
1984-ben Franciaországban Törté-
nelmi Műemlékek Nyitott Ajtajai-
nak Napja (Journées Portes ouvertes
des monuments historiques) címmel
indult útjára egy egyedülálló kezde-
ményezés, azzal a céllal, hogy azok
a kiemelkedő, várhatóan széles ér-
deklődésre számot tartó műemlék-
épületek, amelyek általában zárva
vannak a nagyközönség előtt, egy
hétvégén nyissák meg kapuikat, és
ingyen, lehetőleg szakszerű vezetés-
sel fogadják a kíváncsi látogatókat.
Az ötletet 1991-ben az Európa Ta-
nács hivatalosan is intézményesítet-
te és útjára indította saját rendez-
vénysorozatát Európai Örökség Na-
pok (franciául: Journées européen-
nes du patrimoine, angolul: Europe-
an Heritage Days) címmel, s egyben
felszólította az Európai Kulturális
Egyezmény tagállamait, hogy csat-
lakozzanak, és szervezzék meg ha-
zájukban is minden évben az Euró-
pai Örökség Napokat, melynek szlo-
genje: „Európa, közös örökségünk”.

Hazánk 1999 óta kapcsolódik be a
rendezvénysorozatba.

Gödöllő már évek óta nagy siker-
rel vesz részt az események szerve-
zésében. Az idén a kastély király-
dombi pavilonja, a Testőrlaktanya, a
GIM-ház, a református templom, az
Izraelita Kegyeleti Park nyitotta
meg kapuját az érdeklődők előtt, de

sok érdekességet tudhattak meg az
Erzsébet királyné-szobor időkapszu-
lájáról, a Barokk Kálváriáról és a
régi, a Honvéd utcánál található Tö-
rök Ignác-szoborról.

Valamennyi helyszín sok látoga-
tót vonzott, a legnagyobb vonzerőt
azonban kétségkívül a Testőrlakta-
nya jelentette. A már évek óta zárva

tartó, romos épületben hosszú ideje
nem járt senki az építész szakembe-
reken kívül. Most, szombaton és va-
sárnap délután folyamatosan érkez-
tek a látogatók, hogy végig járják a
felújításra váró műemlék épületet.

(folytatás a 6. oldalon)
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Nyitott kapuk és előadások két napon át

Kulturális örökségünk nyomában
Az idei esztendőben is sokakat
vonzottak a Kulturális Örökség
Napjainak gödöllői rendezvé-
nyei. Szeptember 15-16-án vá-
rosunkban nyolc helyszín kü-
lönlegességeivel ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők. Ezúttal
az Örökölt üzenet címet viselte
a programsorozat.

Távhővezeték cseréje zajlik a Szent István
tér 1-4. számú társasházak mögött, és az
Erzsébet királyné körút 14-17. számú há-
zak előtt. (2. old.)

Mozart Requiem című művével tisztelgett
Erzsébet királyné emléke előtt a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar, halálának évfordu-
lója alkalmából. (5. old.)

A 7. helyen végzett az észak-franciaországi
Valenciennes városában 14. alkalommal
megrendezett nemzetközi női röplabda-
tornán a TEVA-GRC csapata.           (8. old.)

Ötödik alkalommal rendeztek
Vadásznapot a Gödöllői Királyi
Kastélyban szeptember 15-én,
szombaton. A rendezvény az
egykori királyi vadászatok han-
gulatát idézte fel. A kastély er-
kélyén felharsantak a vadász-
kürtök, s Erzsébet királyné lo-
vasai kíséretében ezek hang-
jára lovagolt ki. Ezt a jelenetet
elevenítették fel az egész  na-
pos rendezvény nyitányaként.

A hagyományosnak számító prog-
ramra az ország minden tájáról érkez-
tek a vadászat iránt érdeklődő vendé-
gek, akik számtalan színes program
közül választhattak. A lovardában
megrendezett kiállításon a trófeák
mellett a természet szépségeit és érté-
keit bemutató fotók és festmények
várták a látogatókat, de a kastély
parkjában és a díszudvaron is akadt
bőven látnivaló. Sólymokban, va-
dászkutyákban, gyönyörködhettünk,
és igazi látványosság volt a divatbe-
mutató is.

(folytatás a 6. oldalon)

Nemes szenvedély

Vadásznap

ENERGETIKAIENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNYTANÚSÍTVÁNY

KEDVEZMÉNYESEN!KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től az ingatlan-

eladásnál kötelező az energetikai
tanúsítvány. Szeptember 30-ig
történő megrendelés esetén,
kedvezményt adunk minden

ügyfelünknek.
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Van akinek jó a nyári időjárás,
van akinek nem. Bár a felújítási
munkáknak kedvez, a kerté-
szeti feladatok a csapadék-
mentes, napközben nyárias idő
miatt eltérnek a megszokottól. 

Két városrészben is folynak a járda
felújítási munkák. A Szőlő utcában az
Éva és a Röges utca között, valamint
a Batthyány utcában az Iskola köz és
a Damjanich utca közötti szakaszon is
a tervek szerint haladnak, az utóbbi
munkálatai a héten már be is feje-
ződnek. 

Lassan véget ér a Ganz-patak med-
rének rendezése. A több héten át tartó
munka a lakosság példás együttmű-
ködésével valósult meg, így esős idő-
ben sem kell majd attól tartani a kör-
nyéken élőknek, hogy a lezúduló
nagy mennyiségű csapadék problé-
mát okoz.  

Mindezek mellett természetesen a
folyamatos útburkolati karbantartá-
sokra és egyéb csapadékelvezetési
munkákra is nagy hangsúlyt helyez a
VÜSZI Kft. Végzik az önkormány-
zati kezelésben lévő árkok karbantar-

tását, tisztítását, és az út menti padkák
kaszálását. 

A kertészeti munkák rendje azon-
ban felborul az időjárás miatt. Ilyen-
kor már rendszerint őszi üzemmód-
ban dolgoznak a szakemberek, most
azonban változatlanul nyári jellegű
munkákra kell koncentrálniuk. To-
vábbra is nagy gondot jelent a csapa-
dék hiánya, emiatt folyamatosan ön-
tözik a növényeket, hogy a megszo-
kott, gondozott, virágos városképben
gyönyörködhessenek a gödöllőiek és
az ide látogatók. 

Hiába van szeptember közepe, a
korábbi évek gyakorlatától eltérően a
lombszedéssel is várnak, a természet
ugyanis nem vesz tudomást a naptár-
ról, a munka végzése még nem in-
dokolt. 

A héten befejeződik az önkor-
mányzati területek harmadik, úgyne-
vezett allergén növény mentesítő ka-
szálása is. 

Mint arra már többször is felhív-
tuk a figyelmet: a kaszálást, az ár-
kok karbantartását mindenki köte-
les elvégezni saját ingatlanán, és az
ahhoz tartozó területeken.
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Távhővezeték csere zajlik a
Szent István tér 1-4. számú tár-
sasházak mögött, és az Erzsé-
bet királyné körút 14-17. számú
házak előtt. A munkák szep-
tember 20-ig tartanak. 

Városunk távhővezetékének karban-
tartására folyamatosan nagy gondot
fordít a Gödöllői Távhő Kft. Erre
nagy szükség van, hiszen a régi, kor-
rodált csövek gyakran okoznak prob-
lémát. Ezért a karbantartási munka
keretében, ahol szükséges, cserélik a
vezetékeket. 

A napokban két helyen, a Szent
István téren és az Erzsébet királyné
körúton dolgoznak, ahol korábban
már több alkalommal is szükség volt
a távhővezetékek javítására. 

Mint azt Geiger Tibortól, a Gödöllői
Távhő Kft. igazgatójától megtudtuk,
ezen a területen különösen rossz álla-
potban voltak a csövek. Az Erzsébet

királyné körúton például az eredeti
kiépítés során nem is védőcsator-
nában, hanem sima eternit csőben
fektették le a vezetéket, s ebből

adódóan itt rendkívül nagy volt a hő-
veszteség, ráadásul az eternit cső
rendkívüli sérülékenysége miatt a
távhővezeték a talajból bejutó ned-
vesség következtében gyorsabban 
korrodálódott. 

Az igazgató elmondta, a cserékre
azért most kerül sor, mert csak a
féléves beszámoló elkészülte után
vált ismerté, hogy vannak erre a célra
fordítható források. 

A karbantartási munkák egyébként
nyáron is folyamatosan zajlottak,
akkor városszerte a vezetékeken lévő
– a hőtágulást kompenzáló – gumi
kompresszorokat cserélték fémekre.
A tapasztalatok szerint ezek ugyanis
sokkal tartósabbak a korábban hasz-
náltaknál.

Kép és szöveg: bj
Az elmúlt hónapokban folyamatosan
végezték a karbantartási munkákat a
MÁV Budapest-Hatvani vonalán. A  hét
végén újabb szakaszon dolgoznak, ezért
nem árt alaposan tájékozódnia annak,
aki útra kel. 
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta szerint
a Budapest-Keleti-Hatvan vasútvonalon
2012. szeptember 21-én az éjszakai
órákban és szeptember 22-én 0:00 órá-
tól 2012. szeptember 23-án 17:00 óráig
valamint 2012. szeptember 22-től 23-ig
végeznek karbantartási munkálatokat.
Emiatt    a vonatok módosított menet-
rend alapján közlekednek.  
A felújítás miatt 2012. szeptember 22-
én 5 óra 00 perctől 2012. szeptember
23-án 16 óra 30 percig Budapest-Keleti-
Hatvan között az elővárosi személyvo-
natok nem közlekednek, pótlásuk cél-
jából a belföldi gyorsvonatok minden
állomáson és megállóhelyen megállnak.
A menetrend változás nem érinti a 3010,
3028, 3038, 3058, 5019, 3049, 3069 és
3041 számú budapesti elővárosi sze-

mélyvonatokat, amik a karbantartás ide-
je alatt is szállítják az utasokat.
A Budapest-Keletiből induló, Füzes-
abonyon át Egerbe, Miskolcra, illetve
Miskolcon át Sátoraljaújhelyre közleke-
dő belföldi gyorsvonatok Budapest-Ke-
leti pályaudvarról 25 perccel korábban,
minden óra 35 perckor indulnak és Hat-
vanig minden állomáson és megállóhe-

lyen megállnak. A vonatok Hatvan –
Füzesabony – Eger, valamint Hatvan –
Miskolc – Sátoraljaújhely között vál-
tozatlan menetrend szerint közlekednek.
A menetrendi változások a mav-start.hu
honlaponfolyamatosan nyomon követ-
hetők. 

Jövő júliustól állami monopó-
liummá minősül a dohányér-
tékesítés, a Nemzeti Dohány-
boltokban pedig addig nem le-
het majd cigarettát eladni,
amíg 18 éven aluli van az üzlet-
helyiségben.

A múlt héten mindössze 36 nem el-
lenében és 26 tartózkodás mellett fo-
gadta el az Országgyűlés a már feb-
ruárban a parlament elé került indít-
ványt a dohánytermékek kereskedel-
mének újjászervezéséről. 
A törvényjavaslat elfogadására azért
kellett ennyit várni, mert a kormány a
végleges döntés előtt megvárta az Eu-
rópai Bizottság állásfoglalását az
ügyben, ám határidőig az nem emelt
semmilyen kifogást az átküldött ja-
vaslat ellen. Így az elfogadott törvény
értelmében 2013. július elsejétől ki-
zárólag az állami engedéllyel nyitott
közel 7000 trafik egyikében lehet do-
hányáruhoz hozzájutni. Jelenleg
egyébként több mint 42 ezer értéke-
sítési ponton lehet cigarettát vásárol-
ni.

Az elfogadott törvény értelmében jö-
vő nyártól koncessziós szerződés
alapján működő egyéni vállalkozók,
illetve gazdasági társaságok árulhat-
nak majd cigarettát a kifejezetten erre
a célra létrehozott üzletekben, ahol a
dohányárun kívül mást nem lehet
majd értékesíteni. Kivételt képeznek
a kétezer főnél kisebb lélekszámú te-
lepülések, ott nem szükséges külön
üzlet, viszont az üzlethelyiségben el-
különítetten lehet majd árulni.

A dohányboltok településenkénti
számát illetően a jogalkotók úgy ha-
tároztak, hogy a kétezer lakosúnál ki-
sebbeken legfeljebb egy, az annál né-
pesebbeken legalább egy dohánybol-
tot lehet majd üzemeltetni, kétezer la-

kosonként pedig további egy do-
hányboltra szerezhető koncesszió.
Abban az esetben, ha egy településen
nem sikerül egy vállalkozónak sem
megnyernie a nyilvános pályázatot,
akkor a dohánytermékeket egy száz-
százalékos állami tulajdonban lévő
nonprofit részvénytársaság kínálhat-
ja.

Az üzlet csak a Nemzeti Dohány-
bolt feliratot és a megszokott 18-as
karikát lehet és kötelező feltüntetni,
egyéb, a dohányzást, a dohányter-
mékeket népszerűsítő és hirdető kép,
felirat nem lesz megengedett. Az már

most sem újdonság, hogy törvény tilt-
ja a 18 éven aluliak dohányáruval
történő kiszolgálását, ám a most elfo-
gadott törvény azt is megtiltja, hogy
az üzletben tartózkodjon fiatalkorú. 

A szakemberek szerint a trafiktör-
vény és a folyamatos jövedékiadó-
emelés sokkolhatja a dohánypiaci
szereplőket. A költségvetésnek 2011-
ben egyébként cigaretta forgalmazá-
sából 380 milliárd forintos bevétele
származott. A 2012-es törvényi válto-
zások miatt idén már 10-15 milliárd

forintos adóbevétel eshet ki, míg a
dohány kiskereskedelem koncessziós
rendszerének bevezetésével járó in-
tézkedések jövőre akár 15-30 milliárd
forintos bevételkiesést okozhatnak.

A gazdasági összkép azonban en-
nél sokkal összetettebb, hiszen a kor-
mányzatnak jelentős gazdasági terhet
jelentenek a dohányzással összefüggő
betegségek. Májusban mutatták be az
Országos Egészségfejlesztési Intézet
A dohányzás társadalmi terhei Ma-
gyarországon című tanulmányát. Eb-
ből kiderült, hogy 2010-ben a do-

hányzással összefüggésbe hozható
betegséggel fél millió beteget láttak el
a magyar kórházakban, amikor is a
dohányzással kapcsolatos állami be-
vételek meghaladták a 360 milliárd
forintot, aminek közel háromnegye-
dét a jövedéki adó, negyedét pedig az
ÁFA tette ki. 

