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Zsúfolásig megtelt a Királyi Váró szeptember 26-án a „Bach, vagy Kurtág, vagy
mindkettő?” című komolyzenei esten.
(5. old.)

Október 6-7-én kadet kardvívó Európakupát rendeznek Gödöllőn az egyetemi
sportcsarnokban és a Premontrei Gimnázium tornatermében.
(8. old.)

Jótékony célt szolgál a gödöllői Erzsébet-bál

18 éves a gyilkos

Segítség és hagyományteremtés

Elfogták

A királyné emlékéhez méltó Erzsébet-bálnak lesz a helyszíne
november 17-én a Királyi Kastély. A bevételt a koraszülött
mentést támogatására, a Peter
Cerny Alapítvány javára ajánlották fel a rendezők. A bál egyben a „Híres Hölgyek Gödöllőn
– 2012 a Nők Éve” tematikus
év záró eseménye lesz. A részletekről szeptember 26-án, a
Gödöllői Királyi Kastélyban tájékoztatták a sajtó képviselőit.
Az idei gödöllői tematikus év számos
színvonalas kulturális eseménnyel
tiszteleg a városhoz kötődő híres hölgyek előtt, akik között kiemelt helyet
foglal el Erzsébet királyné, akinek
idén emlékezünk meg születésének
175. évfordulójáról, valamint arról,
hogy 145 esztendeje kapta meg a kastélyt koronázási ajándékként a királyi
pár.
A cél egy elegáns, de nem hivalkodó rendezvény, ami szellemiségével
méltó Erzsébet királyné emlékéhez –
tájékoztatta a sajtó képviselőit dr.
Gémesi György, Gödöllő város polgármestere.
Mint mondta, a rendezvénynek
nem titkolt célja, hogy amellett, hogy
nemes célt támogat, a kastélyba hívja
a diplomáciai, és a gazdasági élet szereplőit, és lehetőséget teremtsen a
kapcsolatépítésre.

A résztvevők megismerhették a báli
menüt is. A fogásokról Keményné
Koncz Ildikó, a Pannónia Női Borrend elnöke beszélt, aki elmondta az
összeállításhoz a Gödöllői Királyi
Szakácskönyvet használták fel. Többek között fácánkrémleves kerül majd
az asztalra zöldséggyöngyökkel, de
felszolgálnak gödöllői töltött fürjeket
zöldségfészekben is, amit eredetileg
szalonkából készítettek el a királyi
családnak. A hatfogásos menüsort a
La Fiesta party service készíti el.

A királyi fogásokhoz különleges
borok társulnak majd a bálon. Ezeket
olyan termelőktől válogatták, akik
elnyerték az „Év borásza” címet
vagy jelöltként felkerültek erre az
előkelő listára. A borok mindezek
mellett a magyar borvidékeket is
megjelenítik, s természetesen nem
hiányozhat közülük a királyok bora
sem: Áts Károly 2007-es évjáratú
Royal Tokaji 6 puttonyos aszúborát
szolgálják fel, ami az idén három világversenyen is első díjat kapott.

Csütörtökön délután elfogta a rendőrség azt a szakáldi 18 éves férfit, aki
szeptember 24-én, a délutáni órákban
megtámadott egy Szent István Egyetemen dolgozó nőt, egyet pedig meggyilkolt; áldozatát Domonyvölgynél
több késszúrással ölte meg. A férfit,
akinek célja az áldozat gépkocsijának
megszerzése volt, szombaton előzetes
letartóztatásba helyezték, ellene nye-

Pezsgőből is díjnyerteset kóstolhatnak a vendégek Garamvári Bence
pincészetéből.
A bál egyik fő támogatója a Zwack
Unicum Nyrt. is különlegességgel
kedveskedik a résztvevőknek, árulta
el Márfi Márta, a cég marketing
igazgatója. A rendezvényen az Unicum Szilvával koccinthatnak majd a
vendégek, aminek különlegességét az
adja, hogy gyümölcságyon érlelik.

reségvágyból elkövetett emberölés
miatt indul eljárás. A tettes a gyilkosság mellett két másik bűncselekmény
elkövetését is elismerte.
Városunk lakói ma is a tragikus
események hatása alatt vannak, hiszen ilyen súlyos bűncselekmény már
rég nem történt Gödöllőn. S. Márk
szeptember 24-én délután a Szent István Egyetem környékén lesett áldozatára. Az első támadás során egy útkereszteződésben tépte fel egy várakozó Opel ajtaját, majd késsel támadt
a gépkocsit vezető hölgyre. A nőnek
sikerült megfutamítani támadóját.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)

Nyereségvágyból ölt a 18 éves férfi

Az első áldozat megmenekült
(folytatás az 1. oldalról)
Második áldozata azonban már
nem volt ilyen szerencsés. M. Juditot,
aki szintén a Szent István Egyetemen
dolgozott, kényszerítette, hogy térjen
le megszokott útvonaláról, majd Bag
és Domonyvölgy határában, egy mezőgazdasági területen több késszúrással végzett vele. A helyszínről áldozata gépjárművével, egy sárga színű Opel Corsaval menekült el, amit
az esti órákban a rendőrség megtalált
a 3-as számú főút mellett, Emőd térségében.
A rendőrség az elkövető azonosítása és elfogása érdekében az ország
több megyéjében – jelentős rendőri
erők bevonásával – rendelt el fokozott ellenőrzést. Négy nap alatt összesen 1165 fő rendőr vett részt az ügy
felderítésben, közöttük a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság teljes bűnügyi
állománya. A beszerzett adatok alapján a bűncselekmény feltételezett elkövetőjéről grafika készült, és nagy-
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ban segítették a nyomozást a területen
lévők kamerák felvételei is.
A nyomozók az eljárást kiterjesztették egy Hatvan területén 2012.

getve szerezte meg egy hölgy Opel
Astra gépjárművét, melyet a Pest megyei nyomozók 2012. szeptember 26án Szakáldon találtak meg.
Az összehangolt rendőri munka
eredményeként a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható S. Márk 18 éves szakáldi lakost a Pest Megyei Rendőr-főkapi-

Fotó: Veres Viktor

szeptember 20-án elkövetett bűncselekmény vizsgálatára is, ahol ismeretlen elkövető szintén késsel fenye-

tányság munkatársai a Terrorelhárítási Központ kijelölt egységének
közreműködésével 2012. szeptember

27-én délután Miskolcon elfogták.
A gyanúsított kihallgatása során az
előzőekben felsorolt mindhárom bűncselekmény elkövetését elismerte. A
férfit vasárnap a Budakörnyéki Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
Sz. Márk tették azzal indokolta,
hogy rossz társaságba keveredett és
pénzügyi tartozásai voltak. Érdekes
szála a bűncselekménynek, hogy a 18
éves fiatalember édesapja sajtóhírek
szerint korábban magasrangú rendőrtiszt volt.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ezúton is köszöni a Heves
Megyei Rendőr-főkapitányság, a
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási Központ és a Készenléti
Rendőrség munkatársainak támogatását. Külön köszöni egy gödöllői hipermarket biztonsági szolgálatának
segítségét, valamint azokat az állampolgári bejelentéseket, amelyek érdemben segítették munkáját.
Az elfogásról szóló videofelvétel a
www.godollo.hu honlapon megtekinthető.
***
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Helyreigazítási kérelem a semmire

Nem szól közbe az időjárás

Múlt heti lapszámunk megjelenése után Vörös István Fideszes önkormányzati képviselő az alábbi levelet juttatta el szerkesztőségünkhöz:

Újabb megújuló járdák
Az őszies időjárás a jelentősebb munkák végére köszöntött be. Ahol lehet, még mindig
dolgoznak a felújításokon, a
közlekedés biztonságosabbá
tételén.
Újabb járdaszakasz készül el a héten.
A Földhivatal mellett, az Isaszegi út
és az Ady Endre sétány közötti területen teszik biztonságossá a gyalogos
közlekedést.
Tovább dolgoznak a járda felújításán a Fenyvesi nagyúton, valamint
a Szőlő utcában az Éva és a Röges utca közötti szakaszon is.

Változások a Gödöllői Rendőrkapitányságon
Szeptember 16-ai hatállyal Dunakeszi rendőrkapitányának nevezték
ki Tóth Csaba rendőr alezredest,
aki az elmúlt években városunk
rendőrkapitányának helyetteseként
dolgozott. Feladatkörét, a közrendvédelmi osztályt eddig vezető Farkas Imre rendőr alezredes veszi át.
vezetője az országos rendőrfőkapitány utasítására szeptember 26-án
visszavonta Császár Károly rendőralezredes vezetői megbízását. A Gödöllői Rendőrkapitányság bűnügyi
osztályvezetőjének menesztését nem
indokolták. Több sajtóinformáció, és
a hozzánk eljutott hírek szerint azonban a leváltás összefügg a domonyvölgyi gyilkossággal.
Az elkövető által először megtámadott hölgy ugyanis az esetet követően
azonnal a rendőrségre ment bejelentést tenni. Ott azonban nem vették komolyan, az adatok felvétele nélkül elküldték.
A bűnügyi osztály élére Mondok
Zoltán rendőr százados, a kistarcsai
rendőrőrs vezetője kerül.

óta tartó munka: a Ganz-patak medrének rendezése. A területen több,
mint hétszáz folyóméter hosszan végezték el a meder kotrását, a növényzet eltávolítását, valamint ahol szükséges volt, ott a meder burkolását és
az áteresz javítását. A területen ezzel
biztosítottá vált a csapadékvíz elvezetése abban az esetben is, ha egyszerre
nagyobb mennyiségű esővel kell
megbírkózni.
bj

A járdák mellett az utak karbantartásának is kiemelt figyelmet szentel a
VÜSZI. Mivel az időjárás kedvez a
munkáknak, a burkolatot, ahol szükséges szórt technológiával javítják.
Ha az időjárás engedi, akkor a héten befejeződik az Alvégen már hetek

Sószoba a palotakerti bölcsődében
Sajnáljuk, hogy Vörös István maga sem tudja, hogy mit is szeretett volna helyreigazítani, ugyanis ebből a leveléből ez számunkra nem derült ki. Egy sajtóhelyreigazítási kérelemben ugyanis ezt pontosan meg kell jelölni.
Szerkesztőségünk a testületi ülésekről a teljes hanganyag alapján készít cikket.
Így tettünk legutóbb is. Bízunk abban, hogy a képviselő úr előbb vagy utóbb tudatja velünk, szerinte mivel rontottuk hírnevét.

Még mindig tartanak a felújítások

Figyelni kell a menetrendet
A héten tovább folytatódnak a vasúti munkálatok a
Budapest-Keleti – Hatvan –
Miskolc vasútvonalon.

Segítség az egészség megőrzéséért
Sószobát adtak át az 1. számú
Városi Bölcsődében október 1jén. A másfél millió forint értékű beruházás a GlaxoSmithKline
Kft. támogatásából valósult
meg, mondta a kis ünnepségen
Tóth Tibor alpolgármester.
Hozzátette: egy éven belül két változás érintette kedvezően a bölcsőde
lakóit. Az első az intézmény betonkerítésének kifestése volt, amit április

21-én készítettek el. A szemet gyönyörködtető motívumokkal díszített
kerítés a bölcsőde esztétikai értékét
növeli, a sószoba az egészségmegőrzést segíti.
Varga Gyöngyi, az 1977-ben megnyílt bölcsőde vezetője – aki éppen
egy éve kapta meg kinevezését –, elmesélte, hogy a sószoba helyisége
korábban dohányzóként működött.
Kiemelte, hogy közösségben, az
összefogás erejével a gazdasági vál-

ság ellenére is teljesíthetők nemes
célok.
Csúzi
Gergely,
a
GlaxoSmithKline Kft. gödöllői gyártóegységének gazdasági vezetője a
cég társadalmi felelősségvállalása részének nevezte a támogatást.
Mint megtudtuk, a sószoba falára
egy tonna só került, a gyerekek 300
kiló sóőrleményben játszhatnak. Az
átadási ünnepség műsorában az Erkel
iskola 6. a osztályos tanulói működtek közre.
jb

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2012. október 1-5 között a Vámosgyörk és Ludas állomások
között karbantartási munkák miatt a vonatok módosított menetrend alapján
közlekednek.
A karbantartási munkák miatt október 4-én az 5026 sz. vonat Hatvan és Ludas
állomások között módosított menetrend szerint, a közforgalmú menetrendkönyvben meghirdetettnél korábban közlekedik. Hatvan állomáson 5026 sz.
vonathoz a MÁV nem tudja biztosítani a csatlakozást. A menetrendről részletes
információkat a www.mavstart.hu címen kaphatnak az érdeklődők.
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Illegális színesfém-kereskedelem

Kiderült, a fiúknak jobb az orruk

Átfogó ellenőrzések

Minden várakozást felülmúlt
az idei Kutatók Éjszakája
programsorozat látogatottsága szeptember 28-án a Szent
István Egyetemen: a tavalyihoz
képest másfélszer több (4050
fő) regisztrált látogató összesen 73 izgalmas bemutatót és
előadást tekinthetett meg 15
helyszínen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
októbertől átfogó ellenőrzésbe
kezd az illegális fémkereskedelem megfékezésére, felderítésére és megelőzésére. A hatóság csak idén több mint ezer
tonna fémet foglalt le a felszámolt illegális telepeken.

