
Bába Iván kiemelte a mostani kiállí-

tással új korszak kezdődik, miután

véget ért az Európai Unió elnökségé-

nek átmeneti időszaka. Mint mondta,

az épület, ami az elmúlt évszázadok-

ban többször is kiemelt szerepet ját-

szott a magyar történelemben, méltó

helyszíne volt a tanácskozásoknak.

Mint mondta az állami protokoll to-

vábbra is számon tartja az intéz-

ményt, a kormány tervei között pedig

szerepel a további felújítás.

A gödöllői kastély politikai szere-

péről szólt megnyitójában dr. Csorba

László is, aki a kastély történetéből a

Sina-korszakot emelte ki, s érdekes-

ségként megemlítette, a reformkor je-

les mecénásának birtokai közül más

kastély is áldozata lett a szovjet meg-

szállásnak. Egyúttal kijelentette: ezek

között a falak között a magyar tör-

ténelem fontos koncentrátuma van je-

len.

A rendezvényt

megtisztelte je-

lenlétével Mar-

cus Salvator

Habsburg-Lo-

tharingen, Mária

Valéria unokája,

valamint Szarka

Józsefné, Horthy

Miklós kormány-

zó egykori sofőr-

jének özvegye,

akik az ünnepség

végén a vendé-

gekkel együtt tekintették meg a kiállí-

tást.

A Gizella-szárny emeleti teremso-

rában megidézik a királyi gyermekek,

IV. Károly és a Horthy család Gödöl-

lőn töltött napjait. Bemutatják a Ta-

nácsköztársaság, valamint a kastély

falai között egy időben működött Fő-

városi Szociális Otthon és szovjet ka-

tonai bázis időszakát. A kiállításon

helyet kapott az 1980-as években

megkezdődött helyreállítás, valamint

a magyar európai uniós elnökség is,

melynek egyik kiemelt helyszíne volt

a kastély. A szárny emeleti folyosóját

a Habsburg család tagjait ábrázoló

képgaléria díszíti. A Magyarországon

egyedülálló gyűjtemény alapját Ste-

fánia özvegy trónörökösné, később

herceg Lónyay Elemérné hagyatéka

adja, melyek a Pannonhalmi Főapát-

ság tulajdonában vannak. A képcsar-

nokot kiegészítik a Magyar Nemzeti

Múzeum, a Budapesti Történeti Mú-

zeum és a Zirci Ciszterci Apátság

gyűjteményéből kapott festmények.

(folytatás a 6. oldalon)
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Századok–lakók–történetek, sorsfordító évtizedek

Megnyílt a kastély új, állandó kiállítása
Új, állandó tárlattal bővült a gödöllői kastély, ami
a királyi időszaktól napjainkig dolgozza fel az
épület történetét, és ad átfogó képet az ott folyó
életről, a kastélynak a magyar történelemben
betöltött szerepéről. A kiállítás az európai uniós
forrásból felújított Gizella-szárnyban kapott he-
lyet. A szeptember 26-án megtartott ünnepélyes
megnyitón Gönczi Tibor igazgató, Bába Iván, a
Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára
és dr. Gémesi György polgármester mondott kö-
szöntőt. A kiállítást dr. Csorba László, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg.
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Szeptember 23-án, pénteken átadták a Gö-
döllő Vállalkozója Díjakat. Idén Patócs
Lászlót és Szabó Lászlót részesítették az el-
ismerésben. (3. old.)

Jó idő, gazdag programkínálat várta a
látogatókat szombaton a Gödöllői Királyi
Kastélyban megrendezett IV. Vadász-
napon. (6. old.)

Benkó Réka megvédte országos bajnoki cí-
mét, s aranyérmes lett a kard fegyvernem-
ben. A gödöllői vívó sorrendben harmad-
szor hódította el a titulust.                   (8. old.)

Október 1-jével kezdődik és október

31-ig tart a 2011. évi népszámlálás,

amely szám szerint a 15. a sorban – de

két tekintetben mégis az első: egyrészt,

mert először kerül erre sor az Európai

Unió tagállamaként, másrészt mert – a

www.enepszamlalas.hu honlapon ke-

resztül – először nyílik mód a kérdő-

ívek elektronikus kitöltésére.

A népszámláláshoz olyan monitoring

rendszert állítottak üzembe, amely az

összeírás technikai végrehajtásában

közreműködőknek, így a jegyzőknek, a

felülvizsgálóknak, a területfelelősök-

nek és a KSH megyei felelőseinek

munkáját könnyíti meg. Ennek felhasz-

nálásával tudnak majd segítséget nyúj-

tani a lakosoknak például abban, hogy

egy adott utcában ki a kérdezőbiztos,

illetve a KSH ezen keresztül értesül ar-

ról is, hogy kik töltötték ki elektronikus

úton a kérdőíveket.

A 40 ezer számlálóbiztos közel 5

millió címet keres fel a népszámlálás

lebonyolítása érdekében. A számláló-

biztosok sorszámmal ellátott hivatalos

okmánnyal kötelesek igazolni, hogy

megbízatásuk e munkára szól. Az iga-

zolvány a garancia arra, hogy az illető a

lakásba kizárólag a népszámlálás miatt

szándékozik bejutni. A lakosság védel-

mében a népszámláláshoz bármilyen

módon kapcsolható bűncselekmények,

szabálysértések megelőzése érdekében

a Központi Statisztikai Hivatal és az

ORFK együttműködési megállapodást

kötött. (folytatás a 2. oldalon)

Népszámlálás, 2011

Névtelenül
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ILYEN VOLT… ILYEN LETT
A Grassalkovich-filagória a Norvég Alap támogatásával újult meg. 

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

Négy pályázó közül Varga
Gyöngyi bölcsődei szaktanács-
adót bízza meg a képviselő-tes-
tület az 1. sz. Városi Bölcsőde
vezetői feladatainak ellátásá-
val október 1-jétől 2016. szep-
tember 30-ig. A pályázatokat
elbíráló bizottság megállapí-
totta, hogy Varga Gyöngyi fel-
készült, jó szakember, aki
vezetői tapasztalattal is rendel-
kezik, szakirányú végzettsége
az előírt feltételek szerint. 

Vezetőváltás a Tűzoltóságnál

A képviselő-testület szeptember
30-i hatállyal visszavonta Medla Zol-
tán tűzoltó alezredes parancsnoki ki-
nevezését és az új parancsnok kineve-
zéséig tartó időre Meskó László tűz-
oltó alezredest bízta meg a parancs-
noki feladatok ellátásával. 

Medla Zoltán 1979-ben kapott ki-
nevezést a Gödöllői Városi-Járási 
Tűzoltósághoz, mint tűzoltó tizedes.
1987-től a Gödöllői Tűzoltóparancs-
nokság parancsnok-helyettese volt,
majd a képviselő-testület 1993-ban
határozatlan időre kinevezte parancs-
noknak. 

Szakmai vezetése alatt a Városi
Tűzoltóság mindig hatékonyan és
problémamentesen látta el a tűzoltási
és műszaki mentési feladatokat. Med-
la Zoltán szolgálati nyugellátását kez-
deményezte. A polgármester a testület
ülésén köszönetét fejezte ki eddig
végzett munkájáért. 

Az önkormányzati tűzoltó-parancs-
noki beosztást pályázat útján kell be-
tölteni. Mivel a tűzoltóságok átszer-
vezésével kapcsolatos jogszabályi
módosítások még nem jelentek meg
átmeneti jelleggel bízták meg a pa-
rancsnoki feladatok ellátásával a tűz-
oltási és műszaki mentési osztályve-
zetőt.

Újraválasztották a piac igaz-
gatót

A képviselő-testület október 1-jétől
határozatlan időre újraválasztotta Vil-
helm Ferencet a Gödöllői Piac Kft.
ügyvezető igazgatójának. Az öt évvel
ezelőtt már újraválasztott vezető
irányításával a városi piac működése
zavartalan volt. A társaság vezetésé-
vel, gazdálkodásával kapcsolatosan
kifogás nem merült fel, a piac mű-
ködtetése során a jogi előírásoknak
megfelelően járt el.

Pályázat a mozi korszerűsí-
tésére

Gödöllő részt vesz az „art mozi“
hálózat digitális fejlesztésének támo-
gatására önkormányzatok számára
meghirdetett pályázaton. Az önkor-
mányzati tulajdonú városi mozi bér-

lője az elmúlt évek során jelentős fej-
lesztést hajtott végre önerőből, kor-
szerűbb és kényelmesebb lett a szol-
gáltatás, de a főváros szívóereje és a
digitális mozik kialakulása hátrányo-
san érinti a működést. Ha nem tart
lépést a fejlődéssel, könnyen a be-
zárás veszélye fenyegetheti a mozit. A
pályázaton maximálisan elnyerhető
12,5 millió forint támogatáshoz szüksé-
ges 25 százalékos önerőt az önkormány-
zat a tartalékkeretből tudja fedezni.

Második félévi menetrend

A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott második  félévi munkater-
ve szerint rendes üléseket október 20-
án, november 17-én és december 8-án
tartanak. Az utóbbi alkalommal kerül
napirendre a jövő évi városi költség-
vetés és az önkormányzat gazdasági
társaságainak üzleti terv koncepciója,
valamint első alkalommal Gödöllő
vízkár elhárítási terve. it

(folytatás az 1. oldalról)

A népszámlálási kérdések egyik része
a lakásokra vonatkozik, másik része
pedig a személyekre. Külön kérdőív
készült az intézetekre. A népszám-
lálás anonim, ennek során a szemé-
lyek családi és utónevét nem veszik
fel. A kérdésekre törvényi felhatalma-
zás alapján a válaszadás kötelező
(Nem, születési időpont, állampolgár-
ság, lakóhely, lakáshasználat jogcí-
me, családi állapot, a családban, ház-
tartásban betöltött szerep, élve szüle-
tett gyermekek adatai, iskolába járás,
iskolai végzettség, nyelvismeret,
foglalkozás, munkáltató, munkavég-
zés vagy tanulás helye, munkavég-
zéssel, tanulással összefüggő napi 
közlekedés). 

Kivételt képeznek ez alól a szenzitív
(érzékeny) kérdések, amelyekre a vá-
laszadás önkéntes (Szenzitív kérdé-
sek: nemzetiség, anyanyelv, vallás,
tartós betegség, fogyatékosság.)

A népszámlálással kapcsolatos rész-
letes információkat az alábbi web-
oldalon találhatják meg:
www.nepszamlalas.hu.

A népszámlálás felvételének „esz-
mei időpontja” 2011. október 1., 
0 óra, az adatszolgáltatónak erre az
időpontra jellemző állapot szerint kell
megválaszolnia a kérdőív kérdéseit.
Az összeírás 2011. október 1. és
2011. október 31. között, a pót-
összeírás 2011. november 1. és 2011.
november 8. között történik – ezt csak
azok vehetik igénybe, akik önhibá-
jukon kívül nem voltak olyan hely-
zetben, hogy eleget tudjanak tenni vá-
laszadási kötelezettségüknek.

A lakosok olyan adatszolgáltatói
csomagot kapnak, amelyekben az
összeírandó címenként tartalmazza a
tájékoztató levelet, a kérdőíveket (1-1
db lakáskérdőív és személyi kérdőív),
valamint a kitöltést segítő útmutatót. 

A számlálóbiztos összeírással kap-
csolatos első feladata, hogy az eszmei
időpont előtt bejárja a számlálókör-
zetét, ellenőrizze a számlálókörzet
címállományának teljességét, és a
számlálókörzetébe tartozó valameny-
nyi, összeírás körébe tartozó címre el-
juttassa az adatszolgáltatói csomago-
kat, és pontosítsa a címeket.

A lakosság az adatszolgáltatási
kötelezettségét három módon telje-
sítheti:

1. A kérdések megválaszolhatók az
interneten keresztül. Ehhez a
www.enepszamlalas.hu honlapra kell
belépni, ahol egy azonosító és egy
egyedi kód megadásával lehetővé vá-
lik a népszámlálási kérdőívcsomag
online felületen történő kitöltése. Ez
az azonosító és az egyedi kód az adott
címre szóló adatszolgáltatói csomag-
ban eljuttatott lakáskérdőív első ol-
dalán, az „Azonosító” és az „Inter-
netes belépési kód” mezőben talál-
ható. Internetes kitöltés esetén vala-
mennyi ott lakó személynek ezt a ki-
töltési módot kell választania. A kér-
dések internetes megválaszolására
2011. október 1-16. között van lehe-
tőség.

2. Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja a borítékban lévő
kérdőívek kitöltésével. Ebben az eset-
ben a kitöltött papírkérdőíveket a
kapott borítékba visszahelyezve a

számlálóbiztosnak kell átadnia, ami-
kor az ismét felkeresi az adott címet.
Amennyiben az adatszolgáltatói cso-
magban található egy darab személyi
kérdőív nem elegendő az adatszolgál-
tatási kötelezettség teljesítéséhez, a
számlálóbiztos ellátja a válaszadót a
megfelelő mennyiségű kérdőívvel. A
papír alapú önkitöltésre a felvétel első
két hetében, 2011. október 1-16. kö-
zött van lehetőség.

3. Az adatszolgáltató a kérdéseket
megválaszolhatja személyesen a
számlálóbiztosnak, aki az összeírás
céljából 2011. október 1-31. között
keresi fel. Ehhez szükséges a boríték-
ban található kérdőívek megőrzése.

A népszámlálási adatfelvétel során
össze kell írni a számlálókörzetbe tar-
tozó – a címjegyzéken szereplő, illet-
ve a körzetéhez tartozó valamennyi
lakóegységet, továbbá a számláló-
körzet területén élő személyeket.
Össze kell írni a lakóegységben élő
minden olyan magyar és három hó-
napnál hosszabb ideje Magyarorszá-
gon tartózkodó külföldi állampolgárt,
aki életvitelszerűen él a lakásban, la-
kott üdülőben, lakott egyéb lakóegy-
ségben, intézetben, függetlenül attól,
hogy ez a lakóegység neki lakóhelye
(bejelentett állandó lakcíme), tartóz-
kodási helye (bejelentett ideiglenes
lakcíme), vagy nem bejelentett lak-
címe akkor is, ha az „eszmei időpont-
ban” átmenetileg, például gyógyke-
zelés, üdülés, rokonlátogatás miatt
távol van. Össze kell írni azokat is,
akiknek az adott lakcímen van az ál-

landó otthonuk,
de tanulás,
munkavégzés
stb. miatt
máshol (példá-
ul kollégium-
ban, munkás-
szálláson) lak-
nak, és csak
hetente, kéthe-
tente, havonta
térnek vissza
családjukhoz
erre a címre;
azokat a sze-
mélyeket, akik
az eszmei idő-
pont és az ada-
tok felvétele
közötti időszak-
ban meghaltak,
vagy elköltöz-
tek.
Nem kell ösz-
szeírni azokat,
akik 2011. ok-
tóber 1-jén
vagy később
születtek, illet-
ve költöztek be
a lakásba; akik-

nek ezen a címen van az állandó ott-
honuk, de tartósan külföldön vannak
és a külföldi tartózkodásuk teljes idő-
tartama már elérte, vagy várhatóan
eléri a 12 hónapot; akik csak bejelent-
keztek a lakásba, ám ténylegesen nem
laknak ott, a lakást egyáltalán nem
használják (például a teljes lakást bér-
be adják); a külföldi diplomáciai tes-
tületek tagjait és családtagjaikat.

bj-ta

Képviselő-testületi döntések

Vezetőket választottak 
Népszámlálás 2011

Névtelenül tehetjük
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Szeptember 23-án, pénteken
tartották a Művészetek Házá-
ban azt a vállalkozói konferen-
ciát, melynek keretében átad-
ták a Gödöllő Vállalkozója Dí-
jat. A képviselő-testület az idén
Patócs Lászlót és Szabó Lász-
lót részesítette elismerésben.

A konferencia első részében az érdek-
lődők különböző előadásokat hallgat-
hattak meg.

Darázs György, a Turisztikai
Egyesület Gödöllő igazgatója a város
és környéke turisztikai jelentőségéről,
az idegenforgalom fontosságáról be-
szélt. Előadásában kiemelte Gödöllő
és a régió turizmusának erősségeit, de
szót ejtett a hiányosságokról is, illet-
ve felvázolta azokat a jövőbeli lehető-
ségeket, melyek kiaknázása révén
hosszabb távon (nemcsak egy napra)
is vonzó lehet a város az idelátogatók
számára.

Ruzsa László, a Gödöllői Üzleti
Park igazgatója előadásában a vállalat
nyújtotta szolgáltatásokkal ismertette
meg a jelenlévőket: a park fejlett
infrastruktúrával és másoknál kedve-
zőbb árakkal kínálja ingatlanjait.
Telkeik, termelőegységeik és irodai
helyiségeik színvonalas, modern kör-

nyezetet és egyben terjeszkedési lehe-
tőséget is biztosítanak a fejlesztés
mellett döntő cégeknek vagy a kezdő
vállalkozásoknak. Betelepülőik hosz-
szú távú elképzelésekkel és a stabil
működéshez szükséges feltételek biz-
tonságával választhatják a Gödöllői
Üzleti Parkot.

Gémesi György polgármester elő-
adásában kifejtette: a cél Gödöllő
ökovárossá válása, ami a megújuló
környezeti-, gazdasági- és humán
erőforrásokra épülhet majd. A fejlesz-
tések irányába beletartozik az ener-
giahatékonyság növelése, a működési
költségek csökkentése, az értékmeg-

őrzés, illetve értékteremtés, valamint
egyensúly a természeti környezettel.
Az ipar, a kereskedelem és a turizmus
felfejlesztése jelenti azt az irányt,
amerre Gödöllőnek haladnia kell a
jövőben.