Ezzel szemben a magyar lakosság
dohányzása miatt fellépő közvetlen és
közvetett kiadás 2010-ben több mint
441 milliárd forint volt. Ez pedig jó-
val meghaladja a bevételi oldalt.
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Távhővezeték karbantartás és csere

A biztonságos szolgáltatásért

Karbantartás miatt módosít a MÁV

Figyelem, menetrend változás!

Még szigorúbb szabályok jönnek

Füstölöghetnek a dohányosok

Lassan befejeződnek  a felújítások

Őszre várva

Ötödével nőtt az adóhatóság által indított végrehajtási eljárások száma 2011-
ben. A múlt év szeptember elején meghirdetett intenzív végrehajtási tevékeny-
ség eredményeként 2011 utolsó négy hónapjában 41 százalékkal több végre-
hajtás indult, 32 százalékkal nagyobb összegben, mint az előző év azonos idő-
szakában. A behajtás a gazdasági helyzetből adódóan folyamatosan a kisebb
hátralékkal rendelkező adózók irányába tolódott el – derül ki a NAV által köz-
zétett adatokból.
A felszámolással és csődeljárással érintett adózóktól 6,9 milliárd forint bevétel
realizálódott a NAV honlapján közzétett dokumentum szerint, 3,5-szer több,
mint az előző évben.
A legeredményesebb adminisztratív intézkedések a hatósági átutalási megbízá-
sok és a végrehajtási átvezetések (együttesen 220 milliárd forint) voltak, az
ezekből származó bevételek nőttek a legdinamikusabban (23 milliárd forint-
tal). A jövedelem letiltásból is 30 százalékkal több bevétel származott, mint
2010-ben. Több mint kétszeresére (2,9 milliárd forintra) nőtt a követelésfog-
lalásból befolyt összeg is. A követelésfoglalások száma 68 százalékkal, az in-
gatlan végrehajtásoké 18 százalékkal, míg a jövedelem letiltásoké 25 százalék-
kal nőtt.
A vám-, ellenőrzési és végrehajtási szakterületek a helyszíni eljárások során
együtt léptek fel az előzetesen kiválasztott adózóknál. A közös akciókra való
kiválasztásnál egyébként nem a tartozás nagysága az elsődleges szempont;
azok kerülnek a célpontba, akik az ellenőrzési irányelvek szerint kiemelt adó-
szakmai érdeklődésre tarthatnak számot, és jövedéki szempontból is fontos te-
vékenységet folytatnak, jelentős készpénzforgalom mellett.

Több eljárás, több bevétel

Nem tétlenkedik a NAV

CSAK A KIJELÖLT BOLTOKBAN!
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A bankok úgy döntöttek, hogy a meglévő hiteleket ugyan nem
számolják föl, de újabb pénzeszközöket már nem helyeznek ki
a hazai önkormányzatokhoz. A probléma oka az, hogy az új ön-
kormányzati törvény értelmében a települési önkormányzatok
2013. január elsejétől nem igényelhetnek folyószámlahitelt. Ez
a hazai önkormányzati rendszer leállásához vezethet.

A problémára a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége már korábban is felhívta a fi-
gyelmet, sajnos azonban, mindeddig a kor-
mány nem fordított figyelmet a jelzésre.

Ezzel kapcsolatosan a Magyar Önkormányzatok Szövetsége szeptember
17-én nyilatkozatot adott ki:

„A Magyar Önkormányzatok Szövetségét (MÖSZ) nem érte váratlanul a
bankok hitelezéssel kapcsolatos döntése, hiszen a mai napig nem ismert, hogy
az elfogadott új Önkormányzati Törvény alapján 2013-tól milyen bevétellel
számolhatnak a települések, és ennek hiányában nincsenek meg a hitel vissza-
fizetésének a garanciái.

A MÖSZ sajnálattal állapítja meg:
- hogy, az iskolák államosítása és a járási hivatalok kialakítása után még

mindig nem ismert, hogy mennyi pénz marad az önkormányzatokhoz telepí-
tett kötelező feladatok ellátására;

- hogy teljes a bizonytalanság az önkormányzatok 2013. évi működésével,
működőképességével kapcsolatban;

- hogy a korábban beígért „feladatfinanszírozás”-ból a kormány kihátrált;
- hogy az átalakítással kapcsolatos folyamatos „kapkodás” miatt egyre ne-

hezebb az állampolgárok által megszokott magas színvonalú szolgáltatások
biztosítása;

- hogy a döntéshozók nem figyeltek oda a MÖSZ által számos alkalommal
jelzett, így pl. a banki hitelezéssel kapcsolatos következményekre;

- hogy a banki hitelezés megszüntetésével leállnak az önkormányzati fej-
lesztések, egyben nem lesz lehetőség az újabb uniós pályázatok önrészének
biztosítására sem;

- hogy a banki hitelezés megszűnésével megszűnik a likvidhitel felvétel le-
hetősége is, ami az önkormányzatok működésképtelenségéhez vezethet.

A MÖSZ újra nyomatékosan kéri a kormányt, hogy vizsgálja felül az ön-
kormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, érdemben konzultáljon az önkor-
mányzati szövetségekkel, és módosítsa döntéseit annak érdekében, hogy a
tízmillió magyar állampolgárnak szolgáltató önkormányzatok működőképes-
sége megmaradjon.

Gödöllő, 2012. szeptember 17. Dr. Gémesi György
MÖSZ-elnök

A kisgyermekes szülőknek,
pontosabban az édesanyáknak
szóló projekt indult útjára Öko-
mama címmel, aminek célja a
kisgyermekesek ökoturisztikai
és ökogazdálkodási képzése,
valamint a munkaerőpiacon
történő elhelyezkedésük segíté-
se a Közép-Magyarországi Ré-
gióban. A TÁMOP projekt majd-
nem két éven át segíti a hát-
rányos helyzetben élő kisgyer-
mekes szülőket a munkába
való visszatérésben – tudtuk
meg azon a nyitórendezvé-
nyen, amire szeptember 13-án
került sor az Erzsébet Királyné
Szállodában.

A Munkaügyi Központ Gödöllői Ki-
rendeltségének adatai alapján Gödöl-
lőn és környékén 2008 és 2010 között
csaknem duplájára nőtt a regisztrált
álláskeresők száma, köztük a női
munkakeresők száma is drasztikusan
megnőtt, jelenleg meghaladja a 2500
főt, miközben az álláslehetőségek
száma folyamatosan csökken.

A most indított, és az ehhez hason-
ló projektek nagy segítséget jelenthet-
nek a GYES-ről, GYED-ről visszaté-
rők számára. A program során hatvan
kisgyermekes édesanyának nyílik le-
hetősége részt venni a Szent István
Egyetemen zajló képzésben, amely-
nek eredményeként ökogazdálkodási
és ökoturisztikai szakértői végzettsé-
get szerezhetnek.

Az igényeket jól mutatja, hogy pá-
lyázatra kétszázötvenen jelentkeztek,
s ma is folyamatos az érdeklődés a
képzés iránt, amelybe a térség tizen-
három településéről érkeztek a részt-
vevők. 

A háromszázhatvan órás képzés so-
rán két féléven át elméleti és gyakor-
lati oktatást végeznek, aminek során

többek között ökológiai gazdálkodás
tervezését, ökogazdálkodási-, marke-
ting-, és vállalkozási alapismereteket,
valamint régiós turisztikai ismerete-
ket tanulnak. 

A munkába való visszatalálás mel-
lett, a projekt fontos célja, hogy az
otthon lévő édesanyáknak a kiskertek
műveléséhez is segítséget nyújtson,
hiszen ma már, sajnos, az a gyakorlat,
hogy a kerteket fű borítja, s nem vete-
ményesként használják azt a tulajdo-
nosok – hívta fel a figyelmet megnyi-
tójában dr. Tasi Julianna, a Szent Ist-
ván Egyetem docense. Pedig, mint
mondta, egy család költségvetésén
sokat javíthat, ha nem a piacról szerzi
be az élelmiszereket, hanem megter-
meli azokat. Felhívta a figyelmet arra,
felnőtt egy olyan generáció, akiknek a
kertművelés, a gazdálkodás már nem
képezte mindennapjaik részét, így az
ő oktatásukat az alapoktól kell kez-
deni. 

Dr. Roszík Péter, a projektben
részt vevő Biokontroll Hungária Non-
profit Kft. ügyvezetője bio termesztés
adta lehetőségekről beszélt, s felhívta
a figyelmet arra, hogy a biogazdál-
kodás milyen kiváló lehetőségeket

kínál az abba bekapcsolódóknak, hi-
szen Magyarország mezőgazdasági
területének mindössze 2,5 százalékát
művelik ilyen módon.

A program második részében töb-
bek között az ökogazdálkodásról, a
munkaerőpiaci helyzetről, valamint a
helyi lehetőségekről cserélték ki véle-
ményüket a résztvevők. Mint elhang-
zott, Gödöllőn több szervezet is zász-
lójára tűzte már az ökogazdálkodás
népszerűsítését, így a résztvevőknek
a G7 csoport, és a Regina is segítséget
nyújthat. 

A rendezvény egyik meglepetése
volt, hogy Dul Údóné, a COOP Zrt.
vezetője, aki szintén részt vett a ta-
nácskozáson, kijelentette, szívesen
vállalnak partnerséget a projekttel, és
felajánlotta a program céljaira a
COOP Zrt. tulajdonában lévő, jelen-
leg nem művelés alatt álló, 20.000
négyzetméteres gödöllői területét.

A projektben a Szent István Egye-
tem partnereként a Kopernikusz
Egyesület, a Regina és a Kontakt
Alapítvány vesz részt. 

A programról részletes információt
a www.okomama.eu honlapon talál-
hatnak az érdeklődők. (k.j.)

A hazánkban 617 ezer hektá-
ron vetett napraforgóról két
tonnás termésátlag várható. Az
egymillió 144 ezer hektáron
termesztett kukorica 9 száza-
lékán 3,5 tonna/ha az átlagter-
més. Az ország belső kukori-
ca felhasználása 4 millió ton-
na körüli, mondta Czerván
György, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium agrárgazdaságért
felelős államtitkára szeptem-
ber 11-én a Szent István Egye-
tem szántóföldi bemutatóján.

A több kontinenst sújtó szárazság és a
hazai gyenge termés következtében
az élelmiszerárak emelkedésével kell
számolni, fejtette ki az államtitkár a
gazdanapon. Az ország bruttó hazai
terméke az idei második negyedévet
nézve 1,2-1,3 százalékos csökkenést
mutat a tavalyi hasonló időszakhoz
viszonyítva. A mezőgazdaság teljesít-
ménye a rekordhozamokat produkáló
múlt évvel összehasonlítva 10,4 szá-
zalékkal esett vissza. A gazdálkodó-
kat ért aszálykárok enyhítésére a kor-
mány 8,3 milliárd forintos alapot kü-
lönített el. Segíthet az érintetteknek a
nemzeti költségvetési támogatások
előrehozása, bizonyos kereteinek nö-
velése. Kedvezményes hitellel is sze-
retnék támogatni a bajba jutott gaz-
dálkodókat, elsősorban a takarmány-
vásárlásban.

A GAK Kft. és a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Növényter-
mesztési Intézete által szervezett Nö-
vénytermesztési aktualitások című
gazdanap megnyitóján dr. Gyuricza
Csaba, a kar dékánja elmondta, hogy

az aszály miatt a következő év(ek)ben
400 milliárd forint fog hiányozni a
mezőgazdaságból. Hangsúlyozta,
hogy a természeti csapásra már akkor
el kellett volna kezdeni a felkészülést,
amikor 2010-ben a sok csapadék oko-
zott gondot. Ezzel arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy lévén a talaj a legfőbb
víztároló közeg, számos kihasználat-
lan lehetőség rejtőzik az agrotechni-
kában. Dr. Birkás Márta, a Növény-
termesztési Intézet egyetemi tanára
Mentsük a menthetőt címmel a kár-
enyhítő talajművelési fogásokra hívta
fel a gazdák figyelmét.

Petőházi Tamás, a Gabonater-
mesztők Országos Szövetségének
(GOSZ) ügyvezető titkára előadásá-
ban elmondta: a gabonatermesztők-
nek most kell először igazán elgondol-
kozniuk azon, hogy segíteni kell a
hazai állattenyésztőknek, ha azok
ugyanazon vagy majdnem ugyanazon
az áron szeretnének takarmányt vásá-
rolni, mint amennyiért exportálni le-
het a terményt. Ha az áru kikerül az

országból, azt nagyon nehéz lesz
visszahozni, csak felárral lehet besze-
rezni. Az állattenyésztés közismerten
nem a legerősebb láncszeme a verti-
kumnak. A gabonatermesztőknek
meg kell mutatniuk, hogy jövőre is
szeretnének eladni a hazai állatte-
nyésztőknek. Legnagyobb felvevő-
piacuk ugyanis ez. Fontos, hogy ve-
vőik túléljék a szezont. Nagy segítség
lenne számukra, ha bármilyen áron,
de a takarmányalapjuk meglenne.
Várható, hogy az élelmiszerárak
drasztikusan emelkedni fognak, jó
lenne, ha minél több állattenyésztő
meg tudná tartani az állatállományát.
Szükség lesz a húsra. Jobban jár, aki,
ha csökkenti is termelését, de megőrzi
az állatállományát.

A program a kukorica, napraforgó
és cirok fajták, a különböző növény-
védelmi és tápanyag-gazdálkodási
technológiák valamint a fás- és lágy-
szárú energianövények termesztésé-
nek a bemutatóival folytatódott.

(l.t.)

Megkezdte a tanévet az a 15
diák, akik elsőként szerezhet
versenyképes szaktudást a
Siemens és a gödöllői Madách
Imre Szakközépiskola, Szakis-
kola és Kollégium duális rend-
szerű szakképzésében.

A minőségi képzést a legmodernebb
technológiai ismeretek és a nyelvok-
tatás mellett a németországi duális
képzésben évszázados tapasztalattal
rendelkező Siemens anyavállalat
szakmai támogatása és csereprogram-
ja biztosítja. A Siemens Professional
Education Hungary első évfolyama a
nemzetközi nagyvállalat szakképzé-
sének első Németországon kívüli pro-
jektje. 