Nagyon népszerű volt a SZIE-helyszínelők c. programsorozat, amely a
Genetika és Növénynemesítés Tanszék laborjaiban folyt. Nemcsak növényi, hanem humán DNS-t is izolálhattak az érdeklődök. Csak egy kis
nyálmintára volt szükség és a saját
DNS-üket egy kis csepp alakú üvegcsében nyakláncra felfűzve vihették
haza a vállalkozó szelleműek.
Idén is nagy érdeklődés övezte az
Aulában megrendezett Kísérletek Éjszakája programot, ahol az előző
évekhez hasonlóan sok gyermekes
család vett részt. A kísérletek között
szerepeltek otthon, mindenki által elvégezhető kísérletek, melyek közül
az étkezési keményítő védőburokkal
a 3. emeletről leejtett és épen maradt
tojás aratta a legnagyobb sikert.
Ugyanakkor különlegesebb, a mindennapi életben általában kevesek által elérhető anyagokkal is találkozhattak az érdeklődők, mint például a folyékony nitrogénes gránátvető vagy a
szünetben a szökőkútban felrobbantott széndioxid-bomba, de nagy keletje volt a héliummal telt lufiknak is.
A Botanikus Kertben a tavalyinál
egyharmaddal több látogató regisztrált. A kert programjai a középkor világába csalogatták a látogatókat, melyek közül a legsikeresebbek a középkori ízek (különleges lekvárok, fűszerek és szörpök) kóstolója, a középkori
lóbemutató, lovaglás, íjászat és viselet, valamint a Növényvédelmi Intézet által rendezett póksimogató és
mézkóstoló voltak. Számos érdeklődőt vonzott a „Nem boszorkányság!”
és a középkori gyógy- és fűszernövények bemutatói, valamint a Pénzügyi
és Számviteli Intézet érdekes, szórakoztató pénzügyi kérdései, játékai. A
másfélszeres túljelentkezéssel induló
Növények a sötétség leple alatt c. esti
kalandtúra nemcsak a gyerekek ked-

Fotó: Kállai Mihály

A tavalyinál másfélszer több látogató a Kutatók Éjszakáján

vence volt, a felnőttek számára is
több meglepetést és érdekességet tartogatott.
Az egyik legnépszerűbb program
idén is a Gyógyító növényvilág volt,
ahol minden bajra találtak orvosságot
a látogatók. A gyerekek nagyon élvezték a Minipredátorok mikroszkópos vizsgálatát és persze a Kamrapolc
ínyencségeit is. Az illatkvízben pedig
kiderült, hogy a fiúknak jobb az orruk, mint a lányoknak.
A pókok és emberek című program
minden korcsoportot megmozgatott,
pókot simogattak meghallgathattak
egy érdekes előadást és mikroszkópon is tanulmányozták őket. A legfiatalabb és legbátrabb „póksimogató”
egy alig több mint egy éves kislány
volt.
A Környezetünk legendás gyomnövényei című programon sok érdeklődőt vonzott a különböző mézek
kóstoltatása, valamint a növénybemutató. Az ovisok nagy szakértelemmel
kóstolgatták a mézeket. Úgy tűnik,
számukra a vegyes méz az örök favorit.
Az „Élet a Földön 50 év múlva”
címmel meghirdetett egyéni rajzpályázatra a tavalyihoz képest 2,5-szer
több, összesen 194 pályamű érkezett
be.
A nyertesek a következők:
Óvodás korcsoportban:
I. Czibak Milán (Tessedik Sámuel
Evangélikus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona)

II. Melovics Lilien (Táncsics Mihály úti Óvoda, Mazsola csoport)
III. Kuti Donát (Táncsics Mihály
úti Óvoda, Mókus csoport)
Különdíjas: Lőkös Laura (Egyetem
téri Óvoda, Maci csoport)
Alsótagozatos korcsoportban:
I. Csécsei Lili Kira (Damjanich
János Általános Iskola 3.a)
Megosztott II. Bori Nóra (Hajós
Alfréd Általános Iskola 4.a) és Tusor
Bálint (Damjanich János Ált. Iskola
3.a)
III. Jacsó Míra (Damjanich Általános Iskola, 4.b)
A Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár különdíját kapta Császár
Inez (Damjanich János Általános Iskola 1.d) és Kerekes Mátyás (Erkel
Ferenc Általános Iskola 1.a)
Felsőtagozatos kategória:
I. Juniki Mária (Szent Imre Katolikus Általános Iskola 8.a)
II. Csík Miklós (Damjanich János
Általános Iskola 8.b)
Megosztott III. Mandák Emese
(Damjanich János Ált. Iskola 5.c) és
Pesti Márta (Damjanich János Általános Iskola 5.c)
Gödöllő város önkormányzatának
különdíját kapta: Nagy Dóra (Damjanich Általános Iskola 6.c) Japán
turisták Gödöllőn 2062-ben c. rajzával.
(k.cs.)

Nincs mit ünnepelniük a településeknek az Önkormányzatok Napján

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Egyetért:
- a TÖOSZ azon megállapításával,
hogy nincs mit ünnepelni idén szeptember 30-án az Önkormányzatok
Napján.
Sajnálattal állapítja meg,
- hogy a Kormány és az országgyűlés elmúlt évben hozott önkormányzatokat érintő döntéseinek eredményeképpen megkezdődött a magyar önkormányzati rendszer felszámolása és a korábbi centralizált tanácsi struktúra kiépítése.

- gyakorlatilag megszűnt az érdemi
párbeszéd és az érdekegyeztetés a
kormány és az önkormányzatok között, a parlamenti polgármesterek önkormányzati „lobbija” is alulmaradt
ebben a döntéshozatali folyamatban
- a Kormány nem figyelt oda a szövetség jószándékú szakmai észrevételeire, melynek már most több súlyos
következménye van a végrehajtás során és további működési zavarok, bizonytalanság várható. Továbbra sem
ismert, hogy az önkormányzatok az új
struktúrában mennyi pénzből gazdálkodhatnak, ez a bizonytalanság már
most komoly működési zavarokat
okoz
- továbbra sem ismert, hogy 2013tól miből gazdálkodhatnak a települések
- hogy az átalakítással kapcsolatos
folyamatos „kapkodás” miatt egyre
nehezebb az állampolgárok által megszokott magas színvonalú szolgáltatások biztosítása
- továbbra sincs érdemi párbeszéd
Kormány–Önkormányzatok között

Nem mindegy, mit veszünk be

Gyógyszerár-változások
Hétfőtől több mint ezer gyógyszerért kell többet vagy kevesebbet fizetni. Olcsóbbak lettek a nyugtatók és a vérnyomáscsökkentők.
A koleszterinszint-csökkentők ára
mérséklődik, és csökken még néhány
gyakran használt pszichiátriai készítmény ára is. Ezekhez a készítményekhez 20-30 százalékkal kevesebbért
juthatnak hozzá a fogyasztók, hasonlóan egyes vérnyomáscsökkentőkhöz.
Az árcsökkenés mellett 543 gyógyszernek átlagosan 4,5-5 százalékkal
emelkedik a térítési díja, ez olyan termékeket érint, amelyekből van azonos hatóanyagot tartalmazó készítmény alacsonyabb áron. Tehát ugyanazzal a hatóanyag-tartalommal több
gyógyszer is jelen van a piacon. Így
lehetséges, hogy valamely készítmény ára nő, de azt le lehet váltani
egy kedvezőbb árúra.

Felhívja a figyelmet arra,
- hogy a vidékfejlesztés az egyik
nagy esélye a gazdasági növekedésnek és a Darányi Tervben is megfogalmazott kormányzati szándékok
megvalósítása csak erős jól működő
önkormányzatokkal lehetséges
Kéri a kormányzatot,
- hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat, kezdjen érdemi
egyeztetéseket annak érdekében,
hogy a tízmillió állampolgárnak szolgáltató, érdekeiket hitelesen megjelenítő önkormányzati rendszer egyrészt
továbbra is a kétpólusú államberendezkedés alappillére lehessen, másrészt meg tudjon felelni az őket támogató állampolgárok elvárásainak.
Gödöllő, 2012.09.28.
dr. Gémesi György elnök

Bár logikusnak tűnik, hogy az olcsóbb készítmények fogyasztására
ösztönzik a lakosságot, az azonban
megosztja a szakembereket, helyes-e
ez a hozzáállás. A tapasztalatok alapján ugyanis sok esetben az olcsóbb
termékek nem érik el a betegeknél a
kívánt hatást. Sok esetben allergiás
reakciókról számoltak be a betegek. A
vérnyomáscsökkentők esetében például sokan panaszkodott arra, hogy a
gyógyszerváltás után állandó köhögéssel küzdöttek. De nem egyszerű a
helyzet az antibiotikumok terén sem,
főleg a gyerekek esetében.
(ny.f.)

Uniós polgárok választójogának támogatása

EU Régiók Bizottsága
Szeptember 24-én dr. Gémesi
György, Gödöllő polgármestere a Régiók Bizottsága (CoR)
tagjaként mutatta be Brüsszelben az önálló véleményének
alapjául szolgáló munkadokumentumát „Az uniós polgárság
erősítése: az uniós polgárok
választójogának támogatása”
címmel.

MÖSZ-állásfoglalás
Az Országgyűlés egy 2000. évi
határozatában nyilvánította a
helyi önkormányzatok napjává
szeptember 30-át, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon. A települések eddig
minden esztendőben megünnepelték az évfordulót, az idén
azonban ez elmaradt. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége ennek kapcsán állásfoglalást adott ki.

Az utóbbi időben megnövekedtek a
fémlopások, amelyek például szoborlopások esetében a köztulajdonnak,
kábellopáskor pedig a legnagyobb
közszolgáltatóknak (MÁV, BKV,
Elektromos Művek, stb.) okoznak jelentős károkat. Ezért októbertől a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közép-magyarországi régióban átfogó
ellenőrzésbe kezd az illegális fémkereskedelem megfékezésére, felderítésére és megelőzésére. Az akció ideje
alatt fokozott közúti- és helyszíni ellenőrzésekre lehet számítani, amelyek célja az illegális fémkereskedelem és átvétel felderítése, azonban a

törvényes keretek között működő
fémkereskedőket is érintheti.
A pénzügyőrök szándéka nem csupán a preventív hatás elérése, hanem
az illegális fémkereskedelem ellehetetlenítése, ezáltal a lakosság, valamint a tisztességes fémkereskedelmet
folytatók jogos társadalmi igényének
érvényesítése is. A NAV pénzügyőrei
az elmúlt évben országszerte több
mint ezer tonna fémet foglaltak le és
69 illegális fémtelepet számoltak fel.
A színesfém, a kábellopások az elmúlt években városunkat is sok esetben érintették, és érintik. Elég a megrongált Teleki-szoborra gondolni,
vagy arra, milyen sok esetben okoz
problémát a vasúti és a HÉV közlekedésben. A jelenleg érvényben lévő
színesfém törvénynek folyamatosan
megpróbálnak érvényt szerezni a
NAV munkatársai. A törvény 2009ben a Magyar Önkormányzatok Szövetségének kezdeményezésére alkották meg.
(k.j.)

A Régiók Bizottsága CIVEX ülésén
megvitatott munkadokumentumban
megfogalmazottakat üdvözölte az
Európai Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) választójogért felelős Főigazgatóságának munkatársa és az
Európa Tanács részéről Andres
Kiefer, a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának főtitkára.
A Bizottság törekszik az Európai
Unió részéről arra, hogy a választójogi névjegyzékbe vétel egyszerűsödjön, automatikus regisztráció valósulhasson meg a lakóhely szerinti regisztrációval párhuzamosan, vagyis a
lakóhely szerinti bejelentés az uniós
állampolgár részéről egyúttal automatikus választójogi névjegyzékbe
vételt jelentsen a választásokon való
részvételhez. Erre alapozva hangsúlyozta Gémesi György munkadokumentumának, vélemény kidolgozásá-

nak támogatását, amelyben a javaslatok, tartalmi elemek egybeesnek az
Európai Bizottság célkitűzéseivel.
Az Európai Unióban 2013 a Polgárok Európai Éve lesz, amelynek középpontjában az uniós polgárság és az
ehhez kapcsolódó jogok állnak, például a személyek szabad mozgása, a
szavazati jog, vagy a helyi és európai
parlamenti választásokon való részvételi jog. Az uniós CoR-vélemény
célja, hogy hozzájáruljon az uniós
polgárság és az állampolgári jogok támogatásához, elsősorban a Lisszaboni Szerződésben rögzített uniós polgárok aktív és passzív választójogának maradéktalan megvalósításához,
a részvétel ösztönzéséhez. A bemutatott munkadokumentum alapján, az
elhangzott eszmecserére építve kezdődik meg szeptember végétől Gémesi György részéről a 27 tagállam
nevében készülő Régiók Bizottsága
véleményének kidolgozása, szövegezése.
(a.h.)

Harmincöt év a kert és a természet szeretetében

Ünnepeltek a kertbarátok
Megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelte a Gödöllői Kertbarát Kör szeptember 29-én. Az ünnepségen elismerések átadására és megemlékezésre is sor került.
A Városháza dísztermében megtartott
rendezvényen Jámbor Samu verssel, a
Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
pedig színes műsorral köszöntötték az
ünneplőket, majd Sebő Györgyné, a
kertbarát kör elnöke elevenítette fel a
három és fél évtized legfontosabb eseményeit.
Összefoglalójában szólt a kiállításokról, versenyekről, szakmai találko-

zókról és egyéb rendezvényekről, amiket szerveztek, és amelyeken részt vettek. Nagy hangsúlyt helyeznek a bio termesztésre, a környezet védelmére, de
fontos feladatuknak tartják azt is, hogy a
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fiatalokat minél jobban bevonják tevékenységükbe. Ennek jegyében jött létre
együttműködésük a Petőfi Sándor Általános Iskolával is. Mint mondta, nem
csak a kert és a természet, hanem egymás szeretete és tisztelete is fontos a tagok számára. Ez tartja össze a
kertbarátokat, akik a mindennapokban is sokat segítenek egymásnak. A Gödöllő Városáért díj,
amellyel tevékenységüket elismerte az önkormányzat, példamutatásra inspirálja a tagságot.
A rendezvényen Nagy Z. Róbert, az Országos Kertbarát Szövetség elnöke is részt vett. Beszédében szólt arról, a kertműveléssel
sokat tehetünk azért, hogy egészséges,
friss élelmiszer kerüljön az asztalra, s
úgy fogalmazott: ha a gazdasági helyzet nem változik, egyre többen fogják

ismét művelni, konyhakertté átalakítani pihenésre használt területeiket.
Szintén kiemelte a konyhakerteknek
az egészséges táplálkozásban betöltött
szerepét dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetsége elnöke. Ő is
fontosnak nevezte, hogy a fiatalokat minél nagyobb számban
vonják be a kertművelésbe, és saját tapasztalatai alapján kijelentette: már kisgyermek korban is
meg lehet szerettetni a kertészkedést a gyerekekkel. Mint mondta,
sok kertbarát kör jubilál az idén, s
nagy öröm számára, hogy az „öregek”
mellett sok új is alakul.
Díjazásból sem volt hiány; többen is elismerést vehettek át tevékenységükért, köztük Lévai Mihály, a kertbarát kör alapítója, aki harminckét éven át
vezette az egyesületet.
A rendezvényre ellátogattak azoknak a
szervezeteknek a képviselői is, akikkel
az elmúlt évtizedekben alakítottak ki a
partneri kapcsolatot a gödöllői kertbarátok. Balatonalmádiból, Gyálról,
Gyúróról, Jászkisérről, Mogyoródról,
Pápáról, Pomázról és Újhartyánból érkeztek kertbarátok, hogy együtt ünnepeljenek gödöllői barátaikkal. Az eseményt Gémesi György polgármester,
valamint Tóth Tibor és Fábián Zsolt
alpolgármesterek is megtisztelték jelenlétükkel.
bj

Választókerületi családi délután

Gödöllőiek a Csallóközi Vásáron

Hangulatos családi délutánt töltöttek együtt a Civil Ház udvarán a 8-as számú választókerület lakói, akiket Tóth Tibor
alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője invitált
egy kis közös kikapcsolódásra. Míg a felnőttek a bogrács
mellett beszélgettek, a
gyerekeknek
Benedek
Krisztina és Dezső Piroska énekelt, vagy az
arcfestésnek köszönhetően átváltozhattak kedvenc
mesehősükké. Az őszi
este remek lehetőséget
nyújtott egy kis eszmecserére, a jó időben a finom falatok még kellemesebbé tették a közösen
eltöltött időt.

