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Gödöllő is részt vesz a hétvégi kétnapos
Nemzeti Vágtában. A rangos eseményt az
idén a Lázár fivérek rendezik.
(4. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Új kiállításokkal, irodalmi estekkel és
megújult honlappal várja az olvasókat a
Gödöllői Városi Könyvtár az év második
részében.
(5. old.)

Remekül szerepelt a veszprémi utánpótlás
kézilabda Cell-kupán a Gödöllői SE: Az
U14-es lány csapat megnyerte a kupát.
(8. old.)

Őshonos fák telepítése

Több ezren a Belvárosi Napokon

Parkerdő

Nyárias idő, remek hangulat, sztárparádé – így
jellemezhetnénk néhány szóval a Belvárosi Napok hétvégi rendezvényeit. A hagyományosan
szeptember második hétvégéjén megrendezett
program során a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talált magának kedvére valót a
színes kínálatból, ami az Alsópark Művészetek
Háza és a kastély közötti részén várta az érdeklődőket. Az események nem csak a gödöllőieket
vonzotta, a környező településekről is sokan választották maguknak ezt a kikapcsolódási lehetőséget.
A programok sorát szombaton reggel
hagyományosan a városi futóverseny
nyitotta meg, ami minden eddiginél
többeket mozgatott meg. Ezt követően folyamatosan váltották egymást a
különböző programok az Ady Endre
sétányon felállított színpadon.
Mindeközben az Alsóparkban játékok, kézműves foglalkozások várták
a legifjabbakat, valamint itt nyílt lehetőség találkozni, elbeszélgetni a helyi civilszervezetek képviselőivel.
A Művészetek Házában egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek
részt az érdeklődők, vagy megpihenhettek a Novo Café teraszán, ahol valódi „klubhangulat” fogadta a látogatókat: szombat délelőtt ugyanis innen
közvetítette élő adását a Klub Rádió.
A műsorban dr. Gémesi György polgármester mellett többek között Pécsi
Ildikó és Oszvald Marika színművészeket, Fodor Lászlót, a Hot Jazz

Fotó: Tatár Attila

Kétnapos nyárbúcsúztató

Band tagját és
Joshi Bharatot
látták vendégül.
Nem hiányoztak a vásározók
sem: a kézművesek a kastély parkolójában felállított standokon kínálták portékáikat.
Délután is egymást váltották a zenei produkciók, este pedig két sztárzenekar szórakoztatta a közönséget. Nagy sikert aratott a
Gengszterek fellépése, a koncert különlegességéhez hozzájárult, hogy
Hujber Ferenc itt ünnepelte 37. születésnapját, így barátai a színpadon
köszöntötték fel a népszerű művészt.
Ezt követően a Hot Jazz Band kiváló
hangulatot teremtett a napot záró utcabálhoz.

A Brass In The Five
nagy sikerű műsora

Sokakat vonzottak a vasárnapi események is. Délelőtt az Állatvédelmi
Nap bemutatói mellett nagy sikert
aratott a Brass is the Five interaktív
zenei játéka, melybe a közönséget is
bevonták.
A nap második részében ismét a
zenei produckióké volt a főszerep, a
délutáni programokon az ifjabb és az
idősebb korosztály egyaránt jól érezte
magát. A Jerry Lee’s Rock and Roll

Service, a szenzációs zene mellé már
előtűzijátékot is rendezett, este pedig
ismét egy hazai sztárzenekar, a Hooligans szórakoztatta a nagyérdeműt. A
kétnapos, több ezres tömegeket megmozgató rendezvényt hagyományosan tűzijáték zárta.
(Kapcsolódó írásaink
a 7. és a 8. oldalon,
fotóösszeállításunk a 3. oldalon)

A Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészeténél 8 erdőrészletben zajlik erdőszerkezet-átalakítás, amelynek során
az adott termőhelyre nem illő fafajokból álló erdőket őshonos állománnyal
újítják meg, természetesebbé és alkalmazkodó képesebbé téve azokat. Ezeket a munkálatokat mutatta be szeptember 7-én a társaság újságíróknak,
turisztikai és természetvédő szervezetek tagjainak.

A Gödöllői-dombság természetes
erdőinek nagysága és összetétele az
elmúlt kétezer esztendő alatt sokat
változott. Az emberi beavatkozás, s
főként az egyre intenzívebb erdőhasználat következtében az összefüggő erdőborítás sok helyen megszűnt, s ezeken a helyeken leginkább a mezőgazdasági célú földművelés és az állattartás vált dominánssá. A legelőkön –
az erdő védő hatásának hiánya és a
folyamatos erózió miatt – idővel a termőtalaj is lepusztult, s e földterületek
jellegzetesen kopár, természetes megújulásra képtelen helyekké váltak.
(folytatás a 2. oldalon)
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egy ilyen lopásra szakosodott csoportot,
akik épp az egyik gyűjtősziget papíros
konténerét ürítették ki, ellenük is megtörtént a feljelentés.

Nem könnyű megtartatni a rendet

Szemét dolgok
Az elmúlt hetekben több esetben is foglalkoztunk a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken kialakult helyzettel, ami egyaránt problémát jelentett a lakosságnak és a hulladékkezelési szolgáltatást végző Zöld
Híd Kft-nek. A múlt héten városszerte, átfogó takarítási akció keretében tették rendbe a szigeteket, abban a reményben, hogy az új rendszer bevezetéséig, a szigorúbb ellenőrzésekkel sikerül megtartatni a
rendet, és az előírásnak megfelelő használatot.
múlt héten egy nagyszabású
akció keretben valamennyit
végigtakarították úgy, hogy
azok környezetét is rendbe tették. Mivel a takarítást és a szigetek állapotát is rendszeresen
ellenőrzik, ezért számukra is
megdöbbentő, hogy sok esetben mindössze egyetlen éjszaA Klapka buszfordulónál sokat javult a helyzet
ka alatt ismét borzalmas állaMint azt Ficsor Elza, közszolgáltatási potok alakulnak ki, köszönhetően a nem
igazgató és Gyenes Szilárd ügyvezető rendeltetésszerű használóknak.
igazgató lapunknak elmondta, Gödöllőn
A szakemberek abban bíznak, hogy
44 szelektív gyűjtő sziget üzemel, s ezek az új térfigyelő rendszer, valamint a
közül 23 esetében voltak problémák. nemrég létrehozott, és szeptember 1-jéKiemelkedően rossz volt a helyzet a től működő hulladékgazdálkodási rendPodmaniczky utcában, az Őz utca-Tú- szerfelügyelet segítségével megelőzheróc utca sarkon, a Klapa buszfordulónál, tő, hogy az elmúlt hetekhez hasonló
a Királytelepi buszfordulónál, Babati út- helyzet alakuljon ki. Ez utóbbi abban is
nál az Arany János utcai buszfrodulónál, segíthet, hogy megakadályozzák a rendszeressé vált lopásokat, amikkel az elmúlt két hónapban közel 4 millió forint kárt okoztak
a tolvajok a Zöld Híd Kft-nek.
Az elmúlt időszakban ugyanis
rendszeressé vált, hogy a szelektív szigetekről elviszik a papír, a petpalack és a műanyag
hulladékot, amit azután a gyűjtőhelyeken értékesítenek. Ez
Blaháné út: pár nap után ugyanaz a látvány
azonban nem csak Gödöllőn,
a Szilágyi Erzsébet-Mátyás király utca hanem más településeken is gondot jesaroknál és a Blaháné út-Galagonya ut- lent. Az ilyen esetek miatt már rendőrségi eljárás is folyamatban van, ez ugyanis
ca kereszteződésénél.
Mint megtudtuk, bár a szigetek taka- lopásnak minősül! A múlt héten a görítását heti rendszerességgel végzik, a döllői közterület felügyelők kaptak el

Őshonos fákat telepítenek

Parkerdő természetesen
(Folytatás az 1. oldalról)
Az élőhely-rekonstrukció folytatásaként
idén tavasszal a Pilisi Parkerdő Zrt.
„Parkerdő természetesen 2010-2012“
néven, egy több éven át tartó, komplex

Így lopják a papírt

Ficsor Elza és Gyenes Szilárd azzal
kapcsolatban, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre sokszor nem
odavaló hulladékot (például építési
törmelék) helyeznek el a használók,
felhívták a figyelmet arra, hogy a
Zöld Híd Kft. a gödöllői lakosok számára 1m3 hulladék lerakását ingyenesen biztosítja az Ökörtelek- völgyi lerakóban, valamint az építési törmelékek, vagy egyéb nagyobb mennyiségű hulladék elszállítására a lakosság
is rendelhet konténert, amivel kulturált formában tudja megoldani annak
elszállítását. Mindemellett ősszel ismét megrendezik az elektronikai hulladékgyűjtést, aminek során a használaton kívüli, vagy feleslegessé vált
műszaki cikkeket ingyenesen adhatják le az itt élők. Úgy vélik azonban,
hogy hosszútávon a házhoz menő
szelektív gyűjtés bevezetése jelenthet
majd megoldást. Egyúttal kérik a lakosság segítségét is abban, hogy
amennyiben figyelmesek lesznek arra, hogy a szigetek körül rendetlenséget csinál valaki, oda nem megfelelő hulladékot helyez el, vagy fosztogatja a konténereket, jelezzék a
40/201026-os vagy a 28/561200-as
telefonszámokon, hogy azonnal lehejk
tőség legyen a közbelépésre.

programot indított, melynek első, kezdeti szakasza az Európai Unió pénzügyi
támogatásával valósul meg. A program
legfőbb célja a lombos erdőállomány kialakításához szükséges feltételek mielőbbi megteremtése, valamint az őshonos fafajok arányának maximálisra
növelése. Ehhez a meglévő lombos
újulat kímélete, a tölgy csemeték telepítése, illetve a megerősödésükig végzett
ápolási munkák végzése egyaránt szükséges. A kívánt erdőtársulás – molyhostölgyes, vagy cseres-tölgyes – további
kísérő fajai (például juharok, kőrisek) a
környezetből települnek be. A természetvédelmi program Gödöllőt és térségét kiemelt figyelemmel kezeli. Ezt bizonyítja az is, hogy a rendelkezésre álló
fejlesztési források közel 40 százaléka
itt kerül felhasználásra.
Az erdők természetességét jelentősen
rontja, hogy az utóbbi időkben egyes területeken a spontán terjedésre képes idegenhonos un. „özönfajok“ (például bálványfa, ostorfa, zöld juhar, akác) ugyan-

csak megjelentek, s helyenként a természetes társulásokat, egyedeket visszaszorítva uralkodóvá is váltak. E kedvezőtlen folyamat megfékezése érdekében
a pályázat során az említett invazív fafajok visszaszorítása jelentős mértékben,
mintegy 25 hektárnyi területen szintén megtörténik.
Az eddigi pályázatok eredményeként többek között:
– Az idegenhonos feketefenyő és akác állományok
cseréje 5 helyszínen,
összesen 12,7 hektáron
kezdődött el. A fenyőállomány letermelését követően 2010 őszén elvégezték a
talajelőkészítést, majd még
ezen az őszön 8,2 hektáron
123.000 db őshonos facsemetét
(szürkenyár, csertölgy, kocsánytalan
és kocsányos tölgy, madárcseresznye), valamint 4,5 hektáron 22.500 db
őshonos csemetét (szürkenyár, cser,
kislevelű hárs, madárcseresznye, virágos kőris) ültettek és 22,5 mázsa cser és
kocsánytalan tölgy makkot vetettek el.
– Két makkvetéses erdőrész köré 1.250
folyóméter hosszon erdősítést védő villanypásztoros kerítést építettek.
– 12,5 hektáron már kétszer kenték le
vegyszerrel az invazív bálványfa egyedeit, hogy a területet mentesítsék ettől az
idegenhonos agresszív fafajtól.
A jövőben pályázati forrásból kerül
sor a 2010. évi erdősítések kipusztult
csemeték pótlására 12,7 hektáron, valamint 104.500 db őshonos facsemetét ültetnek el 2011 őszén és 2012
tavaszán. A természetvédelemmel is
érintett állami erdőterületek védelmére 9 db útlezáró sorompót helyeznek el az erdőtömbbe vezető
it
utakra.

Testületi döntések

Gyártóbázis bővítése telephelyfejlesztéssel a Food Base Kft-nél

Sportfejlesztési program

A FOOD BASE Kft. szeptember végén adja át telephelyének új gyártóegységét. A projekt az
Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg a KMOP-2010-1.5.3./C kódszámú, „Telephelyfejlesztés” című pályázati kiírás keretében. A fejlesztés teljes költségvetése 78.851.395 forint, melyből a támogatás 27.597.988 forint. A
közreműködő szervezet a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

A képviselő-testület szeptember 7-i rendkívüli ülésén Gémesi
György polgármester előterjesztésében egyhangúlag elfogadta a
sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi LXXXII. törvényhez kapcsolódó sportcélú létesítmények fejlesztésének programját, benne a Gödöllői Sport Klub
Utánpótlás Labdarúgó Szakosztálya, a Gödöllői Kézilabda Sport
Klub és a Gödöllői Bocskai Sportegyesület sportfejlesztési programjait.
2011. végétől a jogszabályváltozások által lehetőség nyílik a gazdasági társaságok nyereségadójának bevonására a látványsportágak és a hozzájuk kapcsolódó utánpótlás-nevelés finanszírozásába.
A képviselő-testület a törvény alapján lehetőséget lát arra, hogy közös
együttműködéssel javítsák Gödöllőn a létesítményi feltételeket, ehhez az előzetes tárgyalások alapján megnyerhetők a városban dolgozó multinacionális
it
cégek.

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

A FOOD BASE Kft. 2004-ben alapított, 100 százalékban magyar tulajdonú, természetes illóolajok, oleorezinek és
élelmiszer, illetve takarmányaromák gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozás. A Gödöllői Ipari Parkban létrehozott üzem gyártó- és raktárkapacitása már nem tudta ellátni a megnövekedett piaci igényeket, ezért a tulajdonosok a bővítés mellett döntöttek. Sikeres pályázatot nyújtottak be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében.
Az új gyártócsarnok mellett új fejlesztő és minőségellenörző laboratórium, illetve raktárhelység is helyet kapott a bővítésben. A fejlesztés lehetővé teszi új gyártási technológiák bevezetését és új berendezések beüzemelését is. A cégről
és a fejlesztésekről további információkat a www.foodbase.hu honlapon kaphatnak.