Magyarországon az idei tanévvel
bevezetett duális szakképzésben a ta-
nulók az elméleti ismereteket a szak-
képzésért felelős oktatási intézmény-
ben, a gyakorlati tudást viszont már a
valódi gyártási körülményeket szimu-

láló céges tanműhelyben sajátíthatják
el. 

A 15 diák, aki a Siemens Zrt-vel
kötött tanulószerződés keretében
kezdhette meg a képzést, hegesztő
szakmát fog tanulni. A most induló 2
éves oktatás résztvevői olyan fiata-
lok, akik korábban szakmunkáskép-
zőben, szakközépiskolában vagy
gimnáziumban végeztek. A szakkép-
zés a legmodernebb technológia is-
mertek átadása mellett komoly hang-
súlyt fektet a nyelvi oktatásra is. A ta-
nulók az angol vagy német nyelvet
sajátíthatják el a szükséges szakmai
szókinccsel. 

Az itt átadott technológiai ismere-
teknek, minőségi munkakultúrának,
nyelvi oktatásnak és a minősített kép-
zésnek köszönhetően a tanulók jelen-
tős versenyelőnyre tesznek szert a szak-
májukban. A diákok felét a Siemens to-
vábbfoglalkoztatja, de egy megállapo-
dásnak köszönhetően a többiek elhe-
lyezkedése is biztosított. (b.z.)

Leállhat az önkormányzatok működése

A MÖSZ figyelmeztetett!

Újabb sikeres képzés a Madáchban

Tanulás és biztos munkahely

Lehetőség a mezőgazdaságban és a turizmusban

Az ökomamáké a jövő

Együttműködést követel az aszály

Gödöllői Gazdanap
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A Hősök terén ötödik alkalommal rendezték
meg szeptember 15-16-ig a Nemzeti Vágtát,
amely célkitűzéseit, üzenetét tekintve nem
csupán lovasverseny, hanem hagyományőrző,
történelmi bemutató, a magyarság önmagába
vetett hitének, erejének, összetartozásának,
eleven múltjának képviselője.
Az egyedülálló rendezvény feladata – miként
Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és

a Nemzeti Vágta elnöke fogalmazott – a ma-
gyar lovas hagyomány méltó színvonalon va-
ló megőrzése, a hazai lovas- és lósport nép-
szerűsítése, a lovas társadalom összetartása. 
Gödöllő második alkalommal vett részt a ver-
senyen a Lázár Lovaspark támogatásával
(kapcsolódó írásunk a 8. oldalon).
A fesztivál hangulatban zajló esemény az idén
is sok érdeklődőt vonzott. A versenyhez kap-

csolódó „Városok faluja” korzó a futamo-
kon részt vevő települések idegenforgalmi
bemutatkozására adott lehetőséget. 
A rendezvényt kísérő turisztikai forgatag-
ban is igen népszerű volt Gödöllő pavilonja,
ahol városunk programjaival és nevezetes-
ségeivel ismerkedtek a látogatók. 
A Turisztikai Egyesület Gödöllő az egye-
sület valamennyi tagját képviselve, az idén
is sok érdekességgel várta a látogatókat, és
ajánlotta figyelmükbe a gödöllői látnivaló-
kat, köztük a megújult Királyi Várót, ami

iránt az átadás óta
folyamatos az érdeklő-
dés. A népszerű Gödöllő
TOTÓ-t közel félezren
töltötték ki. A vállalkozó

szellemű játékosok között hat alkalommal sor-
soltak ki értékes ajándékokat. A játékosok az
Erzsébet Királyné Szálloda meghívását, 2 főre
szóló belépőt a Gödöllői Királyi Kastélyba,

családi meghívót a Lázár Lovasparkba, családi
belépőt a mogyoródi Aquarenába és számos
egyéb ajándékot nyerhettek. 
A rendezvényen a látnivalók mellett az idén
első ízben megrendezésre kerülő Erzsébet bál
iránt is sokan érdeklődtek. lt

Először lép porondra szűkebb pát-
riájában a gödöllői artista. Kókai
Zoltán már több, mint tíz esztendeje
járja a világot, s alapozta meg hírne-
vét a manézs világában különleges
labdazsonglőr produkciójával. Gö-
döllőn most szeptember 26-30. között
az EXIT Cirkusz művészeként mutat-
ja be tudását.

A külföldi közönséget egyedülálló
produkciójával már meghódította a
fiatal művész, aki Gödöllőn, az Er-
zsébet királyné körúton nevelkedett,
majd  pedig az Erkel Ferenc Általá-
nos Iskolában tanult. Olvasóink
2008-ben már olvashattak róla, ami-
kor a Budapesten megrendezett Cir-
kusz Fesztiválon aratott sikert.  

Kókai Zoltán most az Exit Cirkusz
porondján mutatja be produkcióját:
futball labdákkal zsonglőrködik, amit
hazánkban  rajta kívül senki más nem
csinál, sőt, a nemzetközi cirkusz élet-
ben is csak néhány művész lép fel ha-
sonló számmal. 

– A labda gyakran megjelenik a
cirkuszi produkciókban, Ön azon-
ban a megszokottól eltérően a két
véglettel, a futball- és a pingpong-
labdával dolgozik. Miért választot-
ta ezt a két szokatlan szert?

– Számomra mindig is szimpatikus
volt a gömb forma, a többi nem az én
stílusom. A labdákkal egyébként is
mindig jól bántam, s miután 2005-
ben elkezdtem ezekkel gyakorolni, az
a megtiszteltetés ért, hogy Weisz Im-
re, a mesterem nekem adta át több,
mint négy évtizeden át összegyűjtött
tudását. A produkció egy összetett,
ritmusos mozgáskép, amit én állítok
össze, s amit igyekszem folyamato-
san bővíteni.

– Tudni kell, hogy – bár beutazta
a világot – itthon még nem lépett
fel.

– Kisebb, baráti rendezvényeken
már tartottam bemutatót, és egyszer a

sörfesztiválon is felléptem, amikor
sajnos nem voltam a legjobb formá-
ban. De porondon, cirkuszban, való-
ban most először állok a közönség elé
Gödöllőn.

– Merre járt az elmúlt években? 
– Hollandiában, Svájcban, Angliá-

ban és luxushajón is dolgoztam. Hat
év után most először töltöttem itthon
a nyarat, ami számomra csodálatos
volt. 

– Érdekes, hogy az Ön útja nem
egyenesen vezetett a cirkusz világá-
ba. A művészi munka mellett civil
szakmája is van. 

– Eredetileg szakácsnak tanultam.
De akik ismernek, azoknak nem meg-
lepő, hogy erre a pályára kerültem.
Ahogy visszaemlékszem, mindig is
nagyon sokat mozogtam, és nagyon
érdeklődő voltam. Érdekelt, miből,
mi lesz, hogyan működnek a dolgok –
például miért marad a labda a levegő-
ben, hogyan lehet megcsinálni egy-
egy trükköt. 

Kókai Zoltán különleges labdapro-
dukcióját szeptember utolsó hetében
a gödöllőiek is megcsodálhatják. Az
EXIT Cirkusz előadásaira a Tesco
áruház mellett felállított sátorban ke-
rül sor. bj

A 2011. évi Csíkszentkirályi Méhecske
Óvoda óvónőinek látogatása után idén
nyáron másodízben keresték fel a
Szent János utcai óvoda nevelői test-
vérintézményüket. Öt óvónő és egy daj-
ka tett látogatást Erdélybe szakmai ta-
nulmányút és a testvérintézményi kap-
csolat elmélyítése érdekében. Vendé-
gül látta őket Székely Ernő, Csíkszent-
király polgármestere, a testvérintéz-
mény vezetősége és az óvoda dolgo-
zói.

Szakmai tapasztalatcserére a Méhecske Óvo-
dában került sor. Hasznos gyakorlati megerősí-
tést kaptak a kollégák az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítésére tett lépések átadásával, a ha-
gyományok beépítésére az óvodai nevelésben,
az integráció nehézségeire. Megcsodálták a ha-
gyományait ápoló Csíkszentkirály mindennap-
jait. Részt vettek a faluünnepen, Borvízünne-
pen, szénakaszáláson és forgatáson a Bakalján.
Megismerhették a Szent Anna tó legendáját és a
Szent Anna Búcsút. Megmászták Csíksomlyót
és a Csíki- Margitát. Mártóztak Szováta sós vi-
zű tavaiban és „Apor-lányok feredőjében”.
Hasznos, tanulságos, felemelő élményekben
volt részük. Csíkszentkirályiak vendégszeretete
elbűvölő. Az utazáshoz a Gödöllői Testvérvár-
rosi Egyesület hozzájárulása segítette az óvo-
dát. Köszönjük!

A hétvégén, szombaton és vasárnap több rendezvé-
nyen vettem részt, melyeket a Kulturális Örökség
Napjai keretein belül tartottak. A református temp-
lom időkapszulájáról dr. Lábadi Károly professzor,
az Izraelita Kegyeleti Parkban Péterfi Csaba te-
metőgondnok, a Testőrlaktanya történetéről pedig
Mészáros Judit főépítész asszony tartott nagyon ér-
tékes előadást. Valamennyi előadó nagyon jól fel-
készült az adott témából, dokumentumokkal bősé-
gesen illusztrált ismertetésüket élvezetes volt hall-
gatni.

Szeretném kifejezni őszinte köszönetemet a szak-
szerű és alapos felkészültséget tükröző munkájukért,
s azért a meleg szeretetért, melyet városunk kultu-
rális öröksége iránt éreznek. Külön köszönetet kell
tolmácsolni a háttérben meghúzódó, sok-sok szerve-
ző munkatársnak (Múzeum, Polgármesteri Hivatal
stb.), s nem utolsósorban Gémesi György polgár-
mester úrnak, aki hozzájárult a rendkívül sikeres ren-
dezvénysorozat létrehozásához!

Tisztelettel: Kommár Ferenc

János utcai óvoda

Erdélyben...

Világszámot mutat be a gödöllői artista

Hazai porondon lép fel Kókai Zoltán

V. Nemzeti Vágta

Gödöllőt csak a győztes előzte meg
Olvasóink írták
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Papp Lajos szívsebész pro-
fesszor nem tette még meg,
valószínűleg soha nem is fogja
megtenni a manapság már-
már divatos El Caminót, a spa-
nyolországi Szent Jakab zarán-
dokutat. A Magyar Zarándoku-
tat vállalta fel, többszörös érte-
lemben is. 

A most megjelent Úton… című kötet
cikkeinek, leveleinek, lejegyzett elő-
adásainak, vele készült interjúknak a
gyűjteménye. 

Életútja tárul elénk egy terjedel-
mes, először 2011-ben Mindig az
agyammal operáltam címmel napvi-
lágot látott beszélgetésből. Egy kis
Baranya megyei faluból, Aranyosga-
dányból, paraszti környezetből in-
dult, tudjuk meg. Égetni valóan rossz
gyerek volt, lopott, hazudott, nem
volt tekintélye előtte senkinek és
semminek. Ahogy fogalmaz: „foly-
ton felrúgtam a törvényeket”.

Az olvasó úgy érezheti, nem lehe-
tett véletlen, hogy olyan hivatást vá-
lasztott, amihez a legtökéletesebb fe-
gyelem szükséges. A szívsebészetet.
Beavatást nyerünk abba, hogyan gya-
korolt, hogy a munkájához szükséges
finom mozdulatokat elsajátítsa. Arról

is sok szó esik, mit tanult a betegeitől. 
A szívsebész műtőjében mindig ott a
halál. Akiket operál, azoknál nem rit-
kán már semmilyen életjelenség nem
tapasztalható. A kérdés, hogy az or-
vos vissza tudja-e hozni a betegét ha-
lálból, visszatér-e belé a lélek? 

Valóságosan megtapasztalható
eközben Isten jelenléte. Egyszer egy
műtét után magához tért beteg fél-
revonta a professzort, és azt mondta
neki: „Tudja, én találkoztam Isten-
nel.”

Ahogy tréfára vette, s megkér-
dezte: „Na és, hogy nézett ki?”, a vá-
lasz az volt: „Professzor úr, én nem
viccelek. Én nem láttam Istent. Én ta-
lálkoztam Vele.”

S ez a beteg korábban, vagy talán
aztán, az idő múltán később is, ateista
volt.

Papp Lajos mindent tud a szívről,
amit csak a tudomány mai állása sze-
rint tudni lehet. Az olvasó ámul a kü-
lönböző diagnózisok, műtéti beavat-
kozások leírásán. De még inkább
ámulhat azon, hogy nem ritkán csoda
történik. Mekkora ebben a hit szere-
pe? Mekkora a bizalomé? Azé, hogy
az orvos és a beteg esetleg megfogad
valamit egymásnak?
Papp Lajosért lehet rajongani, s lehet

egyet nem érteni vele. Ám az tény,
hogy több, mint ötezer ember szívét
tartotta aktív sebészi pályafutása so-
rán a kezében. Egyszer csak úgy
érezte, nyugdíjba kell vonulnia, de
mint kijelenti, ma is gyógyítani sze-
retne. Az emberek szívét és lelkét
gyógyítani. Ennek a módja: szeretni
kell, mind jobban és jobban szeretni. 

Több verset is beiktattak a könyv
prózai szövegei közé, Vajda János, Ba-
bits Mihály, Heltai Jenő és mások köl-
teményét. S végül Szent Pál apostol
korinthusiakhoz írt első levelének a
himnuszát: „Szólhatok az emberek
vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet
nincs bennem… semmi vagyok…”
(Papp Lajos: Úton…) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A szeretet útján

A Zenés Kávéházi Esték című progra-
mot tavasszal  indította el a Cantus Lu-
dus Énekegyüttes azzal a céllal, hogy
megidézze a múlt század első felének
elegáns kávéházait jellemző hangulatot.
Azóta már a harmadik előadásra került
sor.

A pénteki hangversenyt szabadtérinek
tervezték, a hűvös idő miatt azonban a
Művészetek Háza belső udvarából a
konferenciaterembe tették át a prog-
ramot.  