A prezentációkat követően került
sor a Gödöllő Vállalkozója Díj átadá-
sára (az elismerés Varga Árpád lo-
kálpatrióta önkormányzati képviselő
kezdeményezésére jött létre), melyet
Gémesi György adott át Patócs Lász-
lónak, a Patócs Autóház igazgatójá-
nak és Szabó László személyszállító
vállalkozónak.

(k.n.)

Szeptember 22-én, csütörtökön ünne-
pélyes keretek között átadták a Human
BioPlazma Gyártó és Kereskedelmi
Kft. új, vérkészítményeket előállító
üzemegységét. A megnyitón dr. Gé-
mesi György polgármester és dr. Ko-
vács József, az Országgyűlés egész-
ségügyi bizottságának elnöke (képün-
kön) is köszöntőt mondott.

A Human BioPlazma Gyártó és Ke-
reskedelmi Kft. az Országos Vérellátó
Szolgálattal fennálló együttműködési
szerződése keretében veszi át a szer-
vezet által gyűjtött plazmamennyiség
transzfúziológiai célra nem szükséges
mennyiségét. A gödöllői üzemben
2009 és 2011 között jelentős kapacitás-
bővítő beruházást valósítottak meg –
többek között egyedi kormánydöntés

alapján, 350 millió forint vissza nem
térítendő állami támogatásból. A cég
éves frakcionálókapacitása a jelenlegi
kétszeresére, 550 ezer literre emelke-
dik. A befektetés értéke meghaladja az
ötmilliárd forintot. A kft. 2008 január-
jától a Kedrion csoport tagja, amely 40
ország piacán van jelen. A Kedrion a
TEVA Gyógyszeripari Zrt. plazma-
gyártó üzemét vette át, az ott dolgozó
140 alkalmazottal együtt.                   (t.)

Pályázati forrásból újul meg a Gödöllői
Üzleti Park csapadékvíz elvezető rend-
szere. Az önkormányzat és az üzleti
park közös pályázatának eredménye-
ként a „Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése a Gödöllői Ipari Park terüle-
tén” (KMOP-3.3.1/B-10-2010-0017)
című 73.104.640 forintos projekthez
több mint 65.772.526 forint uniós tá-
mogatást sikerült elnyerni.

A projekt sajtótájékoztatóval egybe-
kötött nyitó rendezvényén szeptember
21-én Mészáros László, a Gödöllői
Üzleti Park (korábban Ipari Park – a sz-
erk.) vezérigazgatója mutatta be az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával megvalósuló fejlesztést.

A Gödöllői Ipari Park területén az
alapinfrastruktúra kiépítésével egy idő-
ben elkészült az utak vízelvezetése. Az
elmúlt évek átalakuló időjárása azon-
ban egyre jobban próbára tette a rend-
szert, a felhőszakadásszerű, rövid idő
alatt lezúduló nagymennyiségű csapa-
dék elvezetéséhez már szükségessé
vált egy korszerűbb rendszer kialakí-
tása. Ennek során az árkok burkolására
és szikkasztó medence kialakítására
kerül sor.

A fejlesztési elképzelés maradékta-
lanul illeszkedik Gödöllő város fej-
lesztési elképzeléseihez. A város által
elkészített és elfogadott fejlesztési kon-

cepció egyik megfogalmazott célja
ugyanis a csapadékvíz elvezető rend-
szer fejlesztése. 

A projekt közvetlen hatásaként az
Ipari Park 40 hektáros területén meg-
szűnik jelentős nagyságú területek idő-
szaki vízelöntése és megoldódik 81 db
közvetlenül érintett telek vízelvezetési
problémája. A lehulló csapadék a terü-
leten „megfogásra” kerül, a későbbiek-
ben esetleg öntözésre is alkalmas lehet
a vízszegény időszakokban. Megszű-
nik a közlekedés időszakonkénti korlá-
tozása a betelepült vállalkozások szá-
mára és megszűnik az érintett területen
a vízerózió. 

A munkákat már megkezdték s a ter-
vek szerit 2012 februárjában érnek vé-
get.

(ny.f.)

Természeti szempontból is fenn-
tartható, biológiailag sokszínű
parkok és más városi zöldfelüle-
tek létrehozását hivatott segíteni
a Magyarországon is teret hódító
Green City mozgalom, amely a
tudományos alapokon nyugvó
városi zöldfelület tervezés tala-
ján áll.

Hazánk hatodik országként csatlako-
zott a 2003-ban Hollandiából kiindult
európai mozgalomhoz, amelynek célja,
hogy a működéshez kapcsolódó (funk-
cionális), a gazdasági és a természeti
szempontokat kiegyensúlyozottan ér-
vényesítse a városi zöldfelületek terve-
zésekor. A természetbe visszakapcsolt
városrészek enyhítik a stresszbetegsé-
geket, csökkentik az ezekkel járó
egészségügyi költségeket, javítják az
ingatlanok értékesíthetőségét és mér-
séklik az energia-felhasználást.

A múlt hétvégén a budapesti Syma
Csarnokban zajlott Hortus Hungaricus
– Magyar kert kiállításon nagy érdek-
lődéssel kísért Green City konferenciát
rendezett a Holland Királyság Nagy-
követsége, a Hortus Hungaricus és a
Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállal-
kozók Országos Szövetsége.

A tanácskozás résztvevőit Martijn
Homan, a Holland Királyság Nagykö-
vetségének mezőgazdasági tanácsosa
köszöntötte, majd egy sor előadás
hangzott el, amikből többek között
kiderült, hogy Kína ezen a területen is
úttörő, ugyanakkor hazánkban is érvé-
nyesülnek azok a közgazdasági hatá-
sok, amelyek a beruházók számára

vonzóvá teszik az új városépítészeti
gyakorlatot. 

Somorjai-Tamássy Zsolt (Zöldebb
Városokért Nonprofit Kft.) a Green
City mozgalom magyarországi terjedé-
séről szólva elmondta, hogy elsőként
Nemesvámos jelentkezett saját pro-
jekttel, s ma már több követője van za-
lai kisvárosoktól Miskolc önkormány-
zatáig. Egész települések is csatlakoz-
hatnak a mozgalomhoz, ha vállalják,
hogy minden zöld fejlesztésük megfe-
lel az elvárásoknak. A városi zöldfelü-
letek komplex értékelésére kidolgoztak
egy akkreditációs pontrendszert. Ha
egy projekt eléri a minimális pontszá-
mot, akkor használhatja a Green City
nevet. 

Niek Roozen holland tájépítész a
Green City filozófiát megvalósult pro-
jekteken keresztül ismertette. (A konfe-
rencia résztvevői megkapták a pár nap-
ja angol nyelven megjelent Zöld város
irányelvek című kötetet, melynek az
előadó az egyik szerzője.) A közönség
számára nem kis meglepetést keltett,
hogy Niek Roozen számolatlanul mu-
tatta be azokat a kínai példákat, ame-
lyekben egész városrészeket alakítot-
tak és alakítanak át zöld várossá. Az
ázsiai országban elterjedt gyakorlat,
hogy a lakások – azaz városrészek –
építése előtt parkosítják a területet, hi-
szen ebben az esetben eleve magasabb
áron tudják értékesíteni az ingatlano-
kat, mintha meg kellene várni a nö-
vényzet megerősödését, a csemeték
fákká növekedését.

A következőkben Sándor Tamás
(S-Tér Kft.), Szabó József (Főkert

Nonprofit Zrt.) és Gólya Szilvia (Zöl-
debb Városokért Nonprofit Kft.) ismer-
tette a svéd támogatással a napokban
Margitszigeten elkészült első ökoját-
szótér sajátosságait. A játszóteret úgy
tervezték meg, hogy kivitelezésekor
minél kevesebb földmozgatás történ-
jen, talaja megtartsa a helyi csapadék-
vizet, az energiafogyasztást napelemes
világítás és mechanikus vízjáték mér-
sékelje. A játszótér kialakításában part-
ner volt a Green City mozgalom.

A záró előadást Intenzív zöldtetők
hozzáadott értéke címmel Dezsényi
Péter (Zöldtetőépítők Országos Szö-
vetsége) tartotta. Két esettanulmányt
ismertetett. A XIII. kerületben meg-
épült Római Kert 370 lakásos társas-
háztömbje 7 milliárd forintos költség-
gel készült el, s ennek alig 2 százaléká-
ba került az intenzív zöldtető kialakí-
tása 2700 négyzetméteren. A beruházás
2002-ben indult, de az értékesítés nem
a tervezett ütemben haladt. Miután a
zöldtetőt helyezték a marketing straté-
gia középpontjába, a lakásárak megdu-
plázódtak. A másik példát a zöldtetők-
ben rejlő lehetőségekre Amerikából
mutatta be az előadó. A High Line
Manhattan 13 mérföld hosszú magán-
vasútja volt és 1934-1980-ig működött.
A nyolcvanas években majdnem el-
bontották, de civil összefogással meg-
őrizték és a világ leghosszabb parkjá-
vá, „zöldtetőjévé” alakították át. A
tervpályázatra 36 országból 720 pálya-
munka érkezett. Az első szakaszt 2009-
ben, a másodikat tavaly adták át. 

A zöldtetők bekerülési költségéről is
szót kell ejteni. Ez négyzetméterenként
10-40 ezer forintig terjed, de az átlag
15-20 ezer. Mindezért – és az ugyan-
csak nem olcsó üzemeltetésért cserébe
extranyereséget hozhat, amire már ha-
zánkban is született példa. (l.t.)

Átadták a Gödöllő Vállalkozója Díjakat

Konferencia a turizmus fejlesztéséről
Múlt héten megtörtént a terület átadás
a vasúti pályaudvaron, így rövidesen
megkezdődhet az új P+R és B+R par-
koló kialakítása, ami régi terve volt az
önkormányzatnak. A fejlesztés ered-
ményeként egy korszerű kamerás
megfigyelőrendszerrel ellátott, gép-
kocsik és kerékpárok tárolására egy-
aránt alkalmas létesítménnyel gazda-
godik a város.

A beruházás hosszas előkészítést
követően, a MÁV-val közösen, pályá-
zati forrásból valósul meg. A munkák
során a jelenlegi parkoló területét
egészen a Köztársaság úti sorompóig
újítják fel, ahol több mint 100 gép-
kocsi számára nyílik majd parkolási
lehetőség. Kiépítik a térvilágítást, és
kamerás megfigyelőrendszert alakí-
tanak ki.

Megújul az itt lévő épület is: ebben
alakítják ki a B+R parkolót, amely-
ben szintén több mint 100 kerékpár
fér majd el. A szolgáltatásokat ingye-
nesen, napi 24 órában vehetik majd
igénybe.

A P+R parkoló kivitelezését a Ma-
gyar Aszfalt Kft. a B+R parkolóét
AKL Kft. nyerte meg közbeszerzési
eljárás keretében.

A területet várhatóan a napokban
lezárják a forgalom elől, a munkála-
tok idején az állomással szemben lé-
vő területen lesz lehetőség a parkolás-
ra. A beruházás összköltsége közel
130 millió forint, amihez a KMOP
„Parkolók és csomópontok fejleszté-
se” című pályázaton 117 millió forint
támogatást nyert a konzorcium.

(b.z.)

Korszerű P+R és B+R parkoló épül

Kezdődhet a munka

Extranyereséget is hozhat

Egészségesebb a zöld város

A múlt héten megtörtént a főtér garanciális be-
járása. Ennek keretében az önkormányzat szak-
emberei és a kivitelező munkatársai közösen
járták be a felújított területet, ahol tételesen el-
lenőrizték a beruházás valamennyi elemét,
mind a burkolatot, mind a növényeket. A ren-
deltetésszerű használat során keletkezett sérü-
léseket ugyanis a kivitelezőnek garancia kere-
tében kell kicserélni. A bejárást követően
szeptember 30-ig kell nyilatkoznia arról, mit
ismer el ilyen hibaként, ezt követően pedig
még a fagyok előtt megtörténnek a javítások,
valamint a kipusztult növények pótlása.    (b.z.)

Korszerűsítik a csapadékvíz-elvezető rendszert

Gödöllői Üzleti Park

Fejlesztés a Humannál

Bővítés

GGaarraanncciiáálliiss  jjaavvííttáássookk  aa  ffőőttéérreenn
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Erőszakmentesség Világnapja
Október 2., 1500–1700

2007 óta Mahátma Gandhi születésnapján ünnepeljük
az erőszakmentesség világnapját.

Gödöllő városa harmadik éve kapcsolódik be a
nemzetközi programsorozatba. 

ÜNNEPI PROGRAM: 

15.00-15.30 
Chopin Zeneiskola népi énekes  együtteseinek műsora:

Sercli Énekegyüttes, Cilibri Énekegyüttes, 
Kalapos Énekegyüttes, Cibri Énekegyüttes

15.30-16.00 
Gödöllő Táncegyüttes felnőtt csoportjának műsora

16.30-17.00 
Erkel Ferenc Általános Iskola kórusának műsora 

17 órától: 
Gongolás, majd üzenetek felírása a békefalra

A RENDEZVÉNY VÉGÉN EGYÜTT 
ENGEDJÜK SZABADON A BÉKÉT

JELKÉPEZŐ GALAMBOKAT!

Szeptember 16-án régi hagyomány éledt újjá – többek között
a Lokálpatrióta Klub rendezésében – a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolában, ahol szüreti délutánon vehettek részt a tanu-
lók és szüleik. Az eseményen volt tombola, szüreti tánc, népi
játékok, szőlőfelismerés, lopózás, szőlőlevélfestés, mustké-
szítés, borkóstoló és szőlőevő-verseny is.

Szeptember 22-én a Lokálpatrióta Klub vendége volt
Géczi András előadóművész, a 2011-es X-Faktor gödöl-
lői résztvevője. A Művészetek Házában megrendezett es-
ten a fiatal tehetség  többek között beszélt eddigi színpadi
pályafutásáról, DJ-s szerepléseiről, illetve az előadómű-
vészethez kapcsolódó viszonyáról.

Régi hagyomány éledt fel a Petőfi iskolában Lokálpatrióta esték Géczi Andrással

Hatvanan neveztek a Szent István Egye-
tem baráti fogathajtó versenyére és
csaknem ugyanennyien a főzőverseny-
re, amit szeptember 21-én, immáron 12.
alkalommal rendeztek meg az egyetem
gödöllői kampuszán. 
A Lázár Lovaspark és a szilvásváradi
Állami Ménesgazdaság fogataival zajló
viadalon a „segédhajtók” a tizenhárom-
szoros fogathajtó világbajnok Lázár-
testvérek, Vilmos és Zoltán, egyetemi
lovastanárok, Szegedi Gábor világbaj-
nok és Dallos Andor, a Szilvásváradi
Ménesgazdaság igazgatója, volt I. osz-
tályú válogatott fogathajtó voltak.
Solti László rektor megnyitója után
kezdődött versennyel párhuzamosan zaj-
lott a már-már fesztivál jellegű főzőver-
seny, melynek zsűrijét Benke László

olimpiai bajnok, mesterszakács, mester-
cukrász vezette.
A fogathajtás döntőjében Cseh Vanda,
az Egri Chateau Wanda Bormanufaktú-
ra képviselője és dr. Sótonyi Péter, az
Állatorvostudományi Kar professzora
hajtottak. Kettőjük párharcából az utób-
bi került ki győztesen. Férfiak és nők
között azonban külön-külön hirdettek
eredményt. A férfiak versenyében Só-
tonyi Péter mögött második Tóth Zol-

tán újságíró, harmadik Illés B. Csaba, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar professzora lett. A hölgyeknél Cseh
Vanda győzött, a második helyet Red-
nágel Erika, a SZIE munkatársa, a har-
madikat Holota Beatrix, a SZIE hallga-
tója szerezte meg. Gémesi György pol-
gármester is hajtott fogatot, de nem ke-
rült be a legjobb nyolc közé. 
Az eredményhirdetésen a polgármester
a város különdíjában Oszvald Marika
operetténekest részesítette, majd virág-
csokorral köszöntötte Lázár Vilmos-
nét. A fogathajtó versenyek rendezésé-
ért, az egyetem és a város közötti együtt-
működés erősítéséért Gödöllőért Ezüst-
éremmel ismerte el Fehér Károly c.
egyetemi tanárnak, PR igazgatónak a
munkáját. Solti László Pro Negotio Uni-
versitatis oklevéllel köszönte meg Pé-
terfi Csabának, Gödöllő város kom-
munikációs igazgatójának a fogathajtó
versenyek szervezésében és bonyolítá-
sában végzett munkáját. it

Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kas-
tély ügyvezető igazgatójának ötlete
alapján a Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ, a Pest megyei közgyűjtemé-
nyek és a Gödöllői Királyi Kastély
2011. szeptember 23-án, pénteken tar-
tották meg az első Pest Megyei Mú-
zeumpedagógiai Tanévnyitót. 
Az eseményt azzal a céllal rendezték,
hogy átfogó képet adjon a tanároknak a
Pest megyében működő összes kiállító-
helyről, ezek iskolák részére kidolgozott
programjairól, és ötleteket adjanak az
osztálykirándulások, múzeumi órák
megszervezéséhez. Az intézmények
képviselői egyúttal lehetőséget kaptak
arra, hogy bemutassák a náluk történt
fejlesztéseket, a közönségcsalogató be-
ruházásaikat.
A rendezvényen a megyei kezelésben
lévő intézmények mellett bemutatkozott
a Gödöllői Városi Múzeum és a Királyi
Kastély is. 
A városi múzeumot és az ott folyó mú-
zeumpedagógiai munkát Gaálné dr.
Merva Mária igazgató mutatta be.
Mint elmondta, látogatóiknak 45 száza-
lékát teszik ki a diákok, ezért is gondol-
ják úgy, hogy a múzeum valamilyen for-
mában az iskola kiegészítő intézménye. 