Nagy sikerrel képviseltette magát Gödöllő a 32. Csallóközi
vásáron, ahová ismét meghívást kapott településünk. A testvérvárosunkban, Dunaszerdahelyen megrendezett eseményen a különböző termékek mellett kulturális és gasztronómiai különlegességekkel várták az érdeklődőket.
A rendezvényen ez alkalommal Pesti Tamás üvegmű-

vész, valamint Császár Ernő és Császárné Erdélyi Katalin keramikus művész házaspár mutatta be termékeit. Az
esemény jó alkalmat jelentett a környékbeli kézművesekkel való megismerkedésre, kapcsolat építésre és szakmai
eszmecserékre. Mint elmondták, nagy örömmel fogadták a
gödöllői kiállítókat, akik termékeik mellett városunk eseményeiről, nevezetességeiről szóló tájékoztatókat is vittek
magukkal. A helyi önkormányzat részéről Takács Tímea
nagy szeretettel segítette a gödöllőiek munkáját, akiket jövőre is visszavárnak a felvidéki rendezvényre.
kj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012 – „AZ ÉN KEDVES GÖDÖLLŐI FÁM”
Arra vagyunk kíváncsiak:
– Melyik az a nevezetes fa a közvetlen
környezetedben, a lakóhelyeden, a településen, amire a legbüszkébb vagy
és amit a barátaidnak is megmutatnál, amit szeretnél, ha mindenki ismerne?
Írd meg történetedet, kiegészítésként
fotózd vagy rajzold le nekünk!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott
felhívásunk megtetszett, akkor úgy mutasd be kedvenc fádat, hogy azt megértse és megismerje a legjobb barátod is,
meg az a személy is aki tőled távol, a
„net” előtt ül. Akár a szüleid, akikkel
mindennap láthatod, vagy akár egy arra
tévedt turista, akinek te mesélsz először
erről a természeti csodáról, a növényvilág eme Neked kedves képviselőjéről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat
egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózd le vagy készíts rajzot róla, és ha
akarod, egészítsd ki akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik,
tűzzománc, linó- és fametszet, stb.),
akár egy CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló
megfigyeléseket, önálló véleményeket,
egyéni érzéseidnek megfogalmazását
(Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme 5-10
A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges résszel. A pályaművek értékét növelhetik a témához
kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői iskolák
6-14 éves tanulói által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan a
pályázó nevének, életkorának, iskolája
nevének, címének, valamint lakcímének, feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje:
2012. november 17.
A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük

a határidőt betartani!
Amennyiben a
beadott pályázatot szeretnétek visszakapni, kérjük a
pályázati anyagotokon tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA.
A DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEKET
FOLYÓIRATBAN IS MEGJELENTETJÜK.
A pályázat értékelésére 2012. novemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22.
Tel.: 06-20-561-1818
e-mail:
en:azenkedvesgodolloifam2012@freemail.hu

Bajnokok és gyűjtők a Művészetek Házában

Minden, ami olimpia
Olimpiai és sporttémájú gyűjtők találkoztak szombaton Gödöllőn, a Művészetek Házában. A rendezvényen számtalan, az ötkarikás játékokhoz kötődő relikvia cserélt gazdát.
A nagy érdeklődés mellett megtartott esemény az olimpiai himnusszal vette kezdetét, majd Gémesi György polgármester nyitotta meg a találkozót. A rendezvényt több olimpiai bajnok is
megtisztelte jelenlétével. A résztvevők találkozhattak Tordasi
Ildikó, Rejtő Ildikó, Dömölky
Lídia vívó olimpiai bajnokokkal,
valamint Gedó György ökölvívó olimpiai bajnokkal.
A találkozón többek között
könyvek, zászlók, kitűzők, régi
képeslapok, újságok, olimpiai
kabala figurák és egyéb emléktárgyak cseréltek gazdát. A rendezvény házigazdája a MOB, a
MOA és a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága volt.
bj

Sportnap a Csanakban
A Csanakért Egyesület (internet: www.csanakert.hu) idén is
megrendezte a csanaki olimpiát, a szokásos évi sportnapot
az új városrészben lakó tagjai
számára.
A közösségi sportesemény idén szeptember 15-re esett, amin részt vett a
környék apraja-nagyja.
A szokásosoknak megfelően a rendezvény – amin
jelen volt Kis Antal, a terület önkormányzati képviselője is – az olimpiai
láng meggyújtásával és a
Csanak Chicks nevű alkalmi lányegyüttes zenés,
táncos bemutatójával indult. Rövid bemelegítés
után a gyerekek futás,
váltófutás,
kerékpáros
ügyességi, hullahop-karikázás és röplabda versenyszámokban mérték öszsze tudásukat. Emellett volt kosárlabda és labdarúgás is, amiben már a felnőttek is részt vettek. A napot az elmaradhatatlan közös főzés, étel- és
italkóstolás zárta.

Darabont Tibor, az egyesület elnöke
elmondta: “Örülünk neki, hogy a környék aktivitásának köszönhetően már
5. alkalommal tudtuk megszervezni
ezt a jó hangulatú eseményt. 2008ban a pekingi olimpia kapcsán kezdtük el, de a gyerekek igényelték, hogy
minden évben megrendezzük. Nagyszerű érzés, hogy egy sportnappal

meg tudjuk mozgatni a közösséget és
egy kellemes együttlétet tudunk
szervezni. Reméljük, hogy a jövőben
is fogjuk tudni folytatni ezt a hagyományt.”
j
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha fáj a szívünk
Mindennapi életünk pszichológiája címmel folynak szeptembertől decemberig havonta
neves pszichológusok, pszichiáterek által tartott előadások a Művészetek Házában. A
következő, októberi előadás
12-én lesz, s dr. Csernus Imre
osztja majd meg a hallgatósággal gondolatait az Életünk korlátai – függőségek tárgykörében.
Az előrejelzésben a főcím után, zárójelben felsoroltatik néhány függőség:
drog, alkohol, játék, tévé. Valóban,
Csernus Imréről talán elsősorban
azt tudhatjuk, hogy drogfüggőkkel,
az ő gyógyításukkal foglalkozik.
Azonban természetesen foglalkozik
mással is, a súlyos bajokat megelőző
problémákkal, igyekezvén hozzásegíteni a lelki sérülésekkel küszködőket, hogy elkerüljék a legrosszabb
megoldásokat.
Számos könyvet jelentetett már
meg lélekgyógyász munkájával kapcsolatos témákról. A legutóbbi kötete
A fájdalom arcai címet viseli, s különböző helyeken tartott előadásai
szövegét tartalmazza.
Felidéződik bennem a „fájdalom” szó

hatására Móricz Zsigmond Pillangó
című regényének egy párbeszéde.
„– Fáj a szíve?” – kérdezi a lány a fiútól, az udvarlójától. „– Fáj. – Miért
fáj? – Csak. Fáj.” Nincs magyarázat.
Vagy mégis?
Csernus Imre a párkapcsolati fájdalmakat taglalja a könyvben. Azokat
is, melyek emberi együttélésünk legkisebb, de legalapvetőbb közösségében, a családban adódnak. Hiszen innét, ezekből a viszonyokból ered
minden. Lelki zavarok, gyengeségek,
tehetetlenségek.
Boldogtalanság,
búskomorság, depresszió. Melyeknek
ellenszerét remélve néhányan – sokan? – ártó szenvedélyekhez menekülnek.
Holott van jobb megoldás, igyekszik meggyőzni a rászorult embereket az ideggyógyász. A saját családi, párkapcsolati viszonyaiban is kutat, mélyre ás, s ha úgy gondolja, jó
példával szolgálhat, feltárja, ő mit
rontott el. Vagy neki, érzése szerint,
milyen kárt okozott a közeli hozzátartozó.
Nézzünk szembe a félelmeinkkel,
biztat. Máskor, más előadásban utat
mutat a felnőtt párkapcsolatokhoz.
Mi a társfüggőség magánya? Miért
vagyunk boldogtalanok? Titkoló-

zunk, elhallgatunk dolgokat. Őszinteséggel többre mennénk? Igyekszik
betekintést nyújtani a családi boldogságba. És a családi pokolba. Sors és
önismeret. Vagyis: a sorsnak vagy az
önismeretnek van nagyobb szerepe
az életünkben? Gyávák vagyunk,
ámítjuk, illúziókban ringatjuk magunkat. De talán erre van szükség,
hogy elviseljük, ami ránk méretett.
Az előadásai interaktívak. Igyekszik bevonni a hallgatóságot is a válaszok megadásába. Már persze, ha
van válasz. Ha nem annyit mondhatunk mindössze: „Csak. Fáj.”
(Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai)
-nád-

Neves művészek a szimfonikus zenekar koncertjén

Barokk és kortárs zene a Királyi Váróban

Kezdődik a bérletsorozat

Nem ellentétek, hanem párhuzamok

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar a 2012/2013-as évadban is
négy bérletes előadással várja
a közönséget. Az idei programban is több évszázadot felölelő
remekművek hangzanak majd
el a Művészetek Háza színpadán.
Az első hangversenyre október 13-án
kerül sor, amikor is J. S. Bach III. Ddúr szvitjét, Haydn B-dúr miséjét, valamint egy ősbemutatót hallhat a közönség: Kovács Zoltán Erkel-díjas
zeneszerző, fagottművész és karmester II. Fagottverseny című művét. Ez
utóbbi ifj. Duffek Mihály fagottművész révén csendül fel.
Az előadás során közreműködik a
Gödöllői Városi Vegyeskar, a Gödöllői Szent Norbert Premontrei Gimnázium Kórusa (karigazgatók: Pechan
Kornél, Kocsis Csaba és Magay Judit), szólistaként pedig Szutrély Katalint (szoprán), Schöck Atalát (alt),
Megyesi Zoltánt ( tenor) és Cser
Krisztiánt (basszus) hallhatja a közönség.

Az est karnagya Vashegyi György
Liszt-díjas karmester lesz, aki 1993ban végzett a Zeneakadémián Lukács
Ervin és Gál Tamás tanítványaként.
Ma már ő is a neves intézmény tanára,
a magyar régi zene úttörője, 2000 óta
a Magyar Állami Operaház karmestere.
A zeneművek között Zelinka Tamás kalauzolja majd a közönséget.
Schöck Atala

A hangverseny után közönségtalálkozóra kerül sor a Művészetek Háza kávézójában. A beszélgetésnek
több aktualitása is van, árulta el

Múzeumbarát Pedagógus Díj

Gödöllői tanár az élen
Szeptember 21-én Százhalombattán tartották a második Pest Megyei Múzeumpedagógiai Tanévnyitót a szentendrei
Néprajzi Múzeum oktatási és képzési
központja és a százhalombattai „Matrica” Múzeum szervezésében. A rendezvényen díjak átadására is sor került,
aminek során gödöllői pedagógus munkáját is elismerték a szakemberek.
A rendezvényen dr. Vígh Annamária,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője előadást tartott az
úgynevezett múzeumi törvény módosításáról. Előadások hangzottak el iskolák
és múzeumok vezetőitől, melyben a
múzeumpedagógia hasznosságáról, a
benne rejlő lehetőségekről esett szó. A
rendezvényen részt vett Gönczi Tibor,
a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető
igazgatója is – tájékoztatta lapunkat
Oravec- Kis Éva.
Az intézmények múzeumpedagógiai
programjait részletesebben a múzeum-

A díjazottak: Koppány Helga tanítónő (Hajós iskola, Gödöllő) és dr.
Horváthné dr. Hidegh Anikó iskolaigazgató (Százhalombatta)

pedagógusok kompetenciánként és korosztályonként ismertették. A program a

Vashegyi György

lapunknak Ferenczi Anna, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese. Eredetileg Kovács Zoltán már régebben
bemutatott fagottversenyét tervezte
bemutatni a zenekar, de a koncert műsorát, valamint a másik két műhöz
rendelkezésre álló zenekari apparátust
megismerve a zeneszerző úgy döntött,
hogy új versenyművet ír a fiatal fagottművész számára, amit a zenekar
örömmel fogadott.
A beszélgetés koordinátora a gödöllői származású dr. Duffek Mihály
zongoraművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának dékánja
lesz, aki a ’60-70-es években zenei
klubot indított el városunkban, megalapozva ezzel a zene iránt érdeklődő
felnőtt közönség hangverseny hallgatási igényét. Az esten Duffek Mihályt egyúttal 60. születésnapján köszönthetjük.
jk
Gödöllői Királyi Kasélyban is kiemelt
helyet foglal el, a létesítmény és a város
oktatási intézményei közötti kapcsolat
évről-évre egyre szorosabbá válik.
Az előadásokat követően átadták a Múzeumbarát Iskola Díjat annak az iskolának, amely a legtöbb diák múzeumlátogatását tette lehetővé. Ezt a százhalombattai Arany János Általános Iskola és
Gimnázium kapta. Ugyancsak először
adták át a Múzeumbarát Pedagógus Díjat, amelyet a tanév során Pest megye
területén legtöbb diákot múzeumba vivő pedagógusként Koppány Helga, a
gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
tanára nyert el.
A százhalombattai rendezvényt követően lapzártánkkal egyidőben került sor
az Országos Múzeumpedagógiai Tanévnyitóra a Gödöllői Királyi Kastélyban. A rendezvényen többek között az
intézményben folyó ezirányú munkával
is megismerkedhetnek a szakemberek,
de szó volt az új hazai múzeumpedagógiai törekvésekről, valamint az intézmények és a sajtó közti kapcsolat fontosságáról, fejlesztéséről is.
bj

„Bach, vagy Kurtág, vagy mindkettő?” címmel izgalmas előadásra került sor a Királyi Váróban, ahol J. S. Bach művei
mellett kortárs magyar szerzők műveit tárták a hallgatók
elé élvonalbeli művészek: Dobozi Borbála, Horváth Béla,
Ittzés Gergely, Lakatos György.
Az újszerű kezdeményezés
nagy sikert aratott.
„A párosítás talán
szokatlannak tűnik, pedig a barokk és a kortárs
zene között sok a
párhuzam. A barokk az a műfaj,
amit a fiatalok jelentős része is elfogad” – tudtuk
meg
Ferenczi
Annától, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány kuratór i u m á n a k
elnökhelyettesétől. Mint elmondta: „Mindkettő él
az improvizáció
adta
lehetőségekkel.” Ezzel az
előadással elsősorban a fiatalokat, az egyetemistákat szerették volna megszólítani, közelebb hozni hozzájuk a kortárs alkotók
műveit, amelyek azonban sokak számára kevésbé érthetőek. Ehhez sikerült megnyerni partnerként négy, a
szakma élvonalából ismert művészt,
akik mind a barokk, mind a kortárs zene

jeles képviselői. Közülük Lakatos
György fagottművész, nem csak
muzsikusként, hanem mint zenei
„idegenvezető” is segített magyarázataival eligazodni ebben a zenei közegben. Az alapítványnak távlati célja,
hogy a Zene Világnapja „környékén”,
mintegy felvezetve az ünnepet, ilyen
előadásokkal mutassák be a kortárs zene
értékeit.
A közönség érdeklődése találkozott a
kezdeményezők elképzelésével, az első

est telt házat hozott. Szintén zenei idegenvezetéssel rendezik meg a zene
világnapjának ünnepi koncertjét október elsején a Chopin zeneiskolában.
A Cantus Ludus koncertjére lapzárlt
tánk után kerül sor.
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Város-Kép