A múlt század ’20-as, ’30-as, ’40-es
éveinek zenéjéből – amerikai és magyar
örökzöldekből – állt a nagy tetszést
arató műsor. A Cantus Ludus először
énekelte a “Yes sir, that’s my baby”
című dalt. Olyan slágerek is elhangoz-
tak, mint például a „Hamvadó cigaret-
tavég” és a „Szere-
lemhez nem kell szép-
ség”. Ezeknek a szá-
moknak a hangszere-
lésében a Dixix
Rhythm együttes ki-
váló zongoristája,
Csúr Gábor volt a se-
gítségükre. Feltétlenül
meg kell említenünk,
hogy a Dixix Rhythm
Fodor László kezei
alatt fejlődik. Fodor
László pedig a Hot

Jazz Band klarinétosa, szaxofonosa és
énekese – továbbá a gödöllői Chopin
Zeneiskola tanára.  

A Cantus Ludus október elsején, a zene
világnapját újra a Királyi Váróba „ér-
kezik”, egy izgalmas zenetörténeti
utazásra invitálja majd az érdeklődőket,
azt követően pedig egy ünnepi kon-
certre készülnek, amit karácsonykor
hallhat majd a közönség. lt

Cantus Ludus, Hot Jazz Band koncert

Zenés Kávéházi Esték
A swing és a dixi – hogy csak kettőt emeljünk ki a jazz klasszikus mű-
fajai közül – értő fülekre találtak Gödöllőn és persze tehetséges zené-
szekre, énekesekre is.  Az újévi koncerten a Hot Jazz Band a Gödöllői
Szimfonikus Zenekarral játszott együtt a Művészetek Házában, a
szeptember 14-i ősznyitó házbeli hangversenyen pedig a Cantus Lu-
dus énekegyüttes vendége volt a jazz magyar sztárzenekara a Zenés
Kávéházi Esték sorozatban; ismét telt ház előtt.

Az Ars Sacra Alapítvány hatodik éve 
szervezi meg a Templomok Éjszakáját
és a Szakrális Művészetek Hetét. A két
eseménysorozat közös új neve Ars Sac-
ra Fesztivál. A programokhoz az idén is
kapcsolódott a Levendula Galéria, ahol
szeptember 15-én ennek jegyében nyílt
meg a GÖMB Alkotócsoport „Az
igazság szabaddá tesz „ című kiállítása.

Huszonöt művész munkáit csodálhatják
meg az érdeklődők. Nem voltak könnyű
helyzetben a GÖMB tagjai, hiszen a

téma a hitről szól, ami mindenki szá-
mára mást jelent. S mint az a beszélge-
tések során kiderült, ezt jól tükrözi az is,
hogy mindenkit más-más alkotás szólí-
tott meg, s talán, ha választhattak volna
a vendégek, hogy melyik művet vinnék
haza, üresen maradt volna a kiállítótér. 

A tárlatot Kecskés József nyitotta meg,
akinek gondolatait Bátki Margit hege-
dűjátéka kísérte. 
Bár a Levendula Galéria kiállításain
mindig szerepet jut a zenének, a Szak-
rális Művészetek Hete keretében, pén-
tekig minden délután 17 óra 30-kor  ko-

molyzenei koncertek várják a láto-
gatókat, ahol a Frédéric Chopin
Zeneiskola növendékei mutatkoznak
be. 
Mint azt Sz. Jánosi Erzsébet, a galéria
vezetője lapunknak elmondta, úgy gon-
dolja, hogy a komolyzene mindenki

számára segítséget nyújt, hogy közelebb
kerüljön az istenségnek ahhoz a fo-
galmához, amit az számára jelent. Mint
megtudtuk, a Levendula Galéria sze-
retne még inkább nyitni az Ars Sacra
Fesztivál keretében, s szeretnék, ha a
jövőben a gödöllői templomokat, mint
kiállítótereket is bekapcsolhatnák az 
eseményekbe. 
A GÖMB kiállítása október 4-ig látható. 

A Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar Mozart Requiemjével em-
lékezett Erzsébet királyné ha-
lálára szeptember 16-án este a
Gödöllői Királyi Kastély lovar-
dájában adott hangver-
sennyel.

Ismét Gál Tamás, Gödöllő
Liszt-díjas karmestere ve-
zényelte a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekart az elő-
adáson, mint 19 évvel ez-
előtt. 1993 nyarán Gál Ta-
más ezzel a művel indította
el azt a kezdeményezést,
hogy a város szimfonikus
zenekarának koncertjein
minél gyakrabban élvonal-
beli művészeket hallhasson a gödöllői
közönség. 
Mára egyre gyakrabban lehet ilyen
élményben része a város zeneszerető
lakosságának.  

A hangverseny előtt Gémesi György
polgármester idézte fel a régi koncert
emlékét. Azóta sokat fejlődött a vá-
ros, gazdagodott a kulturális élete is.
Nagy öröm, hogy a kastély újjászü-
letett lovardájában hétről-hétre szín-
vonalas programok zajlanak, hívják a
város polgárait és az ide látogatókat.

Az idei Híres Hölgyek Gödöllőn te-
matikus év műsorkínálatából a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar is alapo-
san kiveszi a részét.  
A zenemű előadását – mint 19 évvel
ezelőtt – most is Czigány György
író, művész bevezető gondolatai előz-

ték meg, aki  Nemeshegyi Péter je-
zsuita szerzetes tanár közelmúltban
megjelent Mozart – Isten szeretetének
muzsikusa című könyvére utalva
idézte fel a Requiem történetét. Mint

ismert, Mozart művének komponá-
lása közben halt meg. Munkájának
befejezését  özvegye, Constanze szor-
galmazta.
A zenemű felcsendülése előtt Dalla-
maink című versét mondta el Czigány
György, aminek most első négy sorát
idézzük: “Húr és vonó rezgéseiben

éled/teremtő rend, mert kéz és
lélek/gondviselő mozdulatával
támad/a dallam heve, hűség,
boldog bánat.”
Az előadás a Nemzeti Énekkar
közreműködésével valósult
meg. Szólistaként Gál Ildikót
(alt), Szigetvári Dávidot (te-
nor), Cser Krisztiánt (basz-
szus), és Baráth Emőkét (szop-
rán) hallhatta a közönség. lt

Ars Sacra Fesztivál a Levendula Galériában

Az igazság szabaddá tesz

Mozart Requiem: 19 év után újra

Emlékezés Erzsébet királynéra
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A Magyar Királyi Államvasutak igaz-
gatósága a máriabesnyői vasútvonal-
és állomás-áthelyezéssel kapcsolatban
elhatározta, hogy az új állomáson egy
Mária-szobrot állítanak fel. A vasúttár-
saság ezzel kívánta kifejezni Mária
iránti tiszteletét, valamint áldást kérni
a vasutakra és a vasutasokra. Megszü-
letett a döntés egy Mária-kút kialakí-
tásáról, aminek szobra, Bory Jenő al-
kotása 1936 őszére készült el. A vö-
rösmárvány szobor az eredeti kegy-
szobor hű másolata, tízszeres nagy-
ságban. A szoboravató ünnepségre
1936. október 11-én, vasárnap került
sor. A szentmisét dr. Hanauer Á. Ist-
ván megyéspüspök celebrálta, aki
megáldotta a szobrot. A vasutasok ígéretet tettek arra, hogy ezt követően
minden évben elzarándokolnak Máriabesnyőre. A vasutas zarándoklatokat
minden évben ősszel tartották. Ilyenkor több ezer vasutas érkezett a kegy-
helyre, s többek között megkoszorúzták az állomáson lévő Mária-szobrot,
amit a zarándoklat előtt virágdíszbe öltöztettek, az állomás épületét pedig
fellobogózták.

1939-ben a vasuta-
sok mellett már a Buda-
pest tömegközlekedését
üzemeltető Budapest
Székesfővárosi Közle-
kedési Részvénytársa-
ság (Beszkárt) is szer-
vezett ide zarándokla-
tot. A résztvevők között
a felvidéki vasutasok is
képviseltették magukat.

A 40-es években pedig a Nemzeti Bank tisztviselői is több alkalommal ellá-
togattak a besnyői Szűzanyához.

A szobor a II. világháború után áthelyezésre került a kegyhely területére,
ahol már egy impozánsabb, méretében jóval nagyobb kút került kialakításra
2000-ben, és ennek középen elhelyezkedő talapzatán áll ma a gyönyörű vö-
rösmárvány Madonna, karján a gyermek Jézussal. 

A jelenlegi kút négy kisebb ivókúttal került kialakításra, valamennyi egy-
egy evangélistához kötődik, a jelképeket kisebb domborművekkel jelenítet-
ték meg: Márk (oroszlán), Máté (ember vagy angyal), Lukács (bika), János
(sas). Az ivókutak csorgóit az evangélisták kialakított jelképeibe építették
be. A domborműveket Krasznai Lajos szobrászművész készítette és eredeti-
leg a Szent Konrád-kút mellett a falban voltak elhelyezve 1934-ben.

(Források: Gödöllői Városi Múzeum, www.szoborlap.hu)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

A máriabesnyői Mária-kút

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

Nyitott kapuk és előadások két napon át

Kulturális örökségünk nyomában

Nemes szenvedély

Vadásznap, ötödször

(folytatás az 1. oldalról)
A Testőrlaktanya műemlék  épületé-

ben Mészáros Judit Gödöllő főépíté-
sze kalauzolta az érdeklődőket. Kalan-
dozásuk során a látogatók megismer-
kedtek az épület történetével, és meg-
tudhatták azt is, hogyan szeretné pályá-
zati források segítségével felújítani, és
hasznosítani az önkormányzat a műem-
lék épületet. Mint arról korábban már
beszámoltunk, a Testőrlaktanyát az ön-
kormányzat hosszas tárgyalássorozat
után 2010-ben vásárolta meg a korábbi
tulajdonostól annak érdekében, hogy
megmentse azt a pusztulástól.

Azonnal elvégezték a legfontosabb
állagmegóvási munkákat, majd a múlt
évben, az európai uniós elnökség idején
az épületet takaróhálóval fedték le. 

Bár a látogatók biztonsági okokból
nem léphettek be minden helyiségbe, a
séta kicsiknek és nagyoknak egyaránt

izgalmas és feledhetetlen
élményt nyújtott. 

Nem csalódtak azok
sem, akik szombaton dél-
előtt kilátogattak az Erzsé-
bet-parkba. Az Erzsébet
királyné szobornál Gaál-
né dr. Merva Mária, a
Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója várta az érdek-
lődőket, aki arról az idő-
kapszuláról tartott elő-
adást, amit a múlt évben a Norvég Alap
támogatásával végzett felújítás alkalmá-
val találtak a szoborban. Mint mondta,

az abban talált iratok felbe-
csülhetetlen értékűek. Az
időkapszula eredeti példá-
nyát jelenleg a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum őrzi, a szobor-
ba a felújítást követően an-
nak másolatát, valamint, egy
a 2011-es munkákat meg-
örökítő dokumentumot he-
lyeztek el. Ezt követően a
Barokk Kálvária felújításá-
val ismerkedhettek meg az

érdeklődők. Itt Varga Zoltán Zsolt
szobrászművész, a szobrok restaurálá-
sának vezetője ismertette az építmény
történetét, valamint, a szintén a múlt év-
ben lezajlott restaurálás műhelytitkait. A
létesítményt ez alkalommal nem csak
kívülről lehetett megtekinteni, a látoga-

tók beléphettek Kálvária alatt egykori
víztározóba is.

Sokan látogattak ki a Fürdő utcai iz-
raelita temetőbe is, ahol a gödöllői zsi-
dóságról hallhattak előadást, majd sétát
tettek a kegyeleti parkban, ahol 2004-
ben állították fel a holokauszt emlék-
követ a gödöllői áldozatok tiszteletére.

A szombat délután folyamán a refor-
mátus templomban annak időkapszulá-
járól – ami valójában kettő – és a hozzá
kapcsolódó korabeli viszonyokról dr.
Lábadi Károly etnográfus (Szent Ist-
ván Egyetem) tartott előadást az érdek-
lődőknek.

Vasárnap délelőtt az alvégi Török Ig-
nác-szobornál Fábián Balázs muzeo-
lógus tartott rövid előadást az 1935-ben
felavatott mellszobor történetéről.

(k.j.)

A nagy sikerre való tekintettel tava-
szig látogatható a Gödöllői Városi
Múzeum Blaha Lujza kiállítása. A
„Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a
Nők Éve” rendezvénysorozat kereté-
ben megnyílt „A piros bugyelláris –
Blaha Lujza Gödöllőn” című tárlat
festmények, fényképek, színházi pla-
kátok mellett többek között a Buda-
pesti Történeti Múzeum Blaha hagya-
tékából származó, valamint a színész-
nő személyes tárgyait vonultatja fel.

Gaálné dr. Merva Mária, a Gö-
döllői Városi Múzeum igazgatója la-
punknak a megnyitó óta tartó folya-
matos érdeklődéssel indokolta a dön-
tést. Mint mondta, a korábban őszre
tervezett pápua nőket bemutató idő-
szaki kiállítást egy
későbbi időpontban
láthatják majd az ér-
deklődők, s bízik
benne, a nagyközön-
ség nem veszi zo-
kon, hogy a város
számára meghatá-
rozó színésznőnek
szentelik a követke-
ző hónapokat is.

Folytatódnak a
tárlathoz kapcsolódó

múzeumpedagógiai foglalkozások is.
Ezek szintén nagy sikert arattak az el-
múlt hónapokban. A gyerekek a prog-
ramok során megismerkednek a szín-
ház világával, az ahhoz kapcsolódó
fogalmakkal, szakmákkal, feladatok-
kal.

A kiállítás február közepéig láto-
gatható, s váltásként szintén a gödöl-
lői művészeti élet egyik kiemelkedő
alakját helyezi a középpontba a mú-
zeum. A Körösfői-Kriesch Aladár
születésének 150. évfordulója alkal-
mából rendezendő emlékkiállítás
egyben a Szecesszió Éve nyitó ren-
dezvénye lesz, 2012. március 23-án.

(ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról)
A divatbemutatón Erzsébet királyné

és udvarhölgyeinek viselete mellett a
mai lovasok öltözékét is megcsodálhat-
ta a közönség, és megtudhatták azt is,
mit, mikor, és hogyan viseltek a vadá-
szatok alkalmával.