A Gödöllői Királyi Váró a Norvég Alap 1.337 millió eurós támogatásával újult meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Belvárosi Napok 2011
Hot Jazz Band

Gengszterek: Hujber Ferenc és Mászáros Árpád Zsolt

Wesser Patrik

Hooligans

Jerry Lee’s Rock and Roll Service

Talamba Ütőegyüttes Gödöllő

DJ Dominique

Pécsi Ildikó nyilatkozik a Klub Rádiónak

Tűzzsonglőrök

Gödöllő Város Népi Zenekara

Jumpers Táncegyesület

Géczi András és a közönség

The BeerLingos

Gödöllői siker az X-Faktorban
Az RTL Klubon szeptember 3án elindult X-Faktor 2011 a gödöllőiek számára különösen
érdekes és izgalmas lehet,
ugyanis a városban sokak által
ismert Géczi András is kipróbálja magát a tehetségkutató
műsorban. Ezzel kapcsolatban
beszélgettünk a fiatal előadóművésszel, akit az elmúlt
szombaton már láthattak és
hallhattak is az érdeklődők a
tévé képernyőjén.
– Mikor kezdett el énekelni?
– Már elég régen; decemberben
lesz tíz éve annak, hogy először színpadra álltam. Azóta folyamatosan ebben a közegben mozgok, többek között a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesületének tagjaként.
– Mi volt a mozgatórugója az XFaktorba való jelentkezésének?
– Úgy érzem, hogy az ilyen jellegű
műsorok közül az X-Faktornak van
egy olyan struktúrája, szerkezeti felépítése, miliője, ami a személyiségemhez közel áll, amiben a profilom

ki tud teljesedni. Emellett természetesen szerepet játszott az is, hogy a műsor révén az embert országos szinten
is megismerik; ezt mindenképpen
szakmai előrelépésnek tartom.
– Több ezer induló közül bekerülni a legjobb 150-be, nem kis teljesítmény. Mennyire volt rögös az
idáig vezető út?
–Nem rögös volt, hanem inkább
sziklás. A válogatás eleje a legfárasztóbb, sok-sok órát vártam arra, hogy előadjam
a produkciómat.
– A kezdeti „nehézségek” után hogyan érzi most magát?
– Kiválóan. Számomra a X-Faktor közege
olyan, mint egy nagy
család. Mindenki kedves
és barátságos, a szervezők
segítőkészek, illetve –

Barokk divat XXI. századi környezetben

Ismét Gödöllői Divatverseny
Harmadik alkalommal várja a divat iránt érdeklődőket, a vállalkozó kedvű, különleges, szép ruhák iránt elkötelezetteket a
Czédly Mónika nevével fémjelzett Gödöllői Divatverseny. Az
idei esztendőben – kapcsolódva
a Gödöllői Barokk Év programjaihoz – a barokk jegyében várják a
megrajzolt és megvarrott pályamunkákat.
Míg az első alkalommal két népszerű és
szép koronás asszony (Sisi és Diana), a
múlt évben egy hazai kuriózum (a magyar csipke), az idén a barokk kor és
Mária Terézia királynő áll a rendezvény
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középpontjában, aminek a rangját és
népszerűségét az is jelzi, hogy tavaly
már a határon túlról is volt résztvevője.
A szervezők minden esztendőben
arra törekednek, hogy a verseny témája
kapcsolódjon az aktuális évfordulókhoz – tudtuk meg Czédly Mónika főszervezőtől.
Míg az egyik évben a fő hangsúly a
divatbemutatón van, a másikban a résztvevők számára biztosított tanulásé, ismeretbővítésé a főszerep. A múlt évben
ez utóbbi volt az elsődleges, az idén
azonban a kifutón felvonuló ruhák kerülnek jobban fókuszba. A program a
tervek szerint két részből áll majd, az elsőben az ez évi verseny ruháit ismerhe-

ami igen fontos – az emberségesség
légköre uralkodik. Nekem ez nagyon
sokat jelent.
– Az X-Faktoros szereplésen kívül milyen tervei vannak a jövőre
nézve?
– Mindenképpen az énekesi pályára kívánom helyezni a hangsúlyt.
A zenés-táncos színházi jellegű fellépésektől úgy érzem, hogy már mindent megkaptam, amit lehetett, így
ezt a műfajt a háttérbe szorítom. Az
énekesi pálya területén viszont számomra számtalan olyan „fehér folt”
van, amit szeretnék felfedezni és annak eredményeit megtapasztalni.
– Mikor láthatjuk élőben fellépni?
– Például szeptember 22-én, amikor a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
estjének vendége leszek, ahol viszont
csak beszélni fogok, dalolni nem. Ellenben október 8-án Gödöllőn, a Trafo Clubban lesz egy szólóestem, ahol
például az X-Faktorban elhangzott
dalt is énekelni fogom, és más kedvenc számaimmal próbálok majd egy
fergeteges estét varázsolni. Ezen kívül decemberben tervbe van véve egy
nagyszabású koncert, mindez nagyzenekarral, tánckarral, vokalistákkal,
sztárvendégekkel
megfűszerezve.
Úgy érzem, hogy az lehet életem
egyik legfontosabb fellépése.
– Melyik zenei stílusban érzi a
legjobban magát?
– Egyértelműen a pop-rock áll hozzám a legközelebb. A nagy kedvencem Robbie Williams, aki egy jelenség, aki a színpadon valami olyasmit
nyújt, ami felejthetetlen és örök. A
dalaimmal jómagam is felejthetetlen
perceket, órákat szeretnék az embech
reknek szerezni.
tik meg az érdeklődők, a másodikban
pedig – az eredményhirdetés felvezetéseként – egy olyan gálát láthatnak, amiben többek között a korábbi években
papíron megálmodott modellek is felvonulnak. A versenyen ugyanis rajzokkal is részt vehetnek a pályázók, az így
beküldött valamennyi alkotást kiállítás
formájában is bemutatják a nagyközönségnek.
A zsűriben az idén is neves szakemberek és gödöllői képzőművészek foglalnak majd helyet. A verseny nyitott, tehát nem csak a divatszakmában tanulókat és dolgozókat szeretnék megszólítani, hanem mindazokat a „civileket” is,
akiknek a fantáziáját megmozgatja a barokk kor, az akkori divat. Éppen ezért, a
döntőig külön bírálják el a profi versenyzőket és az amatőröket. Az indulók,
ha bizonytalanok egy-egy kérdésben,
segítséget is kaphatnak, erről a rendezvény honlapján tájékozódhatnak:
www.godolloidivatverseny.hu
Mint megtudtuk, az eddigi tapasztalatok alapján elsősorban a 18-35 év
közötti korosztályt sikerült megszólítaniuk, de szeretnék, ha a jövőben jobban kibővülne azoknak a köre, akik
vállalják, hogy bemutatják, miként jelenítenének meg az öltözködésben
egy-egy témát.
A múlt év feladata, a magyar csipke
népszerűsítése kicsit nehéz feladatnak
bizonyult, most bíznak abban, hogy az
idei téma szélesebb réteget megihlet
majd. A téma érdekessége, hogy a barokk kor nálunk nem ugyanazt jelenti,
mint Európában. Hazánkba ugyanis,
mint divat, csaknem 100 évvel később
érkezett meg, amikor tőlünk nyugatra
már a rokokó hódított, ami Mária Terézia öltözködésében is megjelent.
A rendezvény azonban nem csak a
megmérettetésre nyújt lehetőséget, hanem arra is, hogy a bemutató részeként
sok-sok érdekességet tudjanak meg a
barokk divatról, illetve ilyen jegyeket
viselő apróbb ajándékok beszerzésére is
mód nyílik.
A jelentkezési határidő október 12.,
bővebben a rendezvény honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. A verseny
elődöntőjére október 15-én, a döntőjére
pedig október 29-én kerül sor az Erzsébet Királyné Szállodában.
jk

Nemzeti Vágta 2011

Gödöllő a startnál
A Nemzeti Vágta 2011-ben a
megszokott nyár eleji időpontról
az ősz elejére ügetett, de az évszaknyi csúszás aligha rontja el a
rendezvény igen kedvelt hangulatát. A szeptember 14-18. között
megrendezésre kerülő Nemzeti
Vágtának több szempontból is
van gödöllői kötődése. Az idei
rendezvényt a helyi kötődésű, lovas berkekben hazai és nemzetközi szinten is elismert Lázár-fivérek rendezik; ezen felül az idén
először a benevezett települések
között ott lesz városunk is.
Magyarország valódi gyökereinek és
egyik legismertebb hagyományának
ápolása a Nemzeti Vágta, hiszen jóval
több, mint egy évezred, megannyi elismerés és múltbéli emlék bizonyítja: Ez a
nemzet lóra termett!
Néhány napra a főváros szíve, az
Andrássy út és a Hősök tere lóversenyek, lélegzetelállító lovas bemutatók
és egyben mára az ország egyik legnépszerűbb eseményének a színhelyévé
változik. Több száz nevező és megszámlálhatatlan látogató biztosította
már eddig is, hogy a Nemzeti Vágta rendezvényeinek sikere töretlen legyen.
A vágtára mindenkit szeretettel várnak, hiszen díjmentesen látogatható, de
ha egy keveset hajlandóak vagyunk áldozni is a még fokozottabb élményért,

akkor lelátó jegyek is válthatóak.
Egy héttel az esemény előtt, szeptember 6-án tartották meg a 2011-es Nemzeti Vágta sorsolását. Összesen 72 település várta izgatottan, hogy kivel sorsolják össze lovasait az előfutamokra. A
gödöllői lovas és lova az előfutamokban
a 10. futamban indul majd. Az ellenfelek Szigetvár, Foktő, Paks, a Bajai Kistérség, valamint Izsák településének lova, illetve lovasai lesznek. Az előfutamokból az első két helyezett jut tovább
futamonként a középdöntőkbe. A részletes programot megtalálják a vagta.hu
weboldalon.
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és a Nemzeti Vágta elnöke kiemelte: A Nemzeti Vágta szervezésének
finisébe érkeztünk. Az utolsó simítások
után jó szívvel és örömmel jelenthetjük:
amit vállaltunk, teljesítettük. Szeptember 14-én a rendezvényünk – sokak öszszefogásának, szakavatott munkájának
eredményeként – startra kész. Célunk,
hogy a lovas hagyományaink méltó őrzése és gazdagítása; a rendezvényünk, a
lovas szakma színvonalának és presztízsének erősítése; a szép számmal remélt
közönségünk kulturált kiszolgálása,
szórakoztatása; a lovas társadalmunk
összetartása. Erre törekszünk, s bár az
előkészületekre nagyon rövid időnk
volt, bízunk benne, hogy a változtatások, újítások a közönség kedvére
tl
lesznek.

Tisztelt Gödöllőiek!
Immár sok éves hagyomány, hogy Wageningenből, hollandiai
testvérvárosunkból kétévenként, küldöttség érkezik Gödöllőre. A
vendégek részére keresünk szállásadó családokat, olyan vendéglátókat,
akik szí-vesen alakítanak ki baráti kapcsolatot az érkezőkkel.

A wageningeni delegáció 2011. október 6-9-ig tartózkodik Gödöllőn
(csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással).
A szállás, a reggeli, esetenként vacsora biztosítását kérjük, továbbá a
hollandok reggeli elszállítását a szervezett programokra és esti
hazaszállításukat.
További részletes információ és jelentkezés:
Fülöp Attiláné, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Tel.: 28/515-280/105; e-mail: fulopm@gvkik.hu
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A menyasszony napja
Négy lány, négy gyerekkori jó
barátnő vállalkozásba fogott.
Rendezvényszervező ügynökséget indítottak. De csakis esküvőket szerveznek. Esetleg
még eljegyzéseket. Az ügynökség neve: Kézfogó.
Rengeteg munkával, izgalommal jár,
hogy egy esküvőn, egy lakodalmon
minden tökéletes legyen. Akik átestek már rajta, akik érintettek voltak
benne bárhogyan is, tudják. Az esküvő napja elsősorban – bocs, vőlegények! – a menyasszony nagy napja. Ő
a főszereplő. Neki ilyenkor úgy kell
éreznie magát, mint egy királynőnek.
De az se mindegy, hogy a vendégsereg, a násznép hogyan értékeli az
eseményt. Emlékszem gyerekkorom
falusi lakodalmaira, ahol ha az egyikmásik vendég elrikkantotta magát: jó
lagzi! – a háziak, az örömapa, örömanya megnyugodtak. Tudhatták már:
kitettek magukért. Még sokáig beszélnek majd arról a rokonságban, de
akár szerte az egész faluban, micsoda
mulatság is volt náluk.
Ma már profi rendezvényszervezők vehetik le a család válláról az esküvővel kapcsolatos gondokat. Az
amerikai Connecticut államban élő
barátnők egyike, Parker a szüleitől
nagy házat örökölt. Úgy gondolta,
nem fog búsan bolyongani benne,
élettel tölti be. Vállalkozik. Gyerekkorukban gyakran játszottak esküvőset a barátnőivel. Esküvőkkel foglal-

kozhatnának felnőttként is. Felosztották maguk között a területeket. Parker tárgyal az ügyfelekkel és mindenkivel, akivel kell. Emma a helyszínért, a díszítésért, Laurel a fogyasztanivalókért, ételért, italért felel.
Mackensie, vagyis inkább csak
röviden Mac, a fotós. A Látomás fehérben című regényben az ő sorsát
követhetjük. Egy tetralógia szól a
négy barátnőről. A négy kötet mindegyikében más a főszereplő. Mindegyik lánnyal megismerkedhetünk
közelebbről. Megtudhatjuk, kinekkinek mi a gubanc az életében. És
hogyan oldódik aztán meg.
Nagyon érdekes bepillantani abba,
hogyan dolgozik egy vérbeli fotóművész. Hogyan éri el, hogy a modelljei is tökéletesen elégedettek legyenek az eredménnyel, miközben ő
is megvalósíthatja az elképzeléseit. A
sok munka leköti a lányt. Magánélete
szinte nincs. Nem is törekszik rá,
hogy legyen. A szülei elrettentő példát jelentenek számára a férfi-nő kapcsolat, a házasság terén. S közben
boldog párokat állít a kamerája elé.
Különböző praktikákkal eléri, hogy
minél inkább kifejezésre juttassák a
boldogságukat.
Más a munka és más a magánélet.
Ez se foglalkoztatja különösebben,
csak éppen így van az ő esetében.
Míg egyszer csak be nem téved hozzá
az egyik menyasszonyjelölt bátyja.
Egy hajdani iskolatársa. Évek óta
nem látták egymást. A férfi, Carter

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Barokkos hangulatban
Tartalmas kínálattal, és a TÁMOP
3.2.4. pályázat „Tudásdepó-Expressz” – „Pest megyei tudás-expressz” nyertes pályázatának
köszönhetően számtalan újdonsággal várja látogatóit a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ a következő hónapokban.
A nemrégiben lezárult pályázat eredményeként megújult az intézmény honlapja, melyen a korábbinál több szolgáltatás érhető el: többek között a könyvtár
és a négy városi általános iskola teljes

zeum közösen szervez programot, Kerényi B. Eszter Angyali kalandozás című könyvére alapozva. A játék egyik része a két intézményben zajlik – egyfajta
„terepmunkával” –, a másik pedig a
könyvtár honlapján, ahol barokk játékos
feladatok várják a gyerekeket. A több
héten át zajló program a téli gyermekkönyvhéten barokk bállal zárul.
A felnőtteknek ígér érdekes és tartalmas programot a Szitányi György író
70 éves születésnapja alkalmából szeptember 23-án megrendezésre kerülő irodalmi est. A „Bácsi, a zöreganyád…”
című rendhagyó irodalmi program so-

annak idején szerelmes volt Macbe.
De annyira mások ők ketten! Másfelé
vitt az útjuk. Más az életformájuk.
Carter irodalomprofesszor lett. Egy
irodalomprofesszor nem lehet szerelmes? Mac azt nem hiszi, hogy belé
bárki is szerelmes lehet. Előtte lebeg a
szüleinek válásokkal tarkított életútja.
Az apját évszámra nem is látja. Az anyja, ha felbukkan, hát csak azért, hogy őt,
a lányát pumpolja, zsarolja. Felismeri-e
mégis Carterben a kék pillangót, amely
egy réges-régi fotóján szerepel? Emiatt
a fotó miatt választotta a szakmáját. Ez a
kék pillangó a képen azóta is elbűvöli,
ha rápillant, mert a boldogságot jelképezi a számára.
Kérdésünkre választ kaphatunk az
első kötetben. De már többi három
kötet, a Parkert, Emmát, Laurelt a középpontba állító is kapható a könyvesboltokban.
(Nora Roberts: Menyasszonyok 1. –
-nádLátomás fehérben)
kapcsolódik majd. Természetesen most
is lesz Könyves vasárnap: október 9-én
10-14 óra között beiratkozási akcióval,
jelentős kedvezményekkel és családi
programokkal várják a látogatókat.

