell Szivárványt Bogdan Petronel-
la és Szirmai Irén táncolja, a Fel-
legajtók előadásán pedig a teljes
együttes színpadra lép. 

Az idei év terveiről Egerházi At-
tila elmondta, rövidesen újabb pre-

mierre készülnek. Áp-
rilis 30-án a Nemzeti
Táncszínházban mu-
tatják be a Graffiti cí-
mű, szintén két rész-
ből álló előadást, amit
szintén szeretnének
minél előbb bemutat-
ni Gödöllőn is. Emel-
lett többek között egy
csehországi nyári
fesztiválra készülnek,
és a tervek szerit az
idén is megrendezik
majd a nyári tánctá-
bort, amit az elmúlt
években nagy sikerrel
rendeztek meg.

(k.j.)

Eseménydús esztendő elé néz
a Cavaletta Művészeti Egyesü-
let. Mind az Ad-hoc Színház,
mind a leánykar több fellépés-
re készül. A tervek között több
jótékonysági előadások és ha-
tárainkon túli fellépések is sze-
repelnek. 

A Cavaletta Művészeti Egyesület Ad-
hoc Színháza több kellemes, szóra-
koztató előadással ajándékozta már
meg a gödöllői közönséget. A követ-
kező hetekben ismét színpadra lép-
nek, a Bolha a fülben című színdara-
bot négy alkalommal adják majd elő.
Március 29-én Mátyásföldön, az Er-
zsébetligeti Színházban lép fel a tár-
sulat, néhány nappal később, április
első napjaiban testvérvárosunkban,
Dunaszerdahelyen lépnek közönség
elé, április 25-én pedig Gödöllőn, a
Művészetek Házában mutatják be az
előadást. 

Mint azt Márton Danku István,
az egyesület vezetője elmondta, Du-
naszerdahelyen már máskor is fellép-
tek, s az ott élők nagy szeretettel fo-
gadták a gödöllői vendégeket. Ezért is
döntöttek úgy, hogy a „Naftalin”
után, a Bolha a fülben című előadás-
sal is ellátogatnak ide.

A tervek szerint nem ez lesz az
egyetlen testvérváros, ahová készül-
nek, ősszel Csíkszeredában, és egy
kisebb székely faluban is fellépnek.

Ennek a részletei azonban majd a
nyáron tisztázódnak, amikor a Cava-

letta leánykarral utaznak az erdélyi
városba. Ezt megelőzően azonban,
május 30-án az Erzsébet királyné
Szálloda báltermében adnak reperto-
árbúcsúztató és jótékonysági koncer-
tet, amiből a Farkaslaka mellett talál-
ható nyikómalomfalvi általános isko-
la legjobb tanulmányi eredményt elért
diákjait és a gyimesközéploki gimná-
zium kórusát szeretnék támogatni.
Ide júliusban látogat majd el a leány-
kar. 

A fellépések mellett pedig már ké-
szülnek az új bemutatókra: az Ad-hoc
Színház a Léni néni című zenés víg-
játékkal kedveskedik majd a gödöllői
közönségnek, és a Cavaletta leánykar
előadásában is új műveket szólaltat-
nak meg az idei esztendőben.

Levegő, szivárvány, fellegek

Új balettbemutatók Gödöllőn
Bemutatók itthon, és külhonban

Cavaletta évadnyitó

Március 8-án, nőnapon először rendezték meg a kastélyban a
Nők kastélya című programot. Számtalan színes rendezvény
várta a hölgyeket. Az esemény divatbemutatóval zárult.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A Gödöllői Művésztelep Alapítványt a Gödöllői
Városi Múzeum hozta létre 1991-ben a XX.

század eleji szecessziós művésztelep tárgyi- és
dokumentumanyagának gyűjtésére és gondo-

zására, a művészteleppel kapcsolatos tu-
dományos és közművelődési tevékenység 

támogatására. Kérjük, adójának 
1 %-ával támogassa az alapítvány munkáját.

Gödöllői Művésztelep Alapítvány
Adószáma: 19179148-2-13

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alko-
tóházában évek óta sikeres képző- és
iparművészeti tanfolyamok várják új
tanítványok, érdeklődők jelentkezését!

2009. MÁRCIUSÁTÓL

Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam
(3 hónapos kurzus)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és hal-
adó szinten. Foglalkozások időpontja:
hétfőnként 14.30-18.30 óráig. Művészeti
vezető: F. Orosz Sára keramikusművész.
Részvételi költség: 23.000 Ft

Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (3
hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő és
haladó szinten. Foglalkozások időpontja:
szombatonként 10-14 óráig. Művészeti
vezető: Anti Szabó János képzőművész.
Részvételi költség. 23.000 Ft

Kézműves textiltechnikák – új ipar-
művészeti tanfolyam (3 hónapos kurzus)
A tanfolyam kínálatából: nemezalkotá-
sok készítése, fonás, szalag-, kártya- és
gyöngyszövés, hímzés, applikáció, bőr-

vágás, horgolás, csomózás, makramé.
A tanfolyamra 13 éves kortól várjuk a je-
lentkezőket.
foglalkozások időpontja: szombatonként
15-19 óráig. Első foglalkozás: március 7-én.
Művészeti vezető: Hidasi Zsófi textilter-
vező művész. Részvételi költség: 25.000 Ft
Február 28-án (szombaton) 15 órától be-
mutató foglalkozást tartunk!
Jelentkezési határidő: 2009. március 2.
(munkanapokon 9-15 óráig, Sukta Zsu-
zsa titkárnál)

GIM-HÁZ, Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Tel/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu

TÉLI KERT c. csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás a GIM-Házban
2009. március 28-áig még látogatható
szombaton-vasárnap 14-17 óráig, elő-
zetes bejelentkezés után más napokon
is!

35 éves a Frédéric Chopin
Zeneiskola – 1974-2009

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt a Frédéric Chopin Zeneiskola 35
éves jubileumi rendezvénysorozatára.
„A zeneiskolám és én” című rajz- és irodalmi pályá-
zat alkotásai 2009. március 3-tól megtekinthetők
a zeneiskola aulájában.

Március 11., 18.00: ZENEKARI HANGVERSENY a
Művészetek Házában. (Fellépnek: Ifjúsági Fúvósze-
nekar, Gitárzenekar, Tücsök Zenekar, Ifjúsági Vo-
nószenekar, Dányi Ifjúsági Fúvószenekar, Ad Libi-
tum Vonószenekar – Pécel.)

Március 12., 18.00: VOLT NÖVENDÉKEK HANG-
VERSENYE a zeneiskola nagytermében.

A Gödöllői Királyi Kastély bérletet hirdet
a 2009-es évadban 8 komolyzenei koncertjére,

6 opera-előadásra és a Liszt Fesztiválra.

A komolyzenei bérlet programjai (díszterem):

Március 14.: Johann Sebastian Bach-est

Április 12.: „Népszerű művek rézfúvósokon“ Közreműködik:
Ewald Quintett

Június 13.: Baráti Kristóf hegedűművész koncertje

Július 11.: A zene éjszakája – nyáresti kavalkád fiatal
pályakezdő és sikeres zeneművészekkel

Augusztus 8.: Sebastian Consort: Musica aeterna

December 6.: Várdai István gordonkaművész hangversenye

December 20.: A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Haydn-estje

A Koncertbérlet ára: 8 előadás 10.000Ft

Az Operabérlet programjai (Barokk Színház):

Május 24.: Donizetti: A csengő; J. Haydn: Az énekesnő

Augusztus 9.: J. Haydn: A patikus

Szeptember 25.: Cimarosa: A titkos házasság

November 7.: Donizetti: Rita; Cimaroza: A Karmester

December 19.: Donizetti: Viva La Mamma

December 28.: Mozart: Cosi fan tutte

Az Operabérlet ára: 6 alkalom 14.000 Ft (helyre szóló)

Liszt Fesztivál-bérlet programjai (díszterem):

Október 22.: Hauser Adrienne zongoraestje

Október 24.: Szilasi Alex zongoraestje

Október 25.: Bogányi Gergely zongoraestje

A Liszt Fesztivál-bérlet ára: 3 koncert 4000 Ft
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Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örven-
denek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük
szeretnénk megismertetni kedves Olvasóinkat!

Moiret Ödön (1883–1966)

Szobrász, építész és éremművész. Moiret
Ödön 1883 márciusában született Budapes-
ten. Családja Észak-Franciaországból, Pikar-
diából származott. Dédapja a napóleoni há-
borúk idején hadifogolyként került a Bánát-
ba, ahol megtelepedett. A német nyelvű kör-
nyezetben a család nyelvet váltott. A leszár-
mazottak már anyanyelvként beszélték a né-
metet, bár valószínű, hogy a francia nyelvet
is megtartották. A szobrász mindenesetre jól
beszélt franciául, és a művészetét meghatá-
rozó első hatások is francia nyelvterületen,
brüsszeli tanulóidején érték. Szüleivel min-
dig, testvéreivel időnként németül levelezett,
és a levelekből kitűnik, hogy a család művelt-
ségét mennyire áthatotta a klasszikus német
irodalom. A művész élete különböző helyze-
teire szívesen keresett egy-egy goethei idé-
zetet.
Nagybátyjától, Schickedanz Alberttől kapta
az első művészeti ösztönzést. Érettségi után
egy-egy évet töltött a budapesti és a bécsi
Képzőművészeti Akadémián, majd 1903-05
között Brüsszelben Ch. van der Stappen és H.
Richier növendéke volt. 1906-tól szerepelt
budapesti kiállításokon, több díjat nyert. Ta-
nulmányait 1908-10
között Bécsben, E.
Hellmernél fejezte be.
Közben 1907-08 telét a
gödöllői művésztelepen
töltötte. 
A szobrász 1911 őszé-
től a Műegyetemen ta-
nított mintázást. A má-
sodik gödöllői tartóz-
kodás tehát 1910 máju-
sa és 1911 ősze közé es-
het. Annak nincs nyo-
ma, hogy Moiret-nak
műterme lett volna Gö-
döllőn, így csak időn-
ként látogathatott ki.
Ezeket a rövid tartóz-
kodásokat azonban
életre szóló személyes
kapcsolatok egészítet-
ték ki. Szinte gyerekko-
ra óta volt jó barátság-
ban Sidló Ferenccel, és
egyik mesterének tek-
intette Thoroczkai Wigand Edét. Bármennyire tisztázat-
lan is, hogy milyen módon és mértékben vett részt a telep
mindennapi életében, a szellemi kapcsolódás oly nyilván-
való, hogy Moiret-t mindig is a gödöllői művésztelep kö-
rébe sorolta a szakirodalom. Ezt a kapcsolódást egyéni-
sége és szellemi irányultsága terrnészetessé tette, nevelte-

tése és tanulmányai pe-
dig Szinte fel is készí-
tették rá.
A gödöllői művésztelep
tagjainak családeszmé-
nyét Moiret-nak nem
sikerült megvalósíta-
nia. Házassága tragiku-
san szerencsétlen volt,
és a fiával való kapcso-
lata sem volt igazán
harmonikus.
1915-től az Iparrajzis-
kolában is tanított szob-
rászatot. Tagja volt a
KÉVE-nek és a Céhbe-
liek Társaságának.
1920-tól 1944-ig fel-
váltva Bécsben és Bu-
dapesten élt; utána
Bécsben, ahol számos

kiállítást rendezett. 1944-ig évente hazajárt, és rendszere-
sen részt vett budapesti kiállításokon.
Szobrai stílusát és témakörét némiképp a gödöllői iskola
szelleme hatotta át, gyakran mintázott szimbolikus értel-
mű szobrokat (Erős nemzetség, Venus genetrix, A termé-
kenység stb.). 1925-ben készítette el Körösfői-Kriesch

Aladár síremlékét. A 30-as években közel került a
római iskola stílusához (a 100 éves Nemzeti Színház
emléktáblája, 1937; Nagy Lajos-emlék, Székesfe-
hérvár, 1938). Számos érmet és plakettet (Dürer-em-
lékérem, 1938) mintázott. Több művét őrzi a Ma-
gyar Nemzeti Galéria. Számos szobrát állították fel
külföldön (Bécs, Hannover, Berlin) és több művel
szerepel külföldi múzeumokban. 
1922-től 1949-ig állandóan foglalkozik a visszatele-
pülés gondolatával. Rendszeresen kiállít a budapesti
tárlatokon, csaknem évente hazalátogat. Ezzel pár-
huzamosak a művésztelep-alapítási kísérletei, illet-
ve próbálkozásai, hogy valamilyen – a gödőllőihez
hasonló – művészi közösséget találjon. 
1924-től haláláig dolgozott nagyszabású utópikus
várostervén (Az új élet városa), amelyet 1926-ban
Bécsben kiállításon is bemutatott. Hagyatékának je-
lentős része Bécsben van. Művészetét a brüsszeli
évek és a belga szimbolizmus megismerése határoz-
ta meg. Ezt a szellemet mélyítette el rövid gödöllői
tartózkodása és barátsága Körösfői-Kriesch Aladár-
ral. R. Steiner és az antropozófia hatott rá, majd egy
katolikus közösség tagja lett. Művészetében vallási
miszticizmustól áthatott, egyéni mitológiát terem-
tett, amelyet stilizált, átszellemített figurákkal feje-
zett ki (Az élet angyala vagy a nő küldetése, 1919,
Gödöllő, Városi Múzeum). Utópikus várostervével
egy új életreform, egy új embereszmény és társada-
lom létrejöttét kívánta szolgálni.

AKIKRE EMLÉKEZÜNK
A zsidó farsang

Purim
A purim története Eszter köny-
vében olvasható, az énekek
éneke mellett, olyan szentírási
műben, amelyben nem szere-
pel Isten neve. Zsidó bölcsek
szerint azért, mert Eszter ki-
rályné idejében Isten nem nyil-
vánosan művelt csodákat, mint
pészahkor vagy hanukakor, ha-
nem titokban. A purim szó je-
lentése: kockavetés (kockajá-
ték), vagy sorsvetés (sorsjá-
ték).

Purimot annak emlékére tartják, hogy
a perzsa világuralkodó, Ahasvéros ki-
rály (I. Xerxész) idejében, a gonosz
Hámán miniszter mesterkedései elle-
nére, Eszter királyné és nagybátyja,
Mordecháj közbenjárására a zsidók
megmenekültek a kiirtástól. 

Purimhoz különböző vallási köte-
lezettségek (micvák) kapcsolódnak.
Az első, hogy a zsidók meghallgassák
Eszter tekercsének közösségi felolva-
sását a zsinagógában az ünnepet kö-
szöntő este és reggel, mely alatt az
évben egy alkalommal hangoskod-
hatnak is, sőt mi több kötelesség Há-
mán nevének említésekor zajt csapni.
Egy másik előírás, az ún. misloách
mánot (sláchmónesz), azaz külön-
böző finomságok küldése barátoknak,
valamint adományt adni a szegények-
nek, hogy ők se nélkülözzenek eme
örömteli ünnepen. Mindennek betető-
zéseként pedig lakomát csapnak, ahol
a rabbik előírását követve annyit kell
inni a nagy vigadalomban, hogy ne
tudjanak különbséget tenni az átko-
zott Hámán és az áldott Mordecháj
között. Szokás ezen az ünnepen kü-
lönböző jelmezekbe öltözni – szim-
bolizálva a szerencsétlenség és sze-
rencse forgandóságát –, valamint pu-

rimi játékokat rendezni és különféle
édességeket, például flódnit enni.