Jótékony célt szolgál a gödöllői Erzsébet-bál

Török Ignác szívszélhűdésben halt meg

Segítség és hagyományteremtés

A gödöllői aradi

(folytatás az 1. oldalról)

A királyi fogásokat királyi terítéken szolgálják majd fel. Mint azt
Cserhalmi Rita, a Herendi Porcelán
Manufaktúra Zrt. marketing vezetője,
a rendezvény másik fő támogatója elmondta, a bál fényét az Apponyi mintás étkészlet emeli majd.
A program is igazi különlegességeket ígér. Érdekesség, hogy a kiváló
művészek többsége szorosan kötődik
Gödöllőhöz: Herczenik Anna, a Magyar Állami Operaház magánénekese
a város szülötte, Oszvald Marika,
Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes az idén kapta meg a város Díszpolgára címet, a népszerű Hot Jazz
Band egyik tagja pedig, Fodor Lász-

ló, Gödöllőn él, és a város zeneiskolájában tanít. Először lép fel azonban
Gödöllőn az ecuadori Xavier Rivadeneira operaénekes, aki 1990 óta él
Magyarországon, s akinek nevéhez az
Állami Operaházba számtalan kiváló
szerep kötődik.
A bál résztvevői rendkívüli divatbemutató részesei lehetnek, a szintén
gödöllői D’Elia szalon Erzsébet királyné tizenkét különleges ruháját
mutatja be, amiket korhű dokumentumok és képek alapján készítettek el
újra, köztük a koronázási ruhát.
Az est programjából ízelítőt is hallhattak a sajtó résztvevői Vincze Lilla
jóvoltából, aki szintén gazdagítja az
Erzsébet-bál fellépőinek névsorát. A

művésznő
elmondta,
nem
csak azért áll szívéhez közel a
rendezvény, mert
sokat megfordult Gödöllőn,
hanem azért is,
mert
koraszülöttként jött a világra. Kijelentette, nagyra becsüli
azokat,
akik
életüket
ezeknek a gyermekeknek a megmentésére teszik fel,
és megtiszteltetés számára, hogy fellépésével segítheti ezt a jótékony célú
rendezvényt.
A Peter Cerny Alapítványt
képviselő dr.
Somogyvári
Zsolt köszönetét fejezte ki
a szervezőknek, s mint
mondta, a támogatásra,
nagy szüksége
van a több,
mint két évtizede működő
koraszülött
mentéssel foglalkozó alapítványnak.
Munkájukról szólva úgy fogalmazott, ma már népbetegségnek számító
probléma a koraszülés, eléri a nyolc

Őszi fesztivál különleges ízekkel

Bor és szarvasgomba
Nagy sikerrel rendezték meg a
Bor és Szarvasgomba Ünnepet
Gödöllő főterén és az Erzsébet
Királyné Szálloda és Étterem
udvarán szeptember utolsó
hétvégéjén. A háromnapos
rendezvényen gasztronómiai
különlegességek,
kézműves
vásár és kulturális programok
várták az érdeklődőket.

A rendezvényt az Erzsébet Királyné Szálloda előtt Fábián Zsolt, Gödöllő alpolgármestere nyitotta meg,
majd Rózsa László diakónus kért áldást az idei borokra.
Az érdeklődők pénteken, szombaton és vasárnap a hazai borászatok és
szarvasgombával foglalkozók széles
kínálatából válogathattak, a kóstolás
mellett természetesen vásárlásra is lehetőség nyílt. A Bor–Szarvasgomba
Ünnep azonban nem csak gasztronó-

miai esemény, hanem szakmai találkozó is volt, ahol bemutatkoztak a
szarvasgombával foglalkozó szakemberek, a magyar szarvasgombászok, a
magyar szarvasgombás termékeket
gyártó cégek és kiskereskedők, és a
magyar szarvasgomba ültetvények.
A szarvasgombás fűszerek, édességek, óriási sikert arattak. Sokan kóstolták meg a szarvasgombás fagylaltot, csokoládét, vagy a
Solier
cukrászatának
szarvasgombás krémesét. A rendezvényen sok
érdekességet megtudhattak a látogatók erről a királyi csemegéről, de azt
is megszemlélhették, hogyan keresik meg, és ássák elő a kutyák a föld
alatt rejtőzködő gombát,
amit azután számtalan
módon
használhatnak
fel kedvelői. Az
ilyen, és hasonló
fesztiváloknak,
bemutatóknak köszönhetően ma már
egyre többen használják ezt a
különleges fűszernövényt, ami
egyre inkább hozzáférhetővé
válik a lakosság számára.
A rendezvényen a gödöllői
termelők azonban nem csak
szarvasgombát, hanem más
különlegességeket is kínáltak
az érdeklődőknek. Így például a Táltosker Kft. és Ofella

százalékot. Örömmel számolt be arról, hogy az orvostudomány fejlődésével, ma már sokkal jobbak az így
világra jött csecsemők esélyei, mint
huszonnégy évvel ezelőtt, amikor
megkezdték működésüket. Szomorúnak nevezte azonban, hogy az állami
gondoskodás ma sem éri el a kívánt
szintet, ráadásul – bár a személyis
jövedelemadó csökkenése a magánszemélyeknek jó – a felajánlott 1 százalkékokból befolyó bevétel is több
tízmilliós kiesést jelent számukra. Somogyvári Zsolt elmondta, már nem
csak koraszülöttmentéssel és -szállítással foglalkoznak, hanem aktívan
részt vesznek a szűrővizsgálatokban
is, valamint nagy hangsúlyt fektetnek
a koraszülött gyerekek szüleivel való
törődésre is.
A bálról bővebben:
www.erzsebetbal.hu
(k.j.)

Gergely, akik sajtokkal csábították
pultjukhoz a közönséget, többek között parenyicát és pálpusztait is haza
vihettek a bátrabb vásárlók. Mindezek mellett mézekből, lekvárokból is
széles volt a kínálat a háromnapos
rendezvényen.
Azok sem csalódtak, akiket inkább
a borok vonzottak. A nedűk által megismerhettük a különböző hazai borvidékek kínálatát. Nehéz lenne eldönteni, hogy a balatoni, a villányi, vagy az
egri borok arattak nagyobb sikert. A
gödöllőiek örömére azonban a tokaji
borokból is gazdag választék várta a
látogatókat, a királyok borából sokan
kóstoltak és vásároltak a háromnapos
rendezvényen, ahol a különböző gyümölcsökből, például eperből készült
borok is helyet kaptak a kínálatban.
A rendezvényt vasárnap nótaest
zárta, amin Erzsébet királyné kedvenc magyar dalait szólaltatta meg
Csonka Zsuzsa, akit Gödöllő Város
Népi Zenekara kísért.
(bnj)

„Kegyelmet a megtévedteknek, barátod kéri ezt számukra” – Ferenc Józsefnek írta ezt Miklós cár, akinek
képviselője előtt 1849-ben, Világosnál letette a fegyvert a Görgey Artúr
vezette magyar honvédsereg. Haynau
azonban másképpen gondolta, kihasználva a rendeletek közötti „joghézagot”, s október 6-án, Aradon a
legfelsőbb jóváhagyás nélkül, kivégeztetett tizenhárom tábornokot.
Az aradi vértanúk egyike: Török
Ignác. Akik ismerték: szelíd, sőt csendes embernek tartották, és kitűnő hadmérnöknek. Tanította későbbi parancsnokát, Görgey Artúrt is. Ahhoz,
hogy a bécsi hadmérnöki akadémiára
járhasson, édesapjának sokat kellett
fiára áldoznia. Török Ignác édesapja
Grassalkovich herceg szolgálatában
állt, kasznár, számvevő volt. Fia születésének évben 400 forint volt egész
éves bére.
Török Ignác és Korher Franciska
elsőszülött fia 1795. június 23-án,
Gödöllőn, a kastély melletti uradalmi
lakóházak egyikében látta meg a napvilágot. Keresztlevelébe a János Ignác néven jegyezték be. Még hét testvére született.
Az 1849. augusztus 26-án, Aradon
megtartott kihallgatásán a következőket mondta magáról:
„A magyar hadseregben legutóbb
tábornok voltam, és a hadműszaki
szakterületen az erődítési munkálatokat vezettem. Kis vagyonomat hét
testvéremmel közösen birtoklom és
per tárgyát képezi.”
(A kis vagyon vélhetően azért volt
veszélyben, mert 1841-ben meghalt a
szinte teljesen eladósodott Grassalkovich III. Antal herceg, a gödöllői uradalmat pedig – az időközben elhunyt
Esterházy Leopoldina hercegnővel
kötött házasság révén – a Viczayak
örökölték, később el is adták azt Sina
báróéknak.)
Török Ignác a felolvasás után a következőket fűzte hozzá a korábban általa elmondottakhoz:
„Megerősítem vallomásomat, és
csak azt mondhatom, hogy én az
ausztriai háznak mindig odaadó híve
voltam és leszek, és nem értem, hogy
engem, mint született magyar embert
hogyan vehettek bele az erjedés középpontjába, éppen ennek a szomorú
forradalomnak a kitörésekor.”
A haditörvényszék tárgyalásán,
Török elmondta még:
„Megerősítem vallomásomat és
személyi adataimhoz azt kell még
hozzátennem, hogy én hét szegény
sorsú testvér közt a legidősebb vagyok. Mivel apám az én neveltetésemre költött, úgy éreztem, hogy halála után köteles vagyok átvenni az
atyai szerepet. Testvérem közül két
szegény hajadon húgomat teljesen én
tartom el, és a többieket legalább any-

nyira támogatnom kell, hogy folytathassák és befejezhessék azt az örökösödési pert, amelyből mindegyikünkre egy kis örökrész eshet.”
Az érvelés is teljesen felesleges
volt, a haditörvényszék még aznap kimondta az ítéletet. Török Ignác vádlott esetében:
„Komárom várának egy cs. kir.
osztrák csapatosztály által való ostroma alatt egy ideig az ottani várparancsnok tisztét töltötte be, és később
az esztergomi és szegedi sáncépítkezéseken tevékenykedett, és a forradalmi kormánytól a tábornokká való
előléptetést elfogadta.”
Az összes vádlott elveszítette az
osztrák hadseregben viselt tiszti rangját és nyugdíját is.
Schückl hadbíró százados jelentette: 1849. október 6-án reggel hat
órakor az ítéletet végrehajtották, kivétel Gáspár András – ő korábban
együtt lovagolt Ferenc Józseffel!
A sorból Török Ignácot szólították
másodikként. Kacziány Géza Magyar
vértanuk című könyvében így írta le a
kivégzést:
„A porkoláb az öreg Török tábornok elé lépett. Kérem, alezredes úr!
Megoldja lánczát, eközben Török fejéről lehull parókája, mely kopasz fejét födte. A hideg őszi levegőtől az
agg katona sírógörcsöt kapott. – Nem
szégyenli magát – kiáltott rá Tichy a
lóról, (Ő vezette a kivégzést – a szerk.) – sírni, mint egy gyerek? Török
kiegyenesedett, befödve fejét. – Szégyellje magát ön, hóhérlegény! S ezzel büszkén ment a bitó alá, miután
bajtársait előbb sorban megcsókolta,
A mint a kötelet nyakára tették, szívszélhűdés érte s mint halottat kötötték
föl” A kivégzésről Teleki Sándor jegyezte fel: Török tábornokot a tölgyfából ácsolt bitóhoz is elkísérte kutyája: „értetlenül és szomorúan nézett
urára.”
Szabó Margit

Meghívó
Az aradi vértanúk tiszteletére városunkban három helyszínen
tartanak megemlékezést és koszorúzást.

A Török Ignác Gimnázium
október 5-én, 16 órakor tart megemlékezést
a Petőfi utcai Török Ignác-szobornál
(A koszorúzási szándékot az iskola portáján kell október 5-én 15 óráig jelezni.)

A Hajós Alfréd Általános Iskola
október 5-én, 9 órakor tart koszorúzással egybekötött megemlékezést
az alvégi Török Ignác-szobornál
A Damjanich János Általános Iskola
október 8-án, 9 órakor tart megemlékező műsort és koszorúzást
az iskola színháztermében
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Jeladós fehér gólyáink vándorúton
Jeladós fehér gólyáink vándorútját már
több mint egy hónapja követik nyomon
a Magyar Madártani Egyesület (MME)
szakemberei és már ezalatt a rövid idő
alatt is sokat lehetett megtudni vonulási
útvonalaikról, pihenőhelyeikről. Míg
egyes madarak már Afrika belső területei felé tartanak, mások még el sem
hagyták Magyarország területét és sajnos volt olyan gólya is, amelyet lelőttek
vagy szárnyát törte és el kellett altatni.
Az idei évben megjelölt gólyák sérülten
vagy legyengülve befogott példányok,
melyeket később megerősödve lehetett
szabadon engedni. Így tapasztalatokat
szerezhetünk arról is, hogy a visszavadított gólyákra milyen speciális veszélyek
leselkednek. A jeladók a „Magyarország
-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 20072013” támogatásával zajló „Madárvédelem és kutatás határok nélkül” című
projekt keretében kerültek a madarakra.
Patak és Olivér
A madarak közül Patak és Oliver indult
legelőször délnek és mindketten jó tempóban a klasszikus vonulási útvonalon
haladtak az Alföldön keresztül Nagyvárad felé. A két gólya a Maros völgyében és a Déli-Kárpátok északi oldalán
haladva Brassónál keltek át a Kárpátokon. Bukarest mellett elhaladva Burgasznál érték el a Fekete-tenger partját
és haladtak a Boszporusz felé, majd azt
és Törökországot is átszelték. Patak időközben egy szeméttelepet is meglátogatott Isztambul közelében. Innen délre

fordulva Szírián, Jordánián, Ciszjordánián és Izraelen keresztül elérték Egyiptomot naponta több, mint 300 km-t
megtéve. A Sínai-félsziget nyugati oldalának közepén keltek át a Szuezi-öblön,
majd Luxornál érték el a Nílus völgyét,
ezután egy útvonalon haladtak Asszuánig.
Itt Patak délnyugatnak vette az irányt
augusztus 21-én és 4 nap múlva Szudánt
átszelve elérte Csádot, s az éjszakát
Biltine-től északra, a Wadi Fira régió
központjának közelében töltötte. Ettől
kezdve 3 hétig nem érkeztek jelek a madártól, ami egyszerűen csak annak volt
köszönhető, hogy tovább vonult és Csád
belső részén nincs megfelelő GSM lefedettség az adatok továbbításhoz.
Szeptember 15-én ismét érkeztek az
SMS-ek, így jól kirajzolódott telelésének első szakasza. Azóta 2 naponta érkeznek tőle adatok a Száhel-övezetből.
Oliver másik útvonalat választott és
Asszuántól augusztus 23-án délkeletre
indult és négy nap múlva elérte a
Szudán-Eritrea határ közelében lévő
New Halfa határát, ahol azóta is
tartózkodik.
Tisza és Alma
Tisza miután az előző két madárnál ki-