Október 7-én nyílik meg a könyvtár
új időszaki kiállítása is, amit a Holland
napok keretében rendeznek meg. Ennek
apropója, hogy jövőre lesz húsz esztendeje, hogy Wageningen és Gödöllő aláírta a testvérvárosi megállapodást. A tárlat erre az elmúlt két évtizedre ad visszatekintést.
Hagyományosan november 19-én
kerül sor az Erzsébet szavalóverseny
döntőjére. A nagy hagyománnyal bíró
verseny évről-évre egyre többeket mozgat meg, hogy felfedezzék az adott témakör irodalmi értékeit. Az idén a Család Évéhez igazodva a család és a szülő
kapcsolata, a családi összetartás fontossága lesz a vers- és prózamondó verseny
témája. A felhívást szeptember végéig
juttatják el az iskolákba, a jelentkezési
határidő pedig október 20.

könyvtári állományát tartalmazó katalógus.
Napokon belül elindul a Gödöllői
Wiki szolgáltatás is. Ez egyfajta városi
lexikon, aminek segítségével az érdeklődők széles körű áttekintést kaphatnak
városunkról. A szócikkeket, fotókat –
természetesen a szakemberek kontrollja
mellett – bárki bővítheti.
A 6-10. osztályos tanulóknak szól a
szeptember végén induló „Csigák,
kagylók, angyalok….” című játék, ami
egyfajta barokk időutazás. A Gödöllői
Barokk Év kapcsán a könyvtár és a mú-

rán Szitányi György írásait neves előadóművészek tolmácsolásában hallhatja
a közönség.
Az októberi programok sorát az Őszi
könyvtári napok rendezvénysorozata
nyitja október 3-9 között. Az országos –
Könyvtárak összefogása a tudásért – tematikához kapcsolódnak a gödöllői rendezvények is: az öröklődő tudás témaköréhez kötődően utcanév játékot terveznek, valamint a gyerekek ekkor ismerkedhetnek meg alaposabban a Gödöllői Wiki-vel, a praktikus tudás gondolatköréhez pedig egy GPS-es játék

Decemberben ismét új, különleges
kiállításnak lesz a helyszíne a városi
könyvtár. „Kertek, versek, labirintusok”
címmel – kapcsolódva a barokk év rendezvényeihez – Orosz István és Gyulai
Líviusz grafikusok, valamint Katona
Szabó Erzsébet textilművész munkáit
és alkotásaikhoz kapcsolódó írásaikat
mutatják be. A december 2-án nyíló tárlat a képzőművészet és az irodalom kapcsolatát, találkozását jeleníti meg.
Természetesen az ünnepvárás sem
marad ki az adventi könyvtári programokból, december 3-án a hagyományos
ünnepváró családi napon kicsik és nagyok együtt készülhetnek a karájk
csonyra.

V. Szakrális Művészeti Hetek

„Legyen világosság!”
Az őszi kulturális fesztiválok sorának egyik különlegessége a Szakrális Művészeti Hetek, amit szeptember 17-25 között rendeznek meg. A kezdeményezést
az Ars Sacra Alapítvány hívta életre, s immáron ötödik éve várják az érdeklődőket különböző programokkal. E civil kezdeményezés egyik fontos sajátossága, hogy a kiállításokat és a programokat ingyenesen látogathatja a nagyközönség.
Országszerte ötven helyszínen csaknem 200 esemény várja az érdeklődőket, köztük városunkban is.
A gödöllői művészeti intézmények közül a Levendula Galéria kapcsolódott be a rendezvényekbe.
„Legyen világosság!” (Teremtés könyve 1,3) címmel nyílik meg szeptember 17-én 17 órakor az a
csoportos kiállítás, amelyen Bányai Gizella, Bujdosó Ernő, Bérczesi-Dienes Erika, Bodó Károly, Bu
Györgyi, Dercsényiné Horváth Gabriella, Fazakas-Koszta Tibor, Fábián Dénes, Gál Lehel, Gondán
Gertrúd, Goschler Tamás, Incze Mózes, Jozefka Antal, Juhász Tünde, Klement Zoltán, Kun Éva, Lőrincz Ferenc, Márvány Miklós, Megyeri László, Meyer Arthur, Molnár Ágnes Eszter, Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Szinvai Pál, Sz.Jánosi Erzsébet, Szentiványi Székely
Enikő, Veress Enéh munkáit láthatják majd az érdeklődők. A megnyitón Galambos Ádám, az Asztali
Beszélgetések Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke mond köszöntőt. Az estet Dezső Piroska
és barátainak műsora színesíti.
A kiállításhoz kapcsolódóan szeptember 19-23. között minden délután 17.30-kor komolyzenei kamarakoncert várja majd a látogatókat. A tárlatot október végéig tekinthetik meg.
bj
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Város-Kép

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN
Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt
századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket
már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

Kálmán herceg lovasszobra
A Muhi csatában elhunyt Kálmán hercegnek, Ugrin
érseknek és Jakab templomos mesternek emléket állító emlékmű.
Árpád-házi Kálmán herceg lovas szobrát 1931. szeptember
27-én állították fel a premontrei noviciátus (jelenleg Szent
István Egyetem) épülete előtt, annak fő homlokzatával megegyező tájolással. Az emlékmű Róna József alkotása. Két fő
részből áll egy életnagyságú bronz lovas szoborból és egy
díszes mészkő alapzatból.
A szobor a hősi csatában fiatalon elhunyt Kálmán herceget
ábrázolja talpig páncélban, jobbjában fokost fogva, bal
kezével pedig a gyeplőt tartva. Az árpád-házi sisakot viselő
enyhén szakálas férfiú tekintete a távolba réved, nyugalmat
áraszt, ami szemben áll a jobb kéz fejsze tartásával és a
leszegett fejű ziháló ló ábrázolásával. A szobrász ezzel a
kompozícióval egy átmeneti nyugalmi pillanatot ragadott
meg, talán a történelmet ismerve azt, amikor Kálmán herceg

csapatai megszalasztják a Muhi csatában a tatárokat. A
tatárok már futnak, a bölcs vezér pedig figyeli, mit csinál a
távolban az ellenség. Sajnos a történelemből azt is tudjuk,
hogy azon az 1241-es áprilisi éjszakán a magyar tábor nagy
része a siker után aludni tért, aminek következtében a herceg
hiába vette fel sikeresen a harcot a tatár sereg középhadával,
mert a szárnyakon a tatároké volt a győzelem. A herceg, testvérét IV. Bélát védve olyan súlyos sebet kapott, amibe belehalt.
A szobor egy vízszintesen erősen tagolt alapzaton
helyezkedik el, amelynek négy sarkát voluták díszítik. A
keskenyebbik oldalakon a posztamensen növényi ornamentikák kaptak helyet, a szélesebbik oldalon pedig egy-egy emberábrázolás található, két hadvezéré, akik a források alapján
a herceggel együtt felvették a harcot a tatárok ellen.
A herceg jobb oldalán a csatában elhunyt Csák nemzetségbeli Ugrin kalocsai érsek arcképét láthatjuk, a bal oldalán

pedig Montreali Jakab, a templomos vitézek vezetőjét.
Mindketten harc közben estek el.
Kálmán herceget (1208-1241) apja, II. András hatéves korában tette meg Halics királyának. S bár a belső felkelések
miatt el kellett menekülnie innen, királyi címét élete végéig
viselte. Kárpótlásul a szepességi grófságot kapta apjától. Így
került kapcsolatba a jászói monostorukat építő premontrei
szerzetesekkel. Az építkezést birtok- és pénzadományokkal
segítette. A gödöllői intézet létrehozása részben a Kálmán
hercegtől kapott birtokok jövedelméből vált lehetségessé.
Erre emlékezve állított neki szobrot a rend;
Az egykori premontrei gimnáziumot díszítő műalkotások
legtöbbje áldozatul esett a II. világháborút követő kommunista uralomnak. Az 50-es években már előkészítették a szobor lebontását is, csupán az mentette meg, hogy egy, az
egyetemre látogató magasrangú politikus felismerve művészeti értékét úgy nyilatkozott, az agrár egyetem előtt jó helyen van a lovas szobor.
A rendszerváltást követően a premontreiek újra indították
iskolájukat. Azóta minden esztendőben, a muhi csata évfordulóján a szobornál tisztelegnek Kálmán herceg emléke
előtt.

Grassalkovich III. Antal
szetesen Bécs, a hol az udvarnál nagy
(Pozsony, 1771. szeptember 12 – Gödöllő 1841. szeptember 29.) kegyben állott, bár szavát fontosabb

Pest megye előtt ünnepélyes tiltakozást
jelentett be azon megterhelések ellen, a
melyek a gödöllői és a hatvani majoratusi uradalmakra vezettettek reá.”
Egyes megállapítások szerint éppen
óriási adóssága miatt a tékozló unoka
sokat jótékonykodott. A napóleoni háború idején pénzzel, újoncokkal, lovascsapat kiállításával és nagy mennyiségű gabona küldésével támogatta a honvédőket. A franciák elől menekülő Mária Ludovika királynénak gödöllői kastélyában nyújtott menedéket és rejtekhelyet.
Érdemes ismét idézni Széchenyi István
véleményét Grassalkovich hercegről:
„Pénzét nem a hazában költötte el.
Olaszország és különösen Nápoly volt
kedvencz tartózkodási helye, s termé-

A Gödöllői Kántorátus
k ö z re m ű k ö d é s é v e l ,
gyászmisével emlékeztek Erzsébet királynéra halálának 113. évfordulója alkalmából a
Kastélykápolnában,
szeptember 9-én este.
A szentmisét Kovács E.
Gellért O. Praem celebrálta.
A misén elhangoztak a gyászmise gregorián tételei, valamint Cristóbal de
Morales: (1500-1553) Kyrie, Sanctus, Agnus Dei ( öt szólamú férfikarra).

Forrás: muemlekem.hu, Gödöllői kalauz

Akikre emlékezünk Plusz – A tékozló unoka: Grassalkovich III. Antal

Világra jötte és főleg életben maradása
valóságos csoda volt. A dinasztiaalapító Grassalkovich I. Antal 1771.
szeptember 12-én hálásan köszönte
meg az egyháznak nagyon várt unokája
születését. III. Antal valójában már a
negyedik volt a Grassalkovich fiú unokák sorában. II. Antal és Esterházy Anna Mária házasságából már korábban is
született fiú, aki az Antal nevet örökölte, majd még kettő, de ők gyermekkorukban meghaltak.
240 esztendeje bizakodtak a pozsonyi Grassalkovich palotában, és ahogy
mondani szokták, a széltől is óvták a
kis jövevényt, aki a vártnál korábban
született, nagyon gyengécske volt.
Édesanyja elmúlt harmincéves, akkoriban az ő korában az asszonyok már
nem igen reménykedhettek újabb gyermek világra hozatalában. Az újszülöttet
gyorsan megkeresztelték és a boldog
nagyapa minden tekintélyét latba vetve
elérte, hogy ez a negyedik fiú is örökölhesse a törvény szerint csak az első szülöttnek járó birodalmi hercegi címet.
Két évtizeddel később Széchenyi István többször vendégeskedett Gödöllőn, így a régi ismeretség jogán írt találó véleményt egyik barátjának a hercegről: „…22 éves ifjú volt, mikor átvette atyja halála után a rengeteg kiterjedésű családi vagyont, de már két év
mulva oly esztelen pazarlással vonta
magára a figyelmet, hogy nagynénje
Viczayné-Grassalkovics Anna Mária

Gyászmise a királyné emlékére

kérdésekben sohasem igyekezett érvényesíteni. Előkelő, lekötelező modora,
lovagias életfelfogása s erős vallásossága mind az udvar légkörében nevelődött, s életének fő tragikuma, hogy a
császárvárost élete utolsó szakában kerülnie kellett, mert az ottani törvények
szerint hitelezői letartóztathatták volna.
Életének eme szerencsétlen fordulópontja 1827-ben következett be, a mikor önként csődöt kért maga ellen.”
A hitelezői ellen Gödöllőn próbált elrejtőzni, ideje nagy részét vadászattal
töltötte. A környéken csodaszarvasokként emlegették az uradalom válogatott
vadállományát. Amikor 1830-ban az
Egri Érsekség úgy döntött, hogy vadaskertet hoznak létre, a felsőtárkányi tölgyesbe a gödöllői vadaskertből vittek
teheneket, bikákat.
Hogy javítsa a magáról kialakult nem
éppen kedvező véleményt, élete második felében még többet jótékonykodott.
Felesége, Esterházy Leopoldina francia
nyelven a hazai kisdedóvók alapítójához, Brunszvik Terézhez írt levele is
megerősíti, hogy Grassalkovich herceg
jelentős összeggel támogatta a két pozsonyi óvodát.
Barátai, ismerősei természetesen Gödöllőn is megtalálták, a fáma szerint a
Grassalkovich présház udvarának árnyas fái alatt győzték meg barátai: adományozzon telket a nemzet színházának létesítésére. Jól érvelhettek a vendégek, mert Gödöllőn keltezett okmányában a Pesten üresen fekvő „fundus”

átadásával és jelentős pénzzel is segítette a magyar nyelvű teátrum mielőbbi
megépítését.
Élete vége felé egyre többet betegeskedett, mind jobban elveszítette látását,
nemcsak ez nehezítette meg utolsó
éveit, hanem súlyos vesebetegsége is
mindinkább ágyhoz kötötte. Még megélte 70. születésnapját. De két héttel később Gödöllőn hunyt el. Felesége az
alábbi gyászjelentést adta ki.
„Gyaraki Herczeg Grassalkovich Antal
hátra maradt Özvegye, született Herczeg Esterházy Leopoldina Asszony,

vétele után folyó 1841-ik év sz. Mihály
hava 29-kén dél előtti 10 ¾ órakór
Gedellői Várában életének 71. évében
az örökké valóságba csendessen átszenderült.
A Boldogultnak földi maradványai
saját óhajtása szerint Ts. Ns. Pozsony
Vármegyében helyezett Iványi Jószágában jövő Mindszent hó 5-kén fognak
eltakarittatni; – az engesztelő Sz. Miseáldozatok pedig, valamint Iványon és
Gedellőn úgy egyházi Védnöksége
alatt létező minden szent Egyházban
Mindszent hó 12-kén tartatnak.”

csillagkeresztes Dáma elkeseredett
szívvel jelenti, hogy szeretett elfelejthetetlen Férje Gyaraki Grassalkovich
Antal, Romai Sz. Birodalmi Herczeg,
Gedellő Vára, Hatvan, Döbrő, Baja,
Kompolt, Komjáth, Ivány Uradalmak
Örökös Ura, Sz. István Király jeles
Rendének Nagy keresztes vitéze, cs.
kir. Belső titkos Tanácsos, Kamarás, és
Tekintetes Nemes Csongrád Vármegye
Főispánja, hosszú súlyos betegsége fájdalmitól enyésztetve, a haldoklók
szentségeinek példás ájtatossággali fel-

Csaknem negyedszázaddal később felesége, nem sokkal halála előtt férje továbbá apósa és anyósa földi maradványait is a máriabesnyői családi sírboltban helyeztette el. 1864-ben özvegyét
Esterházy Leopoldinát is odatemették,
így az 1997 sírfeltárás és újra beszentelés után remélhetően valóban végső
helyén nyugszik a három Grassalkovich házaspár.
Készült a Kastélyok, templomok, szerelmek
című könyv alapján
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Belvárosi Napok 2011 – Állatvédelmi nap
(Folytatás az 1. oldalról)
Szeptember 11-én – Gémesi György polgármester megnyitó szavai után – került sor a VIII. Állatvédelmi Napra, melyen a Gödöllői Kutyasport Központ által szervezett bemutatók, valamint a keverék kutyusok számára kiírt szépségverseny jelentett kellemes szórakozást. A helyszínen lehetőség
nyílt kiskutyák örökbefogadására, amelyek közül több is gazdára talált.