A történet Ahasvéros perzsa király
lakomájával kezdődik, aki az időszá-
mításunk előtti 485 és 465 között
uralkodott a történelem első világha-
talmának élén. A perzsák azért szerez-
hették meg az ókori Kelet fölötti kizá-
rólagos uralmat, mert ellentétben ké-
sei utódaikkal rendkívül türelmesek
voltak: a vallás, a nyelv, a kultúra és a
belső bíráskodás területén önállósá-
got biztosítottak a meghódított népek-
nek. (Xerxész dédapja, a dinasztiaala-
pító Kürosz megengedte a zsidóknak
a Jeruzsálembe való visszatérést és a
Szentély újjáépítését.) Ezen a lako-
mán a király nem éppen józan álla-
potában szakít korábbi feleségével, és
a zsidó Eszterben találja meg az iga-
zit.

Eszter unokabátyja Mordecháj ez
idő tájt a zsidók bírája véletlenül
megtudja, hogy merénylet készül a
király ellen. Két udvaronc Ahasvéros
életére tör. Mordecháj azonban Eszter
királyné segítségével a készülő terv-
ről tájékoztatja a királyt. Az ételt egy
kutyával kóstoltatják meg, s így fény
derül az igazságra. A bűnösöket meg-
büntetik. Mordecháj nevét pedig beír-
ják a Krónikák könyvébe.

Ismét megrongálták az Erzsébet-sziklát

Felújítás előtt

Sajnos már megszokhattuk, hogy folyamatosan megrongálják
az Erzsébet-sziklát, mely Zala György szobrászművész alkotá-
sa. A sziklacsoportot az Erzsébet-szoborral közösen, annak
szerves részeként avatták fel 1901-ben. A tervek szerint a Nor-
vég Alapra beadott pályázatnak köszönhetően az Erzsébet-
park a kálváriával, a szoborral és a sziklával együtt hamarosan
megújulhat. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van Brüsszelben.



Ebben az évben a kutyák összeve-
zetéses oltása átszervezésre került.
A kutyák veszettség elleni védőol-
tásának beadatása továbbra is az ál-
lattartó kötelezettsége. Az állattartó
köteles minden 3 hónapos kort elérő
ebet saját költségén 30 napon belül
veszettség ellen beoltatni. Az oltást
6 hónap múlva meg kell ismételteni,
majd ezt követően a kutyát évente
kell újraoltatni. Ezt a veszettség el-
leni védekezés szabályairól szóló
164/2008 (XII.20.) FVM-rendelet
írja elő. Az oltást az állatorvosi ren-
delőkben kedvezményes áron meg-
határozott időben lehet elvégeztetni,
amelynek díja: oltási díj: 3000 Ft,
féreghajtó gyógyszer ára 200 Ft/10
kilogramm, új oltási, vagy elveszett

igazolvány pótlása: 500 Ft/kutya. A
kedvezményes oltási időkön kívül a
rendelőkben elvégzett oltást a ren-
delő állatorvos a rendes rendelési
időben elvégzi. Ez a kedvezményes
díjnál természetesen magasabb.

A veszettség elleni védőoltásért a
házhoz kihívott állatorvos az oltási
díjra a kiszállási díjat is felszámolja.

Kedvezményes oltást igénybe ve-
hetik az állattartók a Kazinczy kör-
úti állatorvosi rendelőben március
9-14-ig naponta reggel 8 és 9 óra kö-
zött. A további kedvezményes oltási
időpontokat az állatorvosi rendelők
a Gödöllői Szolgálat következő szá-
maiban teszik közzé.

Először szaporodott Magyar-
országon a nagyszarvú mocsá-
riantilop nevű veszélyeztetett
antilopfaj. A Fővárosi Állat- és
Növénykertben hétfőn napvilá-
got látott antilopborjút cumis-
üvegből etetik a gondozók. 

Magyarországon elő-
ször született nagyszar-
vú mocsáriantilop,
mégpedig a Fővárosi
Állat- és Növénykert-
ben. A kicsi többé-ke-
vésbé „váratlanul” jött
a világra abban az érte-
lemben, hogy a tavalyi
évben Budapestre érke-
zett ritka antilopoknál
most még nem számí-
tottak szaporulatra a
szakemberek. Ezzel az
antilopok maguk is így lehetnek, leg-
alábbis az anyaállat meglehetősen ta-
pasztalatlannak bizonyult az utód-
gondozásban. Éppen ezért a gondo-
zók az antilopborjú mesterséges fel-
nevelése mellett döntöttek.

A nősténynek bizonyult, 4 kg tö-
megű antilopborjú, aki a Gizmó nevet
kapta a gondozóktól, háromóránként
kap enni, most még éjjel-nappal. Az
első napokban kizárólag szarvasmar-
ha föcstejet (kolosztrum) kapott, a
napokban szoktatják át tejporral „fel-
javított” tehéntejre. Egy-egy etetés-
kor egyébként 70-75 ml tejet iszik. Az
apróság a szavannakifutóhoz tartozó
hatalmas istállóépület egyik elkülöní-
tett terében kapott helyet, ahol azon-
ban a közönség folyamatosan láthat-
ja, sőt, kis szerencsével még az etetést
is megtekinthetik a látogatók. 

A nagyszarvú mocsáriantilop (Ko-
bus megaceros) a Nílus mentén, Szu-
dán délkeleti felében, illetve Szudán

és Etiópia határvidékén őshonos. Ve-
szélyeztetett fajnak számít, vadonbeli
állományát 4-5 ezerre becsülik a vad-
védelmi szakemberek. Az Európai
Állatkertek és Akváriumok Szövetsé-
ge (EAZA) regionális tenyészprogra-
mot működtet a faj természetvédelmi

célú állatkerti szaporításának össze-
hangolása céljából. A faj nőstényei
7-8 hónapig vemhesek, ellésenként
általában csak egy utód születik. Az
európai állatkertekben az ellések álta-
lában a februártól májusig tartó idő-

szakban követ-
keznek be, így
tehát nem szá-
mít szokatlan-
nak az a tény,
hogy a kicsi té-
len látta meg a
napvilágot. 

A világ állat-
k e r t j e i b e n
egyébként ösz-
szesen 520
nagyszarvú mo-
csáriantilop él,
30 különböző

intézményben. Európában összesen
13 állatkertben, Magyarországon
egyedül Budapesten látható ez az ál-
latfaj. Az állatkerti szavannakifutó-
ban – a most született kicsit nem szá-
mítva – egy hím és öt nőstény kapott
helyet. Ők mindannyian tavaly érkez-
tek Budapestre, részben Rómából,
részben pedig a franciaországi Mont-
pellier-ből. 

A nagyszarvú mocsáriantilopot
1855-ben fedezték fel. A fajt a tudo-
mány számára elsőként az a Leopold
Fitzinger nevű müncheni zoológus ír-
ta le, aki a XIX. században egy rövid
ideig a Fővárosi Állat- és Növényker-
tet is vezette.

Fővárosi Állat- és Növénykert

Bár a hóvirág már virágzik kertünk-
ben, sajnos a szép színes virágokra
még egy darabig várni kell. De miért
ne mehetnénk elébe a dolgoknak? Ta-
lán most, nőnapra többen is kaptak
ebből a kedves kis növényből és sok-
szor gondot okoz a tartása. A primula,
magyarul kankalin kora tavasszal vi-
rító évelő, nem kedveli a túl meleget,
ezért a nőnapra kapott virágot se tart-
suk túl meleg szobában, különben na-
gyon hamar tönkremegy. Ha valaki
teheti akár már most is kiültetheti a
kertbe, esetleg az erkélyen balkonlá-
dába, higgyék el nem fog megártani
neki, ha esetleg az esti hőmérséklet
0°C alá süllyedne. A lakásban tartott
növénynek ideális hőfoka 13-16°C.

Ennél melegebb és szárazabb helyen
hamar tönkremegy. A hűvös levegő
mellett a világosságot is kedveli, ezért
tegyük ablak közelébe, de lehetőség
szerint a radiátortól távol. Sokan úgy
gondolják, tévesen, hogy ha a növény
sárgulni kezd, akkor jól meg kell ön-
tözni, arra nem is gondolnak, hogy
szegényke épp fuldoklik a víztől és
hamarosan vízihulla lesz belőle. Ne
öntözzük túl frissen kapott virágun-
kat: ha hűvös helyen tudjuk tartani,
bőven elég, ha heti egyszer pótoljuk
az elhasznált nedvességet. Hosszabb
virágzásra serkenthető, ha havonta
egyszer virágzást segítő tápoldattal is
meglocsoljuk. Az elnyílt virágokat
folyamatosan, tőből távolítsuk el, így
elég ereje marad a tőnek újabb virá-
gok nevelésére. Ha a növény elvirág-
zott, akkor se dobjuk ki. Biztos van
egy-két ismerősünk, akinek van kert-

je és szívesen kiültetné. Nem
baj ha már kissé elszáradt és
nem olyan szép, mint amikor
kaptuk, jövő tavaszra a nö-
vény újra éled és gyönyörű vi-
rágokat hoz majd. A kanka-
lint, vagy primulát azért is
szeretjük, mert rendkívül sok
színárnyalata létezik. A hófe-
hértől a bordón át a sötétkékig
minden színben megtalálható.
Persze arra senki ne számít-
son, hogy a következő évben
is ugyan olyan nagy virágokat
fog hozni, hiszen a természet
nem képes arra, amit ma az
ember mesterséges körülmé-
nyek között előállít, de ez a

kis nö-
vény soha nem
lesz hálátlan. Sőt
ma már nem
csak színekben,
hanem fajokban
is bővelkedik.
Az apró, tömzsi
fajtáktól, egé-
szen a hosszú
szárúig, az egy-
virágútól a csün-
gőig mindenféle
megtalálható a
boltokban. Több
mint húsz faja is-
mert a világban.
A vadonban

szinte mindenhol megtalálható az
északi területektől kezdve, Afrika si-
vatagos területéig. Akár hisszük, akár

nem, a kankalinnal még gyógyítani is
szoktak. Hatóanyag-összetételük a
különböző fajokban más, de lénye-
gében megegyező: triterpén-szapo-
ninok (primulasav komplex), fenol-
glikozidok, virágban flavonoidok.
Levelekben jelentős C-vitamin
szint. Kiváló expektoráns; görcsös,
asztmás köhögés esetén is jó, külö-
nösen kombinációban használják.
Elsősorban felső légúti hurutokban,
a népi gyógyászatban még asztma-
tikus, köszvényes és neuralgikus
panaszok, idegi eredetű fejfájás ese-
tében és szívgyengeség ellen hasz-
nálják. Nem véletlen, hogy pár év
alatt olyan kedveltté vált ez a nö-
vény, és a legtöbb hölgy nőnapra ezt
a kedves kis virágot kapta.

Március 14-15.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 30-953-1242

Veresegyház, Bánóczi u. 2.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Új élet az állatkertben
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Nem csak kertészeknek

Tavaszi szépség a primula

HEROSZ

Vigyél haza!
Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Adószám: 19816016-1-43
www.poraz.hu

2 éves keverék szuka

Tájékoztatás veszettség elleni eboltásról

A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ EBOLTÁS
IDŐPONTJAI GÖDÖLLŐN

MÁRCIUS 16-21.: KoVavet Bt. (Szőlő u. 20-22.)
rendelési időben minden nap 9-11 és 17-19, szombaton 9-12

MÁRCIUS 23-28.: dr. Koleszár István (Árpád u. 32.)
r.i. minden nap 17-19, szo. 9-12

MÁRCIUS 30. - ÁPRILIS 4.: dr. Bucsy László (Blaháné út 55.)
r.i. hétfőn 17-19, szerdán 17-19, pénteken 8.30-10, szo. 9-12

ÁPRILIS 6-11.: dr. Horváth Márk (Szabadság út 97.)
r.i. minden nap 9-11 és 17-19, szo. 9-12

Itt a tavasz és az idő melegedésével a
madarak is elkezdték nászéneküket. A
legtöbb madár a szaporodási időszak-
hoz kötődően énekel, azaz tél végétől/
kora tavasztól nyár elejéig. Bár van
számos faj, melynek hangjában tovább
gyönyörködhetünk, vagyis évről évre
újra előveszi a gyermekkorában tanult
dalt, s tovább tökéletesíti azt. Hogyan
tanulnak, s egyáltalán miért énekelnek
a madarak?

A jelenség a fajfenntartással függ
össze. A párválasztás a tojók feladata,
mely nagy körültekintést igényel: a
legerősebb hímet kell választaniuk,
hogy fiókáik túlélési esélye a lehető
legnagyobb legyen. A hímek rátermett-
ségének jelei a szép tollazat, erőteljes
násztánc, a jól megépített fészek a leg-
jobb helyen, s az énekesmadarak ese-
tében természetesen a tökéletes daltu-
dás. Tehát a hímek énekelnek, hogy
meghódítsák leendő párjukat. A család-
alapítás azonban nem jelenti a dalos
korszak végét. Sok madár azt is ének-
kel jelzi fajtársainak, hol vannak revírje
határai. Sőt, akad olyan figyelmes,
gyengéd férj, aki tojásokon ülő párját is

dallal szórakoztatja! A csend
csak akkor köszönt be, mi-
kor a fiókák kikeltek: ekkor
minden erőt és időt a kicsik
táplálására kell fordítani.

Később pedig a fiataloknak adott ének-
órákban gyönyörködhetünk.

A madarak nem hordozzák maguk-
ban a fajra jellemző ének ismeretét,
csak a készséget annak megtanulására.
Fáradságos munka, jó hallás és az öre-

gekre figyelés eredményeként sajátít-
ják el azt. Énekmesterük saját apjuk, de
ha egy élőhelyen akad egy különösen
jó torkú egyed, a hallótávolságban ne-
velkedő fiatalok tőle is vesznek leckét,
s az egész populáció művészi színvon-
ala emelkedik. Ennek nyomán terüle-
tenként eltérő dialektusok alakulnak ki,
akárcsak a népzene az ember zenei vi-
lágában. Menjünk ki kertünkbe, vagy a
városi parkba, esetleg az erdőkbe és
hallgassuk a természet zenészeit.

Kertünk vendégei

Madarat torkáról
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Március 9-16.: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 23. Tel.:28-430-069
Március 16-23.: Sanitas Gyógyszertár, Teghze L. u. 2. Tel.:28-545-585

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS
A Gödöllő, Deák F. tér 2. fszt. 2. szám alatti, üres,
költségelvű lakbérrel bérbe adható lakás

ÖT ÉVES BÉRLETI JOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ

pályázatok benyújtására 2009. január 28-ig volt
lehetőség.
A pályázati eljárás lezárásaként 2009. március
12-én, csütörtöki napon, 14 órakor a Városháza I.
emelet 121. sz. tanácskozó termében a lakásbérlő
kiválasztására nyilvános sorsolást tartunk.
Az érvényes pályázatot benyújtott pályázók közül
azok vehetnek részt a sorsoláson, akiket a Képvi-
selő-testület 36/2009. (II. 26.) sz. önkormányza-
ti határozatával meghatározott.
A sorsoláson részt vevő valamennyi pályázó részé-
re, postai úton, névre szóló meghívót küldünk. A
sorsolás nyilvános, ezért az érdeklődőket tiszte-
lettel várjuk!

Halász Levente sk.
a Gazdasági Bizottság elnöke

Az NKTH által 2007-bn kiírt Magyar
Technológia Platform pályázatok kere-
tében a SZIE Halgazdálkodási Tanszéke
a Magyar Halgazdálkodási Technológi-
afejlesztési Platform címmel nyert pá-
lyázatot, melyben a megfogalmazott cé-
lok megvalósítására 2 év (2008.06.02.–
2010.05.31.) áll rendelkezésre az egye-
temi és a szakma kollégáinak.