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Böbe: Felnőtt keverék szu‐
ka. A kikötözés nagyon
megviselte a lelkét. Kicsit
tartózkodó, de hamar oldó‐
dik. Jó jelzőkutyus.
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csit nyugatabbra haladva Dévánál kelt át
a Kárpátokon, majd egyenesen haladt
Isztambulig, 6 nap alatt 1200 kilométer
megtéve, ahol megtalálta ugyanazt a
szeméttelepet, ahol Patak is megállt egy
pillanatra. Azonban ő ezt a helyet sokkal vonzóbbnak találta,
mert augusztus 30-án ért oda és
csak szeptember 15-én indult
tovább, s akkor is csak 113 kilométert tett meg délkeleti irányba, s 7 napig Izmit hulladéklerakójánál töltötte idejét. Szeptember 22-én aztán újra útrakelt
és Konya városáig vonult, másnap pedig elérte a Földközitenger keleti csücskét. 2 nap
alatt 800 kilométert tett meg, így valószínűleg hamarosan Szíriában lesz.
Alma szintén egy szeméttelepet keresett
fel, ő Kolozsvárt választotta pihenőhelyéül, azonban sajnos itt érte végzete,
mivel a szárnyát törte. Az MME romániai partnere, a Milvus csoport tagjai kimentek a madárért és megpróbálták
megmenteni, de sajnos olyan rossz állapotban volt, hogy el kellett altatni.
Zagyva
Zagyva a szokásostól eltérőn nem a
Boszporusz, hanem Görögország felé
vette az irányt. A későn jelölt madár
minden bizonnyal magányosan vonulva
nem találta el a helyes útvonalat és Szerbián, majd Macedónián keresztül Görögországba vonult, ahol Thesszaloniki
mellett elhaladva a Chalkidiki-félsziget
legnyugatabbi nyúlványán, Kasszandrán érte el a tengert. Itt tett egy
rövid próbát, hogy átszeli a
“nagy vizet”. Ez megijesztette a
madarászokat, mert ha Zagyva
túl sokáig repül és nem talál pihenőhelyet, elfárad és vízbe fullad. Szerencsére időben felismerte, hogy “ökológiai csapdába” került volna, visszafordult
és az utóbbi napokat a félszigeten töltötte.
Duna
Duna eltérően a többi madártól nem idei
kelésű. Már „öreg” madárként került
emberi kézre. Ő a többiektől jelentősen
eltérő viselkedést mutatott. Az endrefalvai elengedési helyétől pár nap alatt
eljutott az Ipoly-völgybe és több helyet
végiglátogatva ott is maradt. Érdekes,
hogy augusztus 24-én a közelébe kihelyezett Zagyvával együtt csatlakoztak
egy német és osztrák madarakból álló
vonulásban lévő gólyacsapathoz.
Ezek a madarak 24-én Hámor közelében, az Ipoly szlovák oldalán egy
tárcsázás/kaszálás alatt lévő területen
szálltak le és az éjszakát is itt töltötték.
Másnap délelőtt, mikor tovább indultak sem Duna, sem Zagyva nem tartott velük. A vonulást végül szeptember 16-án kezdte meg Duna egy mellé
kihelyezett adó nélküli fiatal gólyával.
Első nap a Jászságig, majd Kunhegyesig, aztán a Békés megyei Kamutig vonult, a következő állomás
már az Arad melletti Szentpál volt. Itt
töltötte a hidegfrontos, esős szeptember 20-át, majd másnap egészen a
Bulgáriai Gabrovoig ment. Ez volt az
első igazi vonulási napja, összesen
515 km-t tett meg, az eddigi legtöbbet

jeladós gólyáink közül. A következő
napon már Törökországba, a bolgár
határ közelében fekvő Edirne város
vonzáskörzetébe vonult. Innen viszont
nem a szokásos boszporuszi irányba
repült, hanem délnek a Márványtenger nyugati bejáratához, érdeklődve
várjuk, hogy ott kel-e át Ázsiába.

Őszi finomságok a természetből
Csipke, csitkenye, hecsedli, hecsepecs, Rosa canina – bárhogy hívjuk, itt az idő, hogy a
kirándulni, erdőt járni szeretők
begyűjtsenek télire legalább
egy pár zacskó teára elegendő
mennyiséget. Ha kertünkben is
hozzájutunk a csipkebogyóhoz
és nagyobb mennyiség is akad
belőle, akkor a legjobb, ha lekvárt, vagy bonbont is készítünk!

de mindenképp az első fagyok előtt.
A csipkebogyó tea elkészítése:
Tisztítsuk meg a szár- és csészelevél maradványoktól, majd tegyük
30 percre a 80 fokos sütőbe, ezt követően a fűtőtesten szárítsuk ki a bogyókat. Ha ez megvan, tegyük a bogyókat egy mixerbe, és aprítsuk
össze. Tegyük egy durvább kendőbe

Miért jó a csipkebogyó tea?

Kraszna és Boris
Több gólya még nem hagyta el a Kárpát-medencét, ha október végén is itthon lesznek, akkor kijelenthetjük, áttelelő állatokról van szó. Ilyen madár
Boris, a Zsolna környékéről származó
gólya, amely jelenleg is Mátyusföldön,
az elengedési helye közvetlen környékén tartózkodik a Zsitva folyó völgyében.
Kraszna volt az első madár, amely elhagyta a górési madármentő-telepet,

azonban ez nem hozott neki szerencsét.
Első alkalommal a Tisza melletti Ároktő
községbe repült el, majd a Tiszán felfelé
egészen a Kesznyéteni tájvédelmi körzetig ment. Itt érte a végzet szeptember
elején egy szántóföldön, ahol később
maradványait is megtalálták a gyűrűs lábával együtt. A megtalált csontok alapján feltehetőleg valamilyen szárnyas ragadozó végzett vele. Rajtuk kívül még
két jeladós madár maradt a Kárpát-medencében, amelyek adatai még nem láthatóak. Amint vonulásba kezdenek, az ő
adataik is felkerülnek a honlapra, ahol a
többi madárhoz hasonlóan nyomon lehet majd őket követni.
Szamos és Bartolomej
Sajnos az előfordul, hogy a technika ördöge közbeszól Szamos nevű gólyánk
jeladója utoljára szeptember 2-án Bulgáriából küldött adatokat, a Törökországba érkező Bartolomejről pedig augusztus 31. óta nem érkeznek adatok.
Előbbi esetében egyik nap még voltak
adatok, aztán a következő napoktól már
nem, ezért nem lehet tudni, hogy mi történhetett. Feltételezhető, hogy elromlott
a jeladó. Bartolomejről a török kollégák
közreműködésének köszönhetően a napokban kiderült, hogy lelőtték, és a jeladó a török hadsereghez került. A körülmények pontos tisztázása még folyamatban, de az már bizonyos, hogy elmme
pusztult.

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

Baba: Felnőtt keverék szuka.
A “kedves” gazdi a telepkapu‐
hoz láncolta egyik reggel Bö‐
bével. Kedves, barátságos,
ugrálós kutyus. Jó jelzőkutya.

Csipkebogyó tea, lekvár és bonbon

Boxos: Felnőtt, keverék kan.
Gödöllőn találták, színes,
mintás szövetnyakörve van.
Mellkasán fehér folt találha‐
tó. Eredeti gazdáját is ke‐
ressük!

Apacs: Felnőtt, drótszőrű,
elhanyagolt bundájú, bico‐
lor foxterrier kan. Farka vá‐
gott. Egyenlőre nagyon meg
van illetődve. Azonosítóval
nem rendelkezik. Eredeti
gazdáját keressük!

Csipkebogyó (Rosa canina) vagy
vadrózsa termése magas C-vitamin
tartalma miatt évszázadok óta nagy
népszerűségnek örvend. Erdők szélén, réteken és sövények mellett, cserjésekben, vasúti sinek mentén gyakran találkozhatunk velük. A tápanyagban gazdag, mély, nem túl száraz talajt és a napostól a félárnyékosig terjedő helyeket szereti.
A középkorban a csipkebogyót a
máj és a tüdő megbetegedése esetén
használták, valamint kiváló volt a
hasmenés, és a menstruációs zavarok
enyhítésére is. A magokból porszerű
anyagot őröltek és a fogíny erősítésére fogyasztották.
A csipkebogyó íze nagyon kellemesen savanykás, és kiváló kiegészítője lehet a házi gyümölcsteának. A

és abban rázogatva, morzsolgatva távolítsuk el belőlük a szőrök és a
magok egy részét. A csipkebogyóvelőhöz a fagyok után gyűjtött, puha
termések felelnek meg a legjobban.
Csipkebogyóvelőt házilag előállítani
elég macerás, mivel a magok eltávolítása a bogyóból nagyon időigényes
feladat. Ha mégis kedvet érzünk hozzá, akkor a a kimagozott terméseket
mossuk meg, majd főzzük puhára egy
kevés vízben. Passzírozzuk át egy szitán, és harmadrész cukorral összekeverve forraljuk fel. Ha úgy érezzük,
hogy még viszonylag sok C-vitamint
tartalmaz, áztassuk be a már megpuhult termések héját egy kis vízbe
vagy fehérborba, 3-4 napra, majd
passzírozzuk át az egészet szitán, és
az így kapott masszát főzzük össze
cukorral, míg majdnem forrni kezd.
Kevergessük, míg ki nem hűl. Ezután
a szokásos módon tegyük el.
Csipkebogyó bonbon

gyümölcssavak és a petkinek fokozzák a béltevékenységet, a népi gyógyászat a csipkebogyó magjának
teáját is ismeri, amelyet vese és hólyagproblémákra, legfőképp vesekőre, valamint reumára és köszvényre
ajánlanak.
A teának való csipkebogyót szeptembertől novemberig lehet gyűjteni,

Parlagfűveszély!

A csipkebogyóból készült gyümölcsvelőt jól keverjük össze kétszeres mennyiségű porcukorral és
főzzük pár percig óvatosan, nehogy
leégjen. Terítsük el a masszát egy
enyhén kivajazott sütőlapon, vagy
tepsiben és szárítsuk meg a sütőben,
(80 fokon) vagy a fűtőtesten. Ezután
vágjuk fel kisebb darabokra, forgassuk meg a darabokat barnacukorban
és tegyük egy jól záródó dobozba,
vagy üvegbe. Kellemes nyalánkság.
Tea ízesítésére is kiváló!
ek

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Október 6‐án és 7‐én
9‐11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Húzza ki gyökerestől!

Tel.: 20/3855‐726

A Szőlő utcában találtuk szeptem‐
ber 28‐án ezt a 4 hónap körüli kis‐
lány kutyust. Eredeti vagy leendő
gazdija jelentkezését várjuk.
Tel.: 20/291‐7233; 70/281‐9555.

ELVESZETT!
KERESSÜK!
BAMBUSZ
névre hall‐
gató ivarta‐
lanított szu‐
ka Border
Collie kutyánk szeptember 28‐án el‐
szökött Gödöllő‐Újfenyves (Őz u.) kör‐
nyékéről. A becsületes megtalálónak
jutalmat ajánlunk fel.
+36‐70‐466‐1888; +36‐70/933‐9902
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Sport

Labdarúgás – Vége a győzelmi sorozatnak

Vívás – országos junior kard válogatón

Négyet számoltak a Gödöllőre

Bancsics Máté ezúttal a 2. helyen

Véget ért a jó sorozata a Gödöllői
SK felnőtt labdarúgó csapatának. Lilik Pál együttese három
győzelem után, ezúttal nem bírt
idegenben az Újlengyel gárdájával, sima, 4–0-ás vereségbe szaladt bele a csapat.

elmozdultak az utolsó előtti helyről és
jelenleg a 9. pozíciót foglalja el a GSK
II. 6 pontjával (9-15-ös gólkülönbséggel).
Megyei III osztály nyugati csoport, 6.
forduló: Gödöllői SK II – Szentendre
VSE 4–1 (2–1) Gól: Szeles Dávid, Pakuts Barna, Várszegi Gábor Heilmann
Attila

A Gödöllői EAC vívó szakosztályának Kadet versenyzői sorozatterhelés alatt vannak. Alig értek
haza a lengyelországi Koninban
megrendezett Európa kupáról,
egy szusszanást követően a Vasas rendezésében sorra kerülő,
junior kardvívók első szezonnyitó versenyén léptek pástra.

Utánpótlás – Remeklő U15-ös és
U13-as gödöllőiek

Bancsics Máté (GEAC-SZIE) remek
taktikával és összeszedett vívással került a döntőbe, ahol végül második lett
Csaba Bence (Vasas) válogatott mögött,
Gémesi Huba (GEAC-SZIE) a hatodik

Jó előjelekkel várhatta a Gödöllő az idegenbeli fellépést, ugyanis a pocsék bajnoki rajtot követően (3 vereség), magára
talált a fiatal gárda: hármas győzelmi sorozat után érkezett Újlengyelbe. Nem sikerült tovább javítani a mérlegen, a házigazdák nem adtak esélyt a mieinknek
és négy góllal terhelték a gödöllői kaput,
míg Nagy Rolandék ezúttal gólképtelenek voltak.
Vereségével a csapat visszacsúszott a
bajnoki tabella 11. helyére (9 pont, 8 rúgott és 15 kapott gól).
Pest megyei I osztály, 7. forduló
Újlengyel – Gödöllői SK 4–0 (2–0)
Megyei III osztály – Megszakadó
rossz sorozat
Ellentétes utat jár be a Gödöllői SK második számú csapata. Legéndi György
együttese jól kezdte a szezont, de a folytatás annál pocsékabbra sikeredett,
ugyanis az első fordulóban elért
győzelmet követően, három zakó volt a
mérleg, egyszóval volt mit kijavítaniuk
a já-tékosoknak. A Szentendre ellen
ismét összejött a győzelem, amellyel

Ezúttal is jó hétvégét zárt az U15-ös és
az U13-as gödöllői alakulat a kiemelt
országos bajnokságban. Tóth László
14-15 éves korosztálya ismét nyerni tudott, ezúttal Cegléden, míg a Smeló Dávid, Bánki Edömér edzőpáros kezei
alatt pallérozódó 2000-es korosztály
döntetlenezett.
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U19, 7. forduló
Kelen SC – Gödöllői SK 2–1 (1–1) Gól:
Nagy Barnabás
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U17, 7. forduló
Kelen SC – Gödöllői SK 9–0 (4–0)
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U15, 7. forduló
Cegléd VSC – Gödöllői SK 1–3 (1–0)
Gól: Fellegi Nándi (2), Kaján Máté
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U13, 7. forduló
Cegléd VSC – Gödöllői SK 3–3 (2–2)
Gól: Gerzsenyi Titán (2), Csordás Barna