Hova ültessünk zöldségeket, ha nincs kertünk?

Nem csak kertészeknek
A friss zöldség és gyümölcs sajnos nem mindig szerezhető be
megfizethető áron. A városlakók különösen nehéz helyzetben vannak ezen a téren, de az ő
számukra is nyílik lehetőség a
saját termesztésre. Ez ma már
nem csak a kertes házban élők
kiváltsága.

a vendégeket üdvözöljük. A dísznövények megfelelnek erre a célra, például a fűszerek, a hagymák, a póréhagyma, a spenót és a sárgarépa. Nagyobb edényekbe ültethetünk articsókát, kelbimbót, káposztát és karfiolt.

Zöldségtermesztés kert nélkül, kis
helyen

Kicsi, ablakba való cserepekbe ültessünk salátát, retket, zöldhagymát, fűszernövényeket és céklát, majd tegyük az ablakba.

Ha azt gondolnánk, hogy nincs erre
megfelelő helyünk, számba vehetjük
a következő kertészkedésre alkalmas
egyedi helyszíneket.
A teraszon vagy lapos tetőtéren
Ezeken a helyeken konténerekben nevelhetünk zöldségeket. Hogy a legjobban ki tudjuk használni a helyet, a
kis edényekbe lévő fűszernövényeket
tegyük a lépcsőre, a szedertornyokat a
sarokba, a kúszónövényeket pedig a
korlátok vagy oszlopok mellé.

Délre néző ablakokba

Zöldséget a tetőre
Ha könnyen hozzáférhetünk a házunk
tetejéhez, és amennyiben a tető lapos,
nagy, lapos konténereket rakhatunk
ki. Olyan növényeket tegyünk a tető-

Konténeres zöldségeskert a kocsifelhajtón

Madárbarát program iskoláknak

Tanuljunk a természet nyelvén

Ha van fölösleges helyünk a kocsifelhajtón, szintén kihasználhatjuk konténerkert készítésére. Kettévágott pálinkás hordók, 20 literes vödrök, fürdőkádak és a régi vas mosókádak
mind felhasználhatók magas, nagy,
bokros növények és eprek növelésére.
Zöldséget a kerítés mellé
Ha kerítéssel ellátott udvarunk van,
mely dél vagy délnyugatra néz, ez
nagyszerű hely az olyan kúszónövények ültetésére, mint a bab, a borsó, a tök, az uborka, a szőlő és a sze-

Elkészült és letölthető a Magyar Madártani Egyesület honlapjáról (www.mme.hu) a Madárbarát kert program új, ötrészes Power Point előadása.
A Madárbarát kert program bárhol alkalmazható madárvédelmi eszközei és módszerei nemcsak természetvédelmi funkciót tölthetnek be, de nagyszerű lehetőséget kínálnak a környezetpedagógiai munka színesítésére is. A most elkészült, és
a honlapról szabadon letölthető, projektorral vetíthető előadásokat madártani szakismerettel nem rendelkező pedagógusok is tudják használni, mert az egyes témákhoz sok oldalnyi honlap oldal is kapcsolódik, ahol minden szükséges háttér
információ elérhető.
Az előadások néhány szöveges dia mellett elsősorban képaláírásokkal kommentált fotókkal mutatják be az egyes madárvédelmi tevékenységek eszközeit és ezek használatát:
1. rész - Természetes élőhelyek és madárodúk; 2. rész - Itató és porfürdő; 3. rész - Fecskevédelmi eszközök és módszerek
4. rész - Téli madáretetés; 5. rész - Más fajok védelme.
Bővebb információ a www.mme.hu oldalon olvasható.

Királyrák-invázió fenyegeti az Antarktiszt
A hatalmas királyrákok az Antarktisz környéki vizekben eddig csupán nagy mélységekben fordultak elő, a hőmérséklet ugyanis a sekélyebb, jeges vizekben túl alacsony volt számukra. Az óceán
évtizedenként körülbelül egytized fokos melegedésével azonban megjelentek a déli kontinens talapzatán is, ami beláthatatlan következményekkel járhat az ottani ökoszisztémára.
Fotó: Jan-morten Bjornbakk
Craig Smith, a Hawaii Egyetem kutatója stabil királyrák-populáció felfedezéséről számol be a Proceedings B folyóiratban.
Ezek szerint a rákok átküzdötték magukat már az első hűvösebb
vízrétegen. Smith és társai egy távirányítású robottal mérték fel
az Antarktiszi-félszigettől nyugatra fekvő úgynevezett Palmermedencét, a kontinentális talapzat egyik mélyedését, amelynek
legmélyebben fekvő pontja 1440 méterrel a tengerszint alatt
található.
Az egyik királyrák genetikai elemzéséből kiderült, hogy a
szóban forgó faj a Neolithodes yaldwini, amelyet eddig csak a
Ross-tenger mélyéről dokumentáltak. A kutatók számításai szerint a mélyedés egy négyzetkilométerén mintegy 10.600
egyed él – ez nagyobb sűrűség, mint a kereskedelmileg hasznosított
TALÁLT KUTYA vörös királyráké Alaszka partjai előtt. Az egész medence becsült populációja ezek alapján több mint másfélmillió állat.
mti

Hév síneken talált
kiskutya keresi
gazdáját vagy
leendő gazdáját!
Törpe pincser
fajtájú.
Információ:
30/454-8887

der. Ezek a növények kevés talajban,
kerítések mentén vagy konténerekben
kitűnően termeszthetőek.
Zöldségek a bejárat mellett
Otthonunk bejáratához is tehetünk
néhány kisméretű edényt, melyekkel

re, melyek kedvelik a meleget, például paradicsom, paprika, kukorica,
sütőtök, főzőtök, uborka és görögdinnye.
Zöldségeskert a járdaszegély mentén
Nagyon sok háznak vannak olyan kis
földterületei, melyek a városhoz tartoznak, de a lakosok tartják
fenn. Sok helyen a lakók
ezeket a vékony földcsíkokat
arra használják, hogy zöldségeket termesszenek. Az olyan
gyökeres zöldségek, mint a
burgonya, a hagyma, a póréhagyma, a cékla, a fehérrépa
és a sárgarépa ültetése ajánlott ezekre a területekre, ezeket ugyanis nehezebb tönkretenni vagy ellopni.
Amint látjuk, egy zöldségeskert számára megfelelő hely megtalálása nem
is olyan nehéz. Csak egy olyan helyet
kell választani, amit naponta legalább
hat órán át közvetlen napsütés ér, és
van elegendő hely a növények növekedéséhez.
ek

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

TALÁLT KUTYA

Szeptember 17-18-án, 9-11 óráig:

Szeptember 2-án a
Munkácsy és a Zombor utca
sarkán a képen látható
kiskutyát találtuk. Keressük
a gazdáját. Információ:
30/547-7322.

Kovavet Kisállatrendelő
Rendel: dr. Vaskó Márta
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20/9913-057.
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Sport

Kézilabda – Cell-Kupa

Futóverseny – 3430-an futottak

GSE kupagyőzelem Veszprémben

Damjanich mozgósított a legjobban

A Gödöllői SE három csapattal
vett részt az augusztus 18-23. között, immáron tizenhatodik alkalommal megrendezésre kerülő
Cell-kupán. Remekül szerepeltek a GSE csapatai: Az U14-esek
tornagyőztesek, míg a legkisebbek bronzérmesek lettek.

A Belvárosi napok keretében az
Alsóparkban rendezték meg a
városi futóversenyt az elmúlt hétvégén. A városi iskolák jól mozgósítottak, ugyanis diákok és
szülők 3430-an álltak rajthoz.

Az U14-es lányok kategóriájában a 21
csapat közül szerezték meg a kupát, a
döntőben a Szeged KKSE csapatát izgalmas csatában felülmúlva. Nagy siker
ez az egyesület számára, hiszen idén az
U14-es csapatnak ez a negyedik kupagyőzelme. Mindegyik nagy hazai utánpótlás tornát sikerült megnyerni a lányoknak korosztályukban.
A legkisebbek sem okoztak csalódást, hiszen életük második
kupáján bronzérmet tudtak szerezni, míg az U12-es csapat is remekül megállta a helyét. A képen látható csapattagok: Andrasics Anett, Blaubacher Dóra, Botyik Alexandra, Bréda Borbála,
Bréda Luca, Csalló Franciska,
Csenteri Anna, Egyed Emma,

Hornyák Bernadett, Horti Liliána, Janda
Hajnalka, Káldy Lili, Kalmár Gréta,
Kalmár Henrietta, Lovász Brigitta, Majoros Sarolta, Marshall Lili, Pathó Dóra,
Sándor Johanna, Sándor Veronika, Stefkó Boglárka, Dóra, Szintai Nikolett,
Sztankovics Réka, Uzsoki Zsófia,Varga
Adrienn, Zavacki Renáta Edző: Majoros Gusztáv.
A csapat több tagja, így Blaubacher
Dóra, Botyik Alexandra, Csenteri Anna,
Hornyák Bernadett, Kalmár Henrietta,
Sándor Johanna, Szekeres Dóra, Szintai
Nikolett, Sztankovics Réka is bekerült a
Majoros Gusztáv által irányított Pest
megye válogatottba, amely legutóbb a
Fradi-kupán vett részt.
-áá-

Futsal NB I. – Visszatérés

A remek időben megtartott futóversenyen a legtöbb résztevőt százalékos
arányban a Damjanich János Általános
Iskola delegálta, ebben az összevetésben az Petőfi Sándor Ált. Iskola lett a
második, míg az Erkel Ferenc Ált. Iskola végzett a 3. helyen.
A 2000 méteres távon hat kategóriában (fiú, lány), valamint a felnőtt kategóriában hirdettek győzteseket. A díjakat Pecze Dániel sportért felelős önkormányzati tanácsnok, valamint a futóversenyt támogató Friesland-Campina
igazgatója, Bornai Róbert adták át.
Iskolák közötti eredmények:
1. Damjanich János Általános Iskola
132% -633 résztvevő (az iskola létszáma: 480 fő), 2. Petőfi Sándor Általános
Iskola : 115%-710 rv. (619 fő), 3. Erkel
Ferenc Általános Iskola 112%-818 rv.
(732 fő), 4. Montágh Imre Általános Iskola 106%-111 Fő (105 fő), 5. Hajós Alfréd Általános Iskola 82%-509 rv. (617

fő), 6. Szent Imre Katolikus Általános
Iskola 52%-217 rv (416 fő), 7. Török
Ignác Gimnázium 48%-334 rv. (701 fő),
8. Premontrei Szent Norbert Gimnázium 12%- 65 rv. (556 fő), 9. Református
Líceum 8%-33 rv. (416 fő)
Egyéni eredmények:
I. korcsoport (Fiú): 1. Szikszai Benedek (Damjanich), 2. Szente Márton (Hajós), 3. Csizmeg Balázs (Hajós); (lány):
1. Szabó Flóra (Hajós), 2 Ferencz Janka
(Szt. Imre), 3. Zsemberi Viktória (Hajós), II. kcsp. (fiú): 1. Miknyóczki
Ádám (Hajós), 2. Ferencz Domokos
(Szt. Imre), 3. Fekete Simon (Hajós);
(lány): 1. Eszenyi Napsugár (Hajós), 2.
Benedek Rubinka (Hajós), 3. Kaló Johanna (Hajós), III. kcsp. (fiú): 1. Ferencz Ábel (Premontrei), 2.
Lendvai Benedek (Erkel), 3.
Rácz Dávid (Damjanich);
(lány): 1. Büki Boglárka
(Hajós), 2. Simon Kinga (Hajós), 3. Erős Katica (Szt. Imre), IV. kcsp. (fiú): 1. Skribek
Mátyás (Erkel), 2. Bencsik
Gergő (Szt. Imre), 3. Fekete
Ábel (Ref. Líceum); (lány):
1. Ferencz Anna (Premontrei), 2. Gelle Annamária (Pe-

Az oroszlán bajsza

Lokálpatrióta Labdarúgó Kupa
Gödöllőn a Műfüves Sportcentrumban

Ismét első osztályú futsal mérkőzést láthattak a gödöllői szurkolók. A Gödöllői Bikák csapata a
másod osztály keleti csoportjának bajnokaként jutott vissza az
NB I-be, ahol az első játéknapon
mindjárt a tavalyi kiírás ezüstérmesével, az MVFC-Berettyóújfalu csapatával mérhette össze tudását.