A Platform célja a halászati ágazat
teljes terméklánc szereplőinek bevoná-
sa, párbeszédre ösztönzése a terület
problémái, ötletei, igényei és kívánságai
feltérképezésére; továbbá hogy válaszo-

kat adjon a kutatás-fejlesztés-innováció-
oktatás területén felmerült kérdésekre,
javaslatokra. 

Az ágazat különböző szereplői együtt
komoly hatással bírhatnak érdekeik ér-
vényesítésére, és kedvezőbb helyet fog-
lalhatnak el az EU tagállamai között. Ez
azt is eredményezi, hogy a nemzetközi
akvakultúra integráns, érdekeiket érvé-
nyesíteni tudó részévé válhatnak.

A Magyar Halgazdálkodási Techno-
lógiafejlesztési Platform négy szakmai
találkozót és egy záró rendezvényt szer-
vez idén, amelyre a halászati ágazat kü-

lönböző szféráit és képviselőit várják. A
találkozók célja a terméklánc különböző
szereplőinek megszólítása, igényeinek
felmérése, a fejlesztésre váró területek
és termelési fázisok felvázolása, lehető-
ségek megismerése – egy-egy alkalom-
mal február és március során.

A workshopok üzeneteiről és az ered-
mények összefoglalásáról a záró ren-
dezvényen, március 27-én lehet érte-
sülni a Gödöllői Királyi Kastélyban. Re-
gisztráció, további információ:
trenovszki.magdolna@mkk.szie.hu,
06-28-522-000 / 2310

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabad-

ság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4844/7 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának
megszerzésére.

Az ingatlan ismertetése:
A 4844/7 helyrajzi számú, 1 ha 7037 m2 terüle-
tű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az
Ipolyság utca és a Túróc utca sarkán található,
közművel ellátatlan, településközponti vegyes te-
rületbe sorolt építési telek.

Az ingatlan irányára:
163.700.000 Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elő-
írtakat kell tartalmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza 2.
emelet 233. számú helyiségében vehető át.

Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad:
Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyi-
ség). Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godol-
lo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyon-
gazdálkodási Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

A GÖDÖLLŐN, A NAGYFENYVESI VÁROSRÉSZBEN LEVŐ

4427/4, 4427/6 és 4427/8 helyrajzi számú földrészletekből álló, ún. Meggyes ingatlan-együttes
tulajdonjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
Az ingatlan-együttes az Őz utca, a Fenyvesi nagyút, a Boróka utcai teleksor és az Alma utcai teleksor által
határolt területen található. Az ingatlan-együttest alkotó földrészletek egymás mellett helyezkednek el,
kertvárosias lakóterület besorolásúak, közművel ellátatlanok. A közműtervek rendelkezésre állnak. 

1. 4427/4 helyrajzi számú, 9919 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
2. 4427/6 helyrajzi számú, 3088 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészlet.
3. 4427/8 helyrajzi számú, 7328 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

Az ingatlanok jelenleg nem minősülnek építési telkeknek. Építési telekké válásukhoz a 4427/5 és 4427/7
helyrajzi számú területeken a helyi közutak megépítése, közforgalomba helyezése, ekként való ingatlan-
nyilvántartásban való átvezetése is szükséges.

A pályázat mindhárom ingatlanra együtt, illetve külön-külön is benyújtható.

Az ingatlanok irányára:
1. 96.710.000 Ft + ÁFA
2. 30.110.000 Ft + ÁFA
3. 71.450.000 Ft + ÁFA

A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia. Az írásos pályázati tájékoztató a
Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza 2. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. E-mail: tolnai@godollo.hu
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak,

2009. május 18., 16.00 óráig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A munkakörbe tartozó feladatok: a város meghatározott területén az építményekhez kapcsolódó engedélye-
zési eljárások lefolytatása és döntés előkészítése. Közreműködés a szabályozási tervek megalkotásában és
részvétel a Tervtanács munkájában.

Az állás betöltetésének feltételei: 
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki)
szakképzettség,
– kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Közigazgatási szervnél építéshatósági munkakörben szerzett gyakorlat, közigazgatási alap- és szakvizsga
előnyt jelent.
A kinevezés – 3 hónap próbaidő kikötésével – határozott időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megálla-
pítása a  köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános szabályai szerint történik. 

A pályázathoz mellékelni kell:
– képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását követően a munkakörre vonatkozó feltéte-
lek teljesítésével azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az el-
bírálást követően értesítést kapnak. 
A pályázatot – lezárt borítékban „építéshatósági ügyintézői pályázat” megjelöléssel –  személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére – címezve (2100 Gödöllő, Sz-
abadság tér 7.).
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

G ö d ö l l ő, 2009. március 6. Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

GYÁMHIVATALI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A munkakörbe tartozó feladatok: vagyoni, hagyatéki ügyek, gyámsági ügyek, szülői felügyeleti ügyek, kis-
korúak házasságkötése, örökbefogadási ügyek, kapcsolattartási ügyek.

Az állás betöltetésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egyetemi vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, egyetemi vagy fő-
iskolai szintű pedagógus szakképzettség, legalább 3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat, egye-
temi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális szak-
igazgatási szervező szakképzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben előírtak szerint,
– kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség teljesítése.

Közigazgatási szervnél gyámügyi ügyintézői munkakörben szerzett gyakorlat, közigazgatási alap- és szak-
vizsga előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megál-
lapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános szabályai szerint történik. 

A pályázathoz mellékelni kell:
– képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását követően a munkakörre vonatkozó fel-
tételek teljesítésével azonnal betölthető.
A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az el-
bírálást követően értesítést kapnak.
A pályázatot – lezárt borítékban „gyámhivatali ügyintézői pályázat” megjelöléssel – személyesen, vagy pos-
tai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére – címezve (2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.)
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
Gödöllő, 2009. március 6. Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő város Polgármesteri Hivatala (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet

SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A munkakörbe tartozó feladatok: szabálysértési iratok érkeztetése, iktatása, tényállás tisztázása, érdemi
döntés-előkészítése, meg nem fizetett pénzbírságok behajtása iránti intézkedések megtétele, más szabály-
sértési hatóságok megkereséseinek teljesítése, más szabálysértési hatóságok megkereséseire közérdekű
munkavégzés helyének kijelölése, statisztikai adatszolgáltatás, jogorvoslati kérelmek felterjesztése, lefog-
lalt-, elkobzott dolgok kezelése.

Az állás betöltetésének feltételei: 
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– igazgatás-szervezői vagy jogi képzettség,
– kinevezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség teljesítése.

Közigazgatási szervnél szabálysértési munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.
A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások megál-
lapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény általános szabályai szerint történik. 

A pályázathoz mellékelni kell:
– képzettséget igazoló iratokat (vizsgabizonyítványok),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás megjelenését követő 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az állás betöltésének időpontja: az állás a pályázatok elbírálását követően a munkakörre vonatkozó feltéte-
lek teljesítésével azonnal betölthető.

A pályázat benyújtását és a pályázat tartalmát titkosan kezeljük, a pályázat eredményéről a pályázók az el-
bírálást követően értesítést kapnak. 

A pályázatot – lezárt borítékban „szabálysértési ügyintézői pályázat” megjelöléssel – személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének – dr. Nánási Éva részére – címezve (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7.)

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

Gödöllő, 2009. március 6.

Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző

Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform
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Napi 3 fogásos menüajánlat: 990 Ft/fő
Elfogadjuk üdülési csekkjét,

Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner
utalványát!

VÁSÁRRAL EGYBEKÖTÖTT

FESTMÉNY- ÉS SZOBORKIÁLLÍTÁS

AZ ART HOME GALÉRIA
rendezésében

A SZÁLLODA BÁLTERMÉBEN

(Március 14-én 10-18 óráig, 15-én 9-18 óráig)

Nyitva tartás:
Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22

Szobafoglalás és információ: 06-28-816-817
info@erzsebetkiralynehotel.hu

OLASZORSZÁGI KIRÁNDULÁS
A HARIS UTAZÁSI IRODÁVAL

2009. október 14-20-ig

RÓMA – NÁPOLY – SORRENTO – CAPRI
útvonalon. Odafelé autóbusszal, visszaút

RÓMA – BUDAPEST repülővel
2-3 ágyas szobák, félpanzió

Részvételi díj: 115.000 Ft

Jelentkezés az első részlet befizetésével
egy időben. 2009. március 18-án 14-18,

Művház

Érdeklődni:
Tóthné 30-268-5596,

Jusztinné 70-522-0213
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Február 28. és március 1-je kö-
zött rendezték Budapesten az
idei fedett pályás ifi és junior or-
szágos bajnokságot. A GEAC at-
létái remekül szerepeltek és ösz-
szesen hat bajnoki címet szerez-
tek.

Az ifi mezőnyben Komiszár Kriszta
esélyeshez méltóan szerepelt az idei
ob-n és két bajnoki címet szerzett 60,
valamint 200 méteren. A juniorok is
jól teljesítettek. A fiúknál Kovács
László magasugrásban, a lányoknál
Szlatárovics Orsolya 60 méteren,
Jilly Kriszta rúdugrásban és a
4x200 m-es női váltó (Nádas Kinga,
Kovács Kinga, Jilly K., Szlatárovics
O.) szerzett bajnoki címet. Nyolc do-
bogós helyet is sikerült elérni (három

ezüst, öt bronz),
így eredményes-
nek mondható a
GEAC számára az
idei fedett pályás

bajnokságon való szereplés.

Ifi és junor ob eredményei:
Ifi, fiúk: 800 m: 10. Pápai Gergő;
1500m: 7. Pápai G.; 3000 m: 4. Halcsik
Tamás; magasugrás: 4. Fajoyomi Chris-
topher; rúd: 4. Koós Barnabás
Ifi, lányok: 60 m: 1. Komiszár Kriszta;
200 m: 1. Komiszár K.; 400 m: 13.
Lóczi Eszter; 60 m gát: 4. Munkácsy
Petra; 4x200 m: 7. GEAC (Komiszár
K., Munkácsy P., Lóczi E., Kalmár Tí-
mea).
Junior, fiúk: 200 m: 2. Kovács László,
11. Horváth Vince; 400 m: 3. Kovács L.,
6. Horváth V.; 3000 m: 6. Czindrity Atti-
la; 60 m gát: 4. Fajoyomi Viktor, 8. Hor-
váth V.; 4x200 m: 2. GEAC (Kovács L.,
Fajoyomi V., Kovács Gábor, Horváth
V.,); rúd: 5. Herdovics Bálint, 6. Gajdá-

csi András, 8. Kisgergely Balázs); ma-
gasugrás: 3. Fajoyomi V.; távolugrás: 1.
Kovács L., 3. Fajoyomi V.; súlylökés
(6kg): 4. Szekeres Tamás
Junior, lányok: 60 m: 1. Szlatárovics
Orsolya, 2. Balogh Boglárka, 3. Nádas
Kinga; 200 m: 3. Szlatárovics O.; 4x200
m: 1. GEAC (Nádas K., Kovács Kinga,
Jilly Krisztina, Szlatárovics O.); magas-
ugrás: 6. Kovács K.; rúd: 1. Jilly K., 4.
Csillag Zsófia

IV. Bácsalmási Emlékverseny

Február 26-án a Tetnevelési Egyetem
tornatermében rendezték a IV. Bácsal-
mási Emlékversenyt. A GEAC-osok
gyermek és junior korcsoportban értek
el jó eredményeket. Gyermek kategóri-
ában Simonváros Csanád távolugrás-
ban első, 50 méteren 2. helyen végzett,
míg a junioroknál Jilly Krisztinának
rúdugrásban lett aranyérmes. Szintén
rúdban 6. lett Koós Blanka, míg a 7.
helyen végzett Tóth Írisz. -li-

Atlétika – Ifi és junior fedett pályás ob

GEAC: bajnoki címek

A Gödöllői Kosársuli SE együt-
tese az elmúlt hétvégén sikerrel
vette az akadályt az országos
serdülő bajnokság nyíregyházi
selejtezőjében. 

Az első meccsen szép támadásokat ve-
zettek a lányok, pontosan dobtak és si-
került legyőzniük a Szeged KE csapatát.
A következő találkozót 20:0-ás ered-
ménnyel zárták a Savaria BC ellen, mi-
vel a szombathelyiek nem jelentek meg
a selejtezőn. A harmadik meccsen jobb
volt a Nyíregyháza, ennek ellenére az
utóbbi két együttes  jutott a legjobb 16
közé. A második helyezett csapat tagjai:
Bátori Zsófia, Bencsik Bianka, Ben-
csik Boglárka, Éder Hanga, Radócz
Imola, Sipos Alexandra, Slézinger
Krisztina, Szabó Kitti, Tánczos Karo-
la, Tromposch Ottília, Urbán Vanda,
Zámbó Kamilla. 

Szabó Tamás edző lányai március
21-22-én Szekszárdon lépnek pályára a
legjobb 8 közé kerülésért. A nagyon
erős csoportban a kosársuli játékosai a
házigazdákon kívül a BSE és a Miskolc
ellen bizonyíthatják tehetségüket. A sé-
rülések és betegségek miatt megtizedelt
csapatot újabb csapás érte. A selejtező

utáni napon
Urbán Vandán
vakbél műté-
tet hajtottak
végre. A csapat
irányítójának
kiesése komoly

gondot okoz a következő hónapban sor-
ra kerülő mérkőzéseken. A kosársuli há-
rom korosztályos csapatába egyéb iránt
továbbra is várják azokat a lányokat,
akik szeretnének kosárlabdázni. Az
egyesülettel kapcsolatos információk
megtalálhatók a www.gkse.hu oldalon.

Bocskai SE – Nem sikerült a
pontszerzés

Február 21-22-én
Gödöllőn a Hajós
iskola tornatermében
rendezték az orszá-
gos kadet elődöntő
első körét. Az idáig
jutó Bocskai SE lány
csapata a Nagykani-
zsával, a Nyíregyhá-
zával és a Szolnok
csapatával mérkőzött
a két napos rendez-

vényen. Szombaton a Nagykanizsa és a
nyírségi csapat ellen, míg másnap a
Szolnok ellen sem sikerült a pontszerzés
a minitornán, „köszönhetően” a számo-
latlanul kihagyott ziccernek és büntető-
nek. Kiemelkedett a csapatból Piffkó
Eszter, aki összesen 77 pontot dobott.
Természetesen lesz lehetőség a javítás-
ra, hiszen március 14-15-én újabb kört
rendeznek. Iski Zsolt edző értékelt:
„Egy kicsit pontatlanul játszottunk és
talán a hazai pálya adta előny minket tett
görcsössé. Köszönjük mindenkinek, aki
a helyszínen bíztatott bennünket, első-
sorban a mindig lelkes szülőknek, to-
vábbá köszönet az apukáknak a lányok-
nak nyújtott rengeteg segítséget.”
Országos kadet elődöntő, 1. kör,
Gödöllő
Nagykanizsa–Bocskai SE Gödöllő
89:49; Bocskai–Nyíregyháza 49:89;
Szolnok–Bocskai 59:51 -ll-

Kosárlabda – Osb középdöntőben a GKSE

Remekelt a kosársuli

Az elmúlt szombaton Gödöllőn
rendezték az U21-es Futsal baj-
nokság „A“ csoportjának 5. és
6. csoportkörét. A bajnoki cím-
védő Gödöllői Sport Klub mel-
lett a Mezei-Vill FC Berettyóúj-
falu, valamint a Debreceni EAC
küzdött ebben a csoportban a
továbbjutást jelentő első két he-
lyért. 