A kastély parkjában is izgalmas
programok várták az érdeklődőket. Ez
alkalommal a kézművesek vásárán is

sok, a vadászat szerelmesei szá-
mára vonzó termék került a pul-
tokra. A főzőverseny résztvevői
is vadételek készítésében mér-
ték össze tudásukat.

Az érdeklődők kipróbálhat-
ták, hogyan kell felhúzni az íjat, s ho-
gyan kell célba venni a vadat. Ez utób-
biban persze nem mindenki járt szeren-
csével, akiknek azonban sikerült, meg-

érezhettek valamit abból,
miért is hódolnak ma is
oly sokan ennek a nemes
szenvedélynek.

A rendezvényt gróf
Széchenyi Zsigmondné,
a legendás magyar va-
dász és író özvegye, és
Igaly Diána sportlövő
olimpiai bajnok is meg-
tisztelte jelenlétével.

(b.z.)

Marad a múzeum időszaki kiállítása

Nem búcsúzunk Blahánétól
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Szeptember 22‐án és 23‐án 
szombaton és vasárnap 

9‐11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535‐5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet meg-
tekinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Ottó: Egy év körüli, közepes, ke‐
verék kan kutyus. Gödöllőről ke‐
rült be. Kedves, érdeklődő, aktív
kutya. Eredeti gazdáját is keres‐
sük!

Lili: Egy év körüli szuka kutya.
Iszonyatosan játékos, gyerek‐
barát. A fenyvesi lovadra kör‐
nyékén találták. Fekete szö‐
vetnyakörv volt rajta. Eredeti
gazdáját is keressük!

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen. 

KicsiTacsi: 3 hónapos, keve‐
rék, kislány apróság. Minita‐
csi nagyságú marad. A kö‐
lyöknyi rosszaságával együtt
szeretne saját gazdához köl‐
tözni.

Kópé: Fiatal, beagle vagy an‐
nak keveréke, ivaros kan.
Köves, bőr nyakörv volt raj‐
ta. Jól szocializált, barátsá‐
gos. Eredeti gazdáját is ke‐
ressük!

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!
Elveszett Aranybarna Spániel!

Nagyon keresem elveszett Arany bar‐
nás, sárgás színű 9 éves lány kutyá‐
mat. Neve Lilike. Chipelve van, száma:
968000005272221. 
Félénk természetű, de kedves kutyus
Szadáról ment el 2012. augusztus 31‐
én, az Aranyhegy u 23 szám alól. 
A nyomravezetőnek jutalom: 50.000.‐Ft
Kérem segítsen! 
Tel: Éjjel nappal 06/30/9420‐335, Madácsi Krisztina

Gazdát kereső cicák
Üdülőterületről való cicák (fe-
kete lány, szürke-fehér fiú),
ivartalanítottak, télen ellátatla-

nok, gondos-
kodó gazdit
keresnek! 2
évesek, szelídek, könnyen új gaz-
dához szoktathatók. „Egy állat-
barát.” 
Tel.: 28/488-178 (este)
20/996-7608.

A hűvösebb, és végre esőt ho-
zó “igazi” őszre várva elkezd-
hetjük tervezni, hogy Madár-
barát kertünkbe milyen növé-
nyeket telepítsünk a tél előtt
vagy jövő kora tavasszal. Eh-
hez a tervezgetéshez egy olyan
csoportot, a kúszónövényekét
szeretnénk figyelmükbe aján-
lani, melyek nem csak fész-
kelő- és búvóhelyet kínálnak a
madaraknak, de levél- és virág-
özönükkel káprázatos látványt
is nyújtanak.

A kúszónövények a legkreatívabban
alkalmazható növények közé tartoz-
nak. Óriási falfelületeket képesek be-
futni, díszíteni, nem csak számos ál-
latcsoportnak nyújtva menedéket, de
leveleikkel biológiai úton árnyékol-

ják, tartják hűvösen az épületeket a
nyári kánikulában. A megtámadott fa-
lakra felfuttatott borostyán
kínálhatja az egyedül biztos
biológiai megoldást a szige-
telésbe lyukat kopácsoló ház-
rongáló harkályok ellen.
Az alábbiakban bemutatott
három növényfaj: az ősszel és

tavasszal egyaránt ül-
tethető, dugványoz-
ható, évelő vadszőlő
és borostyán, vala-
mint a tavasszal vet-
hető egynyári hajnal-
ka csak töredéke a klí-
mánkon telepíthető kúszónö-
vényeknek. Ezeknek a köny-
nyen beszerezhető fajoknak a
gondozásáról a kertészeti

árudákban és az interneten részlete-
sebben is tájékozódhatunk.
A gyors növekedésű hajnalka esz-
tétikai megoldást kínál olyan hely-

zetekben is, amikor például
kiderül, hogy kedvenc bok-
runk nem az esőhiány miatt
nem hoz levelet tavasszal,
nem “késik”, hanem kiszáradt,
elpusztult. Az ideihez hason-
lóan kevés csapadékot hozó
tavaszokon ez ezért is prob-
lémás, mert az esőhiány és a
hirtelen jött, tartós meleg mi-
att többnyire nem lehet vagy
kockázatos a növény pótlásá-
ról gondoskodni, ezért ezt

jobb őszre halasztani.
Szépségük és hasznosságuk miatt

érdemes tehát megfontolni, hogy a
Madárbarát kert program keretében
most ősszel vagy jövő tavasszal kú-
szónövényeket is telepítsünk.

mme

A paradicsomhalat lehetőleg csak ha-
sonló méretű halakkal tartsuk együtt.
Sokat eszik. Ikráját a víz felszínén ké-
szített habfészekbe helyezi. 24 Celsius
fok hőmérsékleten szaporodik.
A Koreában, Dél-Vietnamban, Dél-Kí-
nában és Tajvanon őshonos paradi-
csomhal az egyik legrégebben ismert és
tartott akváriumi hal. A mérsékelten fű-
tött szobában is életben marad, jól bírja
a hideg vizet, nyáron akár a kerti tóban
is békésen elúszkál. Kedveli a jól meg-
világított, gazdagon növényesített akvá-
riumot.
A kifejlett paradicsomhal hossza 8-11
centiméter. A hím színesebb és na-
gyobb, mint a nőstény. Segít a megkü-

lönböztetésben, hogy a hím
úszója sokkal hosszabb, nyújtot-
tabb, mint a nőstényé, főleg a fa-
rokúszója, melynek két sugara
szálban végződik.
Hogyan tartsunk paradicsom-
halat?
A paradicsomhal ragadozó,
ezért lehetőleg csak hasonló mé-
retű halakkal tartsuk együtt.
Kedveli az élő zsákmányt, mint a tubi-
fex és az iszapféreg. A paradicsomhal
számára kialakított ideális akvárium
minimum 80 literes legyen (ebben egy
pár fér el kényelmesen), sűrű növény-
zettel tarkított, 6-7,5 pH-jú legyen. A pa-
radicsomhal viszonylag könnyen, 24

hőmérsékleten szaporodik. Szaporodás-
kor a párt már jó előre el kell különíteni
egymástól egy függőleges üveglappal,
hogy lássák egymást. A paradicsomhal
ikráját a víz felszínén készített habfé-
szekbe helyezi; az ivadékokat sóféreg
lárvával etessük.                           haziallat.hu

Őszi mustra és készülődés a Madárbarát kertben 

Kúszónövény ajánló

Az akvárium zöldsége: Paradicsomhal

Birtokba vette új otthonát Aurora, a nemrégiben érkezett nőstény kispanda. Az állat az
elmúlt heteket a karanténban töltötte, majd ezt követően költöztették végleges helyére.
A Himalája mentén őshonos faj, amelyet másként vörös macskamedvének is neveznek,
s amely egyébként India területén, elsősorban Asszám szövetségi államban is előfordul
vadon, több mint két évtizede látható a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az elmúlt
években két idősebb állat, Törpapa és Tünde képviselte ezt a fajt Budapesten, ám a hím
állat előrehaladott kora miatt elpusztult, a fiatalnak szintén nem mondható nőstény pe-
dig egy másik állatkertbe került. Helyettük érkezett most Hollandiából egy tavaly jú-
liusban született, tehát igen fiatal nőstény. Az állat Hollandiában a Xaja nevet kapta, a
budapesti gondozók azonban az Aurora nevet kifejezőbbnek találják.               zoobudapest

Kispanda érkezett az Állatkertbe
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A levendula az egyik legsokolda-
lúbban, legváltozatosabban
használt finom illatú gyógy-, fű-
szer- és dísznövény. Európába a
rómaiak hozták be, az ókorban
ez a növény a szépségápolás
meghatározó növénye volt.

Mire jó a levendulavirág?
1920-as évek közepén Bittera Gyula –
korának neves gyógynövényszakértője
– telepítette Magyarországon az első le-
vendula ültetvényt, egyenesen Francia-
országból hozott szaporítóanyaggal.
Addig az országban csak a középkori
kolostorkertekből volt ismert a leven-
dula. A levendula nálunk már télálló nö-
vény, jóllehet, eredetileg a mediterrán
flórához tartozik.
A levendulát szaporítani lehet magról,
melyet késő ősszel kell a szabadföldbe,
cserépbe, melegágyba elültetni, majd ta-
vasszal palántázni, míg addig erősödik,
hogy ki lehet ültetni. Ez eltarthat egy, de
inkább két évig is. Egyetlen levendula-
magból fejlődik ki végül több év alatt a
levendulabokor. Tőosztással is szaporít-
ható. A szabadgyökerű levendulapalán-
ta kora tavasszal vagy késő ősszel ültet-
hető, míg a konténeres levendulapalánta
fagymentes időben bármikor. 

Alacsony bokrokat nevel, ezek némi ke-
zelés, rendszeres nyírás, gondozás hatá-
sára akár 20-25 évig is élnek, és minden
nyáron megörvendeztetik a kert mű-
velőjét illatos virágfüzéreikkel.
Napos és meleg helyre kell ültetni a le-
vendulát, különösebb talajigénye nin-
csen, szereti a meszes, agyagos, táp-
anyagokban szegény földet, szárazság-
tűrő. A legfontosabb a sok napfény.
Évelő növény, télre megáll a növekedés-

ben, tavasszal pedig frissen hajtja zöld
hajtásait. A bokrosodás elősegítésére vi-
rágzás után vágjuk vissza a bokrot a fe-
lére-kétharmadára. A levendulabokor
így időről időre megújul és jelentős
mennyiségű levendulavirágot fog hozni

minden évben. Az ültetési távolság attól
függ, mit szeretnénk. Ha szegélyt vagy
sövényt szeretnénk kialakítani, akkor a
tövek közti távolság 50 cm vagy ennél
kisebb is lehet, ha nagy kerek bokrokat
szeretnénk, akkor 80 cm-re vagy akár
nagyobb távolságra is ültethetjük.

Levendula felhasználása, gyógyha-
tása: Javítja az életfolyamatokat, fokoz-
za a testi és lelki frissességet; Antibak-
teriális, fertőtlenítő, gyulladást csökken-
tő hatása van; Aromaterápiában hasz-
nálva feszültségoldó, idegerősítő, nyug-
tató hatású. Enyhíti a fejfájást, a dep-

resszív kedélyállapotot, segíti az
elalvást, az alvászavarokat meg-
szűnteti; Meghűléskor inhalá-
lással tisztítja a légutakat, csök-
kenti a fertőzéseket. Asztmások
ne használják így!; A pattanásos,
gyulladásos bőrt bekenve nyug-
tatja. Érvényes pikkelysömörre
és ekcémára is; Masszírozások
alkalmával a fáradtságot, izom-
fájdalmakat, a reumás fájdal-
makat csökkenti. Gyulladásos

izomfájdalmakat enyhíti; Az immun-
rendszert erősíti élénkíti; Relaxál, rege-
nerál; Hatékony zsíros hajra és korpás
fejbőrre is; Fürdővízbe cseppentve és
kicsi tejet hozzáadva segít, hogy bárso-
nyos legyen bőrünk; Rovarcsípéseket
csillapítja, segíti a horzsolások és kisebb
sebek gyógyulását; Párnánkra csep-
pentve, vagy párnahuzatunkba szárított
levendulát téve segíti alvásunkat.

edenkert.hu

Mire használható a levendulavirág?
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A Grassalkovich SE szeretettel
várja 3-6 éves gyerekek jelentke-
zését ovitorna foglalkozásra
hétfőnként 16-17 óra között.
Továbbá előkészítő torna csoport-

jaiba várja szeretettel 6-10 éves 
gyerekek jelentkezését.
Választható időpontok: hétfő-
szerda-péntek 16-17 óra között.
Koordinációs és kondicionális ké-

pesség fejlesztés képezi a prog-
ram alapját, mellyel nagyon sok
sportágra alkalmassá teszi a fog-
lalkozás a gyerekeket.
Érdeklődni a Damjanich János
Általános Iskolában lehet (hétfő-
szerda-péntek délután), vagy a
06/20-9511072-es számon lehet.

Akrobatikus torna – Toborzó

Úgy tűnik, az első három játékna-
pon kapott kijózanító pofonok
hatottak Lilik Pál csapatára,
ugyanis az elmúlt héten két győ-
zelmet is arattak.

Előbb a Pest megyei kupában jutottak
tovább az Erdőkertes elleni 3–2-es si-
kerrel, majd a bajnokság 5. fordulójá-
ban, hazai pályán verték a Tárnok egy-
üttesét 2–1-re.
A megyei kupasorozatba – amely a jövő
évi Magyar kupa előszobájának számít
– most kapcsolódott be a Gödöllő, és
ugyan volt bőven szerencséje megye
kettes ellenfele ellen, a lényeg, hogy to-
vábbjutásnak örülhetett a csapat. Gróf
Roland kapus két büntetőt is hárított.
A bajnokságban is úgy tűnik, hogy ráta-
lált a csapat a győzelemhez vezető ös-
vényre. Az elmúlt fordulóban Pécelen
törte meg a jeget a csapat, amelyet to-
vább bontogat, ugyanis a Tárnok gár-
dáját is sikerült megverni hazai pályán.
Győzelmével a GSK feljött a 11. helyre
(6 pont, 5–10-es gólarány).