Szeptember 24-én, szombaton
Gödöllőn, a Táncsics Mihály úti
Műfüves pályán Felnőtt férfi
nyílt kategóriában labdarúgó
kupát rendeznek, amelyre vár-

A meccs esélyesének számító vendégek
igencsak megizzadtak a rutinos, egykori
válogatott játékosokkal a keretében felálló Bikák ellen. Baranyai Pál csapata
megrángatta az oroszlán bajszát és az
utolsó percig esélye volt a pontszerzés-

re, de hiába vezetett 2–0-ra, majd 3–2-re
is a csapat, az MVFC emberelőnyös játéka ellen nem volt fegyver, így a végén
Ők örülhettek a három pontnak. A mérkőzés pikantériája volt, hogy a gödöllői
nevelésű, U21-es válogatott Nagy Roland Berettyóra igazolt, és először játszott egykori csapata ellen.
Futsal NB I., 1. forduló
Gödöllői Bikák – MVFC Berettyóújfalu
3–4 (1–0) Gól: Schrancz Balázs, Jenei
Ottó, Vidák Balázs
Következik:
Szeptember 19., hétfő 19:30, egyetemi
sportcsarnok: Gödöllői Bikák – Debreceni EAC
-ll-

Lovassport – Utánpótlás és nyílt versenyek

Remeklő GLSE ifjak
Az elmúlt hétvégén lovasversenyt rendezett a Gödöllői Lovas
Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület az Izsó-tanyán,
amelyen a különböző kategóriákban számos versenyző mérte
össze tudását.
Az Izsó-tanyán a lovasok összesen 10
versenyszámban, kategóriában versenghettek, különböző korcsoportokban. A
versenyzésen felül az elsődleges cél az
utánpótlás nevelés, ezen felül a fiatal lovasoknak versenyzési lehetőség biztosítása volt.
Eredmények: Ügető futam (nyílt): 1.
Szabadi Eszter (Szentgyörgyi Pusztai
Lovarda), 2. Coma Vivien (Szentgyörgyi PL), 3. Bárány Pista, 4. Nádasi
Kriszti, 5. Ifj. Bárány István, 6. Hegymegi Gábor, Ügető (kölyök): 1. Izsó
Bogi (GLSE), 2. Galántai Zsófi (Szada
SE), 3. Pápai Benedek (GLSE), 4. Békési Katalin (Isaszegi Szent Márton), 5.
Bencs Alíz (Papkút), 6. Tóth Zoé (Papkút), 7. Boldizsár Botond (Isaszeg),
Ügető (póni): 1. Nagy Zsófia (Kistáltos
Póni Klub), 2: Werner Márti (Kistáltos),
3. Békési Katalin (Isaszegi Szent Márton), 4. Bencs Alíz (Papkút), 5. Kiss
Nikoletta (Kistáltos), 6. Boldizsár
Botond (Isaszeg), 7. Mátai Enikő
(Szentgyörgy Pusztai Lovarda), Galopp futam-Nimród kupa: 1. Hovanyecz Veronika, 2. Bóbis Vivien
Nikoletta, 3. Lászlófi Csilla (Néczin
Lovas Klub), 4. Nádasi Kriszti, 5.
Kovács Fanni (GLSE), 6. Bucsy
László (GLSE)

Galopp futam-Pandúr díj: 1. Bige
Dús Cipriám (Papkút), 2. Csoma Tímea
(Veresi Western Ranch), 3. Ifj. Bárány
István (GLSE), 4. Pálinkás László (Szada SE), Galopp, kölyök futam: Frőlich
Eszter (Papkút), 2. Berta Fanni (Papkút), 3. Izsó Bogi (GLSE), 4. Tóth Zoé
(Papkút), 5. Pápai Benedek (GLSE), 6.
Galántai Zsófi (Szada SE), 7. Izsó Fanni
(GLSE), Galopp-abszolút futam: 1.
Bóbis Nikolett Vivietta, 2. Hovanyecz
Veronika, 3. Csoma Tímea (Veresi WR), 4. Bige Dús Ciprián (Papkút), Dechatlon kupa: 1. Pápai Benedek (GLSE), 2. Nagy Zsófia, 3. Grósz Zsigmond
(GLSE), 4. Bencs Alíz (Papkút), 5. Kelemen Kitti (Isaszegi Szent Márton),
Békési Katalin (Isaszeg), Betyár ugrató (felnőtt): 1. Lászlófi Csilla (Néczin
Lovas Klub), 2. Szabadi Eszter Gizella
(GLSE), 3. Izsó Márti (GLSE), 4. Galántai Attila, 5. Csabai Katalin (Isaszeg),
6. Kovács Fanni (GLSE), Betyár ugrató (kölyök): 1. Nagy Zsófia, 2. Izsó
Fanni (GLSE), 3. Békési Katalin (Isaszeg), 4. Kelemen Kitti (Isaszeg), 5.
Kiss Nikolett, 6. Galántai Zsófi (Szada
SE)
-lt-

ják a szervezők a kispályás csapatok jelentkezését.
Helyszín: 2100 Gödöllő Táncsics Mihály u. 4.
Időpontja: 2011.09.24. (szombat)

Labdarúgás – Utánpótlás csapatok remeklése

Játék, csatárok nélkül
Játék határok nélkül. Az egykor
népszerű vetélkedő, némi szófordulattal Bagon megelevenedett,
persze a labdarúgó sportág keretein belül. A Gödöllői SK csapata az elmúlt hétvégi vendégjátékán ért el gól nélküli döntetlent a
Pest megyei I. osztályú bajnokság 4. játéknapján.
A találkozó szinte eseménytelenül zajlott le, akár kapusok nélkül is le lehetett
volna játszani a mérkőzést. Kritikán aluli támadójátékot produkált mindkét gárda, az első játékrészben a hazaiak előtt
adódott egy lehetőség, míg a második
45 perc hajrájában a gödöllőiek hibáztak
el egy-két ígéretes lehetőséget, de ezen
kívül mindkét hálóőr munkanélküli maradt. Az U19-es alakulat ezúttal alulmaradt a remek rajtot vevő (négy győzelem) bagi fiatalok vendégeként.
Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Bagi TC – Gödöllői SK 0–0
Pest megyei I. osztály U19, 2. forduló

Bagi TC – Gödöllői SK 4–1 (3–1)
Gól: Nagy Barnabás
Következik:
Szeptember 18., vasárnap 16 óra (ifi: 14
óra): Alsónémedi – Gödöllői SK
Megyei III. osztály – Minden kezdet nehéz
Nem sikerült a jó rajt a tavalyi aranyérmes GSK kettőnek, akik ezúttal a Fót
vendégeként kaptak ki simán, 3–0-ra. A
következő hétvégén az egyetemi felső
pályán javíthat Legéndi György alakulata. Az ellenfél, az eddig hibátlan Sóskút lesz.
Pest megyei III. osztály, közép csoport, 2. forduló:
Fót II. – Gödöllői SK II. 3–0 (2–0)
Következik:
Szeptember 25., vasárnap 16 óra (ifi: 14
óra): Gödöllői SK II. – Sóskút
Utánpótlás – Gólzáporos mecscsek

Kosárlabda – IV. Sírius Kupa

Ezüstös Kosársulisok
A Gödöllői Kosársuli SE U 16-os
csapata második helyen végzett
a marosvásárhelyi nemzetközi
kosárlabda tornán. A IV. Sírius
Kupa döntőjében a román bajnok Kolozsvár győzte le a gödöllői lányokat. Bátori Zsófit megválasztották a korosztály legjobb
játékosának.
Kemény hetek állnak a kosársulis lányok mögött: 24 edzés az edzőtáborban,
majd öt mérkőzés négy nap alatt Marosvásárhelyen. De, mindez megérte, kiemelkedően teljesítettek az erdélyi településen rendezett tornán a fiatalok, ahol
címvédőhöz méltóan (az előző kettő tor-

nát a Gödöllő nyerte), egészen a fináléig
meneteltek Szabó Tamás tanítványai.
Itt ugyan a csoportban is a mieink fölé
kerekedő Kolozsvár jobbnak bizonyult,
a 2. hely jónak mondható a Kosársuli
SE csapatától.
Az edző értékelte az eredményt: – Nagyon hasznos
volt a vásárhelyi torna. A
meccsek során kiderült, hogy
a lányok védekezése sokat
javult, a csapat támadójátéka
viszont még nem állt össze.
Mivel a tornára „munkából”
érkeztek a lányok, ezért a dobások pontossága sem érte el
a megszokottat. Az előző két

tőfi), 3. Madácsi Réka (Erkel), V. kcsp.
(fiú): 1. Katona Márk (Premontrei), 2.
Simon Gergő (Török), 3. Varga Domonkos (Premontrei); (lány): 1. Moldován-Horváth Katinka (Erkel), 2. Kiss
Tünde (Török), 3. Halcsik Anett (Erkel),
VI. kcsp. (fiú): 1. Halcsik Tamás (Erkel), 2. Győri Barnabás (Ref. Líceum),
3. Szabó Bence (Török); (lány): 1. Dányi Leonetta (Ref. Líceum), 2. Turai
Tünde (Premontrei), 3. Utassy Kata
(Török)
Felnőttek, (férfi): 1. Vitek Tamás
(Montágh), 2. Csenteri Csaba (Montágh), 3. Lévay Balázs (Montágh);
(nők): 1. Kleiner Nóra (Erkel), 2. Katonáné Kármán Katalin (Damjanich), 3.
Katona Csilla (Erkel)
-li-

Nevezési határidő: 2011.09.21.(szerda), Nevezési díj: 17.000 Ft/csapat
Részletek és a sorsolás: www.sevo.hu
honlapon folyamatosan nyomon követhetitek!
Bővebb információ, nevezés:
Tokai Norbert, +36-70/60-44-393
tokain@freemail.hu

NB II. U17, közép-kelet, 2. fordulóból
elmaradt meccs: Dunakeszi – Gödöllői
SK-Tura 0–8 (0–1) Gól: Gráczer Krisztián (4), Puskás Gábor (2), Batizi Bence,
Szemjanyinov Sándor
NB II. U17, közép-kelet, 4. forduló:
Gyöngyös – Gödöllői SK-Tura 10–2
(8–0) Gól: Gyenes Zsolt, Gráczer Krisztián
NB II. U17, közép-kelet, 4. forduló:
Gyöngyöshalász – Gödöllői SK-Maglód 1–15 (1–8) Gól: Husz Attila (4),
Nagy Barnabás (2), Varsányi Áron (2),
Győri Gergő (2), Greskó Gábor, Vizi
Richárd, Dobi Gergő, Szabó Bence, Bali Dávid
NB II. U15, közép-kelet, 2. fordulóból
elmaradt meccs: Gödöllői SK – Soroksár 3–2 (1–1) Gól: Balogh Róbert, Tóth
Márk, Mihalik Zsolt
NB II. U15, közép-kelet, 4. forduló:
Gödöllői SK – Salgótarján 3–2 (2–2)
Gól: Balogh Róbert, Kertész Dániel,
Fellegi Nándi
NB II. U13, közép-kelet, 2. fordulóból
elmaradt meccs: Gödöllői SK – Soroksár 1–2 (0–0) Gól: Pintér Roland
NB II. U13, közép-kelet, 4. forduló:
Gödöllői SK – Salgótarján 0–2 (0–2) -ll-

Sírius Kupán szerzett első hely után
nem sikerült a címvédés, de a második
helynek is örülni kell, mert komoly terheléssel a lábukban játszottak öt mérkőzést a lányok.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Bátori
Zsófia, Bencsik Bianka, Bencsik Boglárka, Éder Hanga, Hollósy Réka, Radócz Imola, Slézinger Krisztina, Tánczos Karola, Tromposch Ottilia, Zámbó
Kamilla. Edző Szabó Tamás.
-tsz-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

BAROKK KIÁLLÍTÁS
„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal)
– Gödöllő mezőváros élete
a XVIII. században
Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal
Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században a kiállított
tárgyakon keresztül
(45-60 perc)
A tárlatvezetés díja:
1.500 Ft/csoport
Bejelentkezésmunkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402
vagy 28/419-068.
***

ANGYALI KALANDOZÁS
A Múzeumi boltban kapható
a Gödöllői Városi Múzeum
legújabb, az időszaki
kiállításhoz és a barokk
évhez kapcsolódó kiadványa,
amit Kerényiné Bakonyi
Eszter neve fémjelez.
A családi foglalkoztatóval az
érdeklődők önállóan
indulhatnak sétára,
felkeresve városunk
barokk emlékeit.
A kiadvány elsősorban a 6-10
éves gyerekeknek szól, de a
családon belül valamennyi
korosztály számára kellemes
játékra, hasznos közös
időtöltésre ad lehetőséget.
A hozzátartozó leporelló és
memória játék önállóan is
megvásárolható
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
(GIM-HÁZ) KIÁLLÍTÓ TERMÉBEN ÉS KERTJÉBEN, A BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011 KERETÉBEN RENDEZETT
Reflexiók barokk kertre című csoportos,
képzőművészeti kiállítás látható.

Résztvevő művészek:
Balázs Imre Barna festőművész, Csáki Róbert festőművész, Incze Mózes festőművész, Nagy Gábor
Munkácsy-díjas festőművész, Szűcs Barbara Eszter festőművész, Szikora Tamás Munkácsy-díjas
festőművész, Érdemes Művész, Szőcs Miklós Tui szobrászművész
A kiállítás megtekinthető: 2011. október 2-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660

e-mail gimhaz@invitel.hu

www.gimhaz.hu
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Pályázati felhívás a gödöllői általános iskolák tanulói részére
A Gödöllő 1 posta a 2011/2012-es
tanévben meghirdeti „A posta gyermekszemmel” című pályázatát.

tatása ” a feladat (milyennek látják,
illetve képzelik el). A kitöltendő feladatlapokat az iskolatitkártól lehet
kérni.