Ezen programokat a későbbiek folya-
mán Kerényiné Bakonyi Eszter mú-
zeumpedagógus mutatta be a szakmá-
nak, s megismertette a résztvevőket a
barokk év alkalmából megjelentetett
Angyali Kalandozás című kiadvánnyal
is. Mint az a rendezvényen elhangzott,
az intézmény jövőre a szecessziós mű-
vésztelephez kapcsolódóan szeretne
megjelentetni hasonló kiadványt. 
A Kastélyban folyó múzeumpedagógiai
munkáról Gönczi Tibor igazgató tartott
előadást. Ennek során többek között is-
mertette azt a programot is, amit az idén
indítottak el a Zöld Óvodával együtt-
működve. Ennek során a gyerekek ha-
vonta visszatérnek a kastélyba, ahol ne-
kik való játékos programok segítségével
ismerkednek meg a kiállításokkal és az
ott folyó munkával. Terveik között sze-
repel az általános iskolai projekt beindí-
tása, valamint, hogy a kiállítások része-
ként a gyerekek részére szóló érintőké-
pernyőn megjelenítendő tartalmakat ve-
zetnek be, és külön az ő részükre terve-
zett audioguide is kapható lesz. Egyút-
tal bemutatta az intézmény nagysikerű
Herceg Egérváry Elemér Naplója című
kiadványát, ami a múlt évben múzeum-
pedagógiai Nívódíjat kapott, és az ehhez

kapcsolódó, szintén gyerekeknek szóló
Sajtcetli című, a legifjabb kastélylátoga-
tóknak szóló kiadványt. A Kastélyban
folyó foglalkozásokat a szekcióülése-
ken Oravec Éva segítségével ismerhet-
ték meg a résztvevők. 
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga részéről Kovács Judit igazgatóhe-
lyettes ismertette a szervezet fejleszté-
seit. Ennek kapcsán szólt a gödöllői Lát-
ványtár és Régészeti Bázis kialakítá-
sáról és az ott zajló projektekről. Egyút-
tal megjegyezte, az elmúlt időszakban
örvendetesen nőtt a programok és a láto-
gatók száma. 
A tanácskozás új kezdeményezéseknek
is helyet adott: Pest megye muzeális
gyűjteményei és levéltárai itt hirdették
meg a „Múzeumbarát iskola” és a „Mú-
zeumbarát pedagógus” díjat, amelyek-
kel azokat az oktatási intézményeket és
pedagógusokat kívánják díjazni, akik a
legtöbb diákot, a lehető legtöbb alka-
lommal tudják bevonni a múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokba. 
A program végén  a résztvevők elláto-
gathattak  a kastély, a Gödöllői Városi
Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Régészeti Bázisának kiál-
lítására. bj

BREAKELJ AZ ILL SKILL SUQADDAL

Immár sok éves hagyomány, hogy Wageningenből, hollandiai 
testvérvárosunkból kétévenként küldöttség érkezik Gödöllőre. Az október

6-9. között Gödöllőn tartózkodó delegációval tart az Ill Skill Squad modern
breaktánc csoport is, akik a júniusi Testvérvárosi Fesztiválon való 

fellépésükkel hatalmas sikert arattak a gödöllőiek körében.
Akiket érdekel a tánctanulás eme formája, azok október 7-én holland

vendégeinktől elsajátíthatják a fogásokat.

A TÁNCTANÍTÁS IDŐPONTJA: 
Október 7., 15 órától

HELYSZÍN: 
Művészetek Háza

Ezt követően 17 órától az Ill Skill Squad tagjai fellépnek a Művészetek
Háza színháztermében

A programmal kapcsolatban bővebb információ: 30/967-3070, Sándorné
Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke 

A mai szülők, nagyszülők gyermekkori
kíváncsiságát könyvek, filmek, rádió-
műsorok keltették fel a kutatások – a tu-
dományos kalandok – iránt. Napjaink-
ban közvetlenül találkozhatnak a tudo-
mány világával a gyerekek, ezt bizonyí-
totta a Kutatók Éjszakájának idei ese-
ménysorozata is Gödöllőn. A látogatói
létszámok minden eddigi rekordot meg-
döntöttek, több mint kétezren regisztrál-
tak. 

– A Kutatók Éjszakája elsősorban a
10-18 éves diákok körében szeretné nö-
velni a tudományos karrier vonzerejét,
de a programokra az összes korosztályt
várjuk, hiszen a tudományos munka
eredménye igen erősen befolyásolja
mindannyiunk életét – mondta Solti
László rektor az eseménysorozat meg-
nyitóján, az aulában, ahol kiállították a
Kutató leszek című rajzpályázatra beér-
kezett munkákat.  
A pályázat eredménye:
Óvodás korcsoportban I. Dubis Botond
és Kerekes Péter,  II. Kerekes Mátyás,
III. Gyuricza Emma (Egyetem téri
Óvoda). Alsó tagozatos korcsoportban I.
Szilágyi Cseperke Anna (Damjanich
Iskola), II. Tusor Bálint (Damjanich),
III. Révész Orsolya (Szent Imre Isko-
la). Felső tagozatos kategóriában I. Új-
vári Laura és Szabó Dóra (Hajós Is-
kola), II. Torma Levente (Erkel Iskola),
III. Ács Soma (Erkel). Gimnáziumi ka-
tegóriában Takács Lilla pályázott
(Evangélikus Gimnázium, Aszód).
A Vadvilág Megőrzési Intézetben a sa-

kálról szóló előadásokat még 23 órakor
is sokan hallgatták, de a táplálkozásbio-
lógiai vizsgálatokat bemutató laborató-
riumban sem volt szabad hely. A gyere-
kek számára különleges élményt jelen-
tett a csapdák kipróbálása. A Kertészeti
Tanüzemben a legnépszerűbbnek a
„Gyógyító növények” finom gyógyteái
és a „Csili csodák” ínyencségei bizo-
nyultak, de a „Mini predátorokat” is
mindenki kíváncsian figyelte a nagyítók
alatt. A Botanikus Kert rendezvényeire
544-en regisztráltak. A gyermekek köré-
ben nagy sikert aratott az ősi magyar ló-
fajtával való ismerkedés és a lovaglás,
valamint a honfoglalás kori íjászat. A
nap zárásaként a sötétség leple alatt ka-
landos elemlámpás növénykeresésen
vehettek részt a bátrabb érdeklődők.

A Gépészmérnöki Karon nagyon
jól sikerült a Játssz mobil robotokkal!
című program. A robotra szerelt kar-
ral kellett egy Sportszeletet felemelni
egy székről. Akinek sikerült, meg-
ehette! A Fizika Tanszék hagyomá-
nyos „Kísérletek Éjszakája” elneve-
zésű programját vezető nélküli trak-
torbemutató kísérte. Az aula előtt
autóversenyzésről tartott előadást és
vezetéstechnikai gyakorlati bemu-
tatót Herczig Norbert autóversenyző. 

A Kutatók Éjszakája Gödöllőn is-
mételten bebizonyította létjogosult-
ságát. Ebben nagy szerepe volt az
egyetem tanárainak és más dolgozói-
nak, továbbá az iskolai csoportokat
vezető pedagógusoknak. it

Rekorddöntő Kutatók Éjszakája

Pest Megyei Múzeumpedagógiai Tanévnyitó 2011

Közönségcsalogató, ötletadó múzeumok

Nagy hagyományokkal bíró
rendezvényen vendégeskedett
városunk a múlt héten. A 31.
Csallóközi vásárra kapott meg-
hívást Gödöllő, amit testvérvá-
rosunkban, Dunaszerdahelyen
rendeztek meg nagy sikerrel. 

A rendezvény kulturális prog-
ramjában a Sercli énekkettős és a Ka-
lapos Együttes (képünkön) lépett
színpadra. A fiatal énekeseket Szűcs
Józsefné, az önkormányzat nemzet-

közi és a turisztikai bizottságának el-
nöke, Sándorné Pálfalvy Beáta, a
Testvérvárosi Egyesület elnöke, vala-

mint a Magyar Vöröskereszt Pest me-
gyei szervezetének képviselője kí-
sérte el. 
A delegáció tagjai találkoztak Hájos
Zoltán polgármesterrel, akivel töb-
bek között a jövő évi együttműködési
lehetőségekről egyeztettek. A rendez-
vényen sokan látogattak el örömmel a
gödöllői standhoz, ahol a kulturális és
idegenforgalmi programokat népsze-
rűsítő információs anyagok várták az
érdeklődőket. Mint megtudtuk, a du-
naszerdahelyiek nagy szeretettel fo-
gadták a gödöllőieket, sokan számol-
tak be itteni látogatásukról és érdek-
lődtek az új látnivalókról, valamint az
itteni tanulási lehetőségekről.

jk

Dunaszerdahelyen jól ismerik Gödöllőt

Testvérvárosi vendégségben

Baráti Fogathajtó- és Főzőverseny

Gödöllőiek a dobogón
Oszvald Marika
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Ranschburg Jenő, a neves, so-
kat tapasztalt pszichológus
élete utolsó éveiben az inter-
neten adott tanácsot a hozzá
fordulóknak. Még maga össze-
válogatott, kiadott egy kötetre
valót internetes szakmai leve-
lezéséből, s most, hogy már
nincs közöttünk, hagyatéká-
nak gondozói tették ugyanezt.

Iskolás a gyerekem – ez az új kötet cí-
me, az alcíme pedig: A kiskamasz-
korig. Hogy már beindult, mondhat-
ni, javában tart az iskolaév, nyilván
sok szülő szembesül a könyvben fel-
vetett gondokkal. 

A gyerek megváltozik iskoláskor-
ba lépve, átélve azt, hogy nap mint
nap hátára kell vennie az iskolatáskát,
meg kell jelennie egy olyan helyen,
ahol meghatározott teljesítményt vár-
nak el tőle. Sok esetben remekül
megfelel a vele szemben támasztott
követelményeknek, de otthon lecsa-
pódik, hogy nem kevés erőfeszíté-
sébe kerül ez. Ellentétbe kerül a szü-
leivel, meglepő, addig nem tapasztalt
szokásokat vesz fel. 

Szülő-gyerek kapcsolat – ez a
könyvben az első rész, az első inter-
netes levélgyűjtemény címe. A követ-
kező pedig: Pedagógusproblémák.
Ha emlékszünk még saját iskolásko-
runkra: voltak tanárok, akiknek a

„kedvéért” tanultunk, de voltak olya-
nok, akiknek a tárgyát szintén tanul-
tuk ugyan, de „nem értettek meg”
minket, valahogy semmi se volt jó
nekik, amit csináltunk. „Elsőtől kezd-
ve valamiféle ellenállás veszi körül a
fiamat. Mindig van valami probléma”
– írja az egyik tanácstalan szülő.

Következik a Teljesítmény című
fejezet. Szó esik itt például a nehezen
oldódó, idegen környezetben tartósan
visszafogott típusú gyermekekről.
Akik nem képesek „brillírozni”, elő-
tárni mindazt, ami rejlik bennük. A
hiperaktivitásról. A koncentráló ké-
pesség zavarairól. Az újdonságtól va-
ló félelemről. A szorgalomról és an-
nak hiányáról. Jól nevelem? – teszi
fel a kérdést az egyik szülő. Máshol a
pszichológus arról értekezik, hogy a
gyereket nagyon is dús fantáziája
akadályozza meg benne, hogy igazán
„ott legyen” a tanórán. Tulajdonképpen
ez is hiperaktivitás, de nem mozgásos
nyugtalanságban, hanem a gondolatai
elkalandozásában nyilvánul meg. 

A kortárskapcsolatok is megérnek
egy fejezetet. Vannak társaság köz-
pontja, mi több, uralkodó típusú gye-
rekek és vannak csendesek, visszahú-
zódók. Ebből aztán a legkülönbözőbb
kalamajkák keletkezhetnek, ha kérdé-
sekben akarnánk összefoglalni: sze-
ret? Nem szeret? Bánt? Nem bánt?
Ha magányos a gyermekünk, hívjunk

meg vendégségbe az osztálytársai kö-
zül egyet – ne többet! –, mert egyet-
len kis társával a mégoly zárkózott
gyerek is szépen el fog beszélgetni,
megindulhat a barátkozás útján. 

Lépéspróbák a szexualitás felé –
tárgyalja egy csokor levél. Végül a
Mozaikcsaládokról esik szó, tehát,
ahol a szülők elválnak, mostohaszü-
lők, mostohatestvérek kerülnek a
képbe. 

Még ezenkívül találhatunk Kulcs-
szavak mutatóját is befejezésül: Ab-
normális?, Anyós gond, Apa-fia kap-
csolat… Minden kulcsszó mellett ott
az oldalszám, hogy rá tudjunk lapoz-
ni a számunkra legégetőbb kérdésre.

(Ranschburg Jenő: Iskolás a gye-
rekem – A kiskamaszkorig)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hogy tetszik a suli? 

Különleges előadásra vállalko-
zott a Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesülete, szeptember
29-én és október 2-án 19 órai
kezdettel a Kabaré (Cabaret)
című nagysikerű musicalt mu-
tatják be a Művészetek Háza
színpadán. 

Talán nincs is olyan felnőtt, akinek er-
ről a címről ne jutna eszébe rögtön
egy-egy, a darabhoz kötődő világslá-
gerekből. Nem kis feladat mindezeket
hitelesen tolmácsolni. Nem véletlen,
hogy a rendező Horváth Zoltán a
Hot Jazz Band-et kérte fel a zenei ren-
dezésre, és a zenei részek megszólal-
tatására.

– Bár ez számunkra is új feladat,
hiszen még sosem játszottunk musi-

calhez kísérőzenét, örömmel vettük a
felkérést, hiszen a címadó dal a mi re-
pertoárunkon is szerepel. Az előadás
során ennek a Lui Amstrong féle fel-
dolgozása is elhangzik majd – mond-
ta el lapunknak Fodor László, a ze-
nekar tagja.  – Az előadás különleges
élményt ígér, hiszen ma már ritka,
hogy egy ilyen nagyszabású művet
élő zenével állítanak színpadra, ezt
ugyanis csak a nagyobb színházak en-
gedik meg maguknak. 

– Hogyan fogadta a Hot Jazz
Band Horváth Zoltán megkere-
sését?

– Nagyon tetszett az elképzelés, hi-
szen ez számunkra is egy nagy kaland,
de nekünk való feladat. A Cabaret a
20-30-as évek zenéje, amiben mi ott-
honosan mozgunk. Ezért is gondolta

úgy a rendező, hogy megkeres min-
ket. De új kihívás is, hiszen a művé-
szeket kísérni egész más feladatot je-
lent, mint amit a saját koncertjeinken
meg kell oldanunk. Ezért is vesszük
nagyon komolyan a zenei próbákat.

Sok munka van benne, a színészek –
tőlünk függetlenül – már hónapok
óta, napi rendszerességgel dolgoznak,
hogy minden tökéletesen sikerüljön.

– Milyen felállásban dolgozik a
zenekar az előadás során?

– Erre az alkalomra Nagy Iván

zongorista, Bartek Zsolt klariné-
tos-szaxofonos, Botrágyi Károly
trombitás és Sápi Viktor tubás csat-
lakozott hozzánk. Külön öröm az
számomra azon felül, hogy szemé-
lyükben kitűnő zenészekkel egészül

ki a Hot Jazz Band, hogy
Ivánt kivéve mindnyájan a
gödöllői zeneiskolához köt-
hető muzsikusok.

– A felkészülés mellett
marad idő a Hot Jazz
Band koncertekre is? 

– Természetesen, hiszen
sokat hívnak bennünket, a
napokban, például Pécsen
léptünk színpadra, és na-

gyon jó volt játszani a Belvárosi
Napokon is. Mindig szívesen lé-
pünk fel itthon, Gödöllőn nagyszerű
közönség van! Bízom benne, hogy a
Cabaret előadást is olyan nagy sze-
retettel fogadják majd, mint a többi
fellépésünket.  kj

Tizenharmadik alkalommal ad otthont a
Királyi Kastély a Nemzetközi Hárfa-
fesztiválnak, melyre ez alkalommal is a
hangszer legkiválóbb művészei érkez-
nek hazánkba. Az október 6-9. között
megrendezendő koncerteket ez alka-
lommal azonban nem a díszteremben,
hanem a megújult Lovardában hallhatja
majd a közönség. 
Mint azt Jakobi László, a fesztivál fő-
szervezője lapunknak elmondta, az idén
is rendkívül sokszínű programmal invi-
tálják e csodálatos hangszer kedvelőit,
akik több ismerős nevet találnak a fellé-
pők között. 
Razvaljajeva Anasztázia tavaly is a
fesztivál vendége volt, mint a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem végzőse.
A fiatal, Oroszországban született mű-
vész 1993 óta él hazánkban és az idén
szerzett diplomát Vígh Andrea tanít-
ványaként. Október 6-án a gödöllői kö-
zönségnek többek között Saint-Saens,
Debussy és Ravel műveit tolmácsolja
Baráth Emőke (szoprán) és Tóth Zsu-
zsa (fuvola) közreműködésével. 
A fesztivál egyik sokak által várt kon-
certje lesz az október 7-ei, amikor Em-
manuel Ceysson lép színpadra. A Pá-
rizsi Opera Zenekarának első hárfása

2009-ben megnyerte a rangos ARD ze-
nei versenyt. Műsorán Rameau, Daquin
és Fauré zeneművei mellett többek kö-
zött Liszt Ferenc egyik szerzeménye is
felcsendül majd.
Liszt műveiből a belga születésű Anne-
leen Lenaerts koncertjén is hallhatnak
majd az érdeklődők, október 8-án. A fia-
tal hárfaművész nem ismeretlen a feszti-
vál látogatóinak, 2003-ban ugyanis –
mindössze 16 évesen – ő volt a gödöllői
nemzetközi hárfaverseny győztese.
Azóta több rangos nemzetközi verse-
nyen nyert díjat, 2010-ben pedig a Bécsi
Filharmonikusok szólóhárfásává nevez-

ték ki. Ez év áprilisában különleges CD-t
jelentetett meg, mellyel Liszt és Chopin
előtt tiszteleg.
A fesztivál zárónapján Vígh Andrea hár-
faművész lép a közönség elé, méghozzá
két alkalommal. Délelőtt elsősorban a
gyerekeknek szól majd „ A hárfa sokszí-
nűsége” című koncertje, amelyen a fel-
csendülő zeneművek mellett a hangszer
történetével is megismerkedhetnek, va-
lamint ki is próbálhatják a szebbnél
szebb hárfákat. Ezt a programot első al-
kalommal rendezik meg Gödöllőn, a
korábbi években a Zeneakadémia nagy-
terme adott otthont a különleges hang-
versenynek, ami mindig magával ragad-
ja a gyermekeket. Jakobi László úgy fo-
galmazott, titka a csodálatos muzsika
mellett abban is rejlik, hogy a hárfa
megszólaltatása mindig sikerélmény a
gyerekek számára, akik a nekik való,
kisméretű hangszereket is megtalálják a
kiállított műremekek között.  A koncer-
tet, mint mindig, most is jótékony céllal
rendezik meg: a helyszínen köszönettel
fogadják azokat a játék adományokat,
amikkel a gyerekek szívesen megaján-
dékoznák a gyermekotthonokban élő
kis társaikat. 
Az esti hangversenyen, mely egyben a
fesztivál záró programja, Händel és De-
bussy műveit szólaltatja meg Vígh And-
rea, Hajnóczy Júlia (szoprán) és a Bu-
dapesti Vonósok közreműködésével.   bj

XIII. Nemzetközi Hárfafesztivál

Csak Gödöllőn!