Pest megyei I osztály, 5. forduló
Gödöllői SK – Tárnok KSK 2–1 (1–1)
Gól: Bánki Edömér, Jakab Tamás

Utánpótlás – Félsiker
A Gödöllői SK, NB II közép-keleti
csoportjában  szereplő  U17-es és U19-
es csapatai közül, Keserű László U17-
es együttese magabiztosan nyert, míg
Nagy Dániel U19-es alakulata simán
kikapott.
Országos kiemelt II osztály közép-
keleti csoport U19, 5. forduló
Gödöllői SK – Dunaharaszti MTK 0–3
(0–2)
Országos kiemelt II osztály közép-
keleti csoport U17, 5. forduló
Gödöllői SK – Dunaharaszti MTK 10–0
(6–0) Gól: Dobi Gergő (2), Bihari Gá-
bor (3), Győri Gergő (2), Pusztai Ger-
gely, Veres István, Boda Kristóf -ll-

Labdarúgás – Megtalált ösvény

Bajnoki pontok és kupasiker

Következik
Szeptember 22., szombat 16 óra

Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE

Hazai 3–3-as döntetlennel foly-
tatta idei NB I-es futsal bajnoki
szereplését a Gödöllői Bikák-
Vasas Phiton koprodukció. A
vendég MAFC 4 másodperccel
a találkozó vége előtt egyen-
lített és mentett pontot.

Azt mondják, az idegenbeli bravúr
győzelem akkor ér valamit, ha a pa-
pírforma szerint sima három pontnak
számító következő, hazai meccset
hozni tudja a csapat. Nos, a MAFC el-
len kötelező lett volna a győzelem, de
a Gödöllői Bikák-Vasas vegyes nem
bírt a lelkes vendégekkel.
Nem jó előjelekkel indult a találkozó,
ugyanis a gödöllőiek mindkét kapusa
sérüléssel bajlódik, így Simonyi Gá-

bor személyében egy mezőnyjátékos
védte a mieink kapuját. A meccs össz-
képe alapján nem ez lett végül a pont-
vesztés oka, mindinkább a vérsze-
gény és akaratgyenge játék eredmé-
nyezte a drámai végjátékkal zárult
3–3-as eredményt. Baranyai Pál
együttese 4 ponttal jelenleg a 6.
helyen áll.
A 4. játéknapon, lapzártánk után Sze-
geden vendégszerepelt a csapat, majd
szeptember 24-én a Szombathelyi
Haladás együttesét fogadják majd a
Bikák.
Futsal NB I, 3. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton –
MAFC BME 3–3 (1–1) Gól: Biczi
Gábor, Jenei Ottó, Nagy Roland

-li-

Futsal – Ajándék pontok

Döntetlen hazai pályán

Időpont: szeptember 22.
Indulás/érkezés: Kistarcsai

városi Tanuszoda
Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

INFÓ: www.margita344-2.hu

Margita 344,2 TSE 
“II. kistarcsai túra az olimpia

jegyében”

A Pelikán HE 2012. szeptember
22-én (szombaton) törpeharcsa
halfogó gyermek horgászver-
senyt rendez a városi iskolák ta-
nulói részére. 

A verseny első három helyezettje – lá-
nyok és fiúk külön – oklevelet és ér-

tékes nyereményt kapnak.
A rendezvény helye: Isaszegi tavak,
IV-es tó (parkolás a Pelikán HE zárt
parkolójában.)
Program: 7.30-tól találkozás a halőr
háznál, versenyszabályok ismertetése,
majd a partszakasz elfoglalása. 8.00-
11.30: horgászverseny. 12 órától ered-

ményhirdetés a faházaknál!
Jelentkezés: Legkésőbb 2012. szep-
tember 20-ig az alábbi e-mail címen:
Juhaszne.Orsolya@godollo.hu

A verseny rossz idő esetén (nagyon hi-
deg és eső) elmarad, érdeklődni Ge-
rőfi Lászlónál a verseny előtti napon a
28/816-887-es telefonszámon lehet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gerőfi  László-HE elnök

MEGHÍVÓ – GYERMEK HORGÁSZVERSENY 
AZ ISASZEGI TAVAKNÁL

Tradicionális Harcművészeti 
Oktatás minden korosztálynak 

5 éves kortól.
Helye: Gödöllő, Patak-tér 

(hétfő - szerda).
Érd: 70/384 9119 

Web. „Fujinaga Karate”
vagy „Szűcs Tibor”

KARATE

48 csapat (23 fiú és 25 leány)
részvételével került megrende-
zésre szeptember 8-án a Ser-
dülő csapatbajnokság. Szép
teljesítménnyel 5. helyen vé-
geztek az országos versenyen
a gödöllői atléták, melyben a
fiú és a leány csapatot együtte-
sen is értékelték.

A tavalyi összesített 11. helyezés után
nagy előrelépés jelent és reményekre
ad okot az 5. hely. Az időjárás kegyes
volt a versenyzőkhöz, edzőkhöz, hi-
szen ragyogó napsütés fogadta az or-
szág minden részéből összesereglett
atlétákat. Az összesített pontverseny-

ben a GEAC 16353 pontot ért el.
A nemenkénti versenyben a Gödöllői
EAC leány csapata az 5. helyen vég-
zett 8325 ponttal. A csapat tagjai a kö-
vetkezők voltak: Ajkler Eszter (1997-
es születésű), Koczkás Dóra (’97),
Kovács Emma (’98),
Szemjanyinov Paula (’98),
Madácsi Réka (’98), Pá-
linkás Henrietta (’98),
Csernyánszky Flóra (’99),
Erőss Katica (’99), Kon-
koly Natália (’99).
A fiúk mezőnyében a gö-
döllői fiatalok 8028 ponttal
a 8. helyet szerezték meg
összesítésben. Csapatta-

gok: Skribek Mátyás (’98) , Simonvá-
ros Zsombor (’97), Pápai Benedek
(’98), Jenes Zoltán János (’97), Fe-
kete Ábel (’98), Príma Balázs (’97),
Esztergály Koppány (’98), Kerekes
Marcell (’98), Oke Olufemi (’99)
Az atlétákat Benkő Ákos, Gadanecz
György, Körmendy Katalin,Máté Al-
pár, Szörényi István edzők készítették
fel.

-tt-

Atlétika – Országos csb

5. helyen a GEAC csapata

Véget ért az 5., jubileumi Nem-
zeti Vágta. Az elmúlt héten a Hő-
sök Terén és környékén megren-
dezett lovas népünnepélyen re-
mek idő és színes programok fo-
gadták a kilátogatókat. Városun-
kat képviselő Oláh Sándor és Ga-
zsi nevű lova a középdöntőig lo-
vagolt az idén, ahol végül a ké-
sőbbi győztes, Budapest-Ferenc-
várost képviselő Vass Jennifer
mögött 3 tizedmásodperccel le-
maradva ért célba a 2. helyen, így
nem jutott a döntő futamba.

Az évközi előselejtezőket követően a
szeptember 14-16. között megrende-
zésre kerülő, 5. Nemzeti Vágta gödöllői
szempontból is sikeresnek mondható.
Az előfutamok során a 2. előfutamba
sorsolták Gödöllőt, ahol a Bajai Kistér-
ség, Csabdi, Győr-Gyirmót, Hatvan és
Komárom városának lovasával kellett
megküzdenie Oláh Sándornak.
A 12 előfutamba, összesen 72 település
kvalifikálta magát és minden előfu-
tamból az első két helyezett jutott a kö-
zépdöntőbe. A gödöllői lovas a Bajai
Kistérség lovasa mögött végzett a má-

sodik helyen, ezzel bejutott a legjobb 24
település közé városunk. A középdön-
tőben aztán csak hajszálak választották
el Oláhot és lovát attól, hogy a döntőben
lovagolhasson és képviselje Gödöllőt.
Ezekből a futamokból már csak az első
helyezettek jutottak tovább, így nagy
volt az izgalom és természetesen a tét is.
Oláh Sándor és Gazsi nevű lova a 3. fu-
tamban állt rajthoz és a 4-es pályán
majdnem sikerült neki az első helyen
beérni, de a Budapest-Ferencvárost kép-
viselő Vass Jennifer 3 tizedmásod-
perccel jobbnak bizonyult, így Ő jutott
végül a döntőbe, amelyet meg is 
nyert, míg gödöllői lovasunknak meg
kellett elégednie a kiesést jelentő 2.
hellyel.

A háromnapos programsorozatot
színesítette még az előző évek
sztárfutamának győzteseiből ösz-
szeállított verseny, amelyet 
Kunkli Tivadar nyert meg, míg a
jótékonysági sztárfutam győztese
Ungváry Miklós lett. A kilátogató
nézők láthattak még fogatvágtát,
kishuszár vágtát, díjugratást, vala-
mint megrendezték a Zágonyi
Emlékfutamot is, amelyet Dör-

nyei József nyert meg. A díjugratást az
Aranykapu LK versenyzője, Heibl Ág-
nes nyerte Kortez nevű lovával, a
kishuszár vágtát Kulisity Anikó (Mó-
zessel), míg a fogatvágtát az újonc, té-
vés és rádiós Harsányi Levente.

-tt-

Nem sikerült túl jól a még mindig
csak a felkészülési szakaszban
járó TEVA-GRC franciaországi ki-
ruccanása. A TEVA-GRC is részt
vett, immáron negyedszer az
észak-franciaországi Valencien-
nes-ben megrendezett nemzet-
közi röplabda kupán, amelyen a
7. he-lyet szerezte meg.

A 8 csapat részvételével megrende-
zett tornán két francia, két belga, egy-
egy holland, dán, svájci és magyar
csapat vett részt. A TEVA-Gödöllői

RC csapata a csoportmeccsek során a
francia Stella Calais együttesétől 3–0-
ra, a svájci Hotel Cristal
VFM és a belga ezüstér-
mes VDK Gent gárdájától
egyarán 3–1-re kapott ki.
A csoportot ezzel a 4. he-
lyen zárta Ludvig Zsolt
alakulata, aki válogatottbe-
li elfoglaltsága miatt nél-
külözte Széles Petra szol-
gálatait. A helyosztók so-
rán a másik csoport 4. he-
lyén végző dán Odense

csapatával mérkőzött csapatunk és,
ha lehet ilyet mondani, szépen búcsú-
zott a tornától, ugyanis skandináv el-
lenfelét 3–1-re verték Csengeri Pet-
ráék, ezzel a 7. helyen végeztek.

-lt-

Röplabda – XIV. Európa-torna

7. helyen a TEVA-GRC

A 4-es pályán a GEAC sprintere

Oláh Sándor (balra): az üldöző

A Nemzeti Vágta
győztese

Nemzeti Vágta – Jubileumi verseny

Középdöntőig jutott a gödöllői lovas
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Múzeumpedagógiai programajánló
Óvodásoknak és kisiskolásoknak 

(1-4. osztály)
Állatlesen-Keresd a jeled!-Mesesarok

Minden óvodai, iskolai korosztálynak
Színház az egész világ! 

A foglalkozások meghosszabbítva
2013. február 10-ig!

(A Piros bugyelláris – Blaha Lujza
Gödöllőn című kiállításhoz)

Iskolásoknak (5-8. és 9-12. osztály)
Angyali kalandozás

Séta a barokk Gödöllő műemlékei
között

A kb. 45 perces múzeumpedagógiai
foglalkozásokra jelentkezni lehet:

Kerényi B. Eszter
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

28-419-068; 20-269-2007.

A Gödöllői Városi Múzeum 
pénztárában, nyitva tartási

időben Gödöllő címeres póló
kapható, több méretben.

Ára: 1.452,- Ft
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Telefon: 421-997

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

“NŐK, AKIK
FORMÁLJÁK A

VILÁGOT”
CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÖLDSZINTI

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS AZ
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN

A TÁRLAT SZEPTEMBER
21-IG TEKINTHETŐ MEG

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alko-
tóházában Múzsák kertje címmel cso-
portos képző- és iparművészeti kiállítás
látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniela, Deák
Ilona, F. Orosz Sára, Fábián Dénes Zoltán,
Farkas Éva, Holló István, Horváth Kinga,
Katona Szabó Erzsébet, Karsai Zsófia, Ko-
vács Péter, Kun Éva, Makovecz Anna,
Márvány Miklós, Nádas Alexandra, Orosz
István, Pannonhalmi Zsuzsa, Remsey Fló-
ra, Szuppán Irén, Velekei József Lajos,
Wehner Tibor.
A kiállítás 2012. szeptember 30-ig, min-
den szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes bejelentkezést köve-
tően, más napokon is látható!

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

GIM-HÁZ
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ELMÜ központi hibabejelentő:  06‐40/38‐38‐38 (éj‐
jel‐nappal)

ELMÜ‐SZOLG Kft.: 06‐28/430‐562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06‐
20/524‐0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621‐4468.

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410‐295

DMRV hibabejelentő: 520‐790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300‐300

TÁVHŐ Kft.:514‐096

Zöld Híd Kft.: 418‐603

18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655

Szeptember 17‐23‐ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416‐551.

Szeptember 24‐30‐ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430‐069.

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.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a gödöllői 
rezsihátralékkal rendelkező családok támogatására.

A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján vagy a 106‐os szobában lehet
igényelni.

Leadási határidő: 2012. október 15.

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

SZEPTEMBER 22‐ÉN ISMÉT FŐZŐVERSENY LESZ 

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB ÉS A VÁROSI PIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN A PIACON

JELENTKEZNI LEHET A 36/30‐503‐0777‐ES TELEFONSZÁMON

A SZERVEZŐK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK!

ISMÉT FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON

1. Galgavirág Bt. (Galgahévíz): Csülkös‐pacal burgonyával 850 Ft.

2. Vigh László és felesége (Karácsond): Karácsondi finomságok (frissen sült‐ kolbász, oldalas, tepertő) 990 Ft.

3. Baukó Pál (Gödöllő): Alföldi birkapörkölt burgonyával 790 Ft.

4. Farkas Zoltán (Gödöllő): Halászlé 790 Ft.

5. Lokálpatrióta Klub (Gödöllő): Hortobágyi  slambuc 790 Ft.

6. Babati Pihenő M3 (Ács Lajos, Horváth Gyula): Tárkonyos őz ragú vargánya gombával, burgonya körettel 850 Ft.

7. Mazula Istvánné (Isaszeg): Mexikói csülkös bab csipetkével 790 Ft.

8. Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: STRUDLI (1db.) 150 Ft. Helyben fizetendő!