A gödöllői fiatalok bajnoki címvédő-
höz méltóan szerepeltek az alapsza-
kaszban, ugyanis csoportelsőként ju-
tottak a legjobb nyolc közé. A mieink
mellett az MVFC jutott még tovább,
míg a csoport 3. helyén a Debrecen
gárdája végzett. A negyeddöntőben a
Gödöllő ellenfele az a Dupont-Fortu-

na lesz, akikkel az előző bajnokság-
ban a döntőt játszották Nagy Roland-
ék. A továbbjutás két mérkőzésen dől
majd el. A kiírás szerint az első mecs-
csre március 25-én kerül majd sor a
Dupont otthonában, míg a visszavá-
gót április 1-jén kell megrendezni,
Gödöllőn.
A csoport végeredeménye: 1. Gö-
döllői SK 21 pont, 2. MVFC 16 p., 3.
DEAC 7 p.

Futsal U21 – Első helyen jutott tovább a GSK

Címvédőhöz méltóan
Március 6-7-én Gödöllőn rendezték az
idei Magyar Kupa négyes döntőjét,
amibe a házigazda TEVA-Gödöllői RC
csapata mellett a címvédő Vasas, a Nyír-
egyháza és a BSE jutott.

Az elődöntőkben a Vasas a BSE gár-
dájával küzdött, míg a másik ágon
TEVA-GRC–Nyíregyháza párharcot
rendeztek. A címvédő és a bajnoki alap-
szakaszt nyerő városmajori gárda pár-
harca meglepően könnyed, 3:0-ás Vasas
sikert eredményezett. A Gödöllő – NRK
találkozó viszont nagy csatát hozott, kö-
szönhetően a hazai csapat remek játéká-
nak. A hazai bravúr végül elmaradt és a
rutinjának, valamint jobb erőállapotá-
nak köszönhetően a Nyíregyháza jutott
a fináléba, míg a gödöllői lányok a
bronzért közdhettek.

A 3. helyért tehát a TEVA-GRC és a
BSE csapott össze. Drámaira sikeredett
a párharc. A BSE már 2:0-ra vezetett és
meccslabdája volt, de a kilátástalan
helyzetből sikerült talpra állnia Bajári-
né Pesti Anikóéknak és többek között,
a remek napot kifogó Csengeri Petrá-
nak köszönhetően megfordította a Gö-
döllő az állást és 3:2-re nyerte a talál-
kozót, ennek köszönhetően pedig zsi-
nórban 3-szor lett bronzérmes a csapat.

Az előző évhez hasonlóan Vasas és a
Betonút NRK jutott a kupadöntőbe. Ti-

zedik, jubileumi fináléja volt ez a nyír-
ségi alakulatnak, amely hasonlóan nagy
csatában dőlt el, mint a bronzcsata. Nem
sikerült a visszavágás, annak ellenére,
hogy a Nyíregyháza kezdett jobban.
Magára talált a Vasas és a harmadik
szettől átvette a mérkőzés irányítását, a
fizikálisan teljesen összeomló Betonút-
tól. Az NRK nem bírta a hajrát és a dön-
tő játszmát megnyerve, a Duna Autó
Óbuda megvédte kupacímét. A gödöllői
csapat legjobbjának a kubai Noralvis
Aguilerát választották.

Női NB I. Liga – Március 10-én
kezdődött a rájátszás

Március 10-én már nyolcaddöntőt ren-
deztek a bajnokságban. Az alapszakasz
4. helyen záró TEVA-GRC az UTE
együttesével meccsel a legjobb négybe
kerülésért. A nyolcaddöntő az egyik fél
második győzelméig tart. A párharcot a
hazai pályán kezdte a Gödöllő. A 2.
meccs 12-én lesz Budapesten, míg, ha
szükséges 3. mérkőzés, akkor arra 14-én
kerül sor szintén hazai pályán (13 óra).

Hosszú téli szünetet követően el-
kezdődött a tavaszi szezon a lab-
darúgóknál is. A megyei I. osz-
tályban szereplő Gödöllői SK fel-
nőtt és U19-es együttese az idei
első, egyébként a 16. játéknapon
Üllőn vendégeskedett.

Szabados György csapata bravúrnak
mondható, de teljesen megérdemelt
győzelmet aratott a dobogó 3. helyén
álló üllői barlangban. Az első félidőben
még mindkét együttes kereste a fogást a
másikon. A gödöllői gárda két kapufá-
val jelezte az első 45 percben, hogy pon-
tért utazott, aztán a folytatásban már a
gólok is jöttek. A téli szünetben igazolt
Séra Tibor volt a nyerő ember, aki két
gólt és egy gólpasszt jegyzett (Nyári
Andrást szolgálta ki) első gödöllői
meccsén, így az őszi mérkőzéshez ha-
sonlóan, most is sikerült legyőzni az Ül-
lőt. A fiatalok is magabiztosan nyertek a

nyitányon. A hétvégén, március 14-
én hazai környezetben lép pályára a
GSK. A gödöllői alakulat az Ör-
kényt fogadja majd az egyetemi
sportpályán. A fiatalok mérkőzése
12 órakor, míg a felnőtt találkozó
14 órakor kezdődik.

Utánpótlás labdarúgás – A fi-
atalok is elkezdték

A Gödöllői Sport Klub utánpót-
lás csapatai közül az 1996-os és az
1994-es korcsoport is elkezdte a
bajnoki mérkőzések sorozatát az el-
múlt hétvégén. A fiatalok az első
tavaszi játéknapon a III. kerület
TUE csapatainál vendégeskedtek
az országos kiemelt II. osztály kö-
zép „B” csoportjában. Az U13-as
gárda ugyan mindvégig jobban ját-
szott ellenfelénél, de a gólszerzés
ezúttal elmaradt, így egy ponttal
kezdte a tavaszt. Az U15-ös együt-
tes egy gólgazdag meccsen maradt
alul.

Országos kiemelt II. osztály
közép „B” csoport, 16. forduló
III. ker. TUE–Gödöllői SK U13 0-0
III. ker. TUE–Gödöllői SK U15 3-2

-ll-

Zsemberi Tamásné Simics Judit
a 2007-2008-as tanévben érke-
zett a Hajós Alfréd Általános Is-
kola tantestületébe.

Kollégák, gyerekek egyaránt izgatot-
tan vártuk, hiszen nem mindennapi
dolog, hogy egy olimpikon tanít majd
iskolánkban. 

Judit személyében egy fantasztikus
emberrel gazdagodott a tanári kar,
kedves, közvetlen egyéniségét gye-
rekek-felnőttek egyből megkedvel-
tük. Sokat mesélt gyermekkoráról,
Csurgóról. Arról, hogy milyen volt
Sydney, milyen egy olimpia, s hogy
milyen volt az Eb-n a dobogó legfelső
fokán állni. 

Bárdos Mónika és Hochrajter
Rita közreműködésével a Gödöllői
Sport Klub színeiben heti két alka-
lommal tart kézilabda edzést alsós
gyerekeknek. A szakosztály célja a

sportág, a mozgás megszerettetése.
Sokat lehet tanulni tőle a sporthoz
elengedhetetlen kitartásáról, fegye-
lemről, hogy ha valamibe belekez-
dünk, azt teljes erőbedobással vé-
gezzük. Nevel gyermekeket, felnőt-
tet egyaránt a szeretetével, a lelke-
sedésével, a szerénységével arra,
hogy nincsenek lehetetlenek.     -atk-

Simics Judit olimpikon a tantestületben

A szerény ezüstérmes

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Győztes kezdés Üllőn

Pest megyei I. osztály, 16. forduló:
Üllő FC–GSK 1-3 (0-0)

Gól: Séra T. (2), Nyári A.

Ifi: Üllő FC–Gödöllői SK 1-4
Gól: Bátori Csaba, Kecskés Gergő,
Braun Tamás, Balogh Ádám.

Röplabda – Magyar Kupa négyes döntő

Bronzérmet szerzett a TEVA-GRC

Futsal U21 „A” csoport alapsza-
kasz, 5. csoportkör

GSK–MVFC 4-1, GSK–DEAC 4-4,
DEAC–MVFC 2-3

6. csoportkör
GSK–DEAC 4-1, DEAC–MVFC

1-3, GSK–MVFC elmaradt

3. HELYÉRT: 
BSE-FCSM–TEVA-GRC
2:3 (23, 11, -25, -16, -11)

DÖNTŐ:
Vasas Autó Duna Óbuda–Betonút-

NRK Nyíregyháza
3:2 (-21, 20, -13, 17, 13)

MAGYAR KUPA NÉGYES DÖNTŐ
ELŐDÖNTŐK: 

BSE FCSM–Vasas Duna Autó Óbuda 
0:3 (-19, 19, 15)

TEVA-GRC–Betonút-NRK Nyíregy-
háza 1:3 (-21, 21, 18, 17)

A GSBE II. csapata nyert és visszavette
az 1. helyet a Pest megyei csapatbaj-
nokság utolsó előtti fordulójában és 3
ponttal vezet a Szob előtt.

Pest megye I. osztály, Hoschek Lász-
ló csoport:Törökbálint II.–GSBE II. 4-6

Pest megye I/A osztály, Herczeg Osz-
kár csoport: Biatorbágy II.–GSBE III.
3-2

NB II., Erkel csoport: Pénzügyőr II.-
GSBE 7.5-4.5

Sakk: Élen a megyében

A bronzérmes gödöllői csapat



INGATLAN

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szántó eladó, közel a
városhatárhoz. Irányár: 3,1 millió Forint. Telefon: (20) 9349 013

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes, csendes részén
de a központ közelében eladó egy nagyon hangulatos, sarok telken
elhelyezkedő, '43-ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház,
mely 2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba, konyha-
étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel található. A telek szépen gon-
dozott, rajta kb.30m2 nagyságú, tégla építésű melléképület talál-
ható, melyben garázs, nyári konyha található. A kertben termő
gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal,
bevásárlási lehetőség, buszmegálló és szociális intézmények. IÁr:
7,5 MFt Tel: 70/312-5965, 20/928-3938

* Befektetőnek ajánlom megvételre BELVÁROSI ÜZLETEMET vis-
szabérléssel. Tel: 20-310-9862

* Minimális önerővel, garantált hitelre! Veresegyház új építésű
részén szocpolképes lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9
MFt-tól! 20-539-1988

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 80 nm-es felújított sorházi lakás
,saját kertrésszel azonnal költözhetően eladó Iár 19,6 MFt 20-
430-6474 

* NAGYCSALÁDOSOKNAK! KÜLFÖLDRE KÖLTÖZÉS MIATT
SÜRGŐSEN ELADÓ 85 NM-ES 3 SZOBÁS, DUPLA LOGGIÁS TÉGLA,
KONVEKTOROS ,FELÚJÍTOTT TÁGAS LAKÁS ELADÓ A
KÖZPONTBAN. Iár 16,9 MFt 20-772-2429 

* Újépítésű, Szocpolképes garázzsal összekötött ikerház Gödöllőn
eladó. 3szoba+nappali 93 nm-en csendes zsákutcában
Kulcsrakész ár 25 MFt. 20-772-2428 

* Sürgősen eladó Gödöllőn 1650 nm-es építési telek alkalmi áron
aszfaltos csatornázott utcában. Iár 12,5 MFt 20-722-2429 

* Gödöllőn sürgősen eladó újszerű 2 és félszobás 70 nm-es cirkós
lakás Iár: 22,5 MFt 20 772-2428 

* Családi okok miatt Palotakerten I.emeleti erkélyes 2
szobás egyedi fűtésmérős lakás alkalmi áron eladó Iár
10,5 MFt 20-772-2429

* Gödöllőn, Egyetem környékén, aszfaltozott csendes utcában,
újszerű 5+2 nappali szobás, 2 fürdőszobás, úszómedencés családi
ház gondozott parkosított kerttel eladó. Iár 48,9 20-772-2428
www.godolloihaz.hu

* Új építésű 4+ nappalis ház 450 nm-es telekkel a Csanakban 32
M-ért 20-772-2429 

* Családi okok miatt sürgősen eladó Kossuth L. u-i jó állapotú 2
és félszobás, erkélyes lakás! Iár 12,5 MFt 20-772-2429

* Eladó 1+2 félszobás családi ház 630 nm-es ősfás telken Iár
15,4 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn központban SZOCPOLKÉPES 4 szoba nappalis garáz-
sos új építésű ikerház eladó kulcsrakész ár 27,5 MFt 20-772-
2429 www.godolloihaz.hu

* Sürgősen eladó kertvárosban 3 szoba + konyha konvektoros
fűtésű ház Iár 14,9 M Ft 20 772-2429

* Gödöllő központban 2,5 szobás külön bejáratú 60 nm-es cirkó
fűtéses kis rezsijű 2,5 tégla lakás eladó Iár 17,5MFt 20-7722428

* Gödöllőn Ambrus közben 2,5 szobás erkélyes, II.emeleti azonnal
költözhető lakás eladó Iár 13,5 MFt 20-772-2429

* Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás, 57nm-
es lakás Iár 11,5 MFt 20-804-2102

* Gödöllőn Szt. János utca legkeresettebb részén sürgősen eladó
2 szobás erkélyes teljesen felújított sarokkádas téglalakás Iár
12,9 MFt 20-772-2429

* Kazinczy krt-on 2 szobás , erkélyes 60 nm-es lakás eladó Iár 11
MFt 20-772-2429

* SZADÁN 840 nm-es 20 méter utcafrontú építési telek eladó Iár
6,3 MFt 20-7722429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT Gödöllő,
Szada, Veresegyház legnagyobb telekválasztéka!
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300
nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT 20-804-2102

* Eladó Újépítésű, 3 szoba+nappalis ikerház Gödöllőn Iár 15 M FT
20-804-2102

* Alvégben 2+2 félszobás teljesen felújított családi ház 800 nm-
es gondozott telken eladó. Iár 29,8 MFt 20-772-2429

* Jó vétel! Extra panorámás széles 3000 nm-es gödöllöi telek
sürgősen eladó Iár 20,9 MFt 20-944-7025 

* Családi okok miatt Sürgősen eladó János u-ban, tégla, konvek-
toros 45 nm-es másfél szobás jó beosztású lakás kulturált
lakótömbben Iár 10,3 MFt 20-944-7025 

* Kazinczy krt-on, 60 nm-es, I. emeleti, teljesen felújított (új
ablakok, burkolatok, redőny) egyedi fűtésű, erkélyes lakás tároló-
val és garázzsal Iá: 13,5 mFt. garázs nélkül: 12,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet park közelében, teljesen felújított, 60 nm-
es, 2+fél szobás, egyedi mérőórás, téglaépítésű, erkélyes lakás,
saját pincével. Új beépített bútorok, konyhabútor, redőnyök,
riasztó, új elektr. és vízvezetékek. Azonnali költözéssel. Iá: 13,9
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban II. emeleti, 64 nm-es, 2 + fél szobás, jó
állapotban lévő (5 éve felújított), erkélyes lakás 13,3 mFt-ért
eladó. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Palotakerten I. emeleti, 64 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás 10,8
mFt ir. áron eladó. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm alapterületű, 3
szobás családi ház 600 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 1000 nm-es telken, 80 nm alapterületű, jó állapotban
lévő, 2 + fél szobás családi ház terasszal, melléképületekkel,
pincével. Iá: 24 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Királytelepen 100 nm alapterületű, nappali + 3
szobás családi ház 533 nm-es telekkel. Iá. 26 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn, csendes környezetben, zöldövezeti részen, 702 nm-es,
örökzöldekkel beültetett, ősfás telken 90 nm lakóterű, nappali + 3
szobás kétszintes családi ház. Iá: 23 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2 szobás
családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel. Iá: 17,2 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban (1990-ben épült) 61 nm-es, 2 szobás, tel-
jesen felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakás, pincével,
tárolóval. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Iá: 15,5 mFt. Érd:
28/411-086; 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű
háztömbben eladó 95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó
állapotú egyedi fűtésű, erkélyes lakás 270 nm-es telekrésszel. Iá:
20,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870 

* Gödöllőn a régi fenyvesi részen, teljesen felújított (új tető,
nyílászárók, burkolatok, új fürdőszoba), 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 642 nm-es telekkel. (Bővítésre kiadott
érvényes építési engedéllyel.) Iá: 23,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban, 170 nm lakóterű, 2 nappali + 3 szobás
kifogástalan állapotú kétszintes családi ház, 1000 m2-es parkosí-
tott telekkel. Iá: 40 mFt. Érd.: 06-20/310-9862

* Gödöllőn a központhoz közel, egyedi fűtésű, 57 nm-es, 2 szobás,
erkélyes lakás. Iá: 11,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes környezetben, 993 nm-es
parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870

* Szadán 1650 nm-es, 2 utcára nyíló belterületi építési telken
egy 37 nm-es, téliesített téglaépület (1 szoba, konyha). Iá: 17
mFt. Érd: 06-20/9194-870

* Szadán 2013 nm-es telken,116 nm alapterületű, 3 szobás,
szinteltolásos családi ház garázzsal, pincével. Új beépített
bútorokkal és konyhabútorral. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Szadán 900 nm-es (25 m utcafront) belterületi építési
telek. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* NEM TUDJA FIZETNI HITELÉT? TÚL MAGAS A TÖRLESZTŐ
RÉSZLET? Kollégáink 8 éves helyi sikeres tapasztalattal
segítenek kidolgozni egy tervet: Ön hogy tudna megszabadul-
ni a terhektől, és helyette kisebb lakás megoldást találni!
Kérjen ingyenes konzultációt: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. 