Futsal – Féléves hazai veretlenség szakadt meg

Szombathelyi öröm Gödöllőn
Meglepő, de nem érdemtelen vereséget szenvedett el a legutóbbi
játéknapon a Gödöllői Bikák csapata. Baranyai Pál együttese a
Szombathelyi Haladás gárdáját
fogadta és kapott ki 5–4-re, így
sorozatban a második vereségét
szenvedte el a csapat.
Az első két fordulóban pontot sem szerző Haladás úgy érkezett Gödöllőre,
hogy az újonc Veszprém ellen már megérezhette a győzelem ízét. Nos, úgy tűnik, hogy kilábalt a gödörből a
szombathelyi alakulat, míg a Gödöllő
most van egy nehéz periódusban. A
mindvégig ötletesebben és lendületesebben játszó vendégek kihasználták a
Bikák pocsék védekezését és teljesen
megérdemelten vitték el a három pontot
az Egyetemi sportcsarnokból. Ez legutóbb egyébként a Győrnek sikerült bajnoki mérkőzésen, méghozzá január 18-

án. Megszakadt tehát egy jó hazai sorozat, de van még idő összekovácsolni a
Gödöllő-Vasas vegyest.
Lapzártánk után az első fordulóból elmaradt, Rubeola FC Csömör elleni találkozóját pótolta a Gödöllői Bikák
együttese hazai pályán.
Futsal NB I, 5. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Szombathelyi Haladás VSE 4–5 (1–1) Gól:
Ughy Márk (2), Biczi Gábor, Nagy Roland
-ll-

Fotó: Biszkup Miklós

Tenisz – Gödöllői siker csapatban

Ob kettőbe jutott a Huszár Team
Remekül szerepelt és feljutásnak örülhetett az elmúlt hétvégén a GTE Kiskastély Huszár Team csapata, akik az országos
bajnokság harmad osztályát
nyerték meg, ezzel feljutottak a
másod osztályba.
Az Ob három, E csoportjának rangadóján a Gyöngyös csapatát fogadták a gödöllőiek az elmúlt hétvégén és tudták, ha nyernek, feljutást ünnepelhetnek. A Heves megyei gárda is erre készült, azaz a
feljutásra, de a találkozót végül
6:3-ra nyerte a Huszár Team, ezzel
a tavaszi-őszi rendszerű bajnokságot is megnyerte. Az őszi szezont

100%-os teljesítménnyel tudta le a csapat. A győztesek: Kláben Dániel, Hajdú
Krisztián, Romhányi Botond, Huszár
Zsolt, Hegyi Balázs, Hegyi József, Pölhössy Péter, Táborszki Attila.

Röplabda – Szlovákiai főpróba

Harmadik hely Pozsonyban
A TEVA-GRC csapata szeptember 22-23-án a szlovákiai Pozsonyban vett részt hatcsapatos
nemzetközi tornán, amely egyben a MEVZA sorozat főpróbája
is volt. Ludvig Zsolt tanítványai a
3. helyen végeztek.
A gödöllői röplabdás hölgyek a pozsonyi hatcsapatos tornára ugyan kissé tartalékosan érkeztek meg, mivel Széles
Petra, és Háfra Dominika is hiányzott,
ennek ellenére remekül szerepeltek. A
hat résztvevő csapatot két, hármas csoportba osztották. A gödöllőiek az A jelzésűbe kerültek, a Calcit Kamnik (szlovén) és a Páneuropa Bratislava (szlovák) mellé, míg a B csoportban a Slavia
EU Bratislava (szlovák), a Vasas, vala-

mint az Ostrava (cseh) küzdött.
Az első meccsen hatalmas küzdelemben fektette két vállra Páneuropa együttesét (aki a szlovák bajnok Doprastav
Bratislava helyére ugrott be) a TEVAGRC, a végeredmény: 3–2. A MEVZA
induló Kamnik nagy falatnak bizonyult,
3–0-ra kapott ki a Gödöllő, így a csoport
2. helyén zártunk a szlovénok mögött. A
második nap az elődöntőt a Slavia ellen
sajnos elbukták Csengeri Petráék, így
jöhetett a 3. helyért a csata az Ostrava
ellen. A csehek ellen meggyőző játékkal
nyertünk 3–0-ra, ezzel meglett a bronzérem. A tornát a Slavia nyerte, miután a
döntőben 3-1-re múlták felül a Kamnik
gárdáját.
Csengeri Petra különdíjban részesült,
mint legjobb játékos kapott elismerést.

Három arany, két ezüst, öt bronz

Országos viszonylatban is kiemelkedően teljesítettek Máté Alpár fiú gerelyhajítói. A három korosztályból kettőben
gödöllői győztest avattak, a harmadikban egy ezüstérem született. A 13 évesek korosztályában győztes Oke Olufemi 43,74 méteres dobása új országos
csúcs.
A Szörényi István által felkészített rúdugrók egy arannyal járultak hozzá a
terméshez. Benkő Ákos magasugró
lányai egy-egy ezüst és bronzérmet szállítottak, míg Gadanecz György akadályfutói három bronzéremmel tették le
névjegyüket. A 13 éveseknél, pedig már
jelez-ték Körmendy Katalin utánpótlás csapatának tagjai is, hogy rájuk is
lehet majd számítani a következő években. Az érmek mellett sok értékes pontszerző helyezést gyűjtöttek be atlétáink.
Bajnokaink: Oke Olufemi 13 éves gerelyhajítás, Kerekes Marcell 14 éves gerelyhajítás, Simonváros Csanád 13 éves
rúdugrás; 2. hely: Kovács Emma 14 é.

A torna végeredménye: 1. Slavia EU
Bratislava, 2. Calcit Kamnik, 3. TEVAGödöllői RC, 4. Ostrava, 5. Páneuropa
Bratislava, 6. Vasas Óbuda
Október 6-án már élesben bizonyíthatnak a TEVA-Gödöllői RC játékosai.
El-ső Közép-Európa Liga meccsükön
Bécsbe utaznak a Post Schwechat otthonába, amely csapatot erősíti a válogatott
Sándor Renáta.
-tt-

A boldog gödöllői
röpis
hölgy:
Csengeri Petra

Diákolimpia – Megyei bajnok az
Erkel csapata

Atlétika – Serdülő országos bajnokság

A GEAC atlétái ismét sikeresen,
az egyesület hírnevéhez méltóan
szerepeltek a szeptember 22-23án, Tatabányán megrendezett
Serdülő országos bajnokságon.

-il-

A z Erkel Ferenc Általános Iskola csapata szeptember 25-én, a GEAC Ob érmeseinek vezetésével a Diákolimpia
Megyei ügyességi csapatbajnokságán
képviselte városunkat. A fiú súlylökő
csapat aranyérmet szerzett, a fiú magasugró csapat és a 10x2000 méteres váltó
2. a lány magasugrók 3. helyen végeztek.

magasugrás, Príma Balázs 15 é. gerely;
3. hely: Ajkler Eszter 15 é. magasugrás,
Kovács Emma 14 é. gerely, Koczkás
Dóra 15 é. 1500 akadály, Skribek Mátyás 14 é. akadályfutás, Jenes Zoltán 15
é. akadályfutás; 4. hely: Kriszt Annamária 13 é. rúdugrás, Oke Olufemi 13 é.
diszkosz, Hamar Miklós 13 é. akadály, Németh Miklós gerelyhajító verFekete Ábel 14 é. akadály; 5. hely: seny – Oke Olufemi hatvanezres
Csernyánszky Flóra 13 é. 80 gát, Pápai dobása
Benedek 14 é. 3000 méter, Fatér Zoltán Szeptember utolsó szombatján, Vácott
14 é. rúdugrás, Esztergály Koppány 14 megrendezett "Németh Miklós gerelyé. gerely; 6. hely: Ajkler Eszter 14 é. 300 hajító verseny" 13 éves fiú kategóriában
gát, Madácsi Réka 14 é. 1500 akadály, Oke Olufemi új versenycsúcsával,
Hamar Miklós 13 é. 200 méter, Fekete olimpiai bajnokunk különdíját, egy köÁbel 14 é. 3000 méter, Kerekes Marcell rülbelül 60.000 forint értékű gerelyt
14 é. diszkosz; 7. hely: Koczkás Dóra nyert. Az értékes sportszert Németh
15 é. 200 méter, Madácsi Réka 14 é. Miklós személyesen adta át a GEAC te3000 méter, Kriszt Katalin 13 é. magas; hetséges versenyzőjének.
-tl8. hely: Kovács Emma 14 é. súlylökés, Ajkler Eszter 15 é. 100 gát;
9. hely: Tamás Máté 13 é. magas,
Grenács Krisztián 14 é. gerely;
10. hely: Bencsik Dániel 1500
méter és 3000 méter, 11. hely.
Kovács Emma 14 é. 80 gát, Jenes
Zoltán 3000 méter; 12. hely:
Kriszt Katalin 13 é. 80 gát, Skribek Mátyás 14 é. 300 méter.
A képen az első sorban Kerekes Marcell (bal
szélen) és Oke Olufemi (jobb oldalon) látható.

-tt-

Kézilabda – Ezúttal is egygólos vereség

Hajszállal maradt le a GKC
Második mérkőzését is lejátszotta a Gödöllői KC csapata az
NB I/b-ben. Bartos Gábor együttese az Ózdi KC ellenfele volt és

KARATE - TOBORZÓ!!
Tradicionális harcművészeti
oktatás minden
korosztálynak 5 éves kortól.
Helye: Gödöllő, Patak tér

helyen zárta a versenyt.
Folytatás a hétvégén, szombat-vasárnap, Gödöllőn az Egyetem Sportcsarnokában és a Premontrei Gimnázium
tornatermében, a 14. alkalommal megrendezésre kerülő Huniber Kadet Európa Kupa egyéni és csapa versenyén.
Eddig 21 ország 284 versenyzője nevezett. A versenyen a szervezők megemlékeznek majd Ötvös Károly testnevelő
tanárról, vívó és atlétaedzőről. Vasárnap, az elmúlt évhez hasonlóan, a
Kirchoffer József Mini-Maraton verseny résztvevőit is invitálják a kard kupára, hogy futás után nézzenek be a

Sportcsarnokba. Verseny mindkét nap 9
órakor kezdődik, döntők várhatóan 17
órától lesznek. Mindenkit szeretettel
várnak a GEAC vívói. A GEAC vívószakosztálya továbbra is várja a vívás
sportág után érdeklődőket 5 éves kortól
a felnőttekig korosztálynak megfelelő
csoportokba. Érd.: 20-227-2999 (Gémesi Csanád)
e-mail: Godollo.Fencing@szie.hu

(hétfő - szerda).
Érd: 70/384 9119
Web. „Fujinaga Karate”
vagy „Szűcs Tibor”

hasonlóan az első játéknapon,
hazai pályán elszenvedett egygólos vereséghez, ezúttal is egy fával kapott ki a Gödöllő.

NB I/B, keleti csoport 2. forduló
Ózdi KC – Gödöllői KC 28–27 (14–14)
Juniorok: Ózdi KC – Gödöllői KC
42–36
-ltKövetkezik
Október 6., szombat 18 óra
SZIE Sportcsarnok:
Gödöllői KC – Balmazújvárosi KK

KIRCHHOFER JÓZSEF MINIMARATON
1. A verseny célja:
Évente ismétlődően sportélmény biztosítása a diákok számára, valamint tehetségkutatás.
2. A verseny helye és ideje: Október

7. vasárnap, 10 óra
Gödöllő, Egyetem főépülete előtti
aszfaltos terület.
Versenyközpont: SZIE sportcsarnok.
3. A verseny rendezője:

Kirchhofer József Sportegyesület,
GEAC Atlétika Szakosztály
Telefon: +36/70-452-6842
kirchhofer.se@gmail.com
www.kirchhofer-se.hu

2012. október 3.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Irodalmi túra Gödöllőn
Ottlik Géza születése
100. évfordulójának évében
Léda-villa, Brüll Adél háza
Ambrus Zoltán nyaralója
Sík Sándor háza
Németh László háza
Ferdinandy György háza
Ottlik Géza háza
Túravezető:
G. Merva Mária irodalomtörténész
A túra időtartama:
három óra
Ára:
1.000 Ft/fő
Előzetes bejelentkezéssel, minimum
10 fő esetén
A túra csak autóval vagy autóbusszal
érkezőknek ajánlott a nagy
távolságok miatt
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 421-999
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI
SZIMFONIKUS ZENEKAR
Hangversenybérlet sorozat
I. bérleti koncert

OKTÓBER 13., 19.00
Művészetek Háza Gödöllő

Bach: III. D‐dúr szvit
Kovács Zoltán:
II. fagottverseny – ősbemutató,
szólista:
ifj. Duffek Mihály – fagott
Haydn: Harmonie‐messe
Vezényel:
Vashegyi György – Liszt‐díjas
karmester
A műsort ismerteti:
Zelinka Tamás – Bánffy Miklós‐
díjas zenei szerkesztő
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Bérbevételi felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a meghirdetés
időpontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői,
bérlőtársi joggal nem rendelkező,
vagy
– a városban tevékenységet folytató
munkáltatónál határozatlan idejű
munkaviszonyban foglalkoztatott
nagykorú magyar állampolgárok

részére a Gödöllő,
– Deák Ferenc tér 2. III/14. (48 m2,
1 + fél szoba, összkomfort)
– Dózsa György út 1-3. VI/42. (45
m2, 1 + fél szoba, összkomfort)
– Szent János u. 24. II/29. (29 m2, 1
szoba, komfort)
szám alatti lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 5 éves időtartamra történő bérbevételére.

IT evolúció Magyarországon: lehetőség vagy álom?
Az ősz első InnoMax Klubján résztvevő vállalatvezetők elsőként ismerhették meg az Invitel legújabb felhő
alapú szolgáltatását. Emellett a meghívott szakértők előadásaiban szó volt
az uniós IT fejlesztési forrásokról, a
win-win szolgáltatói szerződések titkairól, dugófigyelő GPS alkalmazásról, és teljes vállalati virtualizációról
is. Az esemény krédója most is a korábbi hagyományt őrizte: tanulni egymástól, az e-kor szellemében. Döntően olyan példaértékű megoldásokat
láthattak a klub tagjai, melyek könynyen adaptálhatók bármely vállalat
vagy intézmény informatikai működésébe.
Az informatikai evolúció fejben dől
el
„Egy vállalat informatikai korszerűsítése elsősorban szemlélet, és nem
tőke kérdése. Az informatikai evolúció, a továbblépés, fejben dől el. A
korszerű IT lényege éppen az, hogy
beruházás nélkül, a szolgáltató infrastruktúráját vagy a felhőt használva
fejlesszünk, működjünk hatékonyabban. Az Invitel feladata, hogy segítsen a vállalatvezetőknek megismerni,
hogyan kerülhetnek win-win pozícióba, ha szolgáltatót választanak, mire
érdemes figyelni szerződéskötéskor,
hol találhatnak pályázati forrásokat
informatikai fejlesztésekre, vagy milyen előnyöket rejthet egy olyan korszerű megoldás, mint az informatikai
felhő” – mondta el Zsembery György,
az Invitel vezérigazgató-helyettese az
InnoMax Klubon.
Új felhő alapú szolgálatások az Inviteltől: szerver, szoftver, platform
„A felhő már itt van közöttünk, mégis
sokszor még nem vesszük észre. Még
az IT evolúcióban élen járó Amerikai
Az ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft. tájékoztatja
a lakosságot, hogy gödöllői
fiókirodája 2012. október 1-jétőt
az alábbi nyitva tartás szerint
várja az ügyfeleket.
Kedd: 8.00.- 16.00
Csütörtök: 10.00.- 18.00
Hétfő –szerda- péntek: Zárva

mint a szükséges dokumentumok
csatolása.
A pályázatok benyújtásának
helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Iroda, III. emelet
303. sz. helyiség (ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.0016.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 29.