9. Nagy Zoltánné (Gödöllő) Babgulyás 590 Ft.

10. Nagy Zsolt (Gödöllő) Körmös csülökpörkölt burgonyával 670 Ft.

11. Kasza Ilona (Erdélyi Vándor Székelyek Köre): a.) Erdélyi töltött káposzta 790 Ft; b.) Tejfölös juhtúrós puliszka 720 Ft.

12. Koch Ferenc – Szalai Imre (Isaszeg): Kakaspörkölt nokedlivel + palacsinta 790 Ft.

13. Papa Team (Budapest): Vörösboros marhapörkölt burgonyával 900 Ft.

14. K&H. Menő Manók (Gödöllő): Marhalábszár pörkölt vörösborban itatva, házi galuskával 850 Ft.

Étlap a főzőversenyen:

Közérdekű telefonszámok
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INGATLAN
+ Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás,
erkélyes, napos, jó fekvésű, egyedi fűtés-
mérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás,
34nm-es befektetésnek is kiváló lakás
eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429

+ Gödöllő központjában, rendkívül alacsony
rezsivel rendelkező, 52m2-es újszerű, cirkós
lakás eladó! Iár:15.9Mft 20-539-1988

+ Erzsébet park mellett konvektoros első
em.-i, erkélyes két és félszobás lakás eladó!
Iár:13MFt! 20-539-1988

+ Kertvárosias részen 720m2-es, összköz-
műves, 18m-es utcafrontú telek kis bontandó
házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-539-1988 

+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2
szoba+ nappalis sorház 300nm-es telekkel,
kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtér-
rel)!  20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+ Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es
telken épült, 4 lakásos sorházban, 2 szoba+
nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár
15,5MFt 20-7722429           

+ Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+
konyha-étkezős, tégla, jó állapotú kockaház
eladó Iár 16 MFt 20-7722429        

+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS
AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez kö-
zel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-
étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás ela-
dó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429 

+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű,
740nm-es összközműves építési telek. I.ár
11,9MFt 20-7722429  

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötés-
es ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429    

+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában
részben felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102      

+ Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba+ nap-
palis,  85 nm-es, jó beosztású, fedett kocsi beál-
lós családi ház  500 nm-es telekkel Iár 19,7MFt
20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás
eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102

+ UTOLSÓ DARAB, AKCIÓS ÁRON!!! Új
építésű 3 szoba+ nappalis, garázsos sorház
kis kerttel eladó 17,9MFt 20-8042102

+ Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás
felújított lakás Iár: 7 M FT 20-8042102

+ ELADÓ ÁRON ALUL 4 szoba+ nappalis,
extrás: kondenzációs gázkazán, központi
porszívó, fűtött duplagarázsos ház Gödöllőn
a központhoz közel 35 helyett most 25MFt-
os irányáron 20-8042102

+ SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő közpon-
tjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-es,
két szobás lakás eladó ! 20-5391988

+ Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú,
szigetelt, 110m2-es családi ház, 700m2-es
saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-539-1988

+ Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás
lakás eladó Iár: 8.8 M Ft (20) 804-2102

+ Gödöllőn Központban egyedi fűtésű, újszerű,
belső kétszintes 110m2-es, nappali+ három
szobás lakás eladó! Iár:26.7MFT!!  20-5391988

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102

+ Gödöllőn eladó a Fenyvesben, 54 nm
alapterületű családi ház 2 szobával, 1200
nm-es nagy telekkel.  Iá.: 16,9 mFt Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3624

+ 17 éve működő nyereséges, tartozás-
mentes vállalkozás eladó. Jól bejáratott piac-
cal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biz-
tos megélhetés, perspektíva, a befektetés
megtérülési ideje a befektetési összeghez
képest rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687

+ Eladó Vácszentlászlón egy tóparti, igényes
kivitelezésű, nappali + 2 szobás, parkettás 90
nm-es lakóépület. Nagyon szép gondozott
kert, csodás panoráma, nyugodt környék. I.ár:
15,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, a Táncsics M. utcában
100 nm-es nappali + 3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garáz-
zsal. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687
www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3451

+ Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi
házak Gödöllőn 16-25 mFt között! 70 nm-től
130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Erzsébet park szomszédságában, Táncsics
Mihály utcában, egybetartozó épületegyüttes-
ben, összesen 200 nm alapterületű családi
házban, 100 nm-es lakás, és 100 nm-es,
egyemeletes üzletház eladó, egyben, vagy
akár külön-külön is. A két ingatlan önálló
helyrajzi számmal rendelkezik. Igény szerint az
üzlettér rugalmasan egybenyitható a lakással,
így akár családi házként, akár üzletházként
hasznos területet lehet növelni. Az üzletház
jelenleg szépségszalonként működik, de
funkcionális kialakítása miatt más üzleti
tevékenység nyitására is rendkívül alkalmas:
pl. orvosi rendelő, patika, kisvendéglő,
kifőzde, élelmiszerüzlet, oktatási-nevelési
intézmények számára kiváló! Ingyenes
parkolási lehetőség! I.ár: Lakás: 23 mFt. Üzlet:
25 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllő zöldövezetében kétszintes, kör-
panorámás, különleges építészeti megoldású
60 nm-es lakóház eladó, 1100 nm-es
örökzöldekkel parkosított telekkel! I.ár: 26,5
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu Név
szerint: 3643

+ Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy
építési telek, 1050 nm. I.ár: 13,9 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 8,2
mFt.  Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó a Százszorszép utcában
egy 600 nm-es építési telek. I.ár: 8 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Erdőkertesen eladó kétszintes lakóház, 2
szobával, konyhával, fürdőszobával, pincév-
el, amely garázsként funkcionál. Iá.: 13,9
mFt Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Nappali + 2 szobás, 10 éve épült családi
ház 400 nm-es telekrésszel eladó. E.ár:
25,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Rendkívül kedvező áron, Gödöllő
belvárosában eladó a Spar mellett, liftes,
téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nap-
pali+2 db fél szobás lakás. Alacsony rezsi,
színvonalas belső kialakítás. I.ár: 14,9 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ 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).

+ Magánszemélytől eladó Gödöllő közpon-
tjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rez-
sivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá:
10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

+ Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújí-
tott, zuhanyzós, erkélyes, konvektoros
fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos
lakás, gyönyörű kilátással. Irányár: 12,9
mFt. Tel: 30-224-7563. 

+ SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó
112 m2, 2+2 fél szobás, kulcsrakész ár:
22,9 M Ft. Részletes információk
www.gemini-invest.hu. Tel: 06-20-4242-032

+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval.
15,5 M Ft. 70/364-4212 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

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

Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+ A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínál-
ja eladásra: -Gödöllő legszebb részén
TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-től építési
telkek eladók. 20.000,-Ft/nm +ÁFA.
–BALATONLELLÉN 7.395 nm telek eladó,
mely 7db önálló vagy 12db osztatlan, közös
tulajdonú telekké alakítható. –KAMPIS
TÉREN új építésű társasházban 54 nm-es
tetőtéri lakás 12,8 MFt-ért eladó, ugyanitt
1,5 MFt-ért garázsbeállók eladók. -57 nm-es
IRODA A PETŐFI TÉREN 30 MFt-ért eladó.
–VERESEGYHÁZ legszebb részén ikerház
fele eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulc-
srakészen 23 MFt-ért. –RÖGES UTCÁBAN
2.258 nm telek eladó. 30/946-7702 

+ Gödöllőn Zombor utcai téglaházban felújí-
tott, I. emeleti, egyszobás (34 nm), parket-
tás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó.
Iár: 7,4 MFt. Tel: 30/350-4346 

+ Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó
44 nm-es (másfélszobás) teljesen felújított
lakás modernül átalakítva. Iár: 8,5 M Ft. Tel:
20/968-0336 

+ Eladó Gödöllőn 1070 nm bekerített telek.
Víz, villany, gáz 100 m-en belül. Iár: 4,2 MFt.
Érd: 30/771-5794 

+ Aszódon, Fesztiváltéren, 3lakásos tár-
sasházban 90 és 97 nm-es, 2 és 3
szobás +nappali, 2fürdőszobás,
kertkapcsolatos új lakások eladók.
Zöldövezet, saját telekrész. Garázs!
Iár:18M és 19,4 MFt. Tel: 70/466-9889 

+ Magánszemélytől, Gödöllő Palotakerten,
4 emeletesekben eladó 64 nm-es, 2 szobás,
nemrégiben felújított lakás. Új konyha, belső
nyílászárók, burkolatok, légkondi, egyedi
fűtés. Iár: 9,6MFt. 30/231-8177 

+ Gödöllőn a Tűztorony házban 35 nm-es,
1,5 szobás, téglaépítésű öröklakás eladó.
Iár: 11,5 M Ft. Érd: 20/437-8155 

+ Budapesttől 50 km-re Kartalon 3 szobás
családi ház főútvonal mellett eladó!
Tehermentes! (Gázkonvektoros, telefon, stb.
melléképületek, kert.) Buszmegálló 100 m-
re. Bp. „Stadionok” állomás 50 perc! Iár:
8,3MFt. 70/351-7416, 20/9292-474 

+ Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-
es, 3szobás családi ház. Teljes közmű.
Padlófűtés Dupla garázzsal, 800 nm ápolt
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámí-
tok. Tel: 06-31/310-6844 

+ Gödöllőn a Mikszáth Kálmán u. 24.sz. ház
eladó. Telek 966 nm. Ára: 21 millió.
Ingatlanügynökök NE hívjanak! Ez Gödöllő
legkeresettebb része. Tel: 20/946-2292 

+ Gödöllőn, Kossuth L. utcában 93 nm-es, új
építésű, társasházi, 1. emeleti lakás, mely
irodának is kiválóan megfelel, eladó. Érd:
20/931-9368 

+ DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és a II.
horgásztó között 300 négyszögöles telek
eladó. Beépíthetőség 15 %. Tel: 20/260-8636 

+ Gödöllő belvárosában 100 nm-es családi
ház eladó. Iár: 14,9 M Ft. Tel: 20/555-5772 

+ Gödöllő csendes, központi részén
téglaépítésű társasház első emeletén kb.
40 nm-es, hitelmentes, konvektoros lakás
eladó. Tel: 06/70/327-8002 

+ Gödöllőn, csendes helyen, központhoz
közeli 1+2 félszobás, felújított, erkélyes
lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi, egye-
di fűtés. Tel: 20/345-0074 

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.

+ Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás
kiadó. Tel: 70/372-4475 

+ 38.000,-Ft lakbérért kastélyra néző, 1.
emeleti, jó beosztású, kétszobás, bútorozat-
lan lakás nemdohányzóknak kiadó. Érd:
30/638-4729 

+ REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
bútorozott, távfűtéses, vízórás lakás kiadó
hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi +2 havi kau-
ció. Tel: 30/900-6421.

+ Gödöllő központjában Kazinczy körúton 3.
em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros,
erkélyes, egyedi vízórás lakás kiadó bútoro-
zott konyhával. 55e +rezsi +2 havi kaució.
Tel: 06-20-578-6848

+ Erzsébet királyné körúton, 2,5 szobás, III.
emeleti, bútorozatlan, távfűtéses lakás kiadó.
Ár: 50.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaució szük-
séges. Érd: 20/341-9861, 70/509-2332 

+ Gödöllő központjában teljesen felújított,
másfélszobás lakás azonnali költözéssel
kiadó. Tel: 70/779-9173 

+ KIADÓ – ELADÓ 150 nm-es családi ház:
két fürdőszoba, padlófűtés +130 nm-es
különálló épület raktárnak vagy műhelynek.
Cégek részére is. Tel: 20/432-1572 

+ Szoba-konyha zuhanyzós, fa tüzelésű
lakás kiadó! 1 személy részére. Tel: 06-30-
609-8707 

+ Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez
közel, egyszobás, földszinti, konvektoros,
bútorozatlan lakás. 40.000,-Ft/hó + alac-
sony rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel:
70/517-1370 

+ Blahán, családi házban 19 nm-es szoba
kiadó egy fő, férfi részére. Internet. Tel:
20/240-4635

+ Gödöllőn a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5
szobás, bútorozatlan, téglaépítésű lakás kiadó.
Iár: 55.000,-Ft + rezsi. Érd: 20/437-8155 

+ KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44 nm-
es, 1 szobás lakás: 45.000,-Ft/hó +rezsi
+40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák, szabá-
lyozható fűtés.) Tel: 70/265-0799 (16.30-
tól hívható.)

+ Kedvező áron, bútorozott, összkomfortos
albérlet kiadó Gödöllő, Erzsébet park HÉV
megállótól 5 percre. Csak diáklányoknak!
30/418-7206, 70/619-9079 

+ Gödöllőn közvetlen a kastély mellett 1
szoba összkomfortos, különbejáratú lakás
családi háznál kiadó. Internet, kábeltévé,
stb. Nagyon kellemes környezetben október
végi költözéssel. 30/307-7314 

+ Kiadó Gödöllő központjában 1,5 szobás,
új nyílászárós, felszerelt konyhás, bútoro-
zott, konvektoros lakás. 55.000,-/hó +
rezsi, 1 havi kaució. 30/530-6040 

+ 4. emeleti, berendezett, alacsony
rezsiköltségű, konvektoros fűtésű, 40 nm-es
LAKÁS kiadó 45.000,-Ft/hó bérleti díjért. 2
havi kaució szükséges. Tel: 20/558-7080 

+ Kertvárosban, külön bejárattal tetőtéri
lakrész: 2 szoba, konyha, fürdőszoba előtér-
rel, 1 havi kaucióval kiadó. Tel: 28/816-206,
70/331-6395 

+ Gödöllő kertvárosában 2 lakásos tár-
sasházban, egyedi mérésű 2 szobás laká-
sok kiadók. Udvara van. Kocsibeállás lehet-
séges. Tel: 20/555-5772 

+ Kiadó 2 szobás, távfűtéses lakás az
Ambrus Z. közben. Részben bútorozott,
magasföldszinti. Csendes ház. 50.000,-Ft +
rezsi + kaució. 20/544-7532 

+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfor-
tos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó.
70/271-1543 

+ Gödöllő központjában - Kossuth L.
utcában - 2 emeleti 64nm-es lakás kiadó
hosszú távra nemdohányzó lakóknak. Ár
nagyon kedvező. Kaució szükséges. Érdek-
lődni: 06 30 6643092.