* ELADÓ GÖDÖLLŐN, Duna utca közelében 640 m2-es, iker-
ház építésére is alkalmas építési telek. Víz, villany, csatorna a
telken belül. IRÁNYÁR: 13.200.000 Ft. Sorszám: 2856.
HÍVJON: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ LAKÁS János utcában, parkra néző! 53 m2-es, 2
Szobás, cirkófűtéses, magasföldszinti téglalakás! A lakás alatt
kb.10 m2-es saját pince van, ahol a cirkó működik, esetleg
vegyestüzelésű fűtés is megoldható! IRÁNYÁR: 12.500.000
Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3397.
INGATLANVADÁSZ KFT – A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu 
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-Szent János utcában erkélyes 54 nm
felújítandó 2 + fél szobás lakás 11.9MFt.

-Kertvárosban 1100 nm telken 67 nm 2
szobás részben felújított családi ház
16,9 MFt.

-Veresegyházán 596 nm telken új
építésű, azonnal költözhető 145 nm
nappali + 3 szobás lakóház 30.8MFt.

-Csanakban 410 nm-es panorámás
telken épülő nappali + 3 szobás 115
nm  lakóház 28.4MFt.

-Palotakerten liftes házban 44 nm
egyediesített távfűtésű 1 + fél szobás
lakás 10.9MFt.

-Antalhegyen 800 nm panorámás bel-
területi telek (HÜ) jogerős építési
engedéllyel 9.9MFt.

-Zsámbokon 897 nm telken 130 nm-es
nappali + 2 szobás jó állapotú családi
ház 16.7MFt.

-Új lakóház Röges 100 nm nappali+3
szobás 341 nm telek garázs terasz,
választható burkolat, költözhető 1,5
hónapon belül 28,5MFt.

-Kertvárosban 850 nm telken nappali +
7 szobás felújított családi ház 38.9MFt.

-Szadán 700 nm telken új építésű 114
nm nappali + 3 szobás családi ház
27.5MFt.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

Tájékoztatatás:
IRODA �YITVA TARTÁSA 2009.

ÁPRILIS 1.-jétől MEGVÁLTOZIK:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �EM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



* ELADÓ Lakás Gödöllő, János utcában EGYEDI FŰTÉSES, 44
m2-es, 1 + 1 Félszobás, II.emeleten. Busz, orvosi rendelő, boltok
néhány perc sétára. IRÁNYÁR: 10.900.000 Ft. HÍVJON: 0630-
919-5960. Sorszám: 3333. INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL
SZEMBEN! www.ingatlanvadasz.hu 

* GÖDÖLLŐ LAKÁS ELADÓ. KÖZPONTBAN ÚJÉPÍTÉSŰ 55 m2-es,
cirkófűtéses, 2 Szobás, magasföldszinti TÉGLALAKÁS leköthető!
Szocpolképes! Az első két vásárlónak a konyhabútorunkból 50%
kedvezmény. IRÁNYÁR: 18.500.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdek-
lődjön: 0630-919-5960. Sorszám: 3359. INGATLANVADÁSZ KFT.
- A POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* ELADÓ LAKÁS GÖDÖLLŐ, Szőlő utcában 69 m2-es, 3
Hálószobás, erkélyes, egyedi fűtésű, kiváló állapotú lakás.
IRÁNYÁR: 14.950.000 Ft. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám: 1130.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
www.ingatlanvadasz.hu 

* GÖDÖLLŐ TÉGLALAKÁS A KÖZPONTBAN: ÚJÉPÍTÉSŰ 70 m2-
es, cirkófűtéses, Nappali + 1 Szobás, saját kiskerttel leköthető!
Szocpolképes! Az első vásárlónak a konyhabútorunkból 50% ked-
vezmény. IRÁNYÁR: 23.800.000 Ft. Konkrét ajánlatért érdeklőd-
jön: 0630-919-5960. Sorszám: 3360. INGATLANVADÁSZ KFT. - A
POSTÁVAL SZEMBEN. www.ingatlanvadasz.hu 

* Gödöllőn a János utcában ELADÓ egy 50 nm-es másfél szobás,
étkezős, konvektoros lakás a második emeleten. Jó áron:
11,800,000 Ft. 30/667-38-89 kód: 79/5538

* Blahai részen, összközműves, sík 1439 m2 építési telek, 32
m2-es téglaházzal, csodaszép fenyvessel 13.800.000 Ft. Tervezze
meg festői házát! 30/629-0266, 28/545-065 114/5583 

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi stúdiólakás kis kerttel
Eladó. A szoba tágas, galériázott, alacsony rezsi. Irányár:
7.900.000 Ft. 79/3042 06-30-667-3889 

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 60 m2-es erkélyes 3. emeleti
lakás, két tágas szobával eladó. Irányár: 11,000,000 Ft 30/667-
4812 28/545-065 azonosító:79/5040 

* Panel is lehet jó! Parkra néző gyönyörűen felújított 2 szobás (60
nm), első emeleti, barátságos lakás bútorozottan ELADÓ.
Irányár:11.500.000 Ft. 79/5757 30/667-4812

* Építési telek ELADÓ a Blahán 662 nm, víz és villany telken belül.
Jelenleg faház áll rajta. Irányár: 9.9 M Ft. 79/3500 30-629-02-66

* Gödöllőn, a Palotakerten ELADÓ egy 62-nm-es,2 szobás, nagy
erkélyes,4. emeleti lakás. Tömegközlekedés remek. Ár: 10.5 M Ft
79/5889 06-30-667-3889

* Városközpontban 77 nm-es, nappali és 2 szobás kedves, újsz-
erű sorházi lakást kínálom 24.9 M Ft irányáron, jó elrendezéssel.
79/5693 06-30-629-0266

* Gödöllőn a központban ELADÓ egy 57 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, konvektoros, azonnal költözhető lakás. Ára:11.7 M Ft
79/6015 06-30-667-3889

* Gödöllő központjában elegáns 76 nm-es, 3 szobás lakás ELADÓ
saját garázzsal. Ára: 24 M Ft. 79/5932 06-30-667-4812

* Zsámbokon 90 nm-es, 3 szobás, szépen felújított családi ház
ELADÓ nagy kerttel. Ára:10.9 M Ft. 141/5514 06-30-667-4812

* Dunakeszin csendes részen 53 nm-es, nappali+2 szobás
újépítésű társasházi lakást kertkapcsolattal kínálok. Ára: 15.9 M
Ft 39/5977 06-30-629-0

* Gödöllőn a Szilágyi E.u-ban 400 nm rendezett telken családi ház
2 lakással sürgősen eladó. 1.lakás:75 nm összkomfort,
2.lakás:150nm összkomfort, saját terasszal, külön közművel, 2
utcára nyíló bejárattal. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár: 26,5MFT. (30) 392-3635

* 1500 m2 ipari – kereskedelmi terület ELADÓ - KIADÓ az
Isaszegi úton. Tel: (30) 528-7777

* DOMONYVÖLGYBEN belterületi ÉPÍTÉSI TELKEK, panorámás
elhelyezkedéssel 800-1600 m2 területűek eladóak. És más ingat-
lanok helyben. (30) 415-4102, (30) 9362-846

* Gödöllő közelében (13 km) Valkón bekerített vízszintes ÉPÍTÉSI
TELEK ELADÓ kedvezményes áron. 1295 m2. Van: víz, gáz, villany
és telefon. Érdeklődni telefonon: (06-28) 484-310 este 18 ó. után.

* Gödöllő IRTVÁNYBAN TELEK ELADÓ. Tel: 06 (70) 229-8599

* Gödöllőn, a blahai részen Kecskés dűlőben, Tölgyfa utcában
2200 m2 zártkerti TELEK eladó. Pince, villany, víz van. Iár: 6M.
Érd: (28) 410-354

* Élhető, hangulatos otthon eladó Gödöllőn, Blahán. A nem
hivalkodó külső mögött barátságos mediterrán stílusú összkom-
fortos családi fészek rejlik beépített konyhagépekkel, bútorokkal,
gondozott kerttel, ásott kúttal, automata kapuval. Ár:28,9M. A
szomszéd utcában eladó 1 hold, 6000 m2 belterülettel határos
ZÁRTKERT széles utcafronttal, kivételes adottságokkal. Családi
élettér, vállalkozás létrehozására, a jövő lehetősége, amit magad-
nak és szeretteidnek megszerezhetsz. T: (70) 382-1747

* Eladó építési telek Aszódon. Több lakásos társasház és üzletek
építhetők rá. iá 25M (30) 545-1690

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek
családi okok miatt eladó. Tel: (30) 946-7702

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: (30) 946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: (30) 946-7702

* Gödöllőn, Kenyérgyári úton téglaépületű 20 m2 alapterületű
garázs eladó. Iár: 1,1M Ft. Tel: (30) 456-3424, este: (28) 420-032

* Gödöllőn, Alvégben vasúttól, HÉV-től 5percre 3,5+1 szobás konvek-
toros, cserépkályhás családi ház eladó. Melléképületek, pince, ásott kút,
ipari áram, rendezett kert, riasztó van. Iár: 23,5M Tel: (30) 2014-769

* Gödöllőn tartalék lakóházas övezetben, Röges utcában
1000 m2-es, és az Irtványban 1000 m2 hétvégi telek
eladó. Tel: (30) 975-9604

* Gödöllő központjában, Dózsa György úton 44 m2-es 1,5 szobás
lakás 2 liftes házban eladó. Iár: 9,8 M Ft. Tel: 06 (30) 975-9604

* Áron alul sürgősen eladó Gödöllőn a Paál László közben 1+fél-
szobás téglaépítésű, parkettás, konvektoros 3. em. lakás a cen-
trumban csendes, nyugodt helyen. (20) 224-9118

* Eladó ASZÓDON a PROFI-tól pár percre, a hatvanas években
épült, 2004-ben felújítva, nyílászárók kicserélve, 2,5 szobás,
összközműves, 96 m2-es, rendezett, gázkonvektoros, téglaépítésű
családi ház. Iár: 16,8 M Ft. Tel: (70) 387-9603 vagy (70) 456-7778

* Értékén alul eladó Gödöllő, Antalhegyi 79/a. alatti sorházi
téglalakás. 135 m2, 3,5 szoba, 40 m2 tetőtér, gázcirkó, terasz,
kert, dupla garázs! Ár: 24,9 M Ft. T: 06 (30) 645-4273

* Gödöllőn Szt. János utcában 64 m2-es 2 szobás étkezős 2. em.
lakás és a Szabadka utcában 2 szobás parkettás, új
nyílászárókkal, redőnnyel, klímával, pincehelyiséggel a KÉT LAKÁS
egy 3 szobás, pincés, garázsos családi házra cserélhető érték-
egyeztetéssel. T: (28) 816-016 üz.r.

* ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK SÜRGŐSEN ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE. HA SEGÍTHETÜNK INGATLANA GYORS, ÉS PRECÍZ
ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN KÉREM, HÍVJON! DUNA HOUSE 0630/822-1680

* Áron alul eladó Palotakerten 4 emeletes házban 2 szobás, erké-
lyes, egyedi mérőórás felújított lakás. Tel: (20) 4912-567

* Gödöllőn városközponti két szobás, erkélyes, konvektoros lakás
sürgősen eladó. Iár: 11,4 M Ft. Tel: (20) 360-5847

* Gödöllőn 4. em. 2szobás, 54 m2-es, erkélyes, konvektoros, légkondi-
cionált, egyedi vízórás felújított lakás a Kazinczy körúton, csendes lépc-
sőházban saját tárolóval, garázzsal eladó. Érd: (70) 9310-470

* Gödöllő, Erzsébet királyné körúton 62 m2-es 2+félszobás 3.
emeleti lakás eladó. Iár: 13,5 M Ft. Tel: (70) 329-3886

* PALOTAKERTEN 4. em. 2 szobás lakás eladó 10,1 millió Ft-ért.
Érd: 06 (30) 265-1661

* Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5
szobás, második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30)
9503-957

* Egyetem mögött eladó CSALÁDI HÁZ 33 millióért, ill. építési
TELEK 9 M Ft-ért. Lakást beszámítunk. Tel: (30) 336-8414

* Valkó központjában 65 m2-es komfort nélküli 2 szobás, gázfűtés-
es családi ház + nyári konyha 3600 m2-es megosztható telken tula-
jdonostól eladó. Víz az udvarban. Iár: 5,2 M Ft. Tel: (20) 456-2990

* 8 millió Ft alatt lakás eladó! Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban
32 m2-es, galériás lakás előkerttel eladó. Érd: (20) 439-5995

* GÖDÖLLŐI HORGÁSZTAVAK MELLETT, Alsótó u. 3. sz. 60 m2-
es ikerház-rész 850 m2-es telken eladó. Tel: (20) 663-7403

* Eladó lakás Gödöllő központjában a Remsey körúton: 3. em. 79
m2, 2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2 WC, távfűtés: 18,1 M
Ft. Pinceparkoló: 1,8 M Ft. Tel: (30) 343-7934

* Eladó 36 m2-es téglalakás Gödöllőn a Szt. János utcában. Teljes
körűen felújított (víz, vill., gáz, műa. redőnyös nyílászárók,
sarokkád, klíma, beépített konyha), konvektoros. Iár: 9,8M. Tel:
(70) 360-4386