Egyéb pályázati feltételek:
A résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja:
Formanyomtatvány kitöltése, vala-

Felhívás –Településrendezési eszközök
„Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot,
hogy Gödöllő Város Településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat,
szabályozási terv,) módosítása kapcsán az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII tv. (továbbiakban Étv.)
szerinti véleményezési eljárás befejeződött. A tervezet a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati szervek véleményének, il-
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Közérdek

letve a lakossági levelek és a lakossági fórumon elhangzott észrevételek figyelembe vételével került véglegesítésre.
A településrendezési eszközöket elfogadásuk előtt az Étv. 9.§ (6) bekezdésének megfelelően, a (3)-(4)
bekezdés alapján beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és
azok indoklásával együtt, 1 hónapra
közzétesszük, hogy a lakosság azzal
kapcsolatban észrevételt tehessen.
Gödöllő Város Településszerkezeti

Egyesült Államokban is nagyon sok a
tévhit e szolgáltatás terén. A megkérdezettek több mint fele gondolja úgy,
hogy nem használt még felhő alapú
megoldásokat, miközben e csoport 95
százaléka valójában már alkalmazta a
G-mail, DropBox, Facebook, vagy
hasonló szolgáltatásokat, amelyek
természetesen a felhőből működnek”
– mondta el Béres András, az Invitel
vállalati szolgáltatásportfolió menedzsment vezetője a vállalat új felhő
alapú szolgáltatását bemutató előadása után. Nyilvános premiernek is
számított mindez, hiszen az Invitel
most mutatta be először a felhő alapú,
előfizethető infrastruktúra és platform megoldását a nyilvánosságnak.
Pályázati források: sok az informatikai fejlesztést célzó program
A Vital Management Kft. közel 10
éve foglalkozik pályázatírással, projektmenedzsmenttel,
szervezetfejlesztéssel.
„Sokszor hivatkoznak arra partnereink, hogy a mai gazdasági környezet, a válság a napi túlélést, működést
veszélyezteti, ezért nem is mernek IT
fejlesztésekre gondolni. Pedig rengeteg olyan forrás és fejlesztési cél
van, amely első olvasatra a gyakorlatlan szemnek talán mást üzen, a megvalósítás mégis valamilyen informatikai korszerűsítést takar. Ilyen a belső vállalati valamint vállalatközi folyamatok hatékonyabbá tételét célzó
fejlesztések, vagy a kutatás-fejlesztési területek, hogy csak néhány példát említsek” – mondta el előadásában Polyák Zsuzsanna, a konzultáns
cég senior pályázati tanácsadója,
hangsúlyozva, hogy a hozzáértő és
rugalmas informatikai szolgáltató
partner kiválasztása minden sikeres
pályázat alapja.
Informatikai szerződések: sokat érhet néhány aranyszabály megismerése
Dr. Ormós Zoltán infokommunikációs szakjogász az elmúlt 15 évben
több tucat publikációt adott közre és
rendszeresen tart előadásokat szak-

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány a III. emelet 303. sz.
helyiségben átvehető, valamint érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es
telefonszámon.
Terve (TSZT), valamint a Helyi
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (GÉSZ) módosításának
tervdokumentációja 2012. szeptember 28-tól 2012. október 28-ig
tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Irodáján, hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12 óráig.
A rendelet-tervezet szövegét és a
tervlapokat Gödöllő város honlapján
is megtekinthetik.
http://godollo.hu/hirek/hirek/index.p
hp?newswf2_id=47881&newswf2_
action=

mai fórumokat az infokommunikációt, IT-t, digitális világot érintő jogi
kérdésekben. „Ma már minden vállalkozás működése gyakorlatilag így
vagy úgy, de az informatikára épül.
Éppen ezért nem mindegy, hogy ennek hátterét mennyire ismeri egy döntéshozó. Ha szakmai mélységekben
nem is, de néhány alapvető ponton érdemes tisztában lennie egy-egy informatikai szolgáltatói szerződés hátterével” – mondta el az InnoMax
Klubon dr. Ormós Zoltán. A szakember „Mire érdemes odafigyelni az
ICT szerződések megkötésekor?”
című előadásában kitért a tipikus hibákra, buktatókra és több, „felhőből”
vett példát is bemutatott sikeres és
rossz vállalati döntések terén egyaránt.
Dugókerülő navigációs rendszerek:
8 ország, 100 ezer felhasználó, virtuális szerverek
„Alapvető elvárás minden GPS vagy
navigációs rendszerrel kapcsolatban,
hogy a lehető legrövidebb utat mutassa meg.
De ma már ennél többre is képesek
ezek a készülékek. A valós idejű forgalmi adatok alapján optimalizálni
tudják az útvonalat, ha pontos, gyors
és jól rendszerezett információkat
kapnak a forgalomról. Ezzel foglalkozik a TrafficNav Kft., aki valós idejű közlekedési adatokat szolgáltat
nem csak Magyarországon, hanem
Írországtól Törökországig 8 országban, közel 100 ezer felhasználónak.
„A mi informatikai rendszerünk soha
nem állhat meg, éjjel-nappal megbízhatóan kell működnünk, ezért is
választottunk rendkívül körültekintően külső IT partnert” – mondta el
Makai Bence a TrafficNav Kft. ügyvezető igazgatója.
A vállalat néhány hónappal ezelőtt az
Invitel segítségével teljesen virtualizálta szerver parkját, és azóta az
Invitel Kozma utcai DataCenteréből
működik a 8 országot kiszolgáló
rendszer.
További információ: www.invitel.hu

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a
gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-osszobában lehet igényelni.
Leadási határidő: 2012. október 10.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 1‐7‐ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545‐585.
Október 8‐14‐ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420‐243.

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

2012. október 3.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

+Gödöllőn eladó a Százszorszép utcában
egy 600 nm-es építési telek. I.ár: 8mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !

+Rendkívül
kedvező
áron,
Gödöllő
belvárosában eladó a Spar mellett, liftes,
téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nappali+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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

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

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

+Gödöllőn Központban, 720m2-es telken,
130m2-es nappali három hálószobás családi ház eladó! Iár:19.9MFt! 20-5391988

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

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

+Erzsébet park mellett konvektoros első
em.-i , erkélyes két és félszobás lakás eladó!
Iár: 13MFt! 20-539-1988
+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 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 tetőtérrel)! 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 közel,
új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős
bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó 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 összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen 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+ nappalis, 85 nm-es, jó beosztású, fedett kocsi beállós 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 25MFtos irányáron 20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 1.em-i, 45m2-es,
két szobás lakás eladó ! 20-5391988

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

+Eladó a Kossuth L. utcában egy magasföldszinti, 1+2 félszobás, magasföldszinti felújított
lakás. I.ár: 13,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Referenciaszám: 3648
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes
vállalkozás eladó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés megtérülési
ideje a befektetési összeghez képest rövid, egy
– két év. Érd.: 06-20-41-77-687
+Eladó a belvárosban, két nappali, két konyha,
négy szoba, két fürdőszobás két generációs
családi ház. I.ár: 32 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Referenciaszám: 3644
+Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park
szomszédságában, a Táncsics M. utcában
100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: 06/20-417-7687
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 épületegyüttesben, 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
+Eladó Domonyvölgyben a 2.-es tó közelében
egy
nappali+fürdőszobás,
szuterénes,
nagyteraszos, panorámás téliesített 40 nm-es
nyaraló, 1000 nm-es telekkel. I.ár: 3,9 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu Referenciaszám: 3618
+Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy
építési telek, 1050 nm. I.ár: 13,9 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 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

+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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújított,
zuhanyzós, erkélyes, konvektoros fűtésű,
alacsony rezsijű összkomfortos lakás,
gyönyörű kilátással magánszemélytől.
Irányár: 12,9 mFt. Tel: 30-224-7563.
+ALKUKÉPESEN ELADÓ MÉRT FŰTÉSES
LAKÁS!!!! Gödöllőn Palota-kerten 63 nm-es
2 szobás átlagos állapotú, laminált parkettás lakás eladó! Iár: 7.3 Mft!!!
Tel.:0630/228-1060
+ALKUKÉPESEN!! SÜRGŐSEN LAKÁS
ÁRÁÉRT!!! Gödöllőn, Öreghegyen eladó kétszintes, 95 nm-es, nappali+3 szobás felújítandó ikerház 466 nm telken, garázzsal! IÁr.:
13.5 MFt Tel.:0630/228-1060
+BELVÁROSI CSALÁDI HÁZ! ALKUKÉPESEN
SÜRGŐSEN! Gödöllőn Kossuth L. utca
mögött eladó egy 125 nm-es, 4 szobás, 880
nm telken 1975-ben épült CSALÁDI HÁZ
garázzsal!IÁr.:23.9MFt. Tel.: 30/228-1060
+A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínálja
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 kiadó, vagy 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, kulcsrakészen 23 MFt-ért. –RÖGES UTCÁBAN
2.258 nm telek eladó. 30/946-7702
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es
alapterületű hibátlan állapotú, teljesen
berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval.
15,5 M Ft. 70/364-4212
+Gödöllőn Zombor utcai téglaházban felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm), parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó.
Iár: 7,4 MFt. Tel: 30/350-4346
+Gödöllőn, Kossuth L. utcában 93 nm-es, új
építésű, társasházi, 1. emeleti lakás, mely
irodának is kiválóan megfelel, eladó. Érd:
20/931-9368
+Gödöllőn eladó 90nm lakóterületű kertes
családi ház. 1+2 félszoba +étkező, konyha,
fürdő, kamra, WC. A ház szigetelt, padlástér
beépítésére van lehetőség. Rendezett
670nm-es kert, több kocsi beállására alkalmas betonozott rész, terasz. A ház része
egy különálló, kb. 15nm-es, külön bejárattal
rendelkező, összkomfortos lakrész. Ár:19
millió, alkuképes. Tel: 20/9-734-738
+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
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Október 05.péntek 20h Anti Fitness Club + The [Hated] Tomorrow (Jegy elővételben a Kódex internet
kávézóban kapható vagy foglalható a facebook-on üzenetben: név, darabszám, telefonszám
megadásával!) 06.szombat 21h Belga (Jegy elővételben a Kódex internet kávézóban kapható vagy
foglalható az info@trafoclub.hu címre küldött levélben vagy facebook-on!) 06.szombat 23h "Made in
Hungary" Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék Dj Téglási Pisti és 25 év énekelhető dalai! (A
belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft) 12.péntek 21h Blues Kocsma 2012 - Good Morning
Gödöllő Rock Band + vendégek (Egy belépőjeggyel 22-23h között 50Ft egy korsó sör, max:2x0,5l!)

+Gödöllő, Knézich K. utcában PANORÁMÁS,
mediterrán kővel burkolt, hangulatos ikerház fél kis, zárt kerttel eladó. Iár: 38,7 MFt.
Érd: 30/22-15-981, 20/93-88-612
+Gödöllő központjában, Erzsébet királyné
körúton téglaépítésű ház magasföldszintjén
eladó 59nm-es, 2,5 szobás, távfűtéses,
egyedi mérőkkel felszerelt, jó állapotú lakás
külön pincerésszel, parkhoz, iskolához
közel. Ár:13 MFt. 20/556-3298
+Gödöllő központjában eladó 1.em. 1
szobás, 38 nm-es, téglaépítésű, egyedi
órákkal ellátott, gázkonvektoros, alacsony
rezsijű lakás. HÉV, busz állomás 5 percre.
7,5 MFt. 30/2524-929
+Gödöllőn HÁZ ELADÓ! Erkel utcában. Tel:
06-30/418-7206
+Eladó tulajdonostól a Kazinczy körúton jó
állapotban lévő 57 nm-es, konvektoros
lakás. Parkettás szobák, burkolatok cseréltek, világos konyha. Kérésre képeket
küldök. Érd: 06-30/973-9076
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
35 nm-es, 1,5 szobás, téglaépítésű lakás
eladó. Iár: 11,2 MFt. Érd: 06-20/437-8155
+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új nyílászárókkal.
Alacsony rezsi. Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/3238-106
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nmes, 3szobás családi ház. Teljes közmű.
Padlófűtés Dupla garázzsal, 800 nm ápolt
kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi
fűtéses lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583,
20/8067-191.
+Gödöllő központjában Kazinczy körúton 3.
em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros,
erkélyes, egyedi vízórás lakás kiadó bútorozott konyhával. 55e +rezsi +2 havi kaució.
Tel: 06-20-578-6848
+Szoba-konyha zuhanyzós, fa tüzelésű
lakás kiadó! 1 személy részére. Tel: 06-30609-8707
+KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44 nmes, 1 szobás lakás: 45.000,-Ft/hó +rezsi
+40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák, szabályozható fűtés.) Tel: 70/265-0799 (16.30tól hívható.)
+Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó.
Tel: 20/9743-038
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 64 nm-es felújított, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828
+Blahán, családi házban 19 nm-es szoba
kiadó egy fő, férfi részére. Internet. 45.000,Ft rezsivel együtt. Tel: 20/240-4635
+Kiadó Palotakerten egyszobás, 46 nm-es,
bútorozott, III. emeleti távfűtéses lakás.
Bérleti díj, rezsi, kaució szükséges. Tel:
20/545-9429
+Kiadó Gödöllő központjában 2 szobás,
távfűtéses, IV. em.-i lakás. Tel: 30/266-3473
+Dunakeszin 74 nm-es teljesen felújított,
3.em. panellakás a Barátság úton kiadó
(légkondi + erkély). 70.000,-Ft/hó, 2 havi
kaució szükséges. Tel: 70/366-6238
+Gödöllőn, János utcában 52 nm-es, 2
szobás, konvektoros, erkélyes, felújított
lakás kiadó. Érd: 30/9716-746
+Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás,
felújított, bútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű, földszinti lakás 1 vagy 2
személynek hosszútávra kiadó. 50.000,Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. 0630-2014-769

+Hosszútávra ALBÉRLETET
Sürgős! Tel: 06-20-456-1421

KERESEK.