Cabaret –musicalt játszik a népszerű zenekar

Új szerepben a Hot Jazz Band

Szeptember 23-án nyílt meg Rad-
nai Zoltán képző- és iparművész
tűzzománc kiállítása az Erzsébet
Királyné Szálloda éttermében.
A tárlat november 6-ig tekinthető
meg.

Tűzzománc varázs az
Erzsébet Szállodában

MVM koncertek
13. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál

2011. október 6-9. 
EU Konferenciaterem (Lovarda)

2011. október 6. (csütörtök), 19
óra – Razvaljajeva Anasztázia

2011. október 7. (péntek), 19
óra – Emmanuel Ceysson
A Párizsi Opera szólóhárfása

2011. október 8. (szombat), 19
óra – Anneleen Lenaerts
A Bécsi Filharmónikusok
szólóhárfása

2011. október 9. (vasárnap), 11 óra – A hárfa sokszínűsége
Hangszerbemutató koncert gyerekeknek, műsorvezető: Vigh
Andrea. A hangversenyen a gyerekek meg is szólaltathatják a
hangszereket!

Kedves Gyerekek! Ha van olyan játékotok, mellyel szívesen
szereznétek örömöt gyermekotthonok lakóinak, akkor hozzátok
magatokkal és tegyétek bele a hangversenyteremben elhelyezett
kosarakba!

2011. október 9. 19 óra – Vigh Andrea zenekari estje 
Händel- és Debussy-művek

Gödöllői Királyi Kastély

Gödöllő lakosainak kedvezményes jegyek a 
Királyi Kastély jegypénztárában! 
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Szent Flórián szobrának életútja igen kalandos volt az el-
múlt 170 évben. A ma a Tűzoltóság mellett látható szobor
az eredeti, XIX. században készült ábrázolás rekonstruk-
ciós mása.

Az eredeti alkotás a Mária-oszlop közelében, az egyko-
ri Templom téren állt, feltehetően a mai II. sz. rendelő és
az áruház épülete között, ahol ma a Faültető nő szobra lát-
ható. 1823-ban készült az 1822-es nagy tűzvész emléke-
ként. Ezzel a szoborral próbálta a szent közbenjárását kér-
ni a település, a további tűzvészek elkerülése végett. A
szobor a klasszicizmus jegyeit hordozza magán. A III.
században élt Szent Flórián a római hadsereg tisztjeként
kimentette katonáit egy égő erődből, majd keresztény hi-
tét megvallva halt mártírhalált, amikor kővel a nyakában
az Enns folyóba vetették. A szobor is álló római katona-
ként ábrázolja, bal lábával kilép, bal kezében zászlót tart,
jobb kezével pedig égő házat öntöz. Magyarországi tisz-
telete a XVIII. században terjedt el. Mint sok más barokk
kori emlék, ez is részben az átépítésnek, részben pedig
annak a felfogásnak lett az áldozata, hogy egy szent szob-
rának semmi keresnivalója a település főterén. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy Jankó Zoltán, tanácsi osztályve-
zető az ötvenes években arra kapott nem hivatalos utasí-
tást, hogy semmisítse meg a szobrot. Ő azonban az elbon-
tás után elrejtette azt az akkori községháza (mai Erzsébet
Királyné Szálloda) pincéjében. Az ekkor még egy darab-
ban lévő szobor később (Hogy pontosan mikor, arról nem
állnak rendelkezésünkre adatok – a szerk.) a Kastélypark-
ba került, s innen már csak darabokban került elő. A szak-
értők már csak azt tudták megállapítani, hogy sokáig fe-
küdhetett a földön. A rendszerváltás után felvetődött a
szobor restaurálásának, és másolata elkészítésének gon-
dolata, ami azonban nem volt egyszerű. hiszen a feje és az

egyik keze hiányzott. A hiányzó részek megtalálása érde-
kében a lakosság segítségét kérték, mert ezek nélkül nem
lehetett volna a másolatot elkészíteni.

A szobor mása végül 1997-ben készült el, s a Tűzoltó-
ság ajánlott fel számára helyet. Anyaga kőhatású műkő.
Szent Flórián alakja 165 cm, a talapzattal együtt 380 cm,
az eredetivel a legkisebb részletekig megegyezik. A resta-
urálást és a másolat készítését Bíró János és Varga Zol-
tán Zsolt végezte. Az eredeti Szent Flórián-szobor, ma a
Városi Múzeum raktárában található. (k.j.)

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

Szent Flórián-szobor

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

Nyolcvan esztendővel ezelőtt,
1931 szeptemberében, Mária-
besnyőn zuhogó esőben bú-
csúztatták el Hegedűs Gyulát.

A Vígszínház művészének koporsóját
az alsótemplomban megtartott gyász-
szertartás után cigányzenekar muzsikája
kísérte egészen a sírig. Özvegye és két
nevelt fia mellett a gyászolók között volt
a kor ünnepelt primadonnája, Fedák Sá-
ri is. A múlt század dívája emlékiratai-
ban ezt írta a temetésről: „Utolsó útján, a
Kerepesi temetőtől (közvetlenül halála
után először odaszállították) a besnyői
temetőig én kísértem. Zuhogó esőben
robogott előttem a fekete halottas autó.
Dermedt lélekkel ültem a nagy fehér
Hispano kocsimban, mely szorosan
nyomon követte a fekete halottas kocsit,
Az eső zuhogott… Olyan természetes
volt az égnek az a nagy sírása. A besnyői
szerzetesek – kiket annyira szeretett! –
kis templomában állították fel ravatalát
és onnan vitték a temetőbe!”

Hegedűs Gyula az általa megterem-
tett és azóta is vígszínházi stílusnak em-
legetett játszási mód kialakítójaként a
XX. század első harmadának egyik leg-
ünnepeltebb művésze volt. Bár az alapí-
tás óta a Vígszínház társulatához tarto-
zott, fellépett az Operettszínházban is.
Honthy Hanna partnereként énekelte a
népszerű Zerkovitz dalt: Van a Bajza ut-
cán egy kis palota…

Jászai Mari emlékirataiban olvashat-
juk: „Nekem megadatott az a nagy kegy,
hogy közelében élhettem, hogy bará-
tomnak nevezhettem. Nekem nem hal-
hatott meg egészen… Hangjának vará-
zsát nem lehet megmagyarázni. A leg-
nemesebb csengésű férfihang volt, me-
lyet valaha is hallottunk. Lágy, bársony-
barna. De amilyen bársonysima volt,
olyan energikus is tudott lenni, és az a
nagyszerű erő még a suttogásában se
veszített.“

Négy évtizeden át szolgálta Tháliát,
kicsiny vándortársulatoknál játszotta el-

ső szerepeit, bár beiratkozott a Színmű-
vészeti Akadémiára, ahol két évet tanult
is, oklevelet nem szerezett. Hivatásos
színészi pályáját 1891-ben kezdte, há-
rom évvel később a kolozsvári Nemzeti
Színház szerződtette, ahol két év alatt
több mint 180 (!) szerepet kellett meg-
tanulnia. 1896-ban a millenniumi ün-
nepségek alkalmából megnyílt Vígszín-
házhoz szerződött, és annak kisebb
megszakításokkal tagjai is maradt, az ott
eljátszott szerepeinek száma megköze-
líti a háromszázat. Ezek a színházváltá-
sok gazdasági okokra vezethetők vissza. 

Legnagyobb sikereit Molnár Ferenc
darabjaiban aratta, az íróhoz őszinte ba-
rátság fűzte. Talán kevésbé ismert róla,
hogy ő maga is írt színdarabokat, A há-
ziorvos c. művét és a Mindnyájunknak
el kell menni c. alkalmi játékát Vígszín-
házban mutatták be.

Felesége, Berzétey Ilona – akivel kö-
zös sírban nyugszanak – híres szépség
volt. Hunyadi Sándor író ilyennek látta:
„…nem foghattam fel a későbbi Hege-
dűs Gyuláné karcsú szépségét, finom ar-
cát, amelyet beragyogott spanyol sze-
mének fekete varázsa.”

Budapesti polgári lakásukat nagyon
szerették, mégis Hegedűs Gyula régi vá-
gya teljesült, amikor egy parkkal körül
ölelt házat vettek Máriabesnyőn. Fedák

Sári többször vendégeskedett ott, s ezzel
kapcsolatos emlékeit fel is jegyezte:
„Egy csendes augusztusi estén besnyői
kisházának ámbitusán üldögéltem vele.
Pipázgatott.

– Tudod, Zsazskám… úgy gondol-
tam valamikor, hogy majd csendes
nyugdíjban, csendes pipaszóval, egy po-
hár borocska mellett… ebben a kis ház-
ban, téli estéken, öreg karosszékben, a
kandalló tüze mellett… majd visszaál-
modom a múltat… Ezen az ámbituson
majd kiveszem a lajbim zsebéből a bics-
kámat, lekanyarítok egy karéj kenyeret,
a hosszú szalonnavágó késemmel meg
lemetszek egy jókora darabka füstölt
szalonnát… aztán ráöntök egy finomjó
siller spriccert… hidd el, ha ezt megér-
ném, semmit sem kérnék a Mindenha-
tótól!“

Aktívan részt vett Gödöllő életében,
mint a település egyik legtöbb adót fi-
zető polgára, egy időben tagja volt a
község képviselő-testületének. Automo-
billal közlekedett és szenvedélyesen va-
dászott.

Hegedűs Gyulát váratlanul érte a ha-
lál 1931. szeptember 21-én, hiszen 17-
én este a Terézkörúti Színpadon, 16-án
pedig a Vígszínházban Hunyadi Sándor
Feketeszárú cseresznye c. színművében
aratott nagy sikert. Hirtelen fellépett,
magas lázzal járó orbánc következtében
hunyt el, hatvanegy éves korában. 

Temetésének tényét a Historia Do-
musban a kapucinus szerzetesek is meg-
örökítették, feljegyezve azt is, hogy az
elkorhadt halottszállító saroglya helyett
másikat csináltattak. Az új Szent Mihály
lovával először Hegedűs Gyula kopor-
sóját szállították a kegytemplomból a
temetőbe. „A megboldogult a zárdának
jóakarója és jótevője volt. A jó Isten ju-
talmazza meg érte!” – olvasható a rend-
ház történetét rögzítő kézzel írt könyv-
ben.

A művész talán megérezte a halál kö-
zeledtét, hiszen az általa előkészített
családi sírboltban helyezték örök nyu-
galomra. Máriabesnyői végső nyughe-
lyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság a Nemzeti Sírkert részeként
védetté nyilvánította.

Szabó Margit

Óriási sikert, hatalmas érdek-
lődést hozott a szeptember 24-
én, szombaton megrendezett
IV. Vadásznap a Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyban. A tárlatvezetés-
sel, kiállításokkal, bemutatók-
kal, gyerekprogramokkal és
vásárral egybekötött esemény-
re sok ezren voltak kíváncsiak.

Vadászkürtök
szavára nyitot-
ta meg kapuit
a Gödöllői Ki-
rályi Kastély,
és a hintón ér-
kező Mária
Terézia király-
nő, valamint
Grassalkovich
Antal megér-

kezése után „vonulhatott“ be a hazai és
külföldi vendégekből álló tömeg a kas-
tély kapuján.

Köszöntőt Gönczi Tibor, a kastély
ügyvezető igazgatója, Gémesi György
polgármester és Ambrózy Árpád, a
Magyar Vadászíjász Szövetség elnöke
mondott. Az illusztris vendégek közül
kiemelkedett özvegy Széchenyi Zsig-
mondné, a vadászatairól és irodalmi

munkásságáról világhírű magyar va-
dász felesége.

A késő délutánig tartó programok
között vadászgörény-simogatás, va-
dászkutya-bemutató, solymászat, íjász-
tatás és főzőverseny is szerepelt. Ez
utóbbi során vadhúsból kellett ízletes
pörköltet készíteni, melyet rangos zsűri
– Zsolnay Gábor mesterszakács, Fá-
bián Zsolt alpolgármester, Gaál No-
émi televíziós műsorvezető – bírált el.

A D’Elia
szalonnak kö-
s z ö n h e t ő e n
színvonalas va-
dászruha-be-
mutatónak is
örvendhetett a
népes nézőse-
reg.

(t.a.)

IV. Vadásznap a Királyi Kastélyban

Kiállítások és bemutatók

Nyolcvan éve halt meg Hegedűs Gyula színművész

Fedák Sári búcsúztatta
Hegedűs Gyula
Máriabesnyőn

(folytatás az 1. oldalról)
A Gizella-szárny emeleti szobáinak

legnagyobb terme Mária Valéria egy-
kori szalonja, melynek dísze az erede-
ti berendezésből megmaradt tükör a
XIX. század második feléből, és a ro-
kokó stílusú kályha. A festményeken és
fényképeken mutatják be Ferenc Jó-
zsef és Erzsébet királyné gyermekeit,
Gizella és Mária Valéria főhercegnő-
ket, Rudolf trónörököst, valamint fele-
ségét, Stefánia főhercegnőt. A szalon-
ban berendezett enteriőr a XIX. század
végének arisztokrata lányszobáit idézi.
Falait világoskék selyemtapéta díszíti,
melynek különleges mintázatát –
ugyanúgy, mint a kastély királyi lak-
osztályaiban – Remsey Flóra textil-
művész álmodta meg.

A szalon utáni szobákban a kastély
XX. századi történetének fontos és
sorsfordító korszakainak bemutatása
következik. IV. Károly, Magyarország
utolsó megkoronázott királya több al-
kalommal járt a kastélyban. Az 1918.
októberi hosszabb időre tervezett itt-
tartózkodásnak a Monarchia összeom-
lása és az őszirózsás forradalom kitö-
rése vetett véget.

A kiállítás megemlékezik a Tanács-
köztársaság időszakáról is, amit külö-
nösen megsínylett az épület: a Buda-
pest ellen vonuló, s parancsnokságukat
itt berendező román csapatok ugyanis
távozásukkor a kastélykápolna kincsei-
nek nagy részét elvitték, mindenhol
nagy pusztítást hagyva maguk után.

A gödöllői kastély történetében je-
lentős fordulópontot jelentett, amikor
1920-tól a kormányzó Horthy Miklós
nyári rezidenciája lett. A két világhá-
ború között a kastély a protokolláris
helyszín, a tiszti üdülő és a katonai-hi-
vatali bázis sajátos keveréke volt.
Rendszeresen fogadtak vendégeket,
vacsorákat, díszebédeket tartottak a
díszteremben és vadászatokat a kör-
nyékbeli erdőkben. A vadászatokon a
kormányzó számtalan külföldi koronás

főt, diplomatát, politikust látott ven-
dégül, pl. Edward walesi herceget,
Ribbentropp német birodalmi külügy-
minisztert, a kapurthalai maharadzsát,
Pacelli bíborost, a későbbi XII. Pius
pápát. Horthy Miklós utoljára 1944 jú-
liusában járt a kastélyban.

1945 után sokféle terv született az
épületegyüttes hasznosítására. Tervez-
tek ide üdülőt, múzeumot, szőlészeti-
borászati és kertészeti szakiskolát, vé-
gül a kastélyba a Fővárosi Tanács Szo-
ciális Otthona költözött. Az intézmény
1958. szeptember elején kezdte meg
működését. A főépület egykori királyi
és királynéi lakosztályaiban, valamint a
Gizella-szárny emeletén és földszintjén
helyezték el a közel 300 idős embert.

A II. világháború során a kastély
épülete súlyos károsodást nem szenve-
dett, de a berendezés és a park növény-
állománya nagyon megsínylette a há-
borús éveket, majd az ezt követő idő-
szakot, mikor is 1949-től a kastély épü-
letében a Magyar Honvédség Kikép-
zési és Anyagszerraktár Parancsnoksá-
ga működött 1957 végéig, s később is
katonai bázis maradt. A szovjet hadse-
reg alakulatai csak 1991-ben hagyták
el végleg az épületegyüttest.

(k.j.)

Századok-lakók-történetek, sorsfordító évtizedek

Új állandó kiállítás
Szarka Józsefné
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Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A Paphiopedilumot „Papucs
orchideának“ vagy „vénuszpa-
pucsnak“ is nevezik, orsó for-
májú, papucs alakú virága mi-
att. Néhány példánynak és hib-
ridnek, olyan szép foltos vagy
sima örökzöld levelei vannak,
amiért már megéri dísznö-
vénynek megvenni, a virágok
pedig csak ráadásnak számíta-
nak. 