* Gödöllő központjában eladó 54 m2-es, felújított első emeleti
lakás csendes környéken, 4 emeletes házban. Redőnyös, távfűtés-
es, beépített konyha és fürdőszoba bútorral. Ár: 13,5M Ft. Tel:
(20) 9569-670, (20) 9391-645

* Gödöllő, Mikszáth K. utcában 955 m2 telekkel 2 szobás családi
ház eladó. Tel: (70) 541-2871 vagy (20) 562-9540

* Eladó Gödöllő centrumban 35 m2-es kis lakás. Új nyílászárók,
egyéni mérőórák, alacsony rezsi. Fiatal autót beszámítok. Ár:
8,9M Ft. Érd: (28) 414-424

* Vácszentlászlón falusi turizmusra kialakított exkluzív 7 szobás, 5
fürdőszobás, klímás igényes ház 4400 m2-es parkosított telken befek-
tetőknek eladó. Szuper ár-érték arány. 60 millió Ft. (30) 730-4927

* Gödöllő központjában 2 szobás téglaépítésű lakás a 3. emeleten
alacsony rezsivel nagyon szép állapotban eladó. 11,5 millió Ft. (30)
730-4927

* Kínálok Kistarcsa gyönyörű részén 2 generációs 3 szintes,
felújított sorházi lakást 620 m2-es parkosított telken. 30 millió
Ft. (30) 730-4927

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 64 m2-es, 2 szobás, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 4. emeleti, nem régen felújított lakás eladó. Iár:
12,5 M Ft. Tel: (30) 210-0048
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* Gödöllő, Kazinczy körúton 2 szobás 64 m2-es lakás eladó. Iár:
12,8 M Ft. Tel: (30) 381-3505

* Gödöllőn 1,5 szobás, galériás, kertes társasházi lakás jó állapot-
ban eladó. Egyetem, iskola, ovi a közelben, vasút, HÉV, buszmegál-
ló néhány percre. iá: 11,5 M Ft. (20) 5570-177

* Gödöllő belvárosában (Gábor Á. u.) LAKÁS, IRODA vagy ÜZLET
céljára alkalmas 90 m2-es társasházi lakás eladó (központi fűtés,
légkondicionálás, 3*20A-es hálózat). Tel: (20) 921 6634

* Aszódon, Falujárók útján 1 szobás, konvektoros, teljesen felújított
alacsony rezsijű lakás 6,99 millió Ft-ért eladó. Tel: (20) 478-4285

* SÜRGŐSEN ELADÓ 3 szoba összkomfortos parasztház a kasté-
ly mellett, megegyezéssel: szobabútor és Haydekker fonógép. Érd:
(30) 410-1079

* 2 szobás, erkélyes, 62 m2-es 4. emeleti felújított világos
téglalakás eladó Gödöllőn, a Kazinczy körúton. Beépített kony-
habútor, szekrények. Iár: 11,9M Ft. Tel: (70) 361-0379

* Aszódon a Falujárók úti lakótelepen másfélszobás 48 m2-es 1
emeleti cirkófűtéses lakás eladó. Ár: 8,5 M Ft. Érd: (30) 9133-789

* Gödöllőn a Remsey körúton 1. emeleti, 61 m2-es igényesen
felújított lakás eladó. Ár: 15,5 M Ft. Érd: (30) 9133-789

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz közel téglaépítésű
66 m2-es 1+2 félszobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele
eladó. (28) 418-339

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti lakás.
Iár: 14 M. Tel.: (30) 562-3475

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Palotakerti, 4. emeleti, 62 m2-es, egyedi fűtésmérős, vízórás
lakás eladó vagy értékegyeztetéssel gödöllői vagy környéki csalá-
di házra cserélendő. (30) 686-5093

* MAGÁNSZEMÉLYTŐL Palotakerten igényesen felújított 1+2 fél-
szobás lakás eladó. Iár: 11,6 M Ft. Tel: (20) 5696-081

* Gödöllőn 20 m2-es üzlet főútvonal mellett reális áron sürgősen
eladó! Érd: (20) 532-7275

* ÚJ TEREMGARÁZS Remsey Krt. 1,5MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ PANORÁMÁS LAKÁS! Kossuth L. utcában liftes
házban, gázfűtésű garzonlakások eladók. Átadás: 2009. május.
Ár:11,6M Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* ÚJÉPÍTÉSŰ UTOLSÓ SORHÁZ! Harasztban 73m2-es, egyedi
fűtéssel, nappali, 2hálószobás lakás kocsibeállóval, kerttel,
ajándék-konyhával, azonnal beköltözhetően. Ár:22,8MFt Major
Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS ELADÓ Központban, beköltözhető, felújított, 2 szobás,
erkélyes, légkondicionált, hidromasszázs zuhanyzós, alsó parkra
néző, csendes lakás. Ár:11,8M. Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS KIADÓ a Remsey körúton. Téglaépítésű, 1.emeleti, egye-
di-fűtésű, újszerű, világos, teljesen felszerelt, berendezett, nap-
pali+2 szobás. Ár:80.000Ft/Hó. Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* ELADÓ 1. EMELETI LAKÁS a Kossuth L. utcában 56m2-es,
2szobás, világos, teraszos, jó állapotú lakás. Ár:13,5M INGAT-
LANBANK Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS Kossuth u. minőségi építésű, újszerű, 93m2, három-
szobás, gázfűtéses, teraszos, DK-fekvésű, zárt udvaros, saját
parkolóval eladó. Ár:27,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* BLAHAI RÉSZEN csendes, beköltözhető, 2007-es építésű, 140
m2-es családi ház, nappali, 3+1/2 szobás, teraszos, 1200 m2-es
telek. Ár:38,5MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* NAGYFENYVESBEN egyszinten, nappali +3 szobás, jó elosztású,
szuterénes, garázsos, teraszos, 225 m2-es családi ház eladó, 976
m2-es telek. Ár:35MFt Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu

* Palotakerti felújított, 3. emeleti, 2 szobás, erkélyes, parkra
néző, zuhanyzós, azonnal beköltözhető lakásomat eladnám.
Ár:11M Ft. 06-70/773-3222

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZ -Gödöllő, Kertvárosban 140 nm, nap-
pali+3szoba, konyha,étkező,gardrób,terasz. Szocpol.felvehető. Ár.
22,5 MFt. Pintér Mariann 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS-Gödöllőn 88nm kertes társasházi lakás, 2szoba,konyha,
fürdőszoba, garázs, tároló.Ár.14,5MFt. Pintér Mariann Tel: 06-70-
366-0999 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő belvárosában,csendes utcában, 1992-
ben épült, modern , nappali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób, garázs,
25nm kertkapcsolatos terasz, parkosított telekkel. Ár: 35,9MFt.
Pintér Mariann 06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* SORHÁZ- Gödöllő-Egyetem mögötti területen egyedi kialakítású,
ősfás területen, minőségi építésű sorházi lakás, nappali+3szoba,
fürdőszoba, garázs. Ár:31,9MFt Pintér Mariann 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő-Központban nagyon igényesen felújított 2
szobás lakás keresett helyen, annak ,aki minőségi lakást
keres,kedvező áron. Ár. 12,5 MFt Pintér Mariann 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ BELVÁROSI LAKÁS- Gödöllő belvárosában új
építésű, liftes házban 1 szobás egyedi fűtésű lakások eladók. Tel.
06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő-Központban 2005-ben épített, téglaépítésű,
nappali+2 félszobás , cirko- fűtésű lakás. Ár:20MFt Pintér Mariann
06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* CSALÁDI HÁZ – Gödöllő egyik legkeresettebb részén a Haraszt-
ban felújított 2,5 szobás családi ház 525 nm parkosított telekkel
eladó. Ár: 21,3 MFt Tel:06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* LAKÁS- Gödöllő- belvárosi, 95 nm cirkofűtésű, igényes
kivitelezésű, téglalakás, nappali+2 hálószoba, fürdő, kamra, mod-
ern beépített konyha. Ár:28,5 MFt. Tel: 06-70-3660999
www.perfektotthon.hu

* Gödöllő- Fenyvesi részén csodálatos panorámával rendelkező
150 nm új építésű ikerház nappali+3szoba, gardrób, háztartási
helyiség,garázs. A nappaliban kandalló, minőségi kivitelezés.
Burkolatok választhatók. Szocpol. felvehető. Ár: 33,9 MFt Tel.: 06-
70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllő- Csanakban természetvédelmi terület mellett 2008-ban
épült családi ház 140 nm , nappali+4 szobás, panorámás családi
ház 430 nm telken. Ár: 32 MFT Tel.: 06-70-366-0999
www.perfektotthon.hu

ALBÉRLET

* GÖDÖLLŐ ERZSÉBET KIR-NÉ KRT-N 56 NM MAGASFÖLDSZIN-
TI, BÚTOROZATLAN LAKÁS HOSSZÚ TÁVRA IGÉNYESNEK
KIADÓ.TEL: 062036815852 18ó UTÁN.

* ALBÉRLET KIADÓ. Tel: (20) 226-3007, (28) 416-449

* Családi ház hosszú távra kiadó. 60.000 Ft +rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Érd: (30) 3017-165

* Palotakerti 40 m2-es felújított egy szoba összkomfortos beren-
dezet lakás kiadó 50.000 + rezsi. (+1 havi kaució 50.000) Tel:
(30) 9446-816

* Gödöllő Kertvárosban, Munkácsy utcában családi ház kiadó. 2,5
szoba, hall, összkomfort 90 m2, 900 m2 kerttel. HÉV, busz pu. pár
perc. 2 havi kaucióval azonnal költözhető. Érd: (70) 944-8043

* Kiadó Gödöllő központjában 1,5 szobás, bútorozott, amerikai
konyhás, kábeltévés, egyedi vízórás albérlet 50.000 Ft +rezsivel,
1 havi kaucióval. Tel: (30) 280-4591

* Gödöllőn az Erzsébet krt. 18.-ban 65 m2-es, 2,5 szobás,
téglaépítésű, gázkonvektoros lakás bérbe adó. Tel: (30) 645-2558

* Gödöllőn, Blahán zöldövezetben panorámás 80 m2-es, külön
följárós tetőtéri lakás bútorozottan kiadó. Teraszos, kandallós, 2
kocsinak zárt beálló. Kauciót nem kérek. Rezsivel együtt nyáron
100 ezer, télen 120 ezer. Tel: (70) 556-8381

* Kertes családi házban szoba – konyha – fürdőszoba kiadó. Tel:
(20) 40-11-941

* Kiadó 1 szobás lakás Gödöllőn, Palotakerten. Iár: 40e+rezsi.
(30) 545-1690

* GÖDÖLLŐN TÉLIESÍTETT FAHÁZ KIADÓ. Érd: (30) 650-2194

* Gödöllőn, Szt. István téren 2 szobás lakás kiadó. Tel: (28) 407-122

* Kertvárosban 1 szobás összkomfortos különbejáratú albérlet
kiadó: 38e Ft + rezsi (alacsony) + kaució. Tel: (70) 426-1201

* Gödöllő központjában 2,5 szobás lakás kiadó. Magasföldszint,
konvektoros fűtés. Érd: (30) 2411-602

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS
MÁRCIUSTÓL KIADÓ. Tel: (70) 779-9173

* PALOTAKERTEN, X. emeleten 45 m2-es felújított, egyedi fűtésű
lakás áprilistól kiadó. 1 havi kaució, 45ezer +rezsiért. Érd: (30)
283-7138

* Gödöllőn kiadó 1szoba-konyhás (45m2) bútorozatlan lakás.
Beépített szekrények, park mellett, busz, HÉV, vonat 3p, egyetem
5 p, egyedi fűtés, vízóra. 40eFt/hó +1havi kaució. (70) 324-7114

* Aszód központjában, új építésű társasházban 74 m2-es lakás
berendezetten kiadó. Alacsony rezsi, egyedi víz, gáz és vill. óra. 2
havi kaució szükséges. Tel: (30) 9142-536

* Gödöllőn Egyetemhez közel szoba kiadó. Tel: (20) 412-1987

* Családi ház hosszú távra kiadó. 60.000 Ft +rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Érd: (30) 3017-165

* Gödöllőn, kastélyparkra néző, 65nm-es 2 és fél szobás, igénye-
sen felújított, bútorozott, légkondicionált, vagyonvédett lakás
szabályozható fűtéssel hosszútávra kiadó. Tel: (30) 380-5875

* János utcában 4. em. 2 szobás, konvektoros, bútorozatlan lakás
hosszútávra kiadó! Alacsony rezsi! 53.000 Ft/hó + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló személy részére 45
ezer Ft (rezsivel), + egy havi kaució szükséges. Tel: 70/250-3276

* Lakás kiadó Gödöllő központjában, a Remsey körúton. Egyedi
vízórás, alacsony rezsivel. 1 + 2 félszoba, hall. Érd: 20/4440371

* 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakás kiadó! Bérleti díj +
rezsi és 2 havi kaució. Tel: (30) 609-8707

* Gödöllőn Kör utcában másfél szobás lakás kiadó. (Konvektoros,
vízórás.) Tel: 06/30-346-5408

* Gödöllőn Kossuth L. utcában 55 m2-es felújított fűtésszabály-
ozós földszinti lakás 1-2 fő részére bútorozva hosszútávra kiadó.
2 havi kaució szükséges. 60.000 Ft +rezsi. Tel: (70) 333-0496

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

KIEMELT AJÁNLATUNK:
* A Kazinczy körúton 85 nm-es, 3
szobás, téglaépítésű, földszinti, kéterké-
lyes, felújított lakás teljes berendezés-
sel együtt sürgősen eladó. Iár: 17 mFt.
* A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
sürgősen eladó.  Iá: 15,9 mFt.
* A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal, riasztó-
val) bérlővel együtt is eladó. Iár: 17,5 mFt.
* Az Antalhegyen 72 nm-es, 3 szobás,
ikerházi lakás, garázzsal, 80%-os
készültségben, panorámás 343nm-es
telekrésszel eladó. Irányár: 15 mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-
es telken, 94 nm-es, most épülő, nap-
pali + 3 szobás, amerikai konyhás iker-
házi lakások, garázzsal eladók. Szoc.
pol. felvehető.  Irányár: 27 mFt.

* GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert,
öntöző rendszer, víztisztító, vízlágyító
rendszer, központi porszívó, riasztó).
Irányár: 46,9 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok szerkezetkészen 22,5 millió forin-
tért, kulcsrakészen 27 mFt-ért eladók.
* VERESEGYHÁZON, a Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű iker-
házi lakások 400 nm-es, önálló telken
tavaszi beköltözéssel eladók. Irányár:
24 mFt-tól.
TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 1600 nm-
es, megosztható, szép, szabályos
építési telek kellemes környezetben
eladó. Iá:19 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Öreghegyen 870 nm-
es, közművesített építési telek csendes
környezetben eladó. Iá:16 mFt.
* GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában
1315 nm-es telek eladó. 15% -os beépí-
thetőség. Iá: 10 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Boncsoki dűlőn 856
nm-es zártkert 20 nm-es téglaházikó-
val eladó.  Iá: 4,4 mFt.
* SZADÁN, a Présház utcában 2666
nm-es, panorámás építési telek (közmű
a telek előtt), eladó. Iá:15,5 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Csillagfürt
utcában 972 nm-es (18x54 m) építési
telek, (teljes közművel) eladó. Iá: 9 mFt.