A pályázat célja:
– Szeretnénk megismertetni a posta
jelenét és jövőjét a városban felnövő
generációval.
– A postai szolgáltatások megismertetése az iskolásokkal, hogy már
gyermekkorba kapcsolatba kerüljenek a postával, megismerjék a posta
sokrétűségét, működését.
A pályázatra:
– az 1-4. osztályos tanulók rajzait
várjuk, melynek témája „ A posta jelene és jövője „ (milyen a posta ma
és milyen lesz a jövőben)
Mérete: A/4-es, technikája bármilyen lehet,
– az 5-8. osztályos tanulók részére
20+1 kérdéssorból álló feladatlap
megoldása, amelyben szintén „A
posta jelenének és jövőjének bemu-

A pályamunkák beadásának módja és határideje:
Gödöllő 1 posta előterében elhelyezett POSTA-LÁDÁ-ba kérjük bedobni 2011. október 19-26. között.
A pályamunkák hátoldalára rá kell
írni a készítő nevét, osztályát és az
iskola nevét.
A beadott rajzokat 3 tagú képzőművészekből álló bizottság fogja zsűrizni. A húsz kiválasztott pályamű a
postán kerül kiállításra, melynek
megtekintésére 2011. november 17 24 között van lehetőség.
Eredményhirdetés 2011. november
24-én lesz, melynek helyszínéről és
időpontjáról minden iskolát értesítünk.
Az osztályonként kitöltött feladatlapok értékelését a posta vezetőiből ki-

alakított 3 tagú bizottság fogja végezni.
Jutalmazás:
Az 1-4 osztályos tanulók részére:
– Fődíj: Postamúzeumba történő ingyenes belépőjegy biztosítása egy
osztály részére.
Az 5-8 osztályos tanuló részére:
– Fő díj: Bélyegmúzeumba történő
ingyenes belépőjegy biztosítása egy
osztály részére.
A pályázók között emléklapok, továbbá tárgynyeremények is kiosztásra kerülnek!!!!
Fazekas László Postavezető
Gödöllő 1 posta

ELMÚLT 18 ÉVES?
ÁLLÁSKERESŐ ÉS MÉG NINCS ÉRETTSÉGIJE?
TANULÁS MELLETT DOLGOZNI IS SZERETNE?
NÁLUNK A HELYE!
SZEREZZEN ÉRETTSÉGIT A BUDAKALÁSZ GIMNÁZIUM GÖDÖLLŐI TAGINTÉZMÉNYÉBEN!
Heti 2 napos elfoglaltság 15 és 20 óra között
Utazási kedvezményre jogosító diákigazolványt adunk!
Képzés helyszíne: Madách Imre Szakközépiskola (a 202-es iskola), 2100 Gödöllő Ganz Ábrahám u. 3.
Beiratkozás: hétköznaponként 8-15 óra között folyamatosan
További felvilágosítást adnak: Major Andrea és Zsingor Anikó iskolatitkárok munkaidőben a (28) 520 712-es és a
30/515-9307-es telefonszámokon.
Tanulóink, akik tavaly a Madáchba jártak, automatikusan folytathatják az esti gimnáziumban
tanulmányaikat!
www. kalaszestigimi.hu

Lakossági Fórum
Blaháért Társaság
A Blaháért Társaság
2011. SZEPTEMBER 27-ÉN
17.30-TÓL
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
TART

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 12-18-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Szeptember 19-26-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár helyett ügyel: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377

a Blahai Napközis Táborban.
Témakörök:
- Az önkormányzati képviselő egy
éves beszámolója
- Közbiztonsági kérdések
- Egyebek
Bucsy László elnök,
Pecze Dániel önkormányzati képviselő

MEGHÍVÓ – LOSZ
A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége és
Gödöllői Egyesülete közös szervezésében tovább folytatódnak a
partnertalálkozók a lakásfenntartó
szövetkezetek és társasházak tisztségviselői részére.

EXIT CIRKUSZ
GÖDÖLLŐ SZEPT. 22-TŐL – SZEPT. 25- IG A TESCO MELLETT

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Csütörtök és péntek, minden belépő: 1.000.- FT / fő
(páholyra nem érvényes!)

A TÖBBI NAPOKRA, AKI EZT A KUPONT A PÉNZTÁRNÁL
FELMUTATJA: 500.-FT KEDVEZMÉNYT KAP

ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:
Csütörtök, péntek: 18 órakor
Szombat: 15 és 18 órakor
Vasárnap: 15 órakor
INFORMÁCIÓ ÉS JEGYRENDELÉS: 30/693-4632.

A következő rendezvény
időpontja és helye:
2011. szeptember 29., csütörtök,
polgármesteri hivatal, földszinti
előadóterem.
Téma:
pályázati tudnivalók,
finanszírozási tájékoztató, termék
és szolgáltatási tájékoztató
A rendezvény térítésmentes, de
regisztráció köteles.
Előzetes regisztráció:
e-mail: sdolanyi@freemail.hu
telefon: 30/2635826 , 2011.
szeptember 27-ig

BABA-MAMA JÁTSZÓHÁZ A WALDORF ÓVODÁBAN
20011. szeptember 26-tól MINDEN HÉTFŐN 16.3018.00-ig A GÖDÖLLŐI SZABAD WALDORF ÓVODÁBAN ismét várjuk a 2-4 éves kisgyermekeket és
szüleiket!
A játszóház vezetője: KÁDÁR KATALIN óvónő,
Tel.: 06-20/3998-103.
Az érdeklődő szülőket 2011. szeptember 19-én 17 órakor
várjuk SZÜLŐI ESTRE, melyen lehetőség lesz a megismerkedésre és a
részletek megbeszélésére!
Helyszín : GÖDÖLLŐI SZABAD WALDORF ÓVODA
2100 Gödöllő, Isaszegi út 11. Tel.: 06-28/419-615
www.godolloiwaldorfovoda.blogspot.com

Segítség Közalapítvány
A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a
gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-osszobában lehet igényelni.
Leadási határidő: 2011. október 21., péntek
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Mozaik
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Augusztustól minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal) ebéd az étteremben.
A menü ára: 2990 Ft/fő
Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást: kétféle leves,
négyféle főétel, desszertek, üdítő, soproni csapolt sör, folyóbor, kávé.
HANGULATOS TERASZ!
Grill ételek, salátakülönlegességek, fagylalt- és gyümölcskelyhek,
koktélok, csapolt Soproni, rosé borok! Nyitva: 10-22-ig. Dohányzó belső terasz!
RENDKÍVÜLI ESKÜVŐI AJÁNLAT!
Október, november hónapra lekötött esküvőjét 8000 Ft/fő áron vállaljuk!
ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Testmasszázs, frissítő és zsírégető masszázs. TÁDÉ gyógygyertyák!
Bejelentkezés: 06-30/691-0495
Pedikűr, manikűr, testkozmetika! Bejelentkezés: 06-20/492-5302
Kávéházunkban hétvégenként gyermeksarok várja a családos vendégeinket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

14-22
óráig
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/5255-366

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel (víz, gáz,
villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
*Gödöllőn a Harasztban 4 szoba + nappalis, 120 m2-es sorház eladó. Azonnal
költözhető! Befektetésnek is kíváló. Iá.: 25 mFt. Érd.: 30/932-4401
*Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
*Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2
garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla
fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
*Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső nyílászárók, új korszerű
hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek
megfelelően kialakított elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 14.500.000 Tel.: 30/8606087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
*Keresek készpénzre másfél szobás 44 nm-es konvektoros, mfszi vagy
1.emeleti lakást Gödöllőn 8-9.5 M Ft-ig! Sürgős! 20/804-2102
*AKCIÓ! Most-1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2 szoba +nappalis
ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval érintkezve, kulcsrakész ár 18,9MFt 20-772-2429
*Harasztban 60 m2-es 2 szobás ikerház 500 m2-es telekrésszel eladó. Iár
14,5MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős, kiváló állapotú kockaház
eladó Iár: 17,9MFt 20-772-2429
*Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es lakás
leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429
* Gödöllőn felújított, műanyag ablakos, erkélyes, 2 szobás konvektoros
téglalakás eladó Iár 10,9MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Belvárosban új építésű nappali+1 szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es,
cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok, színek. I.ár: 12,5MFt 20-772-2429
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn Új építésű 1szintes, 3 szoba +nappalis, amerikai konyhás, garázsos ház
600 nm-es telekkel eladó. Iár: 29,9 MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. I.ár: 12,9MFt 20-772-2429
*SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű jó beosztású
lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt 20-804-2102
*GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház
510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó. AKCIÓS ÁR 24,5MFt 20-772-2429
*Szabadka utcában két szobás lakás 8,9 MFt Iáron eladó 20-804-2102
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,7 MFt 20-804-2102
*Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás 55nm-es, felújított, jó
beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy terasszal
eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a
Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102
*Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás 9.6MFt 20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali+2 szobás lakás Gödöllő központjában
16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2
alatt 20-9447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas 800m2-es telek,
27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden közmű a telken! 20-539-1988
*Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó! 23.6MFt 20 539-1988
*Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár: 9,5MFt! 20-539-1988
*Egyedi vétel! Kör u.-ban 69nm-es, felújított 3 szoba+ konyha -étkezős,
tágas erkélyes, II.emeleti lakás eladó 13,9 MFt-os i.áron. 20-772-2429
*Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló családi ház sürgősen eladó! 20-539-1988
*Gödöllő központjában 72m2-es lakás garázzsal, nappali +két szobával, hat
lakásos társasházban zárt telken eladó! 23.6Mft! 20-539-1988
*Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek eladók! 12Mft! 20-539-1988
*Akció, Kertvárosban, központhoz közel 3 szoba +nappalis, 1 szintes ikerház
külön utcára nyíló telekkel most 22,5MFt helyett 20,5Mft-os irányáron eladó
kulcsrakészen ! 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás téglalakásokat! 20-804-2102
*Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére! 20-539-1988
*Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I. emeleti, 2 szobás, loggia-s,
felújított, egyedi fűtéses igényes lakás ALKALMI ÁRON Eladási ár: 11 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, a Fenyvesben eladó nappali+ 3 szobás 120 nm-es ikerház 16 nm-es garázzsal. Iá: 28,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5
üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek
eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100
Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 4 szobás, két fürdőszobás társasházi
öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetárolóval. Összes beépített
terület: 130 nm. Iá: 28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllő kertvárosában eladó 168 nm alapterületű saroktelken lévő családi ház 2
nappalival, 3 szobával, szaunával, konditeremmel. Iá: 34,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes övezetű társasház
külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4mFt kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a János utcában tégla építésű, egyedi fűtéses, 3 szobás, I.
emeleti öröklakás. Iá: 13,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Bagon eladó a Dutka dűlőben nappali+1 szobás, konyha-fürdőszobás hétvégi ház. Iá.
2,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Királytelepen 2+ félszobás, tégla építésű kis családi ház,
600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Kertváros legjobb részén nappali+ 3 szobás, 2 fürdőszobás
családi ház garázzsal, műhellyel, a telken örökzöldekkel. Iá: 31 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

*Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán hangulatú kertet kültéri kemence,
kerti szauna (zuhanyozóval) és borospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Kertvárosban két bejáratú, különálló lakrésszel rendelkező
saroképület. Mindkét részében található nappali, szobák, étkező, konyha
fürdőszoba, WC. Iá.: 21,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllön, a Nagyfenyvesben eladó két bejáratú földszintes családi ház.
Benne 2 nappali, 3 szoba, 2 konyha, 2 fürdőszoba. A telken továbbá egy szobakonyha-fszoba kialakítású lakóépület. Iá: 41 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jó állapotban lévő
polgári ház, a telken garázs, szaletli, örökzöldek. Iá: 25 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Palotakerten eladó egy I. emeleti, parkra néző 2 szobás öröklakás. Iá.:
11 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn a Kertvárosban eladó 3 szobás családi ház 100 nm-es szuterénnel. Iá: 23,9
mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Utolsó ÚJ építésű SORHÁZ, Erzsébet parkhoz közel a Szent Imre u.-ban egyedi
tervezésű, saját parkosított telekkel, nagy terasszal rendelkező, 120 m2.
amerikai konyhás Nappali + három, illetve négy szoba, saját 20 m2 garázs, klíma,
központi porszívó, kandalló, automata-öntözőberendezés és automata-garázskapu, minőségi építésű hagyományos kivitelezés,parkosítva Ár: 265eFt/m2 Major
Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Szent Imre u.ban nagyon csendes és világos(déli fekvésű) központhoz közeli,
minőségi új építésű társasházban, háromszobás (nappali és kétszobás) erkélyes, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető újszerű lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr: 18,7 MFt Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Semmelweis u.-ban az Erzsébet parkhoz közeli részen, téglaépítésű, világos,
csendes, két szobás bruttó 80 m2-es, gázfűtéses, parkettás, nagy telekkel 958 m2
rendelkező garázsos , hitellel nem terhelt, beköltözhető családi ház eladó iÁr: 23,97
MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három szobás bruttó
90 m2-es, 1 emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon
hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr: 19,77 MFt Major Zoltán
+3670 -7733222-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Most tud választani, ÚJ építésű liftes modern lakások a Harasztban központhoz nagyon közzel, egyedi tervezésű, saját udvarral, nagy terasszal erkélyes,
egyenként 40-50-65-83 m2 közötti méretben, Nappali + kettő, illetve három
parkettás szoba, egyedi gázfűtéses, egyedi mérőórás, automata garázskapu,
klíma, minőségi tégla építésű hagyományos kivitelezés. lakás Ár:280e350eFt/m2 Érdeklődni az irodában lehet: Gödöllő, Kossuth L. u. 34. Major
Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Új építésű ÜZLET nagyon olcsón eladó a Postánál iÁr: 300e/m2+ÁFA Major
Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN kertvárosban! 740 m2-es telken, 135m2-es, 4szobás,
garázsos, minőségi kivitelezésű ikerház beköltözhető. Modern konyhabútor,
beépített gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer,
parkosítás. iÁr:47MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,9 MFt. Major Zoltán +36707733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel (műszaki felszerelés,
háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali,
étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali,
gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható
lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK családi okok
miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban
építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások és
garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
*ZUGLÓI 2 szobás 72 nm-es téglaházban lévő lakást elcserélném gödöllői
kultúrált lakásra fszt. vagy 1. emeletig, vagy eladnám. 30/508-1380,
28/407-122, zacsek.imre@upcmail.hu
*Gödöllőn, BLAHÁN ELADÓ rendezett, téglaépítésű CSALÁDI HÁZ 1.200 nm-es
telken. 2szoba, nappali, konyha, fürdőszoba, 2WC, pince, műhely. 30/878-8907
*Gödöllő Kertvárosában 3 család részére is alkalmas családi ház eladó. Iár:
38MFt. Tel: 20/9716-172
*Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben 2405nm telken
184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2 pincével, egyedi kivitelezésű családi ház eladó. Iár:58,5MFt. 30/9628-151
*Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es egyedi mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti lakás. Érd: 17 után 70/3844-813
*Gödöllőn Ádám u. elején eladó 110nm-es, tágas, világos CSALÁDI HÁZ 3,5
szobával (mindegyik külön nyílik), garázs, műhely, 640nm telek. Ár: 22,7 MFt.
30/384-2894 https://sites.google.com/site/godolloicsaladihaz/home
*Gödöllőn Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincs lelakva, rezsi
alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391
*GÖDÖLLŐN VENNÉK saját részre 50-70 nm-es lakást egyedi fűtéssel, központi
részen, 7,5–9 M Ft-ig, azonnali fizetéssel. Felújítandó is érdekel. Tel: 70/228-6319
*BALATONKENESÉN 3629 nm területű ingatlan reális áron eladó. Érd: 20/967-2375
*Eladó 79nm-es tetőtéri lakás a központhoz közel, hatlakásos társasházban.
Nappali +2 háló, külön WC, kamra, tároló, 2 erkély, +terasz. Parkosított udvar,
különálló garázs. Iár: 23,3MFt. 30/336-7096, 20/939-5152
*Gödöllőn Ibolya utcában eladó egy 65 nm-es SZÉP, világos, erkélyes,
FÖLDSZINTI cirkófűtéses téglalakás pincével, garázzsal, nagy közös kerttel.
Iár: 12,8 MFt. 20/214-3693
*SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 félszobás, kulcsrakész,
ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel. Részletes információk: www.geminiinvest.hu 70/430-7979
*Áron alul eladó Gödöllőn 1996-ban épült gázfűtéses, 120nm-es lakóterületű családi ház bútorzattal: 4szoba, amerikai konyha, 2fürdőszoba 2szinten, +60nm
szuterén garázs, szerszámtároló, mosóhelyiség, kondi szoba megosztható
1032nm-es telken, csak egyben eladó. 36MFt. 20/9165-460
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16. péntek 21-04h Mojito Salsa Party / tánctanítás majd Latin Disco-Dj Enrique [venezuela] 17. szombat 20h
Impro - A Club Színház interaktív estje! (A belépőjegyek az esti buliba is érvényesek!) 17. szombat 22h Mozaik bemutatja:
Nr.:440. Dj's: Andy Weed, Nomean, Maybe, NorY,Vatsanah, Reelaux (Belépés 24h-ig hölgyeknek 500Ft majd 1000Ft!
Metaxa aktivitás!) 23. péntek 21h The Clowns + Hit The Gas + TV Rúzs + GDL + Nu Generation Party-Dj
’95
Resident (A belépőjegy egy Sopronit vagy egy üdítőt ér a pultnál!) 24. szombat 20h Stand Up Comedy est:
Bödőcs Tibor & Nagy Edu (Jegy elővételben a Kódex internet kávézóban kapható Gödöllő Petőfi tér 14. és az
esti buliba is érvényes!) 24. szombat 22h Compact Disco Dj Set, WarmUp: Andrew G (A belépés 22h-ig 0Ft,
„kisművház“
ÉLMÉNYKÖZPONT 23h-ig 500Ft, 02h-ig 1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!) 30. péntek 21-23h Szabó Balázs Band koncertje
KÖZÖSSÉGI ELMENYKOZPONT
T.C. KOZOSSEGI
*Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított lakás eladó. Azonnal
költözhető, alacsony rezsi. Iár: 13MFt. Tel: 70/217-0500
*Eladó Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton egy magasföldszinti 54 nm-es
2 szobás lakás. Iár: 12MFt. Tel: 30/461-0292, 30/649-2594
*DEBRECENI 70nm-es távfűtéses, 2.em. lakás (belvárosi) eladó vagy gödöllőire cserélném. Érd: 30/263-4798
*Első emeleti 3szobás, parkettás lakás loggiával, konvektoros fűtéssel, János
utcában eladó, 11,6MFt. Beköltözhető, felújításra szorul. Érd: 30/582-3611
este 5-8h között.
*Eladó 1+2 félszobás, 65nm-es világos, panorámás, alacsony közösköltségű panellakás. Néhány évvel ezelőtti felújítás során cserélésre kerültek: a nyílászárók, csövek,
radiátorok, burkolatok, a beépített szekrények fenyőajtót kaptak. Egyedi fűtésszabályozó és mérő! Igény szerint a konyha gépesítve is eladó. 20/339-8583 Képek
https://picasaweb.google.com/113792769976867407277/LakasGodollon#
*Eladó Gödöllőn a Szt. István téren első emeleti, kétszobás, erkélyes korszerűsített távfűtésű lakás. Iár: 10,5 MFt. Info: 30/851-4252, 30/982-3659
*VÁCSZENTLÁSZLÓN csendes, nyugodt környezetben 110nm-es 3,5 szobás
családi ház melléképülettel eladó. Iár: 14 MFt. Tel: 30/579-7692
*Eladó 180 nm-es ikerház a Fenyvesben, 4 szoba +nappali, 3 fürdőszoba, 2 konyha, garázs 500 nm-es telekkel. Tulajdonostól 22,5 M Ft-ért. Érd: 30/827-4272
*Gödöllői lakóparkban, első emeleti 75 nm-es, nagy erkélyes lakás eladó! Iár:
17,8 M Ft. Tel: 20/413-1031
*1 szobás 34nm-es egyéni mérőórás, alacsony rezsijű kis lakás eladó a
Centrumban, kellemes környezet, 2.em. mindenhez közel. Iár:7,9MFt. Tel:
20/498-2764
*Családi okok miatt a Kertvárosban 5 szobás családi ház sürgősen eladó! Érd:
20/591-5130
*Gödöllőn, kertvárosi, keresett részen 560nm összközműves építési telek
kedvező áron eladó. Bekerítve, jó szomszédokkal. 70/211-3424
*Szt. Imre u. egyedi fűtéses, erkélyes, D-Nyi fekvésű, 68nm-es, belső galériás
lakás komplett konyhával, extrákkal 22,5MFt iáron, Kossuth L.u. 4.em.
2szobás 9MFt iáron eladó. 30/331-7992, 30/331-8172
*Szadán család ház eladó. 4 szoba +amerikai konyhás nappali +dupla garázs.
Parkosított kert. Iár: 31,5MFt. Érd: 30/236-5989
*GÖDÖLLŐI HÁZAT KERESÜNK 17 MILLIÓ FORINTIG. 30/9146-020
*Szőlő utcában, új szigetelésű társasházban eladó egy 69nm-es felújított 1+2
félszobás, erkélyes, konvektoros lakás. Alacsony rezsi, csendes környék. Tel:
30/280-5178

ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es különálló családi
ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 20/ 3 280 417
*Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával. Érdeklődni: 30/588-5889
*Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás lakás
60eFt+rezsi+2 havi kaució.
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
*Kiadó a Petőfi térnél újszerű 2004-es téglaépítésű, Nagy teraszos, parkosított
belső udvarral rendelkező, nagyon világos, csendes, négyszobás 120 m2-es,
kétfürdős, 1emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás
nagyon hangulatos lakás, igény szerint dupla garázzsal hosszútávon iÁr:
125eFT/Hó Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*Családi ház kiadó a Honvéd u.-ban. Nagy teraszos, parkosított belső
udvarral rendelkező, nagyon világos, csendes, négyszobás 140 m2-es,
kétfürdős, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos c, tripla
garázzsal hosszútávon iÁr: 125eFT/Hó Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2. emeleti erkélyes 2,5
szobás távfűtéses, részben bútorozott lakás hosszútávra kiadó v. eladó.
Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841
*Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es felújított, összkomfortos, alacsony rezsijű lakás berendezve kiadó. (45.000,-Ft/hó +rezsi +2havi kaució.) 20/594-9070
*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás
földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 20/2246598, 30/250-4696
*70 nm hasznos alapterületű, hangulatos kisház kiadó a Fácán soron.
Bérleti díj: 50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/388-4126
*Kétszobás, gázfűtéses, bútorozatlan lakás a Szent János utcában kiadó.
Érd: 20/340-4861 14 óra után
*KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtéses, harmadik
emeleti lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél havi kaució szükséges.
20/333-0526
*VERESEGYHÁZON CSALÁDI HÁZ 35 nm-es különálló része kiadó. Szobakonyha, előszoba, fürdőszoba, WC. 45.000,-Ft/hó. 1havi kaució szükséges. 30/447-5152, 30/9837-738

*Központban 75 nm-es, kétszobás, amerikai konyhás családi ház
igényesnek, hosszútávra kiadó. Érd: 30/257-2709
*Gödöllő Központban, Erzsébet körúton 2 szobás 3.em. távfűtéses,
vízórás, kábeltévés bútorozatlan LAKÁS hosszútávra kiadó. 45.000,-Ft +
rezsi +2 havi kaució. 28/420-972, 70/4545-984, 30/2100-125
*Másfél szobás földszinti, egyedi vízórás, konvektoros tiszta lakás hosszútávra
kiadó. Érd: 30/270-7119
*Gödöllő központjában, Remsey körúton kiadó 79nm-es, erkélyes, (2+2félszoba, konyha, kamra, étkező, fürdőszoba, külön WC), bútorozatlan lakás.
Irodának, vállalkozásnak is alkalmas. Ár: 50.000,-Ft/hó +rezsi +2havi kaució. Érd: hétvégén egész nap, hétközben 18h után. 20/808-1285
*Veresegyházán külön álló épületben, tetőtér 1 férfi részére kiadó.
25.000,-Ft +rezsi. Érd: 20/572-9930, 20/315-6850
*Gödöllőn, kertvárosi családi házas 4lakásos épület I.em. 2szoba +nappali
96nm-es, egyetemhez közel, összkomfortos lakás kiadó: iár: 70eFt +rezsi
-2havi kaució. /Vagy eladó: iár: 18,5MFt. 20/965-0066, 20/934-3399
*Albérlet kiadó János u. 8-ban, földszinti, egyszobás, bútorozott, egyedi
mérőórás, konvektoros, havi 40.000,- +rezsi. 30/828-5854
*Gödöllő központjában másfélszobás, konvektoros, berendezett lakás
kiadó. Tel: 30/224-1627
*Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szt. István téren első emeleti, kétszobás,
erkélyes korszerűsített távfűtésű lakás, 45 ezer Ft +rezsi/hó. Kéthavi
kaució szükséges. Info: 30/851-4252, 30/982-3659
*Gödöllői zárt lakóparkban 75 nm-es, igényes lakás kiadó, október 1-től!
70.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/413-1031
*Kiadó ÖRÖKLAKÁS BUDAPESTEN, XIII.-ben: 2szobás, 75nm-es, DK fekvésű,
összkomfortos, gáz egyedi fűtésű, cserépkályhás, 2bejáratú, kitűnő infrastrukturális adottságú, egyedi vízmérőórás. Iár: 79eFt +kedvező rezsi. 20/2457-451
*Gödöllőn 1 szobás, gázkonvektoros, egyedi mérőkkel felszerelt, felújított,
bútorozott lakás kiadó. Érd: 28/412-034
*Felújított lakás kiadó hosszútávra! 3.em. 2 szobás, erkélyes lakás egyedi fűtésmérővel. Egyetem, HÉV, busz, vonat közelében. 55.000,-Ft +rezsi.
30/230-7740
*Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI HÁZBAN 1,5 szobás LAKÁS
külön bejárattal kiadó. 70.000,-Ft /hó. Tel: 70/526-0174
*Gödöllő központjában kiadó 1,5 szobás összkomfortos tetőtéri lakás,
családi házban, kellemes környezetben, garázs beállási lehetőséggel,
hosszútávra. (Azonnali költözéssel.) 30/307-7314
ÜZLET, IRODA, GARÁZS

*Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá:
14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú távra kiadó egy
50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros, redőnyözött,
részben bútorozott, külön tárolóval. 60 ezer Ft + rezsi, kaució szükséges.
Tel.: 70/-629-9669.
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca
elején. Tel.: 70/281-5126.*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található,
udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*Kiadó és eladó üzlethelyiséget keresek 20-944-7025
*ÜZLET KIADÓ Gödöllő központjában: 28 nm-es, igényes kialakítású, forgalmas helyen. Tel: 30/9428-275
*32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26. udvarban kiadó.
Tel: 70/373-8154
*Gödöllőn a Szt. János utcában 1 db GARÁZS hosszabb távra kiadó. Tel:
30/9285-272
*PETŐFI TÉREN 40 nm-es ÜZLETHELYISÉG ELADÓ. Iár: 9 MFt. Tel:
70/217-0500
*Üzlethelyiség kiadó Gödöllőn – 60 nm-es – a Petőfi téren. Érd:
20/923-8994

*Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, (Körösfői u.14.) forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel. 1db 90nm-es, 1db 30nm-es, 1db 40nm-es
(2.000,-Ft/nm +rezsi áron). 30/2090-517
*Gödöllőn, Városközponthoz közeli üzletsoron felújított 20nm kirakatos
üzlethelyiség – TOTO-LOTTO- TRAFIK, fodrászüzlet, vagy akár más, pl. iroda
céljára is kiadó. Ingyenes közvetlen parkolási lehetőség! 30/9528-920
*Kossuth L. utcában jól bevezetett virágbolt (berendezéssel együtt) kiadó. Tel:
20/368-6679
ÁLLÁS

*Gödöllőn nyíló kutyakozmetikába kozmetikust keresünk.
Érd:06703125965, e-mail: info@dogandcat.hu
*Gödöllői internetkávézóba délutáni/hétvégi munkára egyetemistát
keresünk. Érdeklődni: 20/375 9562
*Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő, pultos, szakács jelentkezését várjuk. Érdeklődni: 70/ 333 21 02.
*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*VILLAMOSSÁGI és GÉPÉSZETI SZERELŐ. Gödöllői, mezőgazdasági
automatizálással foglalkozó cég munkatársat keres állattartó technológiák villamossági, valamint gépészeti szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projektekhez. A munka esetenként tartós távollétet
igényelhet. Feltételek: kommunikációképesség angol nyelven, vezérléstechnikai és villamos ismeretek, jogosítvány. Jelentkezését szakmai
önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre. Információ:
+3628/510-985
*Kívánt képesítésekkel, képzettséggel, főiskolával és középfokú német
nyelvtudással fiatal hölgy óvónői állást vállal. Tel: 70/508-8727
*Bútortervezésben jártas munkatársat keresünk induló gödöllői
bútorstúdiónkba. Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
butorvonal@gmail.com
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*A Blahán most épülő100 nm-es, nappali+3
félszobás, tetőtérbeépítéses ikerházi lakások
20 % előleggel leköthetők, a belső terek igény
szerint alakíthatók. Az ár a kulcsrakész állapotra vonatkozik. Iár: 20,9 m Ft.
*Az M3-as felhajtójához közel, a Szadára
vezető út mellett, 7495 nm-es ipari terület
eladó. Beépíthetőség: 40 %. Iár: 50 mFt.
*Az Alsó-park közelében141 nm-es üzletté
minősített, felújított családi ház, tágas terekkel,
saját parkolóval, kiváló közlekedéssel, bejáratott tevékenységgel eladó. Iár: 39 mFt.
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3 szobás,
étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2.
emeleti, polgári lakás hatalmas, osztatlan
közös kerttel eladó. Irányár: 17,9 mFt.

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt, s mi meg is írjuk
Ön helyett! További információ: 70/381-76-94
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*Önállóan dolgozni tudó KŐMŰVES szakmunkás felvétel állandó
munkára, bejelentve. Tel: 30/381-5533 napközben
*Porbeles és tömörhuzalos hegesztőket, ill. rajzról önállóan dolgozni tudó
lakatosokat keresünk Bp. környéki munkahelyre (feltétel: 2 év gyakorlat).
Szállás biztosított. 70/621-7884, kordinacioo@gmail.com
*1.sz. Városi Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17. 28/410-906) 1fő szakképzett, gyakorlattal rendelkező kisgyermeknevelőt keres. Bérezés KJTszerint. Jelentkezés az intézményvezetőnél személyesen, önéletrajzzal.
Gödöllőiek előnyben.
*TAKARÍTÁST,
GYERMEKFELÜGYELETET
JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ VÁLLAL. Tel: 70/228-8229
*Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a Duna House –
gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450, palosi.erika@dh.hu
*BIZTOS MUNKÁT KERES? www.biztos-munka.hu Kód: MS 15
*Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől mentes középkorú
nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét. 30/341-7502
*Irodabővítés céljából 5 fő személyében keresünk jó kommunikációval
rendelkező munkatársakat. Tel: +36/20/976-3236
SZOLGÁLTATÁS

*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
*Házak, lakások külső, belső hőszigetelését, teljes körű felújítását vállalom. Tel.: 0630/242-9441
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig,
2órán belül. 30/3006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával. Csatornakamerázás.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072, 20/9177-555
*KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és ünnepnapokon is. 20/411-7473
Köszönjük bizalmát!
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői
u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-2653, E-mail:info@ili.hu
*Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és csatornázási
munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként
is. Tel: 30/528-7777
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Ár!