A Paphiopedilum orchidea
(vénuszpapucs) gondozása

A papucs orchideának két típusa
ismert: az, amelyik elbírja a
köztes hőmérsékletet, és az,
amelyik kifejezetten a meleget
kedveli. Mindkettő hasonló igé-
nyű, az egyetlen különbség a
hőmérséklet. A foltos levelűek-
nek általában a köztes hőmér-
sékletre, míg a sima levelűeknek
a melegebb időre van szüksége.
A levelek mérete változó, a rö-
videbb száron közepes, a maga-
sabb, vastagabb szárakon na-
gyobb levelek is nőhetnek. Az
utóbbi ideális dísznövénynek is.
A Phalaenopsishoz hasonlóan,
ez is évről évre pompás virágok-
kal kárpótolja a fáradozásokat. Ez a
típusú növény elviseli a nagy meleget
és a nedvességet, ezért nyáron napon-
ta legalább egyszer meg kell locsolni.
Vigyázzunk, nem szabad, hogy éjsza-
kára víz maradjon a növény közepé-
ben, mert gyorsan elrothad-
hat. A hideg még jobban
ront a helyzeten.

Az orchidea fényigénye,
locsolása

A Paphiopdilum/vénuszpa-
pucs szereti a fényt, de
ameddig nő, elviseli az eny-
he árnyékot is. Nem szabad
a virágot napos helyen 
hagyni, hiszen a nap kiéget-
heti azt, télen pedig meleg
szobában tanácsos tartani.
A papucs orchidea szereti,
ha nedves földben van, de
nem viseli el, ha áll rajta a
víz. Nyáron locsoljuk több-
ször naponta, illetve sűrűb-
ben, ha melegebb van. Min-
dig tanácsos reggel locsolni
a virágot, mert napközben

felszáradhatnak a leveleken vagy a
koronán maradt vízcseppek.

A Paphiopedilum táplálása

A Paphiopedilumnak nincs szüksége
tápoldatozásra, télen 4-6 hetente,
nyáron kéthetente tanácsos egy nyol-
cad porció általános tápoldattal ön-
tözni.

Hogyan ültessük át a Paphio-
pedilum orchideát?

Az át- vagy szétültetést tavasszal
érdemes végezni. Az új földbe
keverjünk humuszt, és kéregda-
rabokat tartalmazó keveréket,
mohadarabokat és kemény tő-
zeget. A moha és a tőzeg hosz-
szabb ideig magában tartja a
nedvességet a növény számára.
A legtöbb Paphiopedilum télen,
nyáron virágzik. Hozhat egysze-
rű virágokat az elegáns szára-
kon, vagy egy száron több virág
is lehet, amelyek egymás után,
egyik napról a másikra nyílnak
ki. Van néhány Paphiopedilum
fajta, ami sorozatosan virágzik.
Ez azt jelenti hogy, ahogy elnyílt
egy virág új jön helyére. Ezt akár

több hónapig is folytathatja.
Ennél a típusú orchideánál a második
virág két hétre az előző után nyílik. A
bimbók jól láthatók, általában két na-
gyobb virág között vannak.

ek

A Paphiopedilum orchidea titka

Papucs a lakásban
A kutya szállításának szigorú
szabályai vannak, akár repü-
lőn, akár vonaton, akár autóval
utazunk.

Repülőgépen

A legtöbb légitársaság rövidebb útvo-
nalain engedélyezi a kisebb testű ku-

tyák fedélzeten történő szállítását,
sok országban azonban korlátozzák
az állatok behozatalát, illetve karan-
ténba helyezik őket belépés előtt. Így,
mielőtt útnak indulnánk, mindenképp
tájékozódjunk az adott országban, il-
letve a választott légitársaságnál érvé-
nyes szabályokról.
A Malév engedélyezi a kutyák fedél-
zeten vagy csomagtérben történő
szállítását. Az eb után minden esetben
túlsúlydíjat kell fizetnünk, melynek
összegét az állat, az étel és a hordo-
zóeszköz együttes súlya alapján hatá-
rozzák meg. Ez a Malév esetében
2500 forint/kg európai és összesen
10.000 forint tengerentúli utaknál.
Gondoskodnunk kell a szállítóesz-
közről és a szükséges okmányok be-
szerzéséről, illetve az állat fuvarozá-
sával kapcsolatos igényeinket hely-
foglaláskor jeleznünk kell. Az utas-
térben kizárólag olyan kisméretű ku-
tya szállítható, melynek hordozóesz-
közével és ételével együtt mért tö-
mege nem haladja meg a súlykorláto-
kat, ez esetben a 8 kg-t. A szállítóesz-
köznek be kell férnie az ülés alá, mé-
rete maximum 43x30x20 cm lehet. A
repülőjegy megvásárlásakor meg kell

adnunk a ketrec pontos méretét és az
állat fajtáját. Egy utas legfeljebb két
kutyát vihet magával túlsúlyként, il-
letve egy repülőgépen egyszerre is
csak két, ugyanolyan típusú állat tar-
tózkodhat. Ha nem szeretnénk a fe-
délzeten szállítani kutyánkat, vagy
ezt a szabályok nem teszik lehetővé,
csomagként is feladhatjuk, azonban

ezt a lehetőséget
csak a legvégső
esetben válasz-
szuk, hiszen a
hosszú utazás, a
gazdájuk nélkül
eltöltött idő, il-
letve a nyomás-
k ü l ö n b s é g e k
megviselik az ál-
latokat.
A repülőúthoz a
kutyának rendel-
keznie kell nem-

zetközi oltási bizonyítvánnyal és út-
levéllel. A 2004. október 1-jétől ha-
tályba lépett háziállat-útlevél EU- 
szerte igazolásként szolgál arra, hogy
az állat megkapta a veszettség elleni
védőoltást, illetve további informá-
ciókat tartalmaz arról,
hogy előzőleg milyen
orvosi kezelésben ré-
szesült. Az Egyesült Ki-
rályságba,  Írországba,
Svédországba vagy
Máltára utazóknak ezen
kívül szükségük van
egy tesztre, melyet a
veszettség elleni védő-
oltás után végeznek el
az állaton annak ellen-
őrzésére, hogy a vakci-
na valóban hatékony
volt-e. 
Az állatútlevelet min-
den olyan állatorvosnál
igényelhetjük, aki rendelkezik az ille-
tékes állategészségügyi hatóság által
kiadott, az ebek veszettség elleni vé-
dőoltásának végzésére vonatkozó en-
gedéllyel. Az útlevél kiállítása előtt a
kutyába mikrochipet kell behelyeztet-
ni.

Vonaton

A MÁV szabályzata szerint kutyánknak
nem szükséges ketrecben utaznia a vo-
naton, pórázon vezetve, szájkosárral is
szállítható, azonban 1. osztályú kocsiba,
étkezőkocsiba, helyjegyköteles kocsiba
és hálókocsiba nem vihetjük be, illetve
utóbbiba kizárólag akkor, ha az egész
kocsit igénybe vesszük. Fülkés kocsiba
csak az ott tartózkodó utasok beleegye-
zésével jöhet velünk a kutya, egy fülké-
ben legfeljebb két eb tartózkodhat egy-
szerre. 20 kg-nál nehezebb állat csak a
peronon szállítható. Az utazáshoz a há-
rom hónapnál idősebb kutyáknak egy
évnél nem régebbi, a veszettség elleni
oltást igazoló bizonyítványra van szük-
ségük. Az eb részére élőállat jegyet kell
váltanunk attól függetlenül, hogy pórá-
zon vezetve vagy ketrecben szállítjuk.
Az élőállat viteldíj a teljesárú, másod-
osztályú jegy 25 százaléka.

Autóban

Ha autóval utazunk, előzőleg szoktas-
suk hozzá a kutyát a kocsihoz, sem-
miképpen se a tízórás római út legyen
az első ilyen élménye. Az ebet az
üléshez rögzített ketrecben vagy a
biztonsági övhöz kapcsolható hám-
mal szállítsuk. Vigyünk magunkkal
elegendő élelmet és vizet, és rendsze-

resen itassuk meg, illetve időnként
álljunk meg, hogy könnyíthessen ma-
gán és sétálhasson egy kicsit. Meleg
időben résnyire mindig legyen nyitva
az ablak az ő oldalán, ám arra vigyáz-
zunk, hogy ne férjen ki rajta a feje,
mert balesetveszélyes. pts

Ne hagyja otthon kedvencét

Utazás kutyával

Az egész világon szenzáció-
számba megy, amikor egy ál-
latkertben tartott észak-kínai
leopárd pár kölyökkel örven-
dezteti meg az ápolókat. E sú-
lyosan veszélyeztetett nagy-
macska-alfajból született a na-
pokban egészséges kölyök a
debreceni Nagyerdei Kultúr-
parkban.

Magyarországon három helyen – 
Debrecenben, Nyíregyházán és Sze-
geden – él tenyészpár e súlyosan ve-
szélyeztetett alfajból, de eddig csak
Debrecenben sikerült szaporítani
őket. A hím kölyök 2011. szeptember
10-én hajnalban jött a világra, a kicsi

és anyja is jól vannak. „Tschunja” a
Magdeburgból 2004 decemberében
érkezett tízéves nőstény im-
már negyedik alkalommal
adott életet kölyöknek. Ter-
mészetes élőhelyén már
csak 1500 egyed él, és az
európai állatkertekben is
mindössze 46 példány lát-
ható, ezért jelent nagy örö-
möt a kölyök születése.
Kiss Gabriella zoopeda-
gógus elmondta, a leopár-
doknál 2-3 kölyök születik
egy alomban, de a magas
halálozási arány miatt csak egy-két
kicsi marad meg. Születéskor a sú-
lyuk 500-600 gramm, és 10 napos ko-

rukig vakok. Természetes körülmé-
nyek között 3 hónapos korukban kí-
sérik el anyjukat először vadászni és
18–23 hónapos korukig maradnak ve-
le. A most született kölyök egyéves

kora után valamelyik európai állat-
kertben gazdagítja majd a kontinen-
sünkön élő állományt.

Nemcsak tavasszal és nyáron
szaporodnak az állatkert lakói,
hanem az őszi hónapokban is.
Néhány nappal ezelőtt például a
Dél-Amerika kifutóban látható
alpakáknál volt gyermekáldás.
A Lola nevű anyaállat csikója
nősténynek bizonyult, gondo-
zóitól a Margarita nevet kapta.

Újabb családi örömöknek volt helyszí-
ne minap az állatkert Dél-Amerika ki-
futója. Az állatsimogató szomszédsá-
gában található kifutóban a közelmúlt-
ban a nagy marák és a vízidisznók is

szaporodtak, legutóbb – szeptember
20-án – pedig az alpakáknál született
egy csikó. Lola, az anyaállat maga is
budapesti születésű: 2008 januárjában
született, és annak idején a Dél-Ameri-
ka kifutó eseményeit rendszeresen 
nyomon követő internetes közösségtől
kapta a nevét. Fiatal kora ellenére ko-
rábban már volt egy csikója, így tulaj-
donképpen már ő is tapasztalt anyaál-
latnak számít. Az apaállat – tisztes ne-
vén Misi – négyéves múlt, és három 
esztendeje egy német állatkertből ke-
rült a magyar fővárosba. Mivel a kis al-
paka elég szelíd jószág, a gondozók

természetesen az állat nemét is 
könnyűszerrel megállapították.        pts

Leopárd bébi Debrecenben

Főváros Állat- és Növénykert

Alpakacsikó született
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17
éves kor közötti, focizni vágyó FIÚKAT korosztályos labdarúgó csapa-

taiba. Ha szeretsz focizni és egy remek közösség tagja akarsz lenni,
akkor itt a helyed! Érdeklődni: +36/70-958-04-14

Szeptemberben induló leány teremfoci (futsal) csapatba is várjuk
14-18 év közötti LÁNYOK jelentkezését. 

Érdeklődni: +36/70-60-44-388

Focizz velünk és csatlakozz 
a Bikákhoz!

Október 2-án, ismét Kirchhofer
József Mini Maraton Gödöllőn,
az Egyetem főépülete körüli
aszfalton. 

A verseny helye és ideje: Október 02.
vasárnap, 10.30 óra Gödöllő, az Egye-
tem főépülete körül, aszfalton (az ese-
mény központja a Sportcsarnok)
A verseny rendezője: Kirchhofer Jó-
zsef Sportegyesület, Erkel Ferenc Ált.
Iskola, GEAC Atlétika Szakosztály
A versenyszámok időrendje:
2004-2005-ös korcsoport, leány: 1
km-10:30 óra/ fiúk: 1 km-10:40 óra
2002-2003-as kcsp., leány: 1 km-
10:50 óra/ fiúk: 1 km-11 óra
2001-es kcsp,leány: 1 km-11:10 óra

fiúk: 1 km-11:20 óra
2000-es kcsp., leány: 2 km-11:30 óra
fiúk: 2 km-11:45 óra
1999-es kcsp., leány: 2 km-12:00 óra
fiúk: 2 km-12:15 óra
1998-as kcsp., leány: 2 km-12:30 óra
fiúk: 2 km-12:45 óra
1996-97-es kcsp., leány: 2 km-13 óra
fiúk: 2 km-13:15 óra
Nevezés: A verseny napján 9.00-tól,
de legkésőbb a rajt előtt fél órával a
sportcsarnok recepciójánál! Nevezés-
nél kizárólag a születési évet kell fi-
gyelembe venni! Nevezési díj nincs !
Díjazás: 
Az első három helyezett érmet és aján-
dékcsomagot, a 4-6. helyezett aján-
dékcsomagot kapnak. Ezenkívül kü-

löndíjakat adnak a szervezők, illetve
ajándékokat sorsolnak ki helyezéstől
függetlenül!
Egyéb tudnivalók:
- A verseny idejére orvost biztosítunk.
A versenyen sportorvosi ellenőrzés
nincs, így mindenki saját felelősségére
indul. - Öltözködési és tisztálkodási
lehető-ség a sportcsarnokban - Felsze-
relésekért, értéktárgyakért a ren-
dezőség felelősséget nem vállal.
A versenyt minden időjárási körül-
mény mellett megtartjuk!
Az időpontok és a pálya változtatásá-
nak jogát szervezők fenntartják!
Kirchhofer József SE: 2100 Gödöllő,
Széchenyi út 64.+36-30/309-2014
kirchhofer.se@gmail.com

KIRCHHOFER JÓZSEF Mini Maraton

A Pest megyei I. osztályú bajnok-
ság 6. játéknapján a Pilisi LK ven-
dége volt a Gödöllő. A GSK gö-
dörben van, amit az bizonyít a
legjobban, hogy ezúttal is alul-
maradt a csapat, most 4–0-ra.

A találkozó összképe alapján némileg
túlzónak mondható a pilisiek győzelme,
ugyanis játékban lényegesen többet mu-
tatott Lovrencsics László együttese, de
a góllövéssel továbbra is hadilábon ál a
csapat, ami ezúttal is bebizonyosodott.
Az U19-es csapat két elbukott meccs
után ismét nyerni tudott. Sztriskó Ist-
ván tanítványai a 90. percben szerezték
meg a győztes találatot Gróf Roland jó-
voltából.
Hat fordulót követően a felnőttek 4
ponttal a 14., az ifisták 9 egységgel a 7.
helyen tanyáznak jelenleg a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Pilisi LK – Gödöllői SK 4–0 (2–0)
Pest megyei I. osztály U19, 6. forduló

Pilisi LK – Gödöllői SK 2–3 (1–1)
Gól: Farkas Péter, Nagy Barnabás, Gróf
Roland
Következik:
Október 1., szombat 15 óra (ifi: 13 óra):
Sülysáp – Gödöllői SK

Megyei III. osztály – Kiszenvedett
első siker

Először tudott nyerni az idei kiírásban a
Gödöllői SK második csapata. Az el-
múlt héti fiaskót követően Legéndi
György, bő 15 év után lemondott, így
edző nélkül ment el a csapat Pilisszent-
lászlóra. A játék összképe alapján meg-
érdemelten nyert a GSK II., ezzel remél-
hetőleg elindul fölfelé a gárda a bajnoki
tabellán, amelyen jelenleg 3 ponttal a 9.
helyen áll.
Pest megyei III. osztály, közép cso-
port, 3. forduló: Pilisszentlászló – Gö-
döllői SK II. 1–2 (0–1) Gól: Szeles Dá-
vid (11-esből), Szabó László
Következik: 

Október 2., vasárnap 15 óra, egyetemi
felső pálya: Gödöllői SK II. – Tinnye

Utánpótlás – Gödöllői csata az
U17-ben

A Gödöllői SK utánpótlás csapatai kö-
zül az U16-os gárda két kerete egymás
ellen mérkőzött az U17-es kiemelt má-
sod osztály közép-keleti csoportjában. A
veretlenségét továbbra is őrző „magló-
di” keret nyerte a találkozót. Nyerni tu-
dott még az U13-as, valamint az U12-es
csapat is.
NB II. U17, közép-kelet, 6. forduló:
Gödöllői SK-Tura – Gödöllői SK-Mag-
lód 1–6 (1–1) Gól: Batizi Bence., illetve
Husz Attila, Szabó Tibor (3), Bali Dá-
vid, Bihari Gábor
NB II. U15, közép-kelet, 6. forduló:
Hatvan – Gödöllői SK 3–2 (3–2) Gól:
Tóth Márk, Balogh Róbert
NB II. U13, közép-kelet, 6. forduló:
Hatvan – Gödöllői SK 0–3 (1–2) Gól:
Horváth Gábor, Pósa Márk (2)
Megyei U13, Nagykáta körzet, 3. for-
duló: Mende – Gödöllői SK U12 1–4
(0–1) Gól: Stverteczky Erik, Salamon
András, Tóth Benedek, Mészáros Bence

-ll-

Labdarúgás – GSK II.: Első pontok

Gödörben a Gödöllő

Továbbra sem sikerül első pont-
jait megszerezni a Gödöllői Bi-
kák csapatának az első osztályú
futsal bajnokságban. Ezúttal itt-
hon fogadta a csapat a Debre-
cent és kapott ki a hajdúsági gár-
dától 6–3-ra.