+János utcai 2 szobás, felújított, kis rezsijű
lakás egyik szobájába fiatal lány mellé
albérlőtársat keresünk. Azonnal költözhető.
30/467-3320, 20/490-7314
+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
+Gödöllőn, belvárosban 2 szoba, nappalis,
padlófűtéses családi ház kiadó. 100eFt + rezsi.
3 havi kaució szükséges. Tel: 20-364-8162
+Gödöllőn diáklánynak albérlet kiadó!
Bútorozott, összkomfortos. Erzsébet p. HÉV
megállótól 5 percre van. Tel: 06-70/6199079, 06-30/418-7206
+Családi házban külön bejárattal apartman
kiadó október 15-től 1 fő részére.
Városközponttól, HÉV-től 10 perc gyalog.
Információ: 20/5757-049, arnica@invitel.hu
+Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez közel,
egyszobás, földszinti, konvektoros, bútorozatlan lakás. 40eFt/hó + alacsony rezsi. Kéthavi
kaució szükséges. Tel: 70/517-1370
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön bejáratú
1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft +
rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Gödöllő városközpontban egyedi fűtésű,
alacsony rezsis lakás kiadó. 35.000 + 2
havi kaució. Tel: 20/3238-106
+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:53e +rezsi, kaució 2havi. 20/4242-032
+REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás,
bútorozott, távfűtéses, vízórás lakás kiadó
hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/900-6421. Péntektől
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nmes, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi
rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+Gödöllőn, Táncsics M. utcában KIADÓ egy
jelenleg berendezett fodrászatként és
kozmetikaként működő 100 nm-es üzletház.
Ipari áram van. Fodrászok és kozmetikusok
jelentkezését is várjuk! Ár: Funkciótól függően megegyezés szerint! Érd.: 28/411086; 20/919-4870
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs
kiadó más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó
Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
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ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től az ingatlaneladásnál kötelező az
energetikai tanúsítvány.
Szeptember 30-ig történő
megrendelés esetén,
kedvezményt adunk
minden ügyfelünknek.

+Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, raktárral ellátott
üzlethelyiség kiadó! Irodának és fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508
+ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában: 27 nm-es, ismert, jól bevezetett
üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rendben, azonnal költözhető. Tel: 30-9428-275
+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).
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött,
illetve kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/462-4808 telefonszámon
ÁLLÁS
+Gödöllői irodánkba jó kommunikációs
készséggel rendelkező, agilis munkatársat
keresünk telemarketinges munkakörbe!
Tapasztalat előnyt jelent! Elérhetőség:
20/405-7888
+Szakmai
tapasztalattal,
villamossági
ismeretekkel is rendelkező autószerelőket
keresünk, a Gödöllőn és Hatvanban működő
szervizeinkbe. Jelentkezni, szakmai önéletrajzzal, az info@chevroletkatona.hu email
címen lehet.

zolgálatot az
A Gödöllői S
olvashatja:
interneten is
t.com
www.szolgala
sét a
Az Ön hirdeté
jándékba
weboldalon a
adjuk!
HIRDESSEN

BENNE!

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94
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+Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+Opel Gaál Márkakereskedés és Szerviz
Autószerelő munkakörbe önállóan dolgozni
tudó, magas szakmai tapasztalattal rendelkező autószerelő kollégát keres. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség,
gyakorlati ismeretek, több éves szerelői
tapasztalat, gumiabroncs szerelésben való
jártasság, pontos munkavégzés, kulturált
megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil
munkahely,
változatos
feladatok.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Rét utca 18.
Jelentkezés módja: ha a fenti állásajánlatunk
elnyerte tetszését, a pozíció, megjelölésével
küldje el fényképes önéletrajzát és a
végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát az alábbi címre opelgaal@vnet.hu, vagy
2100 Gödöllő, Rét utca 18.
+Opel Gaál Márkakereskedés és Szerviz
Karosszéria lakatos munkakörbe önállóan
dolgozni tudó, magas szakmai tapasztalattal
rendelkező kollégát keres. Elvárások:
karosszéria lakatos végzettség, AVI
hegesztési tapasztalat előny, 3-5 éves
gyakorlat, önálló, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil
munkahely,
változatos
feladatok.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Rét utca 18.
Jelentkezés módja: ha a fenti állásajánlatunk
elnyerte tetszését, a pozíció, megjelölésével
küldje el fényképes önéletrajzát és a
végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát az alábbi címre opelgaal@vnet.hu, vagy
2100 Gödöllő, Rét utca 18.
+Mezőgazdasági és Kertészeti Áruházba
35 év alatti férfi eladót keresünk.
Méregraktár kezelői, illetve mezőgazdasági végzettség előnyt jelent. Az önéletrajzokat az agrosol@invitel.hu címre, illetve a
06-28-545-506 faxszámra várjuk.
+Gödöllői Autószalon és szerviz autószerelő
munkatársat
keres.
Mobil:
30/9968-228
+Gödöllői Kft. eszközraktárost keres.
Elvárások: raktárosi végzettség, min. 3
éves raktárosi gyakorlat, „B” kat.
jogosítvány,
felhasználó
szintű
számítógépes ismeret, nehéz fizikai
munka, vendéglátóipari szakismeret
előny. Tel: 28/412-007, 06-20/401-2604
+CNC szakembereket (esztergályosok,
programozók) ill. szerszámkészítők jelentkezését várjuk tatabányai munkahelyre.
Érd: 10-19-ig 70/366-5808, 70/3663401, corn5555@gmail.com
+3D GRAFIKUST keresünk gödöllői
irodánkba. DTP ismeretek előny, angol
nyelvtudás szükséges. Tel: 30/470-0365
+SOLIDWORKS, PolyWorks vagy hasonló
programokban
jártas
szakembert
keresünk gödöllői irodánkba, ipari automatizálási feladatokra. Programozási
ismeretek előny, angol nyelvtudás szükséges. Tel: 30/470-0365
+Masszírozásra jelentkezés gödöllői
munkakörrel. Tel: 70/508-8727

október 3.

+Gödöllő belvárosában lévő fodrászkozmetika üzletbe vállalkozói igazolvánnyal rendelkező FODRÁSZ kolléganőt
keresünk. Érd: Petőfi tér 3. Bella Grácia
0630-350-8852

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást,
csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel:
70/505-1177.

+Könyvelőiroda keres könyvelésben jártas, nyugdíjas adatrögzítő munkatársat,
heti
16-20
órás
elfoglaltságra.
Jelentkezés: 06-70-311-4203

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

SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+Újra dolgozom! Várom régi és új
vendégeimet az Alessandro fodrászatban,
Szőlő u. 26. Kriszta. Manikűröst,
pedikűröst keresek. 06-20/9520-016
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler,
villanyszerelés, duguláselhárítás 0-24-ig,
2órán belül. 70/264-3660
+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660
+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni
felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380

+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: 30/8590626, vargatakaritas@citromail.hu
+KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS egyéni
vállalkozók, vállalkozások részére. Ezen
kívül könyvvizsgálat adótanácsadás.
Könyvelésmester Kft. Tel: 30/250-4696
+Kondens cirkó – fatüzelésű kazán –
bojler, víz-, gáz-, fűtésszerelés, gépészeti
munkálatok engedéllyel, beüzemeléssel,
szuper árakkal. Nagypál Zoltán 06-307184-384
+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás,
bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292
+PÉNZBEHAJTÁS PEST MEGYÉBEN
ELŐLEG NÉLKÜL. WWW.MEGIDDO.HU
20/7721014
+MAGÁNNYOMOZÁS
JOGSZERŰEN,
HATÉKONYAN.
WWW.MEGIDDO.HU
20/7721014
+Pedikűr-Manikűr, Gél-lakkozás Gödöllőn.
Alessandro fodrászat Szőlő u. 26.
Bejelentkezés: 06-20/353-6578
+Őszi szolárium akció! 60 percet fizet, 80
percet napozhat! Kedvezményes bérlettel:
75,-Ft/perc! Címünk: Gödöllő, Patak tér 2.
Tel: 28/412-564
+SZOBAFESTÉS
–
MÁZOLÁS
–
TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK, külsőbelső festés, laminált parkettázás,
burkolás és külső szigetelés. KORREKT
ÁRAK! GARANCIA! Tel: 06-20/55-66-047
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán
belüli
kiszállás.
Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje,
WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók,
csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660

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

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

+SZOBAFESTÉS, KISEBB KŐMŰVES
MUNKÁK, javítások, takarítással, bútormozgatással. Ingyenes árajánlat. Tel:
30/270-7200

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

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

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és
tetőjavítási munkákat azonnali kezdéssel
vállalok. Tel: 70/361-9679

+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+ANGOL felnőtt teljesen kezdő és
újrakezdő tanfolyam októbertől: www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com,
Mobil:30-224-75-63.

2012. október 3.

Gödöllői Szolgálat
+SZÁRAZ AKÁC , TÖLGY TÜZIFA
ELADÓ. Gödöllőn azonnali kiszállítással. 20/2922-405
+Eladó! Gödöllőn Erkel utcában 4db alig
használt öntöttvas gázkonvektor (12eFt/db),
zsemleszínű plüss hintaló, gyerekülés biciklire, minibicikli és egyéb játékok, újszerűek,
lányka cipők (25-35-ig megkíméltek), stb.
30/418-7206, 70/619-9079
+Új profil vas zártszelvény, E400 csúcseszterga, 300-as műszerész svédeszterga
hidraulikus,
láb-kéz
működéssel,
működtető hidraulikus, csápos emelők
500-1100kg-ig. Új, stabil 610 lóerős, benzines, léghűtéses szovjet motor, új acél
8mm-es drótkötél 60fm. Ár megegyezéssel. Gödöllő, 20/3963-164

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+OVIS és ISKOLÁS NÉMET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar német tanárokkal
játékos és kommunikatív formában, legmodernebb
oktatási
anyagokkal.
Tanáraink több éves német nemzetiségi
óvodapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj: 800 Ft-tól. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366,
info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+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). Ügyfélszolgálat: 0670/670 40 97 Fnysz: 00473-2012

+NÉMET nyelvtanulás, szakmai és
általános nyelvvizsgára felkészítés. Tel:
30/606-8302
+Kineziológia minitanfolyam Gödöllőn: A
legrosszabb szokás, legrégibb hazugság.
2012. október13. 9-17 óráig. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856
+MAGÁNNAPKÖZI indul tapasztalt, megbízható, leinformálható pedagógusok
vezetésével, 13-17 óra között, kis létszámú
csoportokban, 1-6. osztályos diákok
részére, kellemes, nyugodt, tiszta
környezetben, házhozszállítással is. A
foglalkozások célja a mindenkori házi feladat elkészítése, felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a hiányosságok korrekciója, konfliktuskezelés, mentorálás
vmint kultúrált szabadidős tevékenység
biztosítása. Érdeklődésüket tisztelettel a
30/210-5058 telefonszámra várjuk.
+Élményszerű angol oktatás a British
Council tanárával. Filmklub, olvasókör,
kreatív foglalkozások. Minden korosztálynak, kezdőtől a felsőfokig, baba-mama
angoltól a nyelvvizsgáig. 0620-446-8317

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Világos nappalik, dísztermek ékessége
3 m magas FICUS BENJAMINA eladó. Tel:
06-20/983-9945
+Olcsó áron eladó DU-KA tip. melegvizes
kazán központi fűtéshez. Fűtőfelülete 2,1
nm, max. nyomás 30 mvo. Gyártási idő:
1981. Tel: 28/417-886, 30/522-5286
+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
+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
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+GYES-en
lévő
anyuka
gödöllői
otthonában nyelvtan korrepetálást vállal
kisiskolás kortól az érettségire való
felkészítésig. Tel: 06/70-609-7748
+Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, haladóknak 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

+Faragott, régi ebédlőszoba bútor eladó
Gödöllőn. Érd: 06-20/9623-120

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

EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos 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
+A 20 éves, gödöllői
Cavaletta Nőikar szoprán
I. szólamába szeretettel
vár új kórustagokat. Felvételi követelmény nincs,
de fontos az éneklés
szeretete, a pontosság és
a szép, magas szoprán
énekhang. További információkért bátran hívható
Kufferstein Nelli kórustitkárunk: 20/5010-190
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-, hárs, erdei-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést
vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Laczkó Józsefné, Paál László köz 2.,
Makó Béla, 2111 Szada, Szőlő u. 2/4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bozsuk Zoltán, Isaszegi út 41/6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Mihajlovic Alex, Szent János
u. 12./b
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Triznya Lajos, 2660 Balassagyarmat, Mártírok u. 2., Dr. Knopf
Anikó, Gyakorló köz 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Hajnalka,
Blaháné u. 180., Obermann Zoltánné, Erzsébet királyné u. 15.

Utazni jó

Sevilla - katedrális

Andalúzia
Nap és tenger, bikaviadal és flamenco, büszke
emberek és mór pompa, mindez Andalúzia, Spanyolország Afrikához legközelebb eső tartománya. Közel nyolc évszázadon keresztül az arab
kultúra formálta ezt a vidéket, és ezalatt olyan
egyedülálló kincsek születtek, mint az Alhambra
Granadában és a Mezquita Córdobában, amely
az egykori kalifátus fővárosának mecsete volt.
Érdekes kirándulást tehetünk a brit fennhatóság
alatt lévő Gibraltárhoz is, a félsziget legdélebbi
pontjáról jó időben előtűnnek Afrika partjai.
Nem hagyhatjuk ki a tartomány fővárosát, Sevillát sem, ahol a királyi palota, a katedrális és a
harangtoronnyá alakított egykori minaret ejti
ámulatba a turistákat.
Tapas vagy hal, sonka vagy olajbogyó, bor vagy
sherry – Andalúziában az étkezés mindig élmény. A helyi specialitások közé sorolhatjuk a
gazpachot, mely hideg zöldségleves paradicsompüréből és uborkából, vagy a torillat a spanyol burgonyás omlettet.
Ha utazásunk célja nem a vásárlás, akkor is érdemes megcsodálni Córdoba finom ezüstmunkáit, melynek ha nem tudunk ellenállni ékes dísze lesz vitrinünknek. Andalúziában széles választékból és kedvező áron tölthetjük fel minőségi cipő- és ruhatárunkat is.
Aki pihenni is szeretne, annak legalább két hétre érdemes Malagába repülni, hiszen olyan sok
a látnivaló, hogy egy egész hetet biztosan
igénybe vesz megtekintésük. Frappánsan összeállított Fly & Drive & Sleep program keretén
belül 7 nap alatt tengernyi élmény várja a turistákat, amely után jól esik egy hét semmittevés a
tengerparton. Costa del Sol-on az óceán hűsítő
hatása miatt a tenger még a forró nyári hónapokban is csak 22-23 fokig melegszik fel, úgyhogy itt inkább csak megmártózni érdemes a
hűsítő hullámok között.
A tengerpart két legismertebb városa Torremo-

linos és Marbella, ez utóbbi a hírességek egyik
kedvelt nyaralóhelye, így az sem lenne meglepő, ha Antonio Banderas jönne velünk
szembe. Budapestről októberben is közvetlen
járat közlekedik hetente háromszor a körülbelül
3 óra repülési időre lévő Malaga repülőterére,
használja ki az olcsó jegyárakat és fedezze fel
Andalúziát!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