ALBÉRLET:
* A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház panorámás telken,
garázzsal hosszútávra bérbeadó.
Kéthavi kaució szükséges. Bérleti díj:
200 e. Ft./hó+ rezsi.
* A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, jó elrendezésű, erkélyes, kon-
vektoros, földszinti lakás min. 1 évre
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 65 e.Ft./hó+ rezsi.
* A Paál László közben 2+fél szobás,
konvektoros, kéterkélyes, jó elren-
dezésű, igényes, első emeleti lakás
hosszútávra bérbeadó. Kéthavi kaució
szükséges.  Bérleti díj: 80eFt/ hó+ rezsi.
LAKÁSOK:
* A központtól néhány percre 96 nm-
es, nappali + 2 szobás, 1. emeleti,
téglaépítésű, egyedi fűtésű lakás, hoz-
zátartozó telekrésszel sürgősen eladó.
Irányár: 20,9 mFt.
* A Palotakertben 57 nm-es, két-
szobás, 10. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11 mFt.
* Az Erzsébet királyné körúton 56 nm-
es, frissen felújított, 2 szobás, 3
emeleti lakás teljes berendezéssel
eladó. Irányár: 15 mFt.



* Gödöllőn végállomásnál családi házban 1 szoba összkomfortos,
konvektoros, kábeltévés, frissen festett, teljesen berendezett
külön bejáratú lakrész 35 ezerért kiadó kis rezsivel, autóbeállási
lehetőséggel. (28) 417-125, (20) 915-0341

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba használattal
kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69 nm-
es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650

* Kertvárosban külön bejáratú másfél szoba + konyha fürdős-
zobás tetőtéri lakás kiadó. 55.000 +25.000 rezsi +1havi kaució.
Tel: (70) 331-6395

* 1 + 2 félszobás Szőlő utcai lakás kiadó 50.000 Ft + rezsi + 2
havi kaucióért. Érd: (70) 549-2276

* Szadán kertes családi ház kiadó. Külön-külön bejárattal:
3szoba+nappali, konyha, fürdő +zuhanyzós WC +garázs 90.000
Ft +rezsi; 1szoba +konyha +fürdőszoba 40.000 Ft +rezsi; 1szoba
+konyha +fürdő 25.000 +rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Érd:
(30) 9484-013

* Gödöllő központjában 60 m2-es két szobás egyedi fűtéses lakás
kiadó. Tel: (30) 360-3604

* Gödöllő központjában 1,5 szobás 44 m2-es lakás (45e Ft + rezsi
3 fő részére ideális) bútorozottan vagy anélkül kiadó. Érd: (30)
313-3198

* SÜRGŐS! Gödöllőn, a Szabadság téren első emeleti 2 szobás
lakás kiadó. Iár: 60e +rezsi. Tel: (30) 437-0463

* Kiadó 35 m2-es kertes ház hosszútávra lakásnak, üzletnek vagy
irodának, jó közlekedéssel. 2 havi kaucióval. Tel: (30) 948-6151

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2-es föld-
szinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű lakás 80.000 Ft + rezsi +
kaucióért kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Gödöllő Ambrus közben 1,5 szobás 50 m2-es bútorozatlan,
távfűtéses, vízórás, kábeltévés földszinti előkertes lakás
hosszútávra kiadó. (Irodának is!) 55e. Ft/hó +rezsi. 2 havi kauciót
kérek. Érd: (30) 2100-125, (70) 454-5984

* Kiadó Gödöllőn központhoz közel 69 nm-es 2,5 szobás egyedi
fűtésű erkélyes lakás Ár 65 eFt/hó 20 772-2429 

KIADÓ

* Ingatlan bérbeadás! Gödöllő központjában, új építésű, minden
igényt kielégítő, exkluzív panorámás 130 m2-es iroda hosszú távra
kiadó. Érdeklődni telefonon: 06(20) 9443-356

* Üzlethelyiség bérbeadó Gödöllő központjában. Nagyon forgal-
mas, jól bevezetett üzlet. Tel.: 30/9428-275

* Gödöllő –Belvárosában rendkívül igényes 110nm panorámás iro-
da kiadó. Tel.:06-70-366-0999 www.perfektotthon.hu

* Gödöllőn 1 szobás lakás, raktár, garázs üzlethelyiség kiadó. Tel:
(20) 9455-583

* Postával szemben 27,3 m2-es udvari IRODAHELYISÉG ELADÓ
megbízható bérlővel. Ár: 12 M Ft. Érd: 06 (20) 229-5813

* Gödöllő központi helyén 75 m2-es szépségszalonnak igényesen
kialakított üzlethelyiség kiadó, 90%-ban bútorozva (fodrász,
kozmetikus, masszázs, manikűr, pedikűrös) vállalkozók részére,
díjmentes parkolási lehetőséggel. Érd: (20) 9-415-284

* Gödöllőn városközpontban, Remsey Jenő körúton (a Fibernet
mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: (20)
236-0775

* § EXKLUZÍV HELYISÉG ÜGYVÉDI IRODÁNAK KIADÓ §
VERESEGYHÁZ központjában 6 éve működő hiteliroda széles
ügyfélkörrel keres hosszútávra bérlőtársat 70 m2-es irodájába. Az
épület közvetlen utcakapcsolatos, külön használatú ügyvédi hely-
iséggel, recepciós pulttal, ügyfélváróval, nagy tárgyalóval ellátott.
Érd: Ludas Judit (20) 6637-400, vagy Drgác Dorottya (70) 3847-
258, hitelbolt@invitel.hu 

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100 m2-es üzlet
kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Gödöllő központjában 20 éve működő Barkács üzlet (100 m2)
árukészlettel vagy anélkül ELADÓ vagy BÉRBEADÓ. Tel: (30)
9243-836

* Gödöllőn, Palotakerten az óvodával szemben üzlethelyiség
kiadó. Érdeklődni a helyszínen vagy a 06 (20) 293-8819 számon.

* 135 m2-es megosztható helyiség kiadó vállalkozás céljára
Gödöllő kertvárosi részén. (Családi ház földszinti része.) Teljes
közmű, ipari áram. Tel: (20) 968-4454
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Tavaszi 
„KÖZLEKEDJ OKOSAN”

A közúti közlekedésre is jelentős hatással van

a lassan beköszöntő tavasz. A napsütés, a jó

idő, a napi átlaghőmérséklet növekedése

előcsalogatja a kerékpárosokat, motorosokat,

valamint azokat is, akik csak nyáron

használják autóikat. Ilyenkor hajlam-

osak(vagyunk) gyorsabban hajtani, nem gon-

dolván arra, hogy a téli hónapok bizony

kisebb-nagyobb kátyúkat, úthibákat hagytak

az útburkolatban, melyek akár balesetveszé-

lyes helyzeteket is előidézhetnek.

Célszerű( és kötelező!) a legfontosabb beren-

dezések megfelelő működését ellenőriznünk:

a fékberendezést, a kormányberendezést, a

gumiabroncsokat, valamint a világító és

jelzőberendezéseket. Természetesen a szak-

szervizekben is rendelkezésünkre állnak ked-

venc négykerekűnk tavaszi-nyári

felkészítésében. Gondoskodnunk kell a téli

gumik időben történő cseréjéről is, szakem-

berrel ellenőriztessük az olajszinteket, a

hűtőfolyadék, a fékfolyadék szinteket,

valamint a lengéscsillapítók állapotát is.

Azoknak a járművezetőknek, akik esetleg

több hónapos kihagyás után ülnek vissza

autójukba, újra bele kell rázódniuk a napi

vezetésbe. Az elmúlt években történt néhány

rendszabályváltozás, ezért célszerű a

közlekedési szabályokat is feleleveníteni. A

járművezetés, nap, mint nap fokozott odafi-

gyelést kíván, főleg magától a jár-

művezetőtől, de a közlekedés többi

résztvevőjétől is. A partnerek iránt tanúsított

udvariasság, előzékenység, tolerancia, alap a

közlekedésben. Ne feledjük, minden, amit a

közlekedésben résztvevőkért, vagy miattuk

teszünk, az a saját biztonságunkat (is) szol-

gálja!

Oláh Róbert iskolavezető

Pelikán Autósiskola

www.pelikansuli.hu (x)
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* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100nm-es kétsz-
intes, jó megközelítési és parkolási lehetőséggel rendelkező ingat-
lan iroda vagy lakás céljára, hosszútávra kiadó. Tel.: (30) 380-5875

ÁLLÁS

* Gödöllői elektronikus média kereskedelmi csapatába
értékesítőket keres. Tel.: 70/389-9967

* Gödöllői székhelyű cég keres vegyipari, gyógyszeripari tapaszta-
lattal rendelkező munkatársakat három műszakos munkarendbe
hosszú távra, kiemelt bérezéssel. Elvárás: középfokú végzettség.
E-mail: perfectkereso@gmail.com Tel.: 30/938-1225 

* Gödöllő központjában lévő sörözőbe pultosfelszolgáló hölgyet
felveszünk. Tel.: 70/312-5965

* Agilis nyugdíjast keresünk részmunkaidős állásra (napi 2-5 óra)
gödöllői raktárunkba, ill. alkalmi jelleggel városi ügyintézéshez,
irodai takarításhoz. Alapvető számítógép-ismeret szükséges. Saját
gépkocsi előny. Érd: (28) 510-985

* Becsületes, megbízható sofőrt keresel? Megtaláltad.
Harmincéves gyakorlattal B-C-E kategóriákkal, gépipari érettsé-
givel, számítástechnikai alapismerettel Gödöllőn, vagy környékén
állást keresek. Tel: (30) 857-5605

* A Petőfi Sándor Művelődési központ Kht. FÉNYTECHNIKUSI
VÉGZETTSÉGGEL rendelkező munkavállalót keres azonnali
belépéssel. Érd: (70) 331-4408

* Controllert felveszünk okleveles közgazda végzettséggel, 3 év
elemző közgazdász gyakorlattal, angol nyelvtudással. Jelentkezés
szakmai önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok máso-
latainak benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 63/A Telefon: (30) 659-7869.

* Diszpécsert felveszünk gépész üzemmérnök végzettséggel, sza-
kirányú gyakorlattal. Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak benyújtásával. Cím:
HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/A Telefon: (30)
659-7869.

* Gépészmérnököt felveszünk tervezői jogosultsággal és gyakor-
lattal, valamint angol nyelvtudással. Jelentkezés szakmai önéle-
trajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Telefon: (30) 659-7869.

* GYEK osztályvezetőt felveszünk okleveles gépészmérnök
végzettséggel, tervezői jogosultsággal és gyakorlattal, vezetői
gyakorlattal, valamint angol nyelvtudással. Jelentkezés szakmai
önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út
63/A Telefon: (30) 659-7869.

* Nyugdíjas hölgy gyermekfelügyeletet, és takarítást vállal. Érd:
(30) 874-7565

* A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út
65. szám alatti intézménye villanyszerelő végzettséggel ren-
delkező szakmunkást keres karbantartási feladatok elvégzésére.
Belépés: 2009. április 01. Bérezés a KJT szerint. Egyéb informá-
ció személyesen vagy telefonon Bárdos György műszaki vezetőnél
a 28-430-683 telefonszámon

* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót felveszek. Érd: (28) 413-247

* Takarítást és vasalást vállalok. Tel: (20) 972-5209

* Gödöllői ipari szolgáltató cég vezérléstechnikában járatos
szerelőt keres országos és nemzetközi szervizhálózatába. B
kategóriás jogosítvány szükséges! Angol/ német nyelv társalgási
szintű ismerete előny. Szakmai önéletrajzokat várjuk a
caliper@caliper.hu e-mail címre, vagy a (28) 510 986 fax számra.
Érd: munkaidőben (28) 510 985 

* Takarítást, vasalást vállalok Gödöllő, Szada térségében. Tel: (30)
609-8707

* Nemzetközi cég gödöllői irodaházba munkatársakat keres, akár
pályakezdőt is. Tel: (70) 250-6539

* KÖNYVELÉST, TB ügyintézést, takarítást, irodai munkát vállal-
nék heti 1-2 alkalommal, diplomás anyuka. Tel: (20) 232-1115

* Alkalmi munkalehetőség! Gyümölcsfák metszéséhez értő, meg-
bízható, alapos alkalmi munkaerőt keresek. Érd: (20) 9443-356

* Vállalnám kisbabája (újszülött kortól), kisgyermeke szakszerű gon-
dozását, felügyeletét. Szakképzett csecsemő és gyermekápoló
vagyok. Háztartásba besegítek, vasalok. Érd: (20) 435-9362 F. Márti

* Vállalnék vasalást, takarítást, idős emberek gondozásába
besegítenék. Megbízható egészségügyi dolgozó vagyok. Egyéb alka-
lmi munkalehetőség is érdekel. Autóm van. Érd: (20) 435-9362

* Gödöllői munkaerő-kölcsönző cég keres Gyógyszergyártó,
Gyógyszercsomagoló munkakörbe vegyipari, élelmiszeripari, gyó-
gyszeripari végzettségű munkavállalókat azonnali kezdéssel! A
jelentkezéshez szakmai önéletrajz szükséges! Humánia Kft. 2100
Gödöllő, Páter K. u. 1. A ép. Alagsor 1., 2. iroda,
www.humanaiakft.hu 70/370-1007

* 50 éves nő takarítást, vasalást vállal. Tel: (20) 495-2040

* GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakörbe munkatársat keresünk
azonnali kezdéssel. Feltételek: Szakmai tapasztalat, Excel és Word
magabiztos felhasználói ismerete, min. középfokú végzettség,
angol nyelvtudás. Kihívásokat kedvelő, agilis munkatársakat
várunk! Munkahely: ILI Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft., 2100
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Jelentkezés: e-mailen: info@ili.hu címre
beküldendő: szakmai önéletrajz, előző munkáltató(k)tól referencia,
képesítések, diplomák másolatának csatolása, motivációs levél
kíséretében. Juttatások: versenyképes fizetés, ingyenes nyelvtan-
ulás, melegétel utalvány, fizetésen felüli juttatások, stb.

* Kerti munkát vállalok: ásást, kapálást, gazolást, fűnyírást, fűül-
tetést, kerítésfestést, favágást, bármilyen házkörüli munkát.
Vernyik János, Gödöllő, Bartók B. u. 8. Tel: (28) 418-360

SZOLGÁLTATÁS

* Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket vár,
vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

* Gödöllő belterületén szállítás 2000 Ft-tól. KÖLTÖZTETÉS, cso-
magolás. Költöztetéshez dobozok olcsón eladók! Tel: (30) 645-3448

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés
0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel:
(70) 247-9072, (20) 9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel: (30) 302-4622.
www.csoszereles.hu 

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI
MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédel-
mi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása,
talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozá-
soknak. Iroda: Szada, Zalagyöngye u.15. Tel: (28) 407-122.

* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

A Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar dékánja, a Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet, Környezetgazdaságtani
Tanszékére állást hirdet tanszéki mérnök

munkakörbe, 30 hónapos nemzetközi kutatási projekt-
ben való részvételre. A feladat a biomassza energetikai
hasznosítása fenntarthatósági kérdéseinek vizsgálata
életciklus-elemzéssel, szaktanácsadási hálózat támo-
gatása, a projekttel kapcsolatos adminisztratív felada-
tok ellátása. Elvárások: Felsőfokú angol nyelvtudás és
alapvető energetikai és mezőgazdasági ismeretek. A
részletes álláshirdetés megtekinthető: a
www.szie.hu/allaspalyazatok honlapon.

Multifokális lencsék - az
univerzális megoldás

Március 31-ig, 20% kedvezménnyel vásárol-

hat multifokális szemüveglencsét üzletünkben!