A találkozó előtt az X-Faktor felfede-
zettje, Géczi András énekelt, majd a vá-
ros részéről Pintér Zoltán Alpolgár-
mester, az elmúlt évben az NB I. U15-ös
bajnokságát megnyerő gödöllői fiatalo-
kat köszöntötte. Az ünnepi percek után
következett a mérkőzés.
A gödöllőiek mindent megtettek azért,
hogy sikerrel vegyék a 3. játéknapot, de
a lényegesen jobb erőben lévő Debre-
ceni EAC megérdemelten vitte el mind-
három bajnoki pontot Gödöllőről. Az el-
ső félidőben még nem volt különösebb
gond, sőt a vezetést is a mieink szerez-
ték meg, de a folytatásban egyre jobban
a mieink fölé nőttek a debreceniek és
annak ellenére, hogy a két kapus közötti
különbség döntötte el a pontok sorsát,

nem érdemtelen a látogatók győzelme.
Ezzel a vereséggel továbbra is még pont
nélkül áll a kiírásban a gödöllői alakulat.
Az elmúlt heti számunkban beharango-
zott Rába ETO elleni találkozót, a ven-
dégek UEFA kupa szereplése miatt ké-
sőbbre halasztották.
Futsal NB I., 3. forduló
Gödöllői Bikák – Debreceni EAC 3–6
(1–2) Gól: Vidák Balázs (2), Berkes
László

Magyar Kupa – Szíjjártóék ellen

Október 5-én, az NB II-es Dunakeszi
Kinizsi ellen lép először pályára a Gö-
döllői Bikák csapata az idei Futsal Ma-
gyar kupa sorozatában idegenben. Az
ellenfélról annyit érdemes tudni, hogy a
volt ferencvárosi tréner, Fehér Zsolt
irányítja a csapatot, a keretet több egy-
kori Fradista (Tóth Gyula, Horváth
Ferenc, Temesi Zsolt), valamint Szij-
jártó Péter miniszterelnöki szóvivő
erősíti. A továbbjutásról egy mérkőzés
dönt majd. -ll-

Futsal NB I. – Továbbra sem megy

Beragadtak a Bikák Az elmúlt hétvégén rendezték
Tatabányán a Serdülő országos
bajnokságot, amelyen a Gödöllői
EAC atlétái összesen 12 érmet
hoztak haza a különböző szá-
mokban.

Benkő Ákos, a szakosztály vezetője ér-
tékelte a versenyt: – A GEAC serdülő
atlétái 36 helyezést szereztek az úgyne-
vezett nagydöntőben az első 12 között.
Az első tizenkettő kap bajnoki pontot, s
ez az erkölcsi dicsőség mellett összefüg-
gésben van az anyagi juttatásokkal is.
Ez az eredmény azért is megsüvegelen-
dő, mert bázisiskola és szervezett iskolai
háttér nélkül folyamatosan, tehetségek-
kel tűzdelt „anyagot” biztosítani és ab-
ból minőségi atlétikát csinálni nem egy-
szerű. A szakosztály szakmai munkáját
dicséri, hogy minden szakágban ott van

a legjobbak között, jelezve, hogy a több
irányban mutatkozó tehetségnek is van
lehetősége a kibontakozásra. Ez a baj-
nokság ezt nagyszerűen igazolta. A sok
jó eredmény mellet külön dicséret illeti
Gadanecz György edző csoportját,
most ők voltak a GEAC szekérhúzói. A
versenyzőket a GEAC edzői stábja ké-
szítette fel.
Eredmények:
1. helyezett: Skribek Mátyás 13 éves
(1000 akadály); 2. helyezettek: Kovács
Emma 13 éves (magasugrás), Koczkás
Dóra 14 éves (1500 akadály), Nagy
Imola 15 éves (1500 akadály), Kerekes
Marcell 13 éves (gerelyhajítás), Príma
Balázs 14 éves (gerely); 3. helyezettek:
Ajkler Eszter 14 éves (80 gát és rúdug-
rás), Kovács Emma 13 éves (rúdugrás),
Jenes Zoltán 14 éves (1500 akadály),
Pápai Benedek 13 éves (2000 m), Si-

monváros Zsombor 14 éves (rúd); 4. he-
lyezettek: Kovács Emma 13 éves (ge-
rely), Kriszt Botond 15 éves (rúd); 6.
helyezettek: Szekeres Marti 14 éves
(300 m), Skribek Mátyás 13 éves (300
m), Kerekes Marcell 13 éves (diszkosz-
vetés); 7. helyezettek: Nagy Imola 15
éves (3000 m), Burján Vivien 15 éves
(diszkosz), Kriszt Botond 15 éves (100
m gát), Bencsik Dániel 14 éves (1500
akadály); 8. helyezettek: Jászai Vanda
15 éves (100 gát), Ajkler Eszter 14 éves
(magas), Kiss Tamara 13 éves (súlylö-
kés); 9. helyezettek: Kerekes Marcell
13 éves (80 m), Szekeres Martin 14 éves
(800 m), Príma Balázs 14 éves (disz-
kosz), Györe Fanni 13 éves (diszkosz és
gerely); 10. helyezettek: Fekete Ábel
13 éves (1000 akadály és 2000 m), Já-
szai Vanda 15 éves (távolugrás), Kriszt
Botond 15 éves (gerely); 11. helyezett:
Bencsik Gergő 13 éves (1000 akadály);
12. helyezettek: Koczkás Dóra 14 éves
(300 m), Esztergály Koppány 13 éves
(gerely és diszkosz), Jenes zoltán 14
éves (3000 m) -tt-

Atlétika – Serdülő ob

12 GEAC érem Tatabányáról

Remekelt az idei országos baj-

nokságon Benkó Réka, aki két
évvel ezelőtt, első felnőtt ob ver-
senyén a legjobb lett és a tavalyi
évben ezt meg is védte. Ezúttal
sem adta alább a gödöllői vívó, is-
mét a legjobbnak bizonyult a kar-
dozóknál. A 22 éves tehetség
szeptember 24-én a budapesti
Gerevich Aladár Nemzeti Sport-
csarnokban megrendezett viada-
lon bizonyult a legjobbnak, így
joggal mondható, hogy az utóbbi
évek egyeduralkodója idehaza.
A londoni olimpiai részvételért is har-
coló Benkó Réka, az októberi, cataniai

(Olaszország) világbajnokságra való
felkészülés érdekében előrehozott hazai
megmérettetésen a döntőben 15:8-ra
múlta felül a BSE-s Garam Nórát.
A férfiak mezőnyében a Gödöllői EAC
vívói két érmet szereztek. A finálét
15:12 arányban elvesztő Gáll Csaba a
második, míg Gémesi Bence a harma-
dik helyen zárta az országos bajnoksá-
got.            -tt-

Az első komoly erőpróba várt a
TEVA-GRC csapatára az elmúlt
játéknapokon. Ludvig Zsolt tanít-
ványai előbb a bajnoki címvédő,
de a nyáron igencsak átalakult
BSE csapatát fogadták, majd
utaztak a megerősödött Újpest-
hez. A mérleg: egy győzelem, egy
vereség.

A hazai, BSE elleni találkozó nem úgy
alakult, ahogyan a mieink szerették vol-
na, ez végül sima 3:0-ás zakóhoz veze-
tett. Az Újpest ellen aztán sikerült kikö-
szörülni a csorbát és mondhatni, felállva
a padlóról (az első szettet 31:29-re el-
veszítették Csengeri Petráék), 3:1-es
győzelmet aratott a csapat a fő-
városiak ellen.
A juniorok lemásolták a felnőt-
tek szereplését, fordított leosz-
tásban. A BSE csapatát meg-
verték, míg Újpesten kikaptak a
lányok.

Négy fordulót követően a
TEVA-Gödöllői RC felnőtt
csapata 9 ponttal, 9-4-es szett-

és 316-242-es pontaránnyal az alapsza-
kasz tabellájának 4. helyén áll jelenleg.
(Az elmúlt heti számunkban rosszul je-
lent meg a Tatabánya elleni eredmény.
Természetesen, mint az a cikkből is ki-
derült, a Gödöllő nyerte a találkozót
3:0-ra.)
NB I. Liga, alapszakasz 3. forduló:
TEVA-Gödöllői RC – BSE 0:3 (-19,-
29,-13)
Junior mérkőzésen: TEVA-Gödöllői
RC – BSE 3:1 (-22,13,22,26)
NB I. Liga, alapszakasz 4. forduló:
Újpesti TE – TEVA-Gödöllői RC 1:3
(29,-17,-19,-24)
Junior mérkőzésen: Újpesti TE – TE-
VA-Gödöllői RC 3:0 (17,11,17)             -li-

Röplabda – Kettős rangadó, felemás eredmények

Hazai zakó, idegenbeli diadal

2011. szept. 29. csütörtök 17:30

TEVA GRC – TFSE-KRA
Szent István Egyetem, 

Sportcsarnok

NB I. NŐI RÖPLABDA 
MÉRKŐZÉS

Vívás – Országos bajnokság

Benkó Réka ismét bajnok

Október 1-2.
Kadet Európa
k ö r v e s r e n y
férfi-női kard
verseny.
Időrend: 9:00-
18:30-ig (dön-
tők: 17:30-kor)

Kadet Európa körverseny

Minden gödöllői csapat hazai
pályán fogadta soros ellenfelét
a kézilabda bajnoki küzdel-
mekben az elmúlt hétvégén.
Bevehetetlen várnak bizonyúlt
a Hajós tornaterme, ugyanis
minden csapat nyerni tudott.

Az NB II-ben szereplő férfiak, vala-
mint a junior csapat is magabiztosan
verte a 2. fordulóban a Salgótarjánt. A
hölgyeknél a Kistarcsa volt az ellen-
fél a Pest megyei bajnokság B cso-
portjában. Az eddig 100 %-os mérleg-
gel álló hölgyek most sem hibáztak és
sikerükkel továbbra is vezetik a cso-

portot. A szintén a megyei bajnokság-
ban szereplő Gödöllői SK férfi csapa-
ta a Budakalászt küldte haza pont
nélkül, ezzel első győzelmüknek
örülhettek a mieink.
NB II. keleti csoport, 1. forduló
Gödöllői KC – Salgótarjáni Strandé-
pítők 28:25 (18:12)
Juniorok: Gödöllői KC – Salgótarjá-
ni Strandépítők 33:25
Pest megyei B csoport nők, 4. for-
duló: Gödöllői KSC – Kistarcsai KE
22:19 (14:8)
Pest megyei B csoport férfiak, 4.
forduló: Gödöllői SK – Budakalászi
MSE 21:17 (11:10)       -lt-

Kézilabda – Pontos hétvége

Bevehetetlen vár, legalábbis ezúttal
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A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
(GIM-HÁZ) KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS KERT-
JÉBEN, A BAROKK ÉV GÖDÖLLŐN 2011 KE-
RETÉBEN 

2011. OKTÓBER 1-ÉN (SZOMBATON) 17
ÓRAKOR A „REFLEXIÓK BAROKK KERTRE”
CÍMŰ KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ZÁRÓ-
ESEMÉNYÉRE VÁRJUK!

Program: 
– Kiállítás a kiállításban
– Zemlényi Csaba festőművész rendhagyó, egynapos tárlata a GIM-Házban.
– Beszélgetés a kiállítóművész, a kurátorok és a közönség közreműködésével. 

A kiállítás kurátorai: Incze Mózes és Katona Szabó Erzsébet

A kiállítás megtekinthető: 2011. október 2-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660                   e-mail gimhaz@invitel.hu                       www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

BAROKK KIÁLLÍTÁS 

„Birodalmam alatt…”
(Gróf Grassalkovich Antal)
– Gödöllő mezőváros élete 

a XVIII. században

Szakmai tárlatvezetés
muzeológusokkal

Gödöllő mezőváros élete a
XVIII. században a kiállított

tárgyakon keresztül 
(45-60 perc)

A tárlatvezetés díja: 
1.500 Ft/csoport

Bejelentkezésmunkaidőben:
Fábián Balázs: 20/64518402

vagy 28/419-068.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

SZÁZADOK – LAKÓK – TÖRTÉNETEK, SORSFORDÍTÓ 
ÉVTIZEDEK A GÖDÖLLŐI KASTÉLY TÖRTÉNETÉBEN

A Gödöllői Királyi Kastély új állandó kiállítása
a Gizella-szárny emeletén

Az európai uniós forrásból felújított Gizella-szárny emeleti terem-
sorában megidézzük a királyi gyermekek, IV. Károly és a Horthy-
család Gödöllőn töltött napjait. Bemutatjuk a Tanácsköztársaság,
valamint a kastély falai között egy időben működött Fővárosi Szo-
ciális Otthon és szovjet katonai bázis időszakát. A kiállításon helyet
kapott az 1980-as években megkezdődött helyreállítás, valamint a
magyar európai uniós elnökség is, melynek egyik kiemelt helyszíne
volt a kastély. A szárny emeleti folyosóját a Habsburg család tagjait
ábrázoló képgaléria díszíti. A Magyarországon egyedülálló galéria
alapját Stefánia özvegy trónörökösné, később herceg Lónyay Ele-
mérné hagyatéka adja, melyek a Pannonhalmi Főapátság tulajdo-
nában vannak. A képcsarnokot kiegészítik a Magyar Nemzeti Mú-
zeum, a Budapesti Történeti Múzeum és a Zirci Ciszterci Apátság
gyűjteményéből kapott festmények.

Gödöllői Királyi Kastély

Meghívó
A GÖMB alkotócsoport 

kiállításának megnyitója

SZEPTEMBER 30. PÉNTEK, 17 ÓRA
CHOPIN ZENEISKOLA

Kiállítók: Balla Vera, Bércesi-Die-
nes Erika, Dvorszky Anikó, Goschler
Tamás, Kőhalmi Ákos, Lőrincz Fe-
renc, Márvány Miklós, Mészáros
János, Pirók Irén, Posztobányi Pé-
ter, Szentiványi – Székely Enikő
Megnyitó beszédet mond: Sz. Já-
nosi Erzsébet képzőművész, és Ella
Attila, a Chopin Zeneiskola igazga-
tója
Közreműködik: Barta Katalin, Fe-
renczy Beáta, Horváth Judit és a
Gödöllő Consort
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

Szeptember 26-okt. 3-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
410-251.
Október 3-10-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

MEGHÍVÓ – LOSZ

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége és 
Gödöllői Egyesülete közös szervezésében tovább folytatódnak a 
partnertalálkozók a lakásfenntartó szövetkezetek és társasházak 

tisztségviselői részére. 

A következő rendezvény időpontja és helye: 
2011. szeptember 29., csütörtök, Polgármesteri Hivatal földszinti

előadóterem. 

Program:
13.45.: Regisztráció

14.00.: Otthonteremtési stratégia, pályázati tudnivalók, épületener-
getikai tanúsítvány bevezetése: előadó: 

Farkas Tamás, a LOSZ elnöke
Szakmai termék és szolgáltatási tájékoztatók;

A rendezvény térítésmentes, de regisztráció köteles. 
Előzetes regisztráció: 

e-mail: sdolanyi@freemail.hu telefon: 30/2635826 
2011. szeptember 27-ig!

1. Wageningen (Hollandia): holland specialitás 550.- Ft

2./ Vancsa Family (Kistarcsa): halászlé – 790.- , kolozsvári töltöttkáposzta 790.-, hétvezér pörkölt burgonyával 790.-

3./ Galgavirág Bt. (Galgahévíz):csülkös-pacal burgonyával 750.-, birkapörkölt burgonyával 750.- Ft

4./ Bálint Józsefné Rózsika – zöldséges (Gödöllő): Nógrádi roma töltött káposzta 790.- Ft

5./ Berkes család (Gödöllő): Babgulyás füstölt csülökkel 650.-, Mangalica szalonnán pirított slambuc 500.-, 

Fűszeres fokhagymás lapcsánka 250.-Ft

6./ János és Márti (Gödöllő): Csülökpörkölt burgonyával 690.- Ft

7./ Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: Studli 150.-/ db (helyben fizetendő)

8./ Veres Miklós (Gödöllő):Pacalpörkölt burgonyával 690.-Ft

9./ Nagy Zoltánné (Gödöllő): Gulyásleves 590.-Ft

10./ Nagy Zsolt (Gödöllő): Vörösboros marhapörkölt tarhonyával 620.-Ft

11./Kasza Ilonka, Erdélyi Vándor Székelyek Köre: Erdélyi töltött káposzta 790.-, Tejfölös túrós puliszka 650.-Ft

12./ Koch Ferenc-Papp Attila – Skotner Andrea (Isaszeg): Székelykáposzta gazdagon + palacsinta 850.-, 

Dámszarvas pörkölt burgonyával 950.-Ft

13./ Szőlőhegyi Borozó (Szada): Csirkegulyás Csilla módra 650.-Ft

A 2011. október 8-ai, a Városi Piacon tartandó főzőverseny étlapja

REGIONÁLIS FIZIKA SZAKKÖR ÉS TANÖSVÉNY A PREMONTREI GIMNÁZIUMBAN

A Premontrei Gimnázium idén ősztől kétféle foglalkozásra is szeretettel várja a gödöllői és a környékbeli iskolák
diákjait, tanárait. Elsősorban 10-12. évfolyamos, a fizika iránt érdeklődő diákok részére indul a „Nevezetes fizika kí-
sérletek reprodukálása 1.” nevű rendhagyó fizika szakkör. A foglalkozások során olyan híres fizika kísérletek elvég-
zésére kerül sor, amelyekről nagyon sok diák hall a fizika órákon, de közülük csak keveset lehet órai keretben bemu-
tatni. A kísérletek jó alkalmat adnak arra is, hogy a témához kapcsolódó más kísérleteket, illetve az órai anyaghoz nem
kapcsolódó, de a gyakorlati életben fontos ismereteket szerezhessenek a diákok. A szakkör októbertől decemberig tart,
havonta egy alkalommal. A 2-3 órás pénteki foglalkozásokra a következő kísérleteket tervezzük:
1. Foucault inga kísérlet – október 28.
2. Kísérletek a légnyomásra, Toricelli és Guericke kísérlet – november 18.
3. Hangtani kísérletek, suttogó tükör – december 9.