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi
fűtéses lakás kiadó. Tel: 20/9455-583,
20/8067-191 

+ Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak)
46nm-es, felújított, bútorozatlan, földszinti,
erkélyes, 1,5szobás, egyedi fűtéses, vízórás,
lakás kiadó közel a központhoz, autópályához,
buszhoz, azonnali költözéssel. Ár:53.000,-
+rezsi, kaució 2havi. 20/4242-032 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi ren-
delő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő.
Iá: 13,5 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+ Gödöllőn, Táncsics M. utcában kiadó egy
jelenleg berendezett fodrászatként működő,
100 nm-es üzletház. Az emeleten jelenleg
kozmetika működik. Ipari áram van. Más
tevékenységre is alkalmas! Fodrászok jelen-
tkezését is várjuk! Ár: Funkciótól függően mege-
gyezés szerint! Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt talál-
ható, udvari 30 nm-es üzlethelyiség! Irodá-
nak is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkon-
dival, ráccsal ellátott üzlethelyiség kiadó!
Irodának is alkalmas! Tel: 30/231-7508 

+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő közpon-
tjában: 27 nm-es, ismert, jól bevezetett
üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rend-
ben, azonnal költözhető. Tel: 30-9428-275 

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

ENERGETIKAIENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNYTANÚSÍTVÁNY

KEDVEZMÉNYESEN!KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től az ingatlan-2013. január 1-től az ingatlan-

eladásnál kötelező azeladásnál kötelező az
energetikai tanúsítvány.energetikai tanúsítvány.

Szeptember 30-ig történőSzeptember 30-ig történő
megrendelés esetén,megrendelés esetén,
kedvezményt adunkkedvezményt adunk

minden ügyfelünknek.minden ügyfelünknek.



+ GARÁZS KIADÓ! Kazinczy lakótelep.
Érdeklődni: 20/439-0724 

+ Köztársaság utcában igényesen beren-
dezett kétszobás lakás szeptembertől
kiadó. Irodának is. Saját fogyasztásmérők.
Több autónak is van a telken elhelyezés. Tel:
28/411-259 

+ Kiadó iroda (lakásnak is jó) Gödöllő
központjában, a Szőlő utcában, 104 nm.
Igényes, klimatizált. 85.000,-Ft + Áfa. Tel:
28/430-209 (munkaidőben).

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő
belvárosában, 84 nm, a Remsey krt. 22.
alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209
(munkaidőben). 

+ Gödöllőn a 119. számú zöldség-gyümölcs
üzletünk mellé mozgó árusokat keresünk
(pék, lángosos, virágos, stb.) Érd: 70/289-
2386, 70/241-2279

ÁLLÁS

+ Gödöllő központjában
lévő éttermünkbe azon-
nali belépéssel szakkép-
zett szakácsot felveszünk.
Érd.: 06 20 535-5921

+ Gyermekfelügyelő sza-
kképesítéssel munkát vál-
lal. Tel.: 20/9455-583.

+ FELSZOLGÁLÓ, PUL-
TOS munkakörbe munka-
társat keresünk. Jelent-
kezni: 30/400-4762 

+ ANGOL, NÉMET, SPANY-
OL, OLASZ szakmai
vezető tanárokat
keresünk hosszútávú pro-
jectjeinkhez. Kiemelt
fizetés, érdekes szakmai
munka, rendszeres szak-
mai továbbképzések.
Önéletrajzát, motivációs
levelét, diplomamáso-
latait az info@ili.hu e-mail-
re várjuk! 

+ Gödöllői Missy
Szépségszalon felvételt
hirdet MŰKÖRMÖS,
MASSZŐR, KOZMETIKUS,
FODRÁSZ munkakörbe.
Jelentkezni: 70/670-6813 

+ Gödöllői Autószalon és szerviz autószerelő
munkatársat keres. Mobil: 30/9968-228 

+ TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Lakások, családi
házak, irodák, intézmények, lépcsőházak
takarítását, ablaktisztítását, zöldövezet
kezelését vállalom, számlát tudok adni! Tel:
30/859-0626, vargatakaritas@citromail.hu 

+ GÖDÖLLŐN TANULÓ 18 évet betöltött nap-
pali tagozatos diákok figyelem! Csomagolási,
anyagmozgatási munkalehetőségek.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a
munka@jokerdiak.hu e-mail címen, vagy re-
gisztrálj a www.jokerdiak.hu weboldalon. 

+ Nyugdíjas értelmiségi nő takarítást,
beteggondozást vállal. Tel: 30/829-4360 

+ MŰKÖRMÖST, PEDIKŰRÖST keresek
gödöllői KÉNYEZTETŐ RELAX SZALONBA.
Munkájára nagyon igényes jelentkezőket
várok. Tel: Zabó Ágnes 30/2682-084  

+ Magyarországi pénzintézet keres befek-
tetési és hitelreferensi munkakörbe vezetői
ambíciókkal rendelkező jelölteket. Önéletraj-
zokat azenkarrirem@freemail.hu –ra kérjük. 

+ KEDVES ANYUKÁK! Ha szeretnétek vissza-
menni dolgozni, de nem vették fel gyer-
mekeiteket bölcsődébe, óvodába – fordulja-
tok hozzám! Biztosítani tudom a családi
légkör gondoskodó, odafigyelő szeretetét.
Szeretettel várom érdeklődéseteket a
30/452-7675-ös telefonszámon. 

SZOLGÁLTATÁS

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201 

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388. 

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁ-
ROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorsze-
relés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkal-
manként is. Tel: 30/528-7777 

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rend-
szerek, fürdőszobák felújítása. Gáz-
készülékek, konvektorok tisztítása, javítása.
Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229 

+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fa-
gyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinfor-
málható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
munka, földmunkák, kerítések készítése,
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276 

+ SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás,
külső belső szigetelő munkák, villanysz-
erelés. Tel: 30/386-4456 

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és sza-
lagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

+ KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tető-
javítási munkákat azonnali kezdéssel vál-
lalok. Tel: 70/361-9679 

+ LAKÁSFELÚJÍTÁS, kőműves-, burkoló-,
festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák, víz-
fűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni felmérés,
árajánlat készítés! Tel: 70/466-9889 

+ Megbízható, középkorú hölgy vállalna
takarítást, főzést, vasalást akár elvitelre is,
hétköznap munkaidő után, vagy hétvégén
bármikor. Tel: 70/209-1280 

+ SZOBAFESTÉS, KISEBB KŐMŰVES MUN-
KÁK, JAVÍTÁSOK, stb. Tel: 30/270-7200

+ Szabó Ferenc Kőműves Mester vállalja:
épületek felújítását, utólagos HŐSZIGETE-
LÉSÉT, TETŐSZERKEZET ÉPÍTÉSÉT. Új
házak teljes körű kivitelezését. GARANCIA!!
Október 15-ig beérkező megrendelésre 5%,
nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Várom
régi és új megrendelőimet! 30/265-5192

+ FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás: 1800
Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal!
70/280-2276 

+ TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Lakások, családi
házak, irodák, intézmények, lépcsőházak
takarítását, ablaktisztítását, zöldövezet
kezelését vállalom, számlát tudok adni! Tel:
30/859-0626, vargatakaritas@citromail.hu 

+ KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS egyéni
vállalkozók, vállalkozások részére. Ezen
kívül könyvvizsgálat adótanácsadás.
Könyvelésmester Kft. Tel: 30/250-4696 
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A Gödöllői Szolgálat
városunk kizárólagos
hetilapja, az egyetlen,

amely hétről hétre ga-
rantáltan eljut minden
lakásba. 

Hirdessen benne, hogy

13.000 háztartás leljen

Önre!



+ Kondens cirkó – fatüzelésű kazán – bojler,
víz-, gáz-, fűtésszerelés, gépészeti munkála-
tok engedéllyel, beüzemeléssel, szuper
árakkal. Nagypál Zoltán 30/7-184-384 

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185 

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

+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmun-
ka. 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, kényelme-
sen! Érd.: +36-30-851-8763

+ Lazuljon el, töltődjön fel! Harmonizáló,
frissítő masszázs gyógyító energiákkal.
Nőknek: test, arc és talpmasszázs arck-
ezeléssel együtt!! 20/499-7306 

OKTATÁS

+ ANGOL senior újrakezdő tanfolyam
szeptembertől, csak 60 éven felülieknek,
közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyamok, felnőtt teljesen kezdő: www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:
30-224-75-63.

+ Ha gyermekének gondja van a matematiká-
val, fizikával, kémiával, jobb megelőzni a rossz
jegyeket, mint később a javításért küzdeni.
Most még heti 1-2 óta korrepetálás segíthet.
Hívja Karcsi bácsit. Tel: 30-908-4130. 

+ Tanulási képességek fejlesztése diákok-
nak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+ Miért válaszd a STUDIO ONLINE
NYELVISKOLÁT? Tanfolyamainkra 100%-os
pénz visszafizetési garanciát vállalunk!
Regisztrálj angol tanfolyamra és ingyenes
ajándék órát kapsz! A részleteket megtalálod
a www.studioonline.hu oldalon. Gödöllő,
Állomás tér 5. (a vasútállomásnál). Ügyfélszol-
gálat: 0670/670 40 97 Fnysz: 00473-2012 

+ NYÍLT NAPOK A STUDIO ONLINE
NYELVISKOLÁBAN szeptember 24-én és 26-
án. Gödöllő, Állomás tér 5. (a vasútállomás-
nál). A részleteket megtalálod a
www.studioonline.hu oldalon. Ügyfélszol-
gálat: 0670/670-4097 Fnysz: 00473-2012

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára,
közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036
KOLLARICS KATALIN 

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általános-
tól), emelt- és középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ FRANCIA nyelvoktatás 12 éves gyakorlat-
tal: érettségire, nyelvvizsgára felkészítés,
segítségnyújtás iskolai problémák esetén.
Tel: 30/638-4947 

+ GYES-en lévő anyuka gödöllői otthonában
nyelvtan korrepetálást vállal kisiskolás
kortól az érettségire való felkészítésig. Tel:
06/70-609-7748 

+ MENCELUS Nyelvstúdió. Kiscsoportos (3-
4 fő) OROSZ ÚJRAKEZDŐ nyelvtanfolyam
indul szeptemberben, kedd – csütörtök
délután. Folyamatos csatlakozási lehetőség.
Tel: 06-30-374-6545 www.mencelus.com 

+ Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, hal-
adóknak és kezdőknek. Érd: 20/544-8021 

+ MATEMATIKA korrepetálást, érettségire
felkészítést KÖZÉPISKOLÁSOKNAK,
középiskolai felvételire felkészítést 7-8.
OSZTÁLYOSOKNAK vállalok. Nagy szakmai
gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár.
Tel: 30/620-1230 

+ NÉMET nyelvtanulás, szakmai és
általános nyelvvizsgára felkészítés. Tel:
30/606-8302 

ADÁS~VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁ-
ROLOK. Tel: 28/412-230 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Azonnali készpénz fizetés mellett elc-
serélem kifogástalan állapotú, négy éves
Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat,
más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy
éves használt személygépkocsira. Tel.:
30/6342-172.

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk. 30/9891-721 

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-
erdeiméz 1500,-Ft, Méz 2012 1800,-Ft
+üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913  

+ Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.

+ Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

2012.  szeptember 19. Gödöllői Szolgálat 15

Opel Gaál

Új  OPEL MODELLEK

 

Vásároljon most új Opelt, akár használtautó-beszámítással, 
és még egy Opel Corsát is nyerhet!**

Opel Corsa akár

2 550 000 Ft-ért*

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694. 

E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 26.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Fürjes M. Sára, Kaffka M. u. 3.,
Pintér Miklós, Gébics u. 12/a. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent János u. 1/c.,
Nagy Erzsébet, Kazinczy krt. 12.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Janiga Krisztián, Szőlő u. 12.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Dömsödy Beáta, Szent János u. 36., Nándori Albertné, Szőlő
u. 24.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Istvánné,
Hársfa u. 11/a., Szente Ferencné, Batthyány L. u. 31.

MAGYARORSZÁGON ELŐSZŐR! SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁG!

EXIT CIRKUSZ – KIJÁRAT A MINDENNAPOKBÓL

GÖDÖLLŐN, A TESCO MELLETT

SZEPTEMBER 26‐TÓL SZEPTEMBER 30‐IG
AZ EXIT CIRKUSZ

VENDÉGMŰVÉSZEI NEW YORK,
LONDON, PÁRIZS UTÁN AZ

ÖNÖK VÁROSÁBAN MUTATJUK

BE KÁPRÁZATOS MŰSORUKAT.
PICARD VILMOS ,A MAGYAR

KÖZTÁRSASÁG ARANY

KERESZTJÉVEL KITÜNTETETT

ARTISTAMŰVÉSZ, A RÓMAI CIRKUSZ FESZTIVÁL DÍJAZOTTJA, A VILÁG LEGKISSEBB IDOMÍTOTT

KISKUTYÁIVAL. A MASSY CIRKUSZFESZTIVÁL NYERTES PRODUKCIÓJA, PICARD ATTILA ÉS CSALÁD‐
JA IDOMÍTOTT MAJMOKKAL.  VINCZE TÜNDE A MAGYAR LÉGTORNÁSZ EGYESÜLET ELNÖKE, A

ROLLING PICÁRD EGYKEREKŰ BICIKLI PRODUKCIÓVAL A BRÜSSZELI

CIRKUSZFESZTIVÁL DÍJAZOTTJAI. REVÜE TÁNCOSOK AKIK

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNHÁZAKBAN ÉS TELEVIZÍÓS MŰSOROKBAN

KÁPRÁZTATTÁK MÁR EL A NÉZŐKET. 
CSALÁDBARÁT AKCIÓ: Szerdán, minden belépő:
1.500.‐ FT/fő (páholyra nem érvényes)

A TÖBBI NAPOKRA, AKI EZT A KUPONT A
PÉNZTÁRNÁL FELMUTATJA: 2 DB. FELNŐTT JEGY

VÁSÁRLÁSA ESETÉN, KETTŐT FIZET‐ HÁRMAT KAP
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!! 

ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI: 
SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 18.00
ÓRA SZOMBAT:15.00 ÉS 18.00 ÓRA

VASÁRNAP: 15.00 ÓRA

Információ,jegyrendelés:30/693‐4632
www.exitcirkusz.hu 

FŰTÖTT NÉZŐTÉR

FÜTÖTT SÁTOR 