Termékeink bomba áron!

979 Ft/kg

Ár!

A minôség garanciája

459 Ft/kg

599 Ft/kg

215 Ft

125 Ft

239 Ft
Zipfer original
dobozos sör
0,33 l
378,78 Ft/l

Friss
sertéscomb

Friss csirkecomb
egész

Lecsókolbász
Fejes

139 Ft

Saját füstölésû termékek

699 Ft/kg

Tejföl 20%
450 g

351,47 Ft/kg/682,85 Ft/kg

477,77 Ft/kg

199 Ft

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Pékségünk ajánlata

Dédikénk kedvence
csemege uborka
uborka 6-9 cm
680 g/350 g

149 Ft

79 Ft
Aquavitae Ice tea
citromos, barackos
1,5 l
59,66 Ft/l

Arany Kancsó száraz
és félédes borok
0,75 l + 20 Ft üveg

Tis mosogató
több illat
1l

265,33 Ft/l

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

179 Ft/kg

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Rozsos barna kenyér 0,75 kg
185,33 Ft/kg

Fôtt-füstölt
császárszalonna

Alma gála hazai

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

*KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094
*25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos,
kőműves munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg
burkolás, közületeknek is. Ingyenes árajánlat! . Tel: 20/9-361-233,
28/610-982
*KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web: www.kertszabok.hu
Tel: 20/3741-595
*Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi munkát vállal.
Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések készítése,
javítása, festése. Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276
*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527289, 28/476-229
*TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is,
30 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
*SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesítményű takarítógéppel,
bio tisztítóanyagok segítségével. Tel: 20/3671-649
*LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. -Kapuk, ajtók, ablakok javítása,
zárjavítás, zárcsere, betörés utáni javítás. –Burkolatok (szőnyeg, laminált
padló), vízszerelés. –Asztalos munkák. –Redőnyjavítás. 70/201-1292
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
*Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics.
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és nemzetközi, szükség
szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent
és mindenkor! Molnár József 28/421-134; 30/9593-804, molnar.koltoztetes@upcmail.hu
*Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást
vállalok állandó, vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és közvetlen környékén.
Megbízhatóság, precíz, igényes munka elérhető áron. 30/341-7502
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*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.
*Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel: 30/9229-553.
*Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
EGÉSZSÉG
*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni foglalkozásra. Tel: 70/414-1629
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás
benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp masszázs. 28 év szakmai
háttér. Óvakodjon a házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
*KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON Gödöllő, Ibolya u.68/a. Kozmetika: Zabó
Ági 30/2682-084. Gyógypedikűr Manikűr Műköröm: Hári Zsuzsi 30/4062572. Masszázs, Talpmasszázs: Sződi Ági 20/4600-456.
OKTATÁS
*ANGULUL TANULNÁL? INGYENES SZINTFELMÉRÉS ÉS KÉPZÉSI
TANÁCSADÁS szeptember 12-én 14.00-19.00 között az OktaTárs
Nyelvstúdióban, Gödöllő, Kandó K. u. 2. Ha nem akarsz várni, jelentkezz be
telefonon: 20/297-1210 vagy online: www.oktatars.hu/szintfelmeres
*SZÓLALJ MEG VÉGRE MAGABIZTOSAN ANGOLUL! Gyere el tréningünkre szeptember 17-én és mi segítünk. OktaTárs Nyelvstúdió,
20/297-1210, www.oktatars.hu/nyelvitrening
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL
TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD
KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI
ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK
ANGOLUL, NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL
CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A
VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG
TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
*TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyam általános és középiskolásoknak: 8-9.
osztályosoknak több éves középfokú nyelvvizsgára felkészítő (50% kedvezmény a szept. 15-ig beiratkozóknak, 6 fő jelentkezése esetén) További
tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
*TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából, kémiából, mint
tavaly, már szeptemberben kezd a felzárkózást. Magántanulók vizsgára való
felkészítése, indokolt esetben délelőtt tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
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*MENCELUS Nyelvstúdió. Kezdő, újrakezdő, középhaladó OROSZ KISCSOPORTOS NYELVTANFOLYAMOKAT anyanyelvi tanárral indítunk szeptembertől. Heti 2×2 2-4 fős csoportokban. Bővebb információ: 30/374-6545
www.mencelus.com
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*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános, intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal
felnőttek és gyerekek részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az I.L.I.
Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által is AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)
*MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvoktatás Gödöllő
központjában, anyanyelvi tanárok, alap-, közép-, felsőfokon, kedvező
áron, egyéni, csoportos. Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok,
érettségi, nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545 www.mencelus.com
*NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal
Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797
*SCHERZINGER MÁRIA némettanár, szaktanácsadó, szakfordító és tolmács
06 30 /223 6715, scherzli@vipmail.hu Aktuális német nyelvtanfolyamok és
műhelymunkák: - Professzionális felkészítés alap-, közép-, és felsőfokú
nyelvvizsgákra, valamint közép és emelt szintű érettségire. - D-A-CH-L országokban munkavállalóknak délelőtti intenzív tanfolyam kezdőtől-felsőfokig. 12-14 éveseknek projektmunkán alapuló tanfolyam heti 1X2 órában. - 4-7
éveseknek óvodai jellegű foglalkozás heti 1X30 percben. -Nachmittagsschule
für SchülerInnen in der Nationalitätenschule (Petőfi Ált. Isk.): dienstags-donnerstags 14-15.30. Kreative Hilfe bei Hausaufgabe und Umgangsprache
*Tapasztalt, diplomás tanárnő NÉMET és ANGOL nyelvből személyre
szabott órákat ad, korrepetál és vizsgákra készít fel. Érd: 20/4530-765
*ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi tanártól. Érd: 28/411-511, 30/9874287 esti órákban.
*FESTÉSFOGLALKOZÁSOK az Árnika Központban. Gyermek és felnőtt
csoportok. Ismerkedés a színekkel, különböző technikákkal, barátságos
környezetben, mozgósítva a kreatív erőket. Információ: 20/5757-049,
www.aranyarnika.hu
*ANGOL NYELVOKTATÁS SZEMÉLYRE SZABOTTAN kellemes
környezetben diplomás angoltanárral: english-for-you.hupont.hu Tel:
20/333-2426
*KORREPETÁLÁS, ANGOL nyelvoktatás nyelvtanárnál általános és
középiskolások számára. Tel: 70/582-7968
*Ősi tudományok ezoterikus iskolája indul szeptember 24. - október 1. –
október 29-én. 20/443-7344
ADÁS~VÉTEL
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
*Eladó: jó állapotú ülőgarnitúra, 3égős gáztűzhely, Lehel mélyhűtőláda,
4db gázkonvektor, cipőszekrény, előszobabútor, Relax fotel, 2 db heverő.
Érd: du. 28/415-007
*Eladó 3db ágyneműtartós heverő, szekrények, 300 L fagyasztóláda,
3~kompresszor, 2db 28-s női kerékpár, 2 lapos villanyrezsó, 2×17 fokos
alulétra, gyermek kondigép. 20/349-2787
*Vásárolnék 3sebességes bölcsővázas 28” kerékpárt. Eladó 380V
mosógép 50kg száraz ruha mosására, kíméletes burgonya, répa mosására
is, rozsdamentes acélból. Ár: 50eFt. Tel: kizárólag 17 után 20/488-0594
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

A látás fejlődése
és a kancsalság
A nézés és a látás közötti összefüggés talán a hallás és a beszéd közötti kapcsolathoz hasonlít.
Azt könnyű megérteni, hogy aki nem hall (vagy 3
éves kora előtt elveszíti a hallását), az nem tanul
meg beszélni.
Ugyanígy, akinek a szemében nem keletkezik jó
minőségű, éles kép, annak a látóidege hibás információt visz a látópályába, az agykéreg megfelelő
helyére (a látómezőbe) arról az oldalról nem
érkezik jó információ; agyunk, tudatunk nem tudja
a két különböző - egy jó minőségű, éles, és egy
hibás, homályos - képet egy, térbeli, háromdimenziós képpé szintetizálni. A zavaró, hibás információt először talán megkísérli feldolgozni, de kettősképek jelennek meg, ezért a zavaró kép
hamarosan kiküszöbölődik, az anatómiailag ép, de
nem jó képalkotású szemhez tartozó idegi kapcsolatok nem fejlődnek ki tökéletesen, az a szem nem
tanulja meg az éleslátást - tompalátó marad.
Nekünk, embereknek az a tulajdonságunk, hogy
élesen látunk, tanult funkció.
A látás, hogy látjuk a fényeket, színeket, a
környezetünket, a tárgyakat - adottság, így
születünk.
Nem tudjuk, hogy gerinces-társaink mennyit látnak a világból, hogy érzékelik környezetüket, de
tudjuk, hogy látnak ők is. Fajonként nagyon is
különböző a látás minősége (sasszem és vakondok), de ez egy másik témakör.
A csecsemő a születésekor foltokat lát, első
életévében folyamatosan tisztul a látása, és szakirodalmi adatok szerint egy éves is lesz, mire élesen lát.
Az éleslátás - az, hogy szemünk felbontóképessége
olyan finom, hogy el tudjuk különíteni egymástól
az apró betűket, egy selyemhímzés öltéseit, vagy

képesek vagyunk megkülönböztetni egy virág
porzóit - tanult képesség. Feltétele, hogy a
szemünkben jó minőségű, éles kép keletkezzék; és
már tudjuk: a térbeli látás feltétele pedig az, hogy
az a kép mindkét szemünkben jó minőségű, éles
legyen.
Beszélni 3 éves kora után már nagyon nehezen
tanul meg az ember.
Az éleslátás kialakulásához szükséges idegrostok
velősödése, az agykéreg látómezejének fejlődése 6
éves korban befejeződik. Ez után már nagyon
kevés lehetőség marad a tompalátóság kezelésére.
Múlt hónapban a kancsalságról, és a szemészeti
szűrések fontosságáról írtunk.
Erre visszatérve, újra szeretnénk felhívni a figyelmet, a gyermekek látásszűrésének fontosságára.
Korán, 1-2 éves koruk körül ez már elvégezhető, és
amennyiben eltérést találunk, az idejében
megkapott szemüveggel meg tanulnak látni, és a
két szemüket együtt használni, jó térlátással
élvezhetik ezt a sokszínű világot.
Kedves felnőttek!
Vigyétek a gyereket szemorvoshoz, ha úgy tűnik,
hogy kancsalít!

- ha valamelyik szüléje gyengén lát az egyik
szemével!
- ha "kukucs-játék" közben csak az egyik
szemét engedi eltakarni, és a másikat soha!
- ha, amikor nagyon figyel, becsukogatja az
egyik szemét (mintha kacsintgatna)!
- ha "egy darabig olyan furcsán nézett az
egyik szemével, de mostanra elmúlt"!
Üzletünkben fontosnak tartjuk, hogy ezek az
információk eljussanak Önökhöz, hisz így
tudják megtenni a szükséges lépéseket, ha erre
szükség van. Forduljanak hozzánk bizalommal!
Szőke Emese/MSE Optika Kft.

*SIMSON! Eredeti, újszerű állapotú, keveset használt, valamint
üzemképtelen, hiányos állapotú SIMSON, PANNONIA, MZ, ETZ motorkerékpárokat, ezekhez alkatrészeket, könyveket KERESEK. 70/453-9571
*VW POLO Classic 1,6 Comfortline 2001-s ezüstmetál, légkondis, friss
műszakis eladó! Érd: 20/9437-463 este
EGYÉB
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK
IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY
EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
*Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlettel átadó! Tel.:
30/9509-841.
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.*Kisállatpanzió várja
ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
*KISÁLLATBÖRZE LESZ VÁCSZENTLÁSZLÓN a Berneczei Tüzépen 2011.
09. 25-én 8:00 – 16:00 között. Mindenkit szeretettel várunk! Aki kisállatot hoz, annak A/8-s állatorvosi igazolás kötelező. Tel: 20/552-3039
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u.
3. Tel: 28/417-913

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója
szabhat határt, s mi meg is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Hajdú Béláné, Kandó K. u. 38.,
Bagyinka Pálné, Jókai u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Szabóné Bognár Mária, Ősz u.
16.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kerekesné G. Kinga, Ripka F.
u. 15.
Az Eötvös cirkusz előadására
belépőt nyert: Maczkó–Horváth
Melinda, Szent János u. 32.,
Bartha Józsefné, Szabadka u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Selmeczi Zsolt,
Szabadság út 101/c.

Utazni jó

Téli csodák
Sajnos ismét rohamosan közeleg a tél, mely
sokakban rögtön kellemetlen érzéseket
kelt, hiszen rossz az idő, jönnek a ködös,
sötét, unalmas hétköznapok, a bezártság,
semmi program….Nekik, és azoknak is,
akiknek a tél jelenti az igazi kikapcsolódás
idejét, ajánljuk Kaprunban a Zell Am Seehegyen november 17.-20. között megrendezésre kerülő szezonnyitó síbulit. A havas
rendezvény egy sportélménnyel egybekötött kikapcsolódás, ahol mindenki
megtalálhatja a kedvére való programot. A
kezdők számára van síoktatás, a haladók az
ingyenes HEAD lécek tesztelésével üthetik
el idejüket. Minden nap Aprés Ski a

Kitzseinhorn gleccseren, kedvezményes
SPA belépőjegy és este persze buli várja a
résztvevőket. Változatos program, jó társaság, síelés, szaunázás, kell ennél több, hogy
garantáltan melegebbnek érezzük a hideg
téli éjszakákat?
Akik szeretnék visszahozni a nyarat, hacsak egy kis időre is, azoknak egzotikus
úticéljainkat ajánljuk. Idén újdonságként
egy ázsiai kiruccanás teheti igazán felejthetetlenné az évvégét. Három különböző
csomag tippünkből az első „várospáros”
Kuala Lumpur(5 éj) – Szingapúr(5 éj)
amelyek igazi bevásárló paradicsomok. Tíz
nap felöleli a legjobb és leghíresebb üzletek, plázák, bevásárló negyedek felkeresését. Igazi kincsekre lelhetünk egy ilyen
túra alkalmával, amelyek karácsony előtt
még jól jöhetnek.
Akik a kirándulást pihenéssel szeretnék
kombinálni azoknak ajánljuk Kuala Lumpur (3 éj) –Phuket (6 éj) és a Szingapúr (2
éj) – Bali (7 éj) gazdag programjait.
Tematikus körutazásokkal is színesíthetjük
az egyhangú telet. Igazán sejtelmes élményeket ígér a „Kaland a Kwai-folyón”
bangkoki körutazás. Az örök kedvenc szafari pedig két lehetőséget kínál, a Jambo
Kenya szafari és a Masai Marai szafari,
mely utóbbi a 2012. január 25-i turnusban
magyar idegenvezető kíséretével indul. A
vadrezervátumok páratlan állatvilágának
terepjárókkal való megfigyelése a szafari
igazi fénypontja.
Ha megengedünk magunknak egy kis téli
kikapcsolódást, olyan csodákban lehet részünk, amik miatt talán a következő telet
már jobban fogjuk várni!
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