A szakkörön való részvétel ingyenes, jelentkezni dr. Seres István tanár úrnál lehet 2011. október 21-ig, a 
vanittsutnivalo@gmail.com e-mail címen.

Másik ajánlott programunk az iskolánk parkos udvarán, a nyáron elkészült „Nyitnikék Tanösvény” megismerése. A
tanösvény nyolc állomása segítségével a diákok megismerkedhetnek a Gödöllő parkjaira jellemző állatvilággal, érde-
kes növényekkel, madár- és állatvédelmi eszközökkel. A tanösvény alkalmat ad arra, hogy természetismeret és bioló-
gia órákon, a gyerekek a szabadban ismerkedhessenek Gödöllő élővilágával. A tanösvény látogatása előre egyeztetett
időpontban önállóan is lehetséges, de igény esetén örömmel biztosítunk szakvezetést is. A tanösvény látogatására je-
lentkezni Kerényi Zoltán tanár úrnál a vanittsutnivalo@gmail.com e-mail címen vagy a 06-20-823-1520-as telefon-
számon lehet.

Felhívás – Kihelyezett fogadóóra
Tóth Tibor önkormányzati képviselő (8. sz. vk.) az októberi fogadóóráját

október 7-én, pénteken 17.30-kor a Novo Café (Művészetek Háza)
kávézóban tartja 

Az est vendége: 
Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere

A választókerület minden lakóját sok szeretettel hívjuk és várjuk!

Papírgyűjtés a 
Petőfi iskolában

Kedves Szülők! 
Tisztelt környezetünkben élők!

PAPÍRGYŰJTÉST rendezünk 
2011. október 12-13-án a Petőfi Sándor

Általános Iskola udvarán
(Gödöllő, Munkácsy Mihály út 1.)

Október 12-én 14 órától 18 óráig, 
13-án 7 órától 15 óráig lehet az 

összegyűjtött papírt leadni.
Az összegyűlt papírért kapott összeget

teljes egészében tanulóink 
jutalmazására fordítjuk.

Köszönjük, ha segítik céljaink 
megvalósítását!

A Petőfi iskola diákjai és tantestülete
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

A KÁVÉHÁZ ÉS AZ ÉTTEREM EZEN A HÉTVÉGÉN IS ZAVARTALANUL
MŰKÖDIK ÉS VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT!

Szeretettel várjuk az Erzsébet Királyné Étterem III. Borhétvégéjén és Szarvasgomba
fesztiválján a szálloda előtti főtéren és a belső udvaron!

Szeptember 30-án 16-22, október 1-jén és 2-án 14-22 óráig

2011. szeptember 30.
16.00 Ünnepélyes megnyitó, 16.15 fellép a Furmicska néptánccsoport
17.00-22.00 Szalonzene

Október 1-2.
14.00-tól óránként előadások a szarvasgombáról, borról, 
valamint méz-, lekvár-, és sajtkészítésről
Népzene, szalonzene, gyermek játszó és foglalkoztató az udvaron
Kutyás szarvasgomba-keresés az udvaron

Villányi, szekszárdi, egri, balatoni, etyeki, soproni, tokaji borok, Zsindelyes pálinka, Törley pezsgő

Magyar termékek vására, ipar és kézműves vásár: háziméz és -lekvár, sajtkülönlegességek,
Kürcsi kürtős kalács, házi készítésű szappan, fajátékok, fatárgyak, szalmából készült bábuk,

játékok, patchwork (folt varrás), ásvány ékszerek, kerámiák



INGATLAN
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás,
erkélyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-212-6315.

* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó beosztású,
egyedi fűtésmérős -szabályzós lakás Palotakerten, másfél-
szobás, konyha-étkezős, külön fürdő, wc-s, 45nm-es.Iár:
8,9MFt 20-772-2429

* Gödöllő központjában 4 emeletes házban jó állapotú 2 szobás
60 nm-es erkélyes téglalakás eladó. Iár: 11,7MFt  20 7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1
szintes 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval
érintkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2429    

* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, tégla,
betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár: 17,9MFt
20-772-2429 

* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis,
62nm-es lakás leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429 

* Gödöllőn felújított, műanyag ablakos, erkélyes, 2 szobás kon-
vektoros téglalakás eladó Iár 10,9MFt  20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali
+1 szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó. Választható burkolatok, színek. Iár: 11,9MFt 20-772-2429 

* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-
9447025

* Gödöllőn, központhoz gyalog is közel, Új építésű, 4 szoba
+nappalis, duplakomfortos, amerikai konyhás, garázsos önálló
ház 450 nm-es telekkel eladó. Iár: 32 MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU   

* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó.
I.ár: 12,9MFt 20-772-2429  

* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati fekvésű
jó beosztású lakás, berendezési tárgyakkal együtt Iár: 7,8MFt
20-804-2102                 

* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nap-
palis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429    

* Szabadka utcában két szobás lakás 8,9 MFt Iáron eladó 20-
804-2102       

* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20-
804-2102

* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás
55nm-es, felújított, jó beosztású lakás eladó Iár: 9,5MFt  20-
772-2429   WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Veres Péter u.-ban újszerű 114nm-es, garázsos családi ház
szép 725nm-es sarok telken eladó!  20-944-7025

* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár:9,3 MFt 20-8042102

* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás
9.6MFt 20-804-2102

* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő
központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás
16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alka-
lmas 800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó!
Minden közmű a telken! 20-539-1988

* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó! 23.6MFt
20 539-1988

* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás eladó! Iár:
9,5MFt ! 20-539-1988

* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba +nap-
palis, alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi ház 500
nm-es telekkel Iár 29,9MFt  20-772-2429 

* Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló családi ház
sürgősen eladó! 20-539-1988

* Gödöllő központjában 72m2-es lakás garázzsal, nappali +két
szobával, hat lakásos társasházban zárt telken eladó! 23.6Mft!
20-539-1988

* Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek eladók!
12Mft! 20-539-1988

* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim
részére! 20-539-1988

* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy I.
emeleti, 2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses igényes
lakás ALKALMI ÁRON! Eladási ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Palotakerten 1 + kettő félszobás, 63 nm-es
öröklakás. Iá: 9,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali +
2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes
ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllő Belvárosában 2011. decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280
eFt/m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali + 4 szobás, két fürdőszobás,
társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsi beállóval és pincetároló-
val. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllő kertvárosában eladó 168 nm alapterületű sarok-
telken lévő családi ház 2 nappalival, 3 szobával, szaunával, kon-
diteremmel. Iá: 34,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, a Csanakban eladó MOST ÉPÜLŐ nyolclakásos, kertes
övezetű társasház külön kertrészekkel. Eladási ár: 12-22,4 mFt,
kulcsrakész állapotban, decemberi átadással. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllő belvárosában eladó 160 nm-es társasházi öröklakás,
80 nm-es terasszal. Iá.: 36 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Bagon eladó a Dutka dűlőben nappali + 1 szobás, konyha-
fürdőszobás hétvégi ház. Iá. 2,9 mFt. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Királytelepen 2 + félszobás, tégla építésű kis
családi ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben kétszintes, 2 fürdőszobás, 5
szobás családi ház 60 nm-es melléképülettel. Iá: 29,9 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, a Körösfői utcában eladó egy 75 m2 alapterületű, jó
elosztású, teljes körűen felújított 2 szobás családi ház, új beépített
minőségi konyhabútorral és fürdőszoba bútorzattal. A mediterrán
hangulatú kertet kültéri kemence, kerti szauna (zuhanyozóval) és
borospince teszi hangulatossá. Iá: 21 mFt. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Szent István téren 2 szobás, 56 nm-es, erkélyes
felújított öröklakás egyedi fűtésrendszerrel. Iá.: 11,7 mFt Érd: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Dessewffy utcában 2 szobás, 900 nm-es
családi ház. Iá: 25,5 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó az Erzsébet parkkal szemben 100 nm-es, jó
állapotban lévő polgári ház, a telken garázs, szaletli, örökzöldek.
Iá: 25 mFt Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó panorámás, befejezetlen, kétszintes, 170 nm-
es családi ház 1080 nm-es telken. Iá.: 21 mFt Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Kertvárosban egy 110 nm alapterületű, 750
nm-es telken lévő családi ház. Iá: 33 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 vállalkozás-
ra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdős-
zoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes
fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok,
fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók.
Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakí-
tott elektromos hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alac-
sony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000
Tel.: 30/860-6087; 30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen

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

* Gödöllőn, TÉGLA, KONVEKTOROS, II. em. 51nm-es, 2 szobás,
tágas, világos jó állapotú lakás saját tárolóval eladó. 7,9 MFt
Tel.:30-491-5020

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK
családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ
2 db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702

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

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezés-
sel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt.
90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha
(egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nap-
pali, gardróbszobák, fürdősz. Lépcsőfeljáró kívül belül, akár
2család részére is megoldható lakhatás. 300nm rendezett
telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

* ZUGLÓI 2 szobás 72 nm-es téglaházban lévő lakást elcserél-
ném gödöllői kultúrált lakásra fszt. vagy 1. emeletig, vagy elad-
nám. 30/508-1380, 28/407-122, zacsek.imre@upcmail.hu 

* Antalhegyi u.96.sz. alatti, arborétum jellegű kertben 2405nm
telken 184nm-es, 4szoba, nagy nappali, hallos, 2 pincével, egye-
di kivitelezésű családi ház eladó. Iár:58,5MFt. 30/9628-151 

* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nm-es
egyedi mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított földszinti
lakás. Érd: 17 után 70/3844-813 

* Gödöllőn Szent János u. 2.em. 1,5 szobás lakás eladó. Nincs
lelakva, rezsi alacsony. Iár: 10,5MFt. 20/447-3391 

* GÖDÖLLŐN VENNÉK saját részre 50-70 nm-es lakást egyedi
fűtéssel, központi részen, 7,5–9 M Ft-ig, azonnali fizetéssel.
Felújítandó is érdekel. Tel: 70/228-6319 

* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2 fél-
szobás, kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel.
Részletes információk: www.gemini-invest.hu 70/430-7979 

* Eladó Gödöllőn a Szt. István téren első emeleti, kétszobás,
erkélyes korszerűsített távfűtésű lakás. Iár: 10,5 MFt. Info:
30/851-4252, 30/982-3659 

* Eladó 180 nm-es ikerház a Fenyvesben, 4 szoba +nappali, 3
fürdőszoba, 2 konyha, garázs 500 nm-es telekkel.
Tulajdonostól 22,5 M Ft-ért. Érd: 30/827-4272 

* Gödöllői lakóparkban, első emeleti 75 nm-es, nagy erkélyes
lakás eladó! Iár: 17,8 M Ft. Tel: 20/413-1031 

* 1 szobás 34nm-es egyéni mérőórás, alacsony rezsijű kis
lakás eladó a Centrumban, kellemes környezet, 2.em. minden-
hez közel. Iár:7,9MFt. Tel: 20/498-2764 

* Gödöllőn, kertvárosi, keresett részen 560nm összközműves
építési telek kedvező áron eladó. Bekerítve, jó szomszédokkal.
70/211-3424

*Szt. Imre u. egyedi fűtéses, erkélyes, D-Nyi fekvésű, 68nm-es, belső
galériás lakás komplett konyhával, extrákkal 22,5MFt iáron, Kossuth
L.u. 4.em. 2szobás 9MFt iáron eladó. 30/331-7992, 30/331-8172 

* CSALÁDI HÁZ ELADÓ. IÁR: 15 M Ft. Tel: 30/256-0145 

* Első tulajdonostól eladó Gödöllőn a Máriabesnyő Lakóparkban
társasházi lakás, földszinten, kertkapcsolattal. Kilátás az
erdőre. Korszerű épület, fa nyílászárók. Amerikai konyhás nap-
pali +2szoba. Padlófűtés, cirkó kazán. Egyedileg beépített kony-
ha, háló és fürdőszobabútor. Garázs és tároló a teremgarázsban.
Iár: 18,5 MFt. 20/510-5467 info: http://s4u.uphero.com 

* Eladó LAKÁS az EGYETEMI LAKÓPARKBAN! 59nm-s 2szobás,
1.em. konvektoros fűtésű, jó állapotú. Szép környezetben, az
egyetemhez közel. Iár: 14,2MFt. 70/291-2992 

* Gödöllőn, az Egyetemen a standdal szemben eladó felújított
59nm-es, egyedi fűtésű 2szobás lakás, nagy tárolóval. Közelben
posta, ABC, gyógyszertár, orvosi rendelők. Csendes, parkos-
erdős területen. Iár: 13,4MFt. 30/422-7603, 30/385-7372 

* HARASZTBAN, központhoz, HÉV-hez Erzsébet parkhoz közel,
2szintes sorházi ház kicsi udvarral, kerttel, garázzsal tulaj-
donostól eladó. Megbízható szomszédság, kertvárosi hangulat.
Ára: 21 MFt. 20/222-5907

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn Szent János utcában 2.em. 64nm-
es felújított lakás eladó. Egyedi fűtéses, vízórás, légkondi-
cionálóval felszerelve, alacsony rezsivel. Érd: 30/821-0912 

* Eladó, ráfizetéssel cserélhető, - garzonra, nyaralóra – gödöl-
lői 2,5 szobás (76nm) felújítandó, tehermentes, korszerű
fűtésű lakás, ára: 10,5MFt. Tel: 70/596-9962 

* Eladó a János utcában 2 szobás, 3.em. konvektoros, erkélyes
lakás 9,9MFt, vagy elcserélhető 1 szobás konvektoros lakásra,
érték különbözettel. 20/376-0694, 28/419-675 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-
tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.

BioHair
hajvágószalon hálózat

www.biohajvagoszalon.hu

500 Ft 
kedvezmény 
mosás+vágás+szárítás 

esetén

Ajándékkupon
ÉRVÉNYES 2011. OKTÓBER 15-IG.

A kupon beváltható:
Gödöll�, Szabadság tér 24. (a parkolónál)

Például rövid haj esetén 2760 Ft helyett csak 2260 Ft!

Bejelentkezés 
nélkül!

HAJVÁGÁS N�I - FÉRFI 1300 Ft

FÉRFI HAJVÁGÁS GÉPPEL 
EGY HOSSZRA590 Ft

Akció
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* Szadán építési telek (1300nm-es) eladó, nyugodt
környezetben található. Iár: 7MFt. Érd: 30/852-8413 

* Kerepesen eladó 186nm-es 4szobás, amerikai konyhás,
dupla komfortos családi ház. Hőszigetelt, műanyag nyílászárók,
beépített konyhabútor gépekkel, 785nm parkosított kert, szer-
számos faház, gépkocsibeálló, 100nm pince, garázs, kazánház.
70/3637-897 

* Eladó Isaszeg Gödöllőhöz közeli részén egy 2szobás,
cirkófűtéses, saroktelken épült, nagy pincés családi ház. Iár:
13,8 MFt. Gödöllői lakást beszámítok. Érd: 70/519-8479 

* Eladó Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás 2.em. konvek-
toros, erkélyes lakás. Kis kertes ház csere is érdekel. 10,3 MFt.
Érd: 20/520-5249 

* Eladó Gödöllőn a központban, 2 liftes házban, 2.em. 1,5
szobás, konyhás, egyedi fogyasztásmérővel felszerelt távfűtés-
es lakás tárolóval, alacsony rezsivel. Iár: 9,7 MFt. 30/608-1631  

* KAZINCZY KÖRÚTON egy 1,5 szobás 60 nm-es szépen felújí-
tott LAKÁS ÁRON ALUL ELADÓ az első emeleten. 70/217-0500 

* Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított
lakás eladó. Azonnal költözhető, alacsony rezsi. Iár: 12,7MFt.
Tel: 70/217-0500 

* Gödöllő Szt. János utcában egy 30 nm-es 1 szobás,
téglaépítésű, felújított garzonlakás eladó. Alacsony rezsi. Iár:
8,5MFt. Tel: 70/217-0500 

* Eladó a Kazinczy körúton egy 60 nm-es 2 szobás, panorámás
4.em. lakás. Iár: 9,55 MFt. Tel: 20/823-1726 

* Szőlő utcában, új szigetelésű társasházban eladó egy 69nm-
es felújított 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros lakás.
Alacsony rezsi, csendes környék. Tel: 30/280-5178 

ALBÉRLET KIADÓ
* Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60 m2-es
különálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer ft+rezsi+2 havi
kaució. Tel.: 20/ 3 280 417

* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szauná-
val. Érdeklődni: 30/588-5889

* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló csalá-
di ház. Tel.: 20/986 4946

* Gödöllőn a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás lakás
60eFt+rezsi+2 havi kaució.

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel, hosszú
távra kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás.
Konvektoros, redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval.
60 ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.