A múlt-A hagy-

ományos kor-

rigálási mód:

e g y f ó k u s z ú

olvasószemüveg.

- Távolra nem biz-
tosítja az
éleslátást.
- Önnek mindunta-
lan le kell vennie olvasó-szemüvegét, hogy
távolra is lásson.
- Állandóan keresnie kell, hol tette le
olvasószemüvegét.
- A szemüveg munkatávolságra (60-100 cm)
nem ad éles korrekciót.
- Íróasztalának, munkaterületének szélén elhe-
lyezkedő tárgyakat már nem látja élesen.
A múlt és jelen -A hagyományos korrigálási

mód: bifokális - kétfókuszú szemüveg.

- Munkatávolságra ez sem ad megfelelő korrek-
ciót (60-100
cm).
- Így munka-
helyén sem
kapja meg a
tökéletes lá-
táskomfortot.
- A közeli és
távoli részt
éles választóvon-
al határolja, amely a mindennapi
tevékenységeiben zavaró lehet (pl. lépcsőn való
közlekedés, sport, főzés, barkácsolás, kirakat-
nézegetés közben).
Ez az éles választóvonal nem esztétikus, hiszen
így mindenki láthatja, hogy Önnek már szük-
sége van erre a korrekcióra, tehát már elérkezett
az a bizonyos kor...
A jelen és jövő -A korrekció "progresszívebb

módja" a folyamatosan változó törőerejű

multifokális lencse.

- Távolra, munkatávolságra és közelre is
megfelelő korrekciót ad.
- Ön mindent élesen lát, fokozatmentesen a

közeli távolságoktól egészen a távoliakig.
- Nem kell
á l landóan
cserélgetnie
a
szemüveg-
eit.
- Gyorsan
hozzászo-
kik a nagy
l á t á s k o m -
forthoz.
- Nincs za-varó és jól látható vá-lasztóvonal.
- Ön úgy lát és úgy néz ki, mint fiatalabb
éveiben.
- Az emberek nem látják, hogy Ön "időskori"
távollátó.
Ön végre egy olyan optikai és divatszempontból
is kiváló szemüveget viselhet, amelyet
speciálisan az "időskori" távollátók számára
fejlesztettek ki.
Sok szeretettel várjuk üzletünkben, ahol
ingyenes szemvizsgálattal és személyre szóló
szaktanácsadással is segítünk

Gergelyné Szőke Emese -
optometrista látszerész mester

MSE Optika (x)

A Szent István Egyetem Főtitkári Hivatal
(Gödöllő, Páter K. u. 1.) álláspályázatot hirdet

jogász
munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás részletei 2009. március 11-tól
március 26-ig terjedő időszakban a

www.kszk.gov.hu, a www.szie.hu/allaspalyazatok,
www.multijob.hu internetes oldalakon, valamint

az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.



* ÁTVÁLTOZTATUNK (frizura, műköröm és smink) és elkészítjük
életed legjobb fotóit. Sminkszalon: Gödöllő, Kossuth L. u. 2. Tel:
(28) 423-174, (30) 280-4149

* PILATES és REZGÉSTERÁPIÁS TRÉNING (Body Coach) Tel: (70)
414-1629

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alka-
lmanként is. Tel: (30) 528-7777

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden, ami
festőmunka, garanciával. Gipszkartonozás és dekorációs munkák.
Tel: (30) 386-4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.

* FÖLDMUNKA VÁLLALÁSA: bobcattal, JCB-vel, konténerszállító-
val, termőföld, sitt, egyéb. Földmunkaképek és tartozékok adás-
vétele. Tel: (30) 415-4102, (30) 9362-846

* Szakképzett kertész kis és nagy kerti munkát vállal: fakivágás,
gyümölcsfametszés, permetezés, gyeptelepítés és gondozás, tér-
burkolatok, ültetés. Gödöllőn és környékén 06 (20) 9409-622 és
(28) 432-851

* Takarítást és vasalást vállalok. Tel: (20) 972-5209

* Redőnyjavítás! GURTNICSERE AKÁR MÉG MA! Egyéb
árnyékolástechnikai termékek (reluxa, harmonikaajtó, roletta)
megrendelhetők! 06 (20) 3685 888 Péter

* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos
tűzhely, szárítógép stb. javítása Gödöllőn és környékén! Hívjon
bizalommal! Tel:(20) 886-2397

* KÁRPITOS: kárpitozott bútorok javítását, áthúzását vállalom.
Telefon: (28) 407-188, (30) 857-1723 

* Feeling ill and don’t know why? FIND OUT NOW! New UK Allergy
Test! We test 90+ elements with over 95% accuracy. Special
Offer: 8.000 HUF Contact: proactivbt@t-online.hu / +3670
3301332

* Mit tartogat önnek a jövő? Pénzt, szerelmet, egészséget?
Jóslás Tarot kártyából. 06 70 634 1306

* Gyógylábápolás: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm, szakszerű kezelése, ápolása. Talp
masszázs. Mozgásukban korlátozottaknak háznál is. 25 év szak-
mai háttér. Tel: (20) 532-7275 Bárándi József

* MŰKÖRÖM AKCIÓ! Minden fajta 3500 Ft. Szt. János u. 44.
Csíkos ABC-vel szemben. Tel: (20) 264-6021. Mindenkit sok
szeretettel várok

* REDŐNYÖS. Készítés + javítás. Tel: 06(1) 216-1496,
(20) 9943-145, (28) 410-478

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

* Műanyag ablakok, ajtók akciós áron közvetlen a
gyártótól. Nyílászárók szakszerű beépítése. Tel: (30) 499-
4068

* Saját családi házzal rendelkezem, nyugdíjas ápolónő
vagyok, idős nő gondozását, bevásár lást lakhatási
lehetőséggel vállalnám. Tel: (20) 529-4155

* Lakás gyorsszerviz. Vállalok lakatosmunkát (zárak,
heveder zárak), vízvezeték, vizesblokkok szerelését (tar-
tozékai és javítása), csatorna rákötést, tisztítást, bojlerek
felújítását garanciával. Tel: (30) 347-2064 (8-22h-ig)

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: (20) 2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30) 9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: (20) 9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Páratlan ételek!

Vannak páratlanul finom ételek, ame-

lyeket semmi máshoz nem lehet hasonlí-

tani. Elsőként a durian nevű ázsiai

gyümölcs jut az eszembe, amelyiknek

olyan tömény, kellemetlen illata van,

hogy Angliában rendelet szabályozza,

hogy nem lehet tömegközlekedési

eszközön szállítani, szállodába bevinni.

Az íze azonban mennyei. Orrot befogva

ettem belőle egy falatot – tényleg külön-

legesen finom!

Páratlanul finom fűszer a szarvasgomba.

Pici mennyisége is megváltoztatja egy

étel karakterét, más dimenzióba emelve

a zamatok összjátékát. 

A legnemesebb húsételeink közt szá-

montartott szarvasnak az agancsa is lehet

páratlan, ha két szárán nem ugyanannyi

ág van. A húsa ettől nem független,

hiszen bár az agancs értékesebb ha

magas ez a szám, ám a hús akkor

finomabb, ha kevesebb számú az

elágazás, hiszen az fiatal állatot jelent.

Deszertjeink közt most a csokiszuflét

tartom ilyennek, kívül kérgesre sült,

belül elfolyó, forró csokoládé…

A folklórban kitüntetett helye van a

páratlan számnak: sárkányoknak sosincs

páros számú fejük. A páratlan, a szabály-

talan metafórája. 

Sárkányhúsról nem tudok beszámolni,

ám a páratlan számok éttermünkben is

szerencsét hoznak. Páratlan aján-

latunk szerint: Március és
Áprilisban keddtől csütörtökig, étla-

punkon minden páratlan számozású
ételt féláron szolgálunk fel
vendégeinknek. 
Példa gyanánt:6 féle előétel,12 féle leves

a 16 szárnyas, 14 féle frissen sült, 6 féle

halétel, 12 féle desszertből minden

másodikért ezeken a napokon csak fele

árat kell fizetni vendégeinknek! 

Nem titkoljuk, szeretnénk minél több

elégedett vendéget látni; ezzel a

lehetőséggel mindenki akár kétszer

annyit is ehet a pénzéért.

Próbálják ki páratlan ételeinket!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
06/28-430-434, 06/20-454-27-68
www.fagyongyetterem.hu (x)



* GIPSZKARTONOZÁS Gödöllőn és környékén magán-
személyeknek! Rövid határidő, korrekt árak, minőségi
munka, számlaképesség! Mi elvégezzük a kisebb
munkákat is!!! 70/418-2920 Bánáti

* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi és víkendházak
villanyszerelése. Hibaelhárítás. ELMŰ által regisztrált!
Tel: (20) 9352-138

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgo-
zatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.:
30/851-8763.

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - IRATKOZZON KOMMUNIKÁ-
CIÓS NYELVTANFOLYAMOKRA MOST CSAK 19 000 FORIN-
TÉRT! ANGOL, NÉMET, OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS
NYELVVIZSGÁRA, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK.
RÉSZLETEKÉRT KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20)
216-62-40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN. WWW.STUDIOONLINE.HU

* TOP-TAN: Headway Pre-Intermediate tanfolyam indul heti
2X3 órában, max. 5 fővel: kedd-csütörtök: 18.00-20.15-ig. 1 fő
szorgalmas felnőtt diák jelentkezését várjuk. Tanfolyamok és
információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára, érettségire
felkészítés matematika, fizika, kémia tantárgyakból. További
információk: 28-423-744, 30-908-4130. 

* TAI CHI oktatás Gödöllőn! Kezdőknek és haladóknak, folyam-
atos bekapcsolódási lehetőséggel, felső korhatár nélkül. Érd:
(20) 544-8021

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden
korosztálynak. Egyéni és kiscsoportos. Egész nap. Érd: (30)
611-0036 Kollarics Katalin

* ENGLISH Interview Training & C.V. preparation! Contact:
proactivbt@t-online.hu / +3670 3301332

* Ingatlanközvetítő és társasházkezelő tanfolyam indul akciós
áron március 28-án a gödöllői egyetem B kollégiumában!
Jelentkezés (70) 948-8387, info@cserfaholding.hu,
www.cserfaholding.hu. 

* ANGOL korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Gyerekeknek is. Nagy Ildikó (30) 376-8928

* ANGOL nyelvből oktatást, korrepetálást vállalok. Érd: 06
(70) 223-8181

* Általános iskolások korrepetálását vállalom angolból,
matematikából, fizikából. Utóbbiakból emelt szintű érettségiv-
el, angolból nyelvvizsgával, amerikai tapasztalattal ren-
delkezem. 1000 Ft/óra. (30) 331-4426

ADÁS~VÉTEL

* 10% AKCIÓ! Szoptató és terhességi párnák:
www.thewhiteroom.hu/bodybean Contact: proactivbt@t-
online.hu / +3670 3301332

* Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230

* Óriási könyvvásár! Minden könyv 250 Ft/db. Vörös Oroszlán
Teaház, 1061 Budapest, Jókai tér 8. Érd: (70) 2196-988

* Kitolós alumínium LÉTRÁT VENNÉK. Borászati felszerelések:
boroshordók, prések, permetezőgépek, műanyag edények
ELADÓK. Tel: (28) 421-383, (30) 569-8137

* Vadonatúj programozható SPA MÉREGTELENÍTŐ KÉSZÜLÉK
tartalék elektródával, egyéb kellékekkel, lábáztató edénnyel
eladó. Tel: (20) 345-1603

* Eladó komplett fürdőszoba: fürdőszobafal (tükrös, lámpás,
beépített mosdótál, csaptelep), faliszekrény, csaptelep (új),
170es kád (új). Érd: (20) 5590-211

* Eladó világos sárga sarokülő és egy hozzá tartozó puff (hasí-
tott bőr), franciaággyá alakítható, ágyneműtartós. Érd: (20)
5590-211

* BONTOTT ANYAGOKAT VÁSÁROLNÉK: 90×120, 120×120
műanyag ablak, bejárati ajtó, normál és kúpcserép. 10-es
válaszfal, 30-as Porotherm és kis méretű tégla, hullámpala.
Tel: (20) 486-6682 este

* 8 hetes fajtatiszta MOPS kölyökkutyák oltva, féregtelenítve
eladók. Gyönyörűek! (20) 9517-380, (20) 3219-650

* Harmónium 100e, 17’ monitor 10 ezer Ft-ért eladó. Tel: (70)
250-3276

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* ROBOGÓ ÉS KERTI GÉP SZERVIZ KEREPESEN! Robogók és
kerti gépek szakszerű javítása, szervizelése, szezonra
felkészítése, alkatrész beszerzés. Érd: (70) 244-0563

* Eladó 3db Suzuki 13’ lemezfelni 3e/db, 4 ütemű 3,5 Le
motor 25e, Harmónium 100e, 17’ monitor 10 ezer Ft. Tel: (70)
250-3276

* Új Toyota Hilux 3.0 D-4D, automata, áron alul eladó. Érd.:
70/381-7694.

EGYÉB

* Profitorientált (15 éve működő) vállalkozásomhoz tőkeerős
társat keresek. Érd.: 06-20/310-9862

* 51 éves fiatalos jól szituált több diplomás férfi nagyon csi-
nos, jó alakú, fiatalos, vonzó, ápolt hölgyet keres tartós kapc-
solat céljából lehetőleg 40-47 évesig. Vizuális vagyok. (70)
508-8727

* Kertészetből hűtőkamra ingyen elvihető. Munkanapokon
8:00 – 17:00 Tel: (28) 515-700

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, selyemfű és vegyes méz 1060
Ft/kg + üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28)
417-913

* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros, zöld 80-150 Ft/kg.
Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650. Hévízgyörk,
Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280 

* Üdülési utalványt vásárolok. 30/434-1101
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Eladó Gödöllőn egy 1990-es

évjáratú Trabant Combi szgk.

Műszaki és zöldkártya február

végéig érvényes. Irányár: 60eFt

Tel.: 06-20/590-7373
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2009. MÁRCIUS 18.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:

Lisóczki Tünde (Berente u. 11.)
Jenei József (Nagyvárad u. 10.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:

Szabó Andrea (Komáromi u. 52)
Hajtóné Hornyák Henrietta (Asbóth u. 5.)

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:

Som Jánosné (Rózsa u. 33.)
Dóczi János (Boróka u. 5.)

Recept
Kiwis csirke

HOZZÁVALÓK:
1/2 kg csirkemell, 4 db kiwi, 3 gerezd fokhagyma, só, bors,
olaj, 1-2 ek méz.
ELKÉSZÍTÉS:
A csirkemellet nagyon vékony csíkokra, a fokhagymát apróra
vágjuk. Egy kevés olajat felforrósítunk, és a fokhagymát
megfuttatjuk benne, majd hozzáadjuk a csirkét, és keverget-
ve fehéredésig sütjük. Közben a sóval és a borssal fűszerez-
zük. A kiwit meghámozzuk, kis kockákra vágjuk, és a csirké-
hez adjuk. Takarékon addig sütjük, míg a kiwi leve is elpáro-
log. Ez csak néhány perc. Vigyázni kell, hogy ne égjen le! Ha a
kiwi nem elég édes, akkor 1-2 evőkanál mézet csurgatha-
tunk hozzá és készre pirítjuk. Párolt rizzsel tálaljuk.

Tisztelt Hirdetőink,
Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az IRODA NYITVA TARTÁSA 

2009. ÁPRILIS 1-jétől
MEGVÁLTOZIK:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉNTEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐN NEM LESZ
HIRDETÉSFELVÉTEL!