* Harasztban 60 nm-es ikerház 500 nm-es telekrésszel hosszú
távra kiadó. 55eFt/Hó+rezsi 2 havi kaució szükséges. 20 7722428  

* KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2. emeleti erké-
lyes 2,5 szobás távfűtéses, részben bútorozott lakás hosszútávra
kiadó v. eladó. Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841 

* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk.
Érd: 20/224-6598, 30/250-4696 

* VERESEGYHÁZON CSALÁDI HÁZ 35 nm-es különálló része
kiadó. Szoba-konyha, előszoba, fürdőszoba, WC. 45.000,-
Ft/hó. 1havi kaució szükséges. 30/447-5152, 30/9837-738 

* Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szt. István téren első emeleti, két-
szobás, erkélyes korszerűsített távfűtésű lakás, 45 ezer Ft +rezsi/hó.
Kéthavi kaució szükséges. Info: 30/851-4252, 30/982-3659 

* Gödöllői zárt lakóparkban 75 nm-es, igényes lakás kiadó,
október 1-től! 70.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/413-1031 

* Kiadó ÖRÖKLAKÁS BUDAPESTEN, XIII.-ben: 2szobás, 75nm-
es, DK fekvésű, összkomfortos, gáz egyedi fűtésű, cserépkály-
hás, 2bejáratú, kitűnő infrastrukturális adottságú, egyedi
vízmérőórás. Iár: 79.000,-Ft +kedvező rezsi. 20/2457-451 

* Palotakerti egy szobás 45nm-es, bútorozott, távfűtéses
3.em. lakás kiadó. Havi 40.000,-Ft +rezsi +2havi kaució. Tel:
20/545-9429 

* Gödöllő Kertvárosában, Központhoz közel 2szobás, egyedi
fűtéses családi ház egyedülálló garázzsal, melléképülettel,
kerttel hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
20/575-8917 

* Gödöllőn a Kertvárosban 4 szobás, 2 fürdőszobás, nappalis
120nm-es ingatlan bútorozva hosszútávra kiadó. Tel:
20/9443-356 

* LAKÓTÁRSAT KERESEK! Gödöllő központjában. 28.000,-
Ft/hó + a rezsi fele. (1 havi kaució.) 20/959-3553 

* Palotakerten 1+3 félszobás lakás bútorozottan kiadó 2011.
november 1-től. 60.000,-Ft/hó +rezsi +1 havi kaució. Érd:
20/221-4408 

* 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. 20/538-9543.

* Kétszobás, gázfűtéses, bútorozatlan lakás a Szent János
utcában kiadó. Érd: 20/340-4861 14 óra után

* Másfélszobás, egyedi vízórás, konvektoros, tiszta lakás
hosszútávra kiadó. Kaució szükséges. Érd: 30/270-7119

* Közép- és rövidtávra is kiadó egy a központban, új építésű
házban lévő teljesen felszerelt garzonlakás (klíma, wifi,
kábeltévé, konyhai gépek, stb.), melyhez udvari parkolóhely is
tartozik. Rendszeres takarítás megoldható, ÁFÁ-s számlát kiál-
lítunk. 20/4946-827 

* Kiadó Gödöllőn 90 nm-es felsőszint külön bejárattal, alac-
sony rezsivel, bebútorozva, autóbeállási lehetőséggel. Igény
esetén saját kertrész. Háziállat nem akadály. 20/264-5307

* KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtés-
es, harmadik emeleti lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél
havi kaució szükséges. 20/333-0526 

* Palotakerten 1+2 félszobás, parkra néző lakás egyedi fűtés-
sel, kis részben bútorozva kiadó. 20/945-8340 

* Gödöllőn 1 szobás, gázkonvektoros, egyedi mérőkkel felsz-
erelt, felújított, bútorozott lakás kiadó. Érd: 28/412-034 

* Szadán, szép nyugodt környezetben családi ház, nagy kert-
tel kiadó. Olcsó rezsi, fatüzeléses fűtés. Ár: 35.000,-Ft/hó. 2
havi kaució szükséges. Tel: 30/4842-330 

* Gödöllőn kiadó 2 szobás összkomfortos családi ház
hosszútávra, teljesen bútorozva. Havi 50.000,-Ft/hó +rezsi!
20/3280-438 

* SZADÁN albérlet kiadó: nappali-háló, konyha, fürdő, részben
bútorozott külön bejárattal. Max. 2 fő jelentkezését várom.
49.000,-Ft. Kaució nincs. Gépkocsi szükséges. 70/364-7992 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethelyiség raktárhely-
iségekkel. Darabonként: 16-16 mFt irányáron. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején.
Tel.: 70/281-5126.

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-
es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

* ÜZLET KIADÓ Gödöllő központjában: 28 nm-es, igényes
kialakítású, forgalmas helyen. Tel: 30/9428-275 

* 32 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth L. u. 24/26.
udvarban kiadó. Tel: 70/373-8154 

* Gödöllőn, Városközponthoz közeli üzletsoron felújított 20nm
kirakatos üzlethelyiség – TOTO-LOTTO- TRAFIK, fodrászüzlet,
vagy akár más, pl. iroda céljára is kiadó. Ingyenes közvetlen
parkolási lehetőség! 30/9528-920 

* Gödöllőn a belvárosban új építésű, minden igényt kielégítő 117
nm-es, panorámás iroda hosszútávra kiadó. Tel: 20/9443-356 

* Gödöllőn (Dózsa Gy.úton központtól, M3-tól azonos távolsá-
gra) kiváló közlekedési lehetőséggel üzlethelyiség, iroda
hosszútávra kiadó. (Zárt udvar garázzsal, raktárral.) Emeleten
különbejáratú bútorozott lakás. 30/9400-410 

*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es,
második emeleti, felújított, egyedi (gázcirkó)
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá.: 7,5 mFt.
*A Palotakertben, 3. emeleti, 55 nm-es, két-
szobás, felújítandó, erkélyes lakás, (egyedi-
leg szabályozható fűtéssel) sürgősen
eladó. Iá.: 7,9 mFt.
*A Rögesben 1996-ban épült, nappali+5
szobás családi ház 954 nm- es telken, áron
alul, sürgősen eladó. Irányár: 24,9 mFt.
*VALKÓN, erdővel övezett panorámás
dombtetőn 1417 nm-es telken 225 nm-es új
építésű, szerkezetkész családi ház áron
alul eladó. Irányár: 14,9 mFt.



* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, kon-
vektoros. 70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak is.) Tel:
30/9 617-621 

* Eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db egyenként
31m2-es –akár egybe is nyitható– légkondicionált, egyéni
mérőórás, új építésű –lakás célra is használható– iroda,
udvari beállóval. Iár: 12MFt+áfa/db. 70/334-5707

* 80 nm-es ÜZLET KIADÓ vagy ELADÓ a REMSEY
KÖRÚTON. Tel: 20/921-0247 

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő, szakács
jelentkezését várjuk. Érd.: 70/ 333-21-33

* Gödöllőn üzemelő étterembe pultos, felszolgáló jelent-
kezését várjuk. Érd.: 70/ 333-21-02

* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.

* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata – a
Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingat-
lan értékesítő munkatársakat keres. Érd: 30/280-0450,
palosi.erika@dh.hu 

* Gödöllői kávézóba FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe
szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk.
Érd: 30/400-4762

* Parképítő és fenntartó társaság keres kertészeti sza-
kképesítésű, valamint kertépítésben már tapasztalatot
szerzett kisegítő munkatársakat. Érd: 20/969-5599,
20/921-0865 

* Gödöllői BIO-HAIR HAJVÁGÓSZALONUNKBA gyakorlott
fodrászt keresünk. Folyamatos továbbképzési lehetőség alkal-
mazotti jogviszonyban. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
20/220-4359, vagy e-mailben: biohairgodollo@gmail.com 

* Referenciával rendelkező óvodapedagógus gyermekfelü-
gyeletet vállal Aszód és Gödöllő vonzáskörzetében.
Gépkocsival rendelkezem. Tel: 20/395-6572 

* 10 éves szakmai gyakorlattal (1 év nagykonyhai tapasz-
talattal) szakácsot keresünk. Bérezés megegyezés szerint.
Tel: 28/422-010 E-mail: kaloriatitkarsag@invitel.hu 

* Gödöllői munkahelyre két műszakos munkarendbe,
kiszedő és árufeltöltői munkakörbe munkavállalókat
keresünk. Bejárás céges buszokkal. Érdeklődni
munkaidőben: 30/967-5720, 30/243-6669

* TAKARÍTÁST, GYERMEKFELÜGYELETET JOGO-
SÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ VÁLLAL. Tel: 70/228-8229 

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

* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid határidőv-
el. Tel.: 30/242-9441

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388.

* Minőségi ételkiszállítás, cégeknek, magánszemélyeknek.
Tel.: 20/3717-450. www.tepsifules.com

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, vil-
lanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200. 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555 

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-
4828,  www.interiortrans.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel:
30/302-4622. 

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555 

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. 20/411-7473 Köszönjük bizalmát! 

* FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/556-2653, E-mail:info@ili.hu 

* Figyelem! Víz, gáz, közp. fűtésszerelés, légtechnikai és
csatornázási munkák rövid határidőre. Tel: 30/202-0050 

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. Hétköznap és
ünnepnapokon is. 20/411-7473 Köszönjük bizalmát! 

* 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 

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és
nemzetközi, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora,
pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor! Molnár
József 28/421-134; 30/9593-804, mol-
nar.koltoztetes@upcmail.hu 

* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestés-mázolás, tapétázás,
kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves munkák. Víz,
gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-361-233,
28/610-982 

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

* KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web:
www.kertszabok.hu Tel: 20/571-3008 

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka, lakatos
munkák, kerítések készítése, javítása, festése. Csapadékvíz
elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés, kőműves
munkák, fakivágás, dryvitozás. 30/402-7276 

* Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

* TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzat-
festés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással,
akár azonnali kezdéssel is, 30 éves szakmai tapasztalattal.
20/325-4944 

* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012
Krokovics. 

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

* OTTHONÁPOLÁS – BETEGFELÜGYELET: 10 éves szakmai
tapasztalattal, szakápolói végzettséggel vállalom idős
betegek otthoni ápolását, ellátását. Tel: 30/501-9207 
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SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

649 Ft/kg

219 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

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

135 Ft

Saját füstölésû termékekPékségünk ajánlata

479 Ft/kg 895 Ft/kg

Ár! Ár!

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

Termékeink bomba áron!

Ász szigeti sonka 
1 kg

Friss 
sertés oldalas

Friss 
csirke szárny

Étkezési paprika I.o
Sertés hátsó 

csülök
Fehér kenyér 

1 kg

69 Ft

749 Ft 105 Ft179 Ft

349 Ft

159 Ft

299 Ft
369 Ft

Ludwik 
mosogatószer 

1000 ml

Koccintós 
fehérbor 
félédes, 
félszáraz 

2 l
184,50 Ft/l

Coca-Cola, 
Light, Zero 

2,5 l 
139,60 Ft/l

Goldberger 
üveges sör 

0,5 l 
+ 25 Ft üveg

138 Ft/l

Friss dobozos tej
2,8% 

1 l

George's 
vegyes befôtt 
680 g/370 g 

233,82 Ft/kg/429,72 Ft/kg

Margarin kocka 
250 g 

420 Ft/kg

A Gödöllői Szolgálat
városunk kizárólagos
hetilapja, az egyetlen,

amely hétről hétre ga-
rantáltan eljut minden
lakásba. 

Hirdessen benne, hogy

13.000 háztartás leljen

Önre!



* Fém hulladékot vásárolunk fel, mindenfélét. Hűtőt, ház-
tartási gépeket, rossz gépjárművet, vas, réz alumínium stb.
udvartakarítással. 20/264-5307 

* Középkorú gyakorlattal rendelkező babysitter gyermek-
felügyeletet, valamint alsó tagozat matematika, magyar
nyelvtan korrepetálást vállal. (Szombat – vasárnap is!!) Tel:
20/371-5483 

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

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

* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László. Tel:
30/9229-553.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel: 20/9133-165 

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

EGÉSZSÉG
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsinál-
tatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
30-851-8763

* PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel várunk
családias hangulatú kis csoportunkba, ill. egyéni
foglalkozásra. Tel: 70/414-1629 

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása,
talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló
kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

OKTATÁS
* NE MENJ EL NYELVVIZSGÁZNI PRÓBAVIZSGA NÉLKÜL!
ECL próbavizsga szeptember 28-án az OktaTárs
Nyelvstúdióban. Próbáld ki magad, hogy jól dönthess! Vis-
szajelzést és tanulási tanácsokat adunk.
www.oktatars.hu/eclproba  28/413-437

* HOGYAN GYŐZD LE AZ 5 LEGGYAKORIBB NYELVTAN-
ULÁSI PROBLÉMÁT? Nézd meg itt: www.oktatars.hu/neked

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN
CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTOD-
DAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

* ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek és gyerekek
részére egyaránt, 560 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/543-1775. Az
I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb nyelviskolája, a
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is AJÁNLOTT
nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04) 

* MENCELUS Nyelvstúdió. ANGOL, OROSZ, JAPÁN nyelvok-
tatás Gödöllő központjában, anyanyelvi tanárok, alap-,
közép-, felsőfokon, kedvező áron, egyéni, csoportos.
Általános, beszédcentrikus, üzleti tanfolyamok, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. 06-30-374-6545
www.mencelus.com 

* MENCELUS Nyelvstúdió. Kezdő, újrakezdő, középhaladó
OROSZ KISCSOPORTOS NYELVTANFOLYAMOKAT anyanyelvi
tanárral indítunk szeptembertől. Heti 2×2 2-4 fős csopor-
tokban. Bővebb információ: 30/374-6545
www.mencelus.com 

* MATEKTANÁRT keres középiskolás gyermekének? Olyat,
ahová szívesen jár, ahol akár még a matekot is megszereti?
20/359-1196 

* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797

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

* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolásoknak
nagy tapasztalattal rendelkező középiskolai tanár. Tel:
30/620-1230 

ADÁS~VÉTEL

* CIPŐ TÁSKA ÜZLETÜNKBEN VÁSÁROLJON A SZEZON
ELŐTT KEDVEZMÉNYES ÁRON BOKACIPŐT ÉS CSIZMÁT
(már 2.500,-Ft-tól). Gödöllő, Patak tér 1. 

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

* FICUS BENJAMIN 1,5 m magas bokor és piros LEANDER
bokor 10.000,-Ft/db eladó. Tel: 20/983-9945 

* Eladó: 220 V hegesztő, szőlőprés 50 literes, szőlődaráló,
10, 15 literes demizsonok, 60 literes műanyag hordó, héjas
dió. Tel: 28/417-202

* Termelőtől akác tüzifa 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-kugliban
eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405 

* Kombinált hűtőszekrény nagy Zanussi márka kitűnő
állapotban eladó, ára: 11.000,-Ft. Érd: 28/410-066,
20/981-8633

* Nagyméretű szövőkeret és fonalak eladók. Tel: 28/420-
777 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* SIMSON! Eredeti, újszerű állapotú, keveset használt,
valamint üzemképtelen, hiányos állapotú SIMSON, PANNON-
IA, MZ, ETZ motorkerékpárokat, ezekhez alkatrészeket,
könyveket KERESEK. 70/453-9571

EGYÉB

* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL
VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.* Kisállat-
panzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

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

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

* SCHWINN Csepel országúti és egy vadonatúj Linzhi
Mountainbike kerékpár teljes felszereléssel olcsón eladó.
GITÁROKTATÁS (Bátorfi Attila) 20/543-3261 

* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-,
repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

OKTÓBER 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Kristóf, Kőrösi Csoma S. u.
1., Szujker József, Kossuth  L. u.
53. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Smotyer Anikó, Kiss J. u. 38.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Dömsödy Beáta, Szent J. u. 36.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Virtela Laura, Per-
czel M. u. 71/b., Pálmainé Szeke-
res Anikó, Fűzfa u. 25. 

Hozzávalók 4-6 főre: 1 nagy padlizsán, 7 dk
közepes méretű paradicsom, 2 közepes fej lila-
hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1,5 dl paradi-
csomlé, 1 tk provance-i fűszerkeverék, só, 1 kö-
zepes méretű cukkíni, 30 dkg mozzarella, 5
dkg parmezán sajt, bazsalikom.

Elkészítés: A padlizsánt megmossuk, vékony
karikákra szeleteljük, majd sütőpapírral bélelt
lemezre tesszük és 180-200 fokon 15 perc alatt
megpirítjuk. Közben a paradicsomos raguhoz a
lilahagymát apró kockákra vágjuk, és 2 ek olíva olajon megdinszteljük. Rátesszük a meg-
hámozott és kockára vágott paradicsomokat, sóval, provancei fűszerkeverékkel, szeletelt
fokhagymával ízesítjük, majd felöntjük a paradicsomlével. 6-7 perc alatt kicsit összefőz-
zük. A padlizsánokat egy közepes méretű sütőtálra helyezzük, és a paradicsomos ragu
felével meglocsoljuk. Megszórjuk a reszelt parmezánnal, és a mozzarella sajt felét felsze-
letelve rátesszük. Erre tesszük szép sorban a vékonyra szeletelt cukkíni karikákat, majd a
maradék paradicsomos raguval leöntjük, s a tetejére kerül a mozzarella másik fele. 180
fokos, előmelegített sütőben 30 percig sütjük. A végén aprított friss bazsalikommal meg-
szórjuk.

RECEPT – Mozzarellás padlizsán 

IGÉNYES, JÓ MINŐSÉGŰ TÁNCOKTATÁS INDUL GÖDÖLLŐN!

Már két éve jól működő táncképzés idén is folytatódik
október 1-jétől. 
Az órák finoman ötvözik a modern -és  jazztánc tech-
nikai elemeit, melynek eredményeként egy jó hangu-
latú, könnyed, aktív testmozgást eredményez a részt-
vevőknek. 
A szinvonalról a Budapest Táncszínház szólista táncosa,
HEGEDŰS TAMÁS gondoskodik.
Szeretettel várunk minden kedves mozgásra vágyó
érdeklődőt, teljesen kezdő szinttől is!  
MINDEN SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL!

LÁNG FITNESS, GÖDÖLLŐ, DÓZSA GYÖRGY ÚT 36. 
TEL.: 70/381-3159

www.langfitness.hu